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Er is een zucht van opluchting door heel de nationale en weldeniende pers gegaan : de vergadering van de waalse parlementsleden liep af, zonder dat er potten gebroken wrerden. Wat hadden
Ue heren kommentatoren dan wei verwacht ? Dat op die bijeenkomst de onafhankelijkheid van Wallonië zou uitgeroepen worden ? Dat de waalse parlementsleden de Gaulle om militaire
interventie in onze kommunautaire herrie zouden hebben verzocht ? Dat een dinamitero uit de Zwitserse Jura zou uitgepakt
hebben met een spoedkursus voor kamerleden en senatoren ? Of
er al dan niet potten gebroken werden, is sekundair: de bijeenkomst ontleent haar zeer grote betekenis alleen al aan het doodeenvoudig feit dat ze werd gehouden !

WALEN ONDEREEN
Laat ons vlug heenstappen over enkele
folkloristische aspekten, zoals bijvoorbeeld de tussenkomst van de P L P - e r
Hanotte die vond dat de Vlamingen tans
wel erg ondankbaar waren, nadat ze in
lengte van jaren « gastvrij » waren ontvangen om in waalse bedrijven te komen werken en nadat Wallonië « zijn
beste zonen » had uitgestuurd om in
Vlaanderen bedrijfsleider te spelen .
Minder anekdotisch is reeds de zure
opiispmg van een franstalig brussels
parlementslid, dat zijn misprijzen voor
de bijeenkomst en voor « de waalse
dorpspolitiek » niet onder stoelen of
banken stak ; zijn ongenoegen vloeide
voort uit het feit dat de frankotone brusselaars niet op de waalse bijeenkomst
waren uitgenodigd
Dat is betekenisvol ' Het wijst enerzijds op de onwil van
de Walen om hun problemen te identificeren met die van Brussel, maar anderzijds beantwoordt het stellig aan de
wens van de meeste frankofone Brusselaars die zweren bij een Brussel als
« derde entiteit ».
P S C en P L P hebben belet — zoals
de waalse socialisten en de RW het
wensten — dat deze sinds lang geplande
assemblee een « waals parlement » zou
geworden zijn Voorlopig hebben de unitaristen hun slag thuisgehaald en het is
hoofdzakelijk dit sukses, dat oorzaak
was van de algemene zucht van opluchting in de nationale pers Is de overwinning echter wel zo groot ' De assemblee
zal alvast over enkele weken terug vergaderen om kennis te nemen van de besluiten van de zopas gehouden bijeenkomst Er wordt — hoe dan ook — een
permanent gemeenschappelijk aktiekomitee opgericht, waaim de vier partijen
zullen Ijveren voor de verwezenlijking
van het door iedereen aanvaard eisenprogramma De Walen zijn nooit schitterende organizatoren geweest, maar ze
beschikken nu toch al over het embrio
van wat — hoe men het ook moge kamoefleren — aardig op een gemstitutionalizeerde assemblee begint te lijken
Harden zoals een Perm beseffen dat het
een waardevolle troef is en ze drongen
dan ook met aan op méér Maar ze kraaiden na de vergadering onmiddellijk
triomf m « La Wallonië » want, zo zegden ze, ze waren er in geslaagd de hele
assemblee met de rug tegen het eisenprogramma te drukken.

De vergadering van de waalse parlementsleden versterkt stellig de middenpuntvliedende beweging in ons land Ze
houdt echter voor Vlaanderen het reusachtig gevaar in, dat men bezuiden de
taalgrens een eenheidsfront heeft weten
te vormen rond een priorité-programma,
daar waar in Vlaanderen de kleurpartijen niet eens bereid zijn om een gemeenschappelijk p r o g r a m m a voor
« Vlaanderen, eisende partij » te onderschrijven In dit opzicht zullen we trouwens vandaag reeds weten, waar we aan
toe zijn • voor de staten-generaal van de
Vlaamse verenigingen hedennamiddag te
Brussel werden alle vlaamse parlements-leden uitgenodigd. We kunnen ze tellen '
Moge de toon op de assemblee dan al
niet extreem anti-vlaams geweest zijn,
het eisenprogramma was het wél !
Vlaanderen heeft de priorité te aanvaar-

den zoniet kan het fluiten naar zijn kultuurautonomie Op alle terreinen — en
een eerste terrein is de kernenergie
(Mol ') — willen de Walen tegenover
Vlaanderen een konkurrerende pozitie
innemen De grendelklauzules — defini"tieve ontmanteling van onze enige
macht de numerieke — werden bovenaan het verlangenlijstje geplaatst
Het antwoord is nu aan de C V P -ers,
de B S P -ers en de P V V -ers Wat hebben ZIJ te stellen tegenover de eisen van
hun waalse partijgenoten "> In hoeverre
zijn ze bereid het waals eenheidsfront
te konfronteren met een vlaams eenheidsfront ?
Of gaan zij — in unitaue verdwazing
tot het uiterste — zich blijven paaien
met het zoethoudertje « dat er op de assemblee gelukkig geen al te hai de woorden zijn gevallen » ?

Fcn d(I hdtiii^itjl •,!( unahe
(lenigingen van oud studenten
der leuvense iinitersiteit, de « Ca
lolo » van Charleroi, heeft zopas
stelling genomen in het debat over
de vestiging tan Leuven l lans Ie
Oltignies.
De vereniging stelt vast dat
haar stelhngnaine niet laattijdig
komt. In maart van dit jaar immers luidde het officieel itandpunt van de franslalige
KUL,
nog : we blijven te Leuven. Het
IS slechts gedurende de vakantieperiode — en zonder dat enige inspraak van om het even wie mogelijk was — dat de keuze van
Olligntes u,eid bekend gemaakt.

LEUVEN
« Ca) oio » spreekt zidi legen deze beslissing uit . « He hebben goede redenen om ons te verzetten tegen de keuze van Oltignies De belangrijkste zijn : te
grote afstand van iedere stedelijke
agglomeratie, te hoge kostprijs
van de infrastrukluur die in haar
geheel moet ontworpen en gemaakt worden, behoud van de afzondering waarin de studenten leven ten aanzien van de arbeidende waalse gemeenschap ».
Dit standpunt is precies hetzelfde als hetgene wi) sinds jaai en
dag verdedigd hebben en als dat
van bijvooi beeld
de leuvense
KVHV. tn een zeer recente stellingname Er zijn dus in Wallonië
toch al enkele groepen van mensen, die tot het inzicht gekomen
zijn dat de (peperdure) oplossing
vooi de verhuis van de franslalige
K U.L. een brusselse oplossing is,
die voorbij gaat aan de belangen
van Wallonië en die de Vlamingen, omwille van de as 11 oluweOttignies, verwerpen.
Voor wanneer een eenheidsfront
tegen de brusselse machlshoiiger,
en maneuvers ?
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en gij
Waarom heeft de kerk deze
kans om de naastenliefde in de
praktijk om te zetten laten
voorbijgaan ? Ik weet het wel,
er waren onmiddellijk enkele
prelaten bij die de aktie steunden. Het feit dat zij alleen bleven, vergroot slechts de w a a r d e
van hun daad, maar geen enkele van deze volkse prelaten zal
het ons kwalijk nemen dat wij
in hen niet de vertegenwoordigers van de « H. Kerk » kunnen
zien. « Voor een klimaat van
vrijheid » had tenminste monseigneur de Smedt hen kunnen
steunen. Maar deze nog steeds
verpolitiekte en verburgerlijkte
kerk heeft gezwegen en door
haar zwijgen de 24 jaar lange
haat bevestigd als niet strijdig
met het kristelijk
geweten.
Zelfs de « anti-haat » liga die
vroeger wel voor amnestie opk w a m (Kiebooms), heeft h a a r
anti-haat blijkbaar tot eenrichtingsgebruik beperkt.
Wij vlaamse katolieken staan,
na het gespreksjaar 68 en na 27
oktober meer dan ooit aan de
r a n d van de kerk, en binnen in
ons leeft de vraag : in welke
kerk moeten wij nu nog geloven ?

GEEN TOEGEVINGEN MEER
Door het jongste kongres van
de F.D.F.-M.P.W. hebben de
Walen weer eens bewezen met
welke ongehoorde minachting
ze bereid zijn om onze vlaamse
rechten in en om Brussel te
vertrappen. Zo beweerde een
v a n hun sprekers dat Brussel
effenaf een « ville frangaise »
moest worden, om haar kansen
w a a r te nemen als hoofdstad
van Europa !
Of de Parijzenaars, de Londen a a r s of de Romeinen Brussel,
de stad-met-één-boulevard, als
hoofdstad van dit vasteland
aanvoelen, valt te bezien. Doch
één feit staat vast : nooit zullen
wij,
Vlamingen, dulden door
een totaal verfranste hoofdstad
bestuurd te worden, zowel in
unitair als in federaal verband.
De aanmatigende toon van
die met een zonnekoningmentaliteit behepte franstaligen moge
ons echter tot aansporing dienen opdat wij, nu meer dan
ooit, pal zouden staan in onze
randgemeenten en niet de minste toegeving meer zouden
doen, zelfs van ekonomische
aard, om de brusselse inktvis
met zijn negentien vangarmen
te voeden.

H.D.M., Schilde.

NOG HASSELT

H.V., Brussel.

GESPREKSJAAR 68...
TEORiE EN PRAKTIJK
Gedurende het « gespreksjaar 68 » hebben ± 40.000 mensen uit het bisdom Antwerpen
zich verdiept over de kerk van
heden. Uit het algemeen verslag en uit de plechtig geënsceneerde slotdag (6/10/68) bleek
dat de leken de werkelijk beleefde « naastenliefde » als een
der belangrijkste plichten van
de kristen in het algemeen en
van de katoliek in het bijzonder
beschouwen. Iedereen hoopte
dat het nu echt gemeend was.
Nog geen 3 weken later heeft
de kerk in Vlaanderen een enige kans om te laten blijken dat
het ernst was, laten voorbij
gaan. Van naastenliefde naar
amnestie is inderdaad voor een
eerlijk kristen maar een pasje.

Dat er te Hasselt slechts 3
leeuwevlaggen
te
bespeuren
w a r e n bij de Virgajessefeesten
heeft nog andere oorzaken.
De ekonomische-sociale welv a a r t is in Vlaanderen niet afhankelijk van het aantal leeuwevlaggen, m a a r toch getuigen
die leeuwevlaggen in hoeverre
het vlaamse klimaat er gezond
is, waardoor ook gans L i m b u r g
al dan niet gezond kan zijn.
Maar zoals ik mij voorstel
heeft men Limburg flink bedacht met een bloedige repressie en die schone provincie gewoonweg « kapot » gemaakt,
waardoor het vlaams bewustzijn daar werd vernietigd.
De V.U. heeft een zeer verstandige zet gedaan door t i j dens de verkiezingsperiode op
een pamflet een inventaris voor
te leggen van de daden van de
limburgse unitaristen of zogezegde volksvertegenwoordigers,

NATIONALE

LOTERIJ
OPGELET : 400 lolen van 10.000 fr.
{in plaats van 300}
EEN SUPERHOOG LOT VAN

TIENT MILJOEN
1 lot van 2.000.000 fr.
1 let van 1.000.000 fr.
2 loten van 500.000 fr.
6 loten van 200.000 fr.
24 loten van 100.000 fr.
120 loten van
50.000 fr.
120 loten van
20.000 fr.
«00 loten van 10.000 fr.
600 loten van
5.000 fr.
1,200 loten van
ZOOO fr.
2.400 loten van
1.000 fr.
12.000 loten van
600 fr.
60.000 loten van
400 fr.
+ 50 troosfioten van 20.000 fr.

iS^int-^JCatryntrancko^
Trekking op 18 november

HET BILJET : 200 fr.
HET TIENDE: 22 Ir.

72 MILJOEN Ir.

Tapijten
330,
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(Jachf Kruispunt)
Brussel 4

Andranian

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

TEL.

47.70.47

waarbij de C.V.P.-exemplaren
schitterden door hun zwakte,
hun stilzwijge'^dheid of hun afwezigheid.
Kortom, er zou nu voortdurend en dus niet alleen tijdens
de verkiezingsperiode een algemene publieke aktie moeten gevoerd worden om de meest
schadelijke individu's uit de politieke fauna in Vlaanderen te
verwijderen.
R.L., Hoeleden.

DENDERMONDE: PEKDELARBEID
Op het traditionele lijstje van
de vlaamse noodgebieden komt
het gewest Dendermonde niet
voor. Deze streek is nochtans
een pendelgewest bij uitstek :
45 % van de aktieve bevolking,
laag welvaartspeil, verouderde
industrie, sterke bevolkingsaangroei. Dertienduizend w e r k n e m e r s pendelen dagelijks n a a r
Brussel.
De heer Schiltz heeft in zijn
meesterlijke uiteenzetting in de
T.V.-politieke tribune de sociaal-ekonomische aspekten van
de vlaamse strijd doordringend
belicht.
Naar mijn gevoelen zouden in
de vlaamse noodgebieden de
VU-aktiviteiten op dit punt dienen toegespitst, dit zou de VU-

gedachte bij de massa nog meer
doen doordringen en tevens het
argument van onze tegenstanders volledig ontzenuwen dat de
VU zich slechts om taalaangelegenheden bekommert Tevens
zou er dienen op gewezen dat
in gewesten w a a r de CVP traditioneel de plak zwaait de laagste welvaart is : Westhoek, Limburg, Zuiderkempen. Oudenaarde, Dendermonde, enz.
G.V., Dendermonde.

C.Y.P. EN FEDERALISME

tot stand komen en sinds lang
bestaat in Duitsland, V.S. Amerika en Zwitserland.
F.E.J., Mortsel.

SIMONET
In uw blad van 12 oktober
1968 las ik dat de heer Simonet,
B.S.P.-burgemeester van Anderlecht, de toelating gaf aan
tien Vlamingen om rond te gaan
met
publiciteitsborden,
de
vlaamse ouders de raad gevend
h u n kinderen n a a r vlaamse
scholen te sturen. Maar dat e r
in de gemeente Anderlecht bij
de opening der scholen dit j a a r
vlaamse aanplakbrieven hingen
die publiciteit maakten om de
vlaamse ouders er toe aan t e
zetten hun kinderen naar h e t
frans onderwijs te sturen, dat
zegt hij niet ! U ziet, iedereen
kan zever verkopen, vooral b u r gemeester Simonet ! Voorts
w e r k t hij de Vlamingen tegen
zoveel hij kan. De elektriciteitsregie van de Doverstraat
neemt aktief deel aan de anderlechtse
verfransingskampagne, door aan alle inwoners
van Anderlecht franse nota's t e
sturen, ongeacht of men als
Vlaming ingeschreven staat of
niet.
Indien de toestand toch zo is,
waarom geeft men aan de Vlamingen geen korting op h u n
gemeentebelastingen,
vermits
wij niet evenwaardig bevonden
worden dan de franstalige inr
woners van Anderlecht ?
M.N., Anderlecht.

De C.V.P. is een stoommachien zonder vliegwiel. Zij
blaast veel stoom af, en daardoor denkt zij dat zij het «doet».
Maar de machien valt stil vóór
het eindpunt « federalisme »
bereikt is. Zij mist h e f vliegwiel van de Volksunie.
Maar, heren C.V.P.-ers, hoe
komt het toch dat sinds jaren
de « Bond van Kroostrijke en
Jonge Gezinnen » in een vlaamse en een waalse afdeling gesplitst is ? Hetzelfde in de «Boerenbond ». Kloosterorden van
Jezuïeten, Dominikanen, Bruine
P a t e r s zijn ook in een vlaamse
en Waalse provincie gesplitst !
Waarom ? Omdat de vlaamse
leden in al die instellingen tot
het besef k w a m e n dat zij in eigen zaken geen waalse pottenkijkers nodig hebben ; dat zij
h u n belangen beter zelf kunn e n dienen en h u n eigen geld
liever zelf n a a r h u n goeddunken gebruiken.
De Walen w a r e n en zijn nog
de bevoorrechte kinderen v a n
onze stiefmoeder België, en spelen mooi weder met onze cen^
De redaktie draagt geen verten. Die onrechtvaardige be- antwoordelijkheid
voor de invoorrechting zal slechts ophou- houd der gepubliceerde
lezer»den van zodra er voor ons zelfbrieven. Ze behoudt zich het
bestuur komt en de belgische recht van keuze en
inkorting
staat
eindelijk
heringericht voor. Over de
lezersbrieven
wordt op federale grondslag, zo- wordt geen briefwisseling
geals nu in Tsjecho-Slovakije zal
voerd.

van de redaktie
Brussel, 7 november 196b.
Betr.: abonnementenslag.
^
Onze reportage gaat deze week - hoe kon het anders
in het kader van vijftig jaar 11 november ? - over
de frontbeweging. We^hebben er een paar foto^s bij
afgedrukt, waarvan één waarop we uw aandacht speciaal vestigen r enkele "jassen" zijp druk doende
met het verzenden van hun frontblaadje,
We vinden dat een ontzettend simbolische foto.I-liddenin het oorlogsgeweld, op nauwelijks enkele kilometers van de loopgraven waar ze straks hun hachje terug moesten wagen, zaten daar die vlaamsgezinde soldaten zich te kwijten van de allerbelangrijkste taak voor %1 wie ideèen wil verspreiden t een
blad opstellen, zorgen dat het klaar komt voor verzending, een apparaat opbouwen voor de verspreiding. Klein werk, werk dat men onmogelijk lang kan
blijven doen als er geen geestdrift en geen liefde
achter zit. Groot werk, werk dat zelfs niet uitgesteld kon worden in een tijd, waarin geen enkele
waarborg voor het eigen leven straks bestond.
Mogen we aan het begin van deze abonnementenslag
Iwant inderdaad : morgen is het zo ver) deze onbekende, hun frontblaadje verzorgende IJzerratten
zowat als "patroons" voor otee taak in de eerstvolgende weken voorstellen ? Mogen we er op wijzen
hoe veel lichter, hoe veel komfortabeler onze eigen
taak is. Maar even noodzakelijk I
Uiteirdelijk is het de sterkste idee die wint. Voor
ons part geloven we rotsvast, dat die idee in ons
volicsnationalisme zit. Om er een winnende idee van
te maken, moet ze verspreid worden. Aan het front
vijftig jaar geleden. In gans Vlaanderen vandaar
'Un het werk dus !
, ->

WIJ

OOK « ONS » LEGER (1)

demokratie
eist
insoraak
(m.v.) Wie aandachtig de vlaamse
pers volgt, weet dat geen dag voorbijgaat of onder vorm van artikels of brieven van militairen komt het verlangen
tot uiting om méér inspraak te krijgen
in het legerbeleid.
Niet alleen roeren de rijkswachters
zich om bepaalde aftandse opvattingen
te doen verdwijnen en een passende
wedde- en woonstregeling te bekomen,
maar zelfs de Vereniging van Officieren
in Aktieve Dienst (VOAD) en de verenigingen die de belangen van de onderofficieren, korporaals en soldaten behartigen, nemen geregeld openlijk stelling
voor bepaalde beroepsbelangen.
Vooral bij de militairen in de Duitse
Bondsrepubliek schijnt de jongste tijd
een gevoel van onbehagen te bestaan.
Het slaat vooral op een tekort aan sociaal kontakt van hoog naar laag,
sociaal kontakt dat ernstig schijnt te
lilden onder het feit dat nog te veel
franstaligen de leiding hebben over
nederlandstalige o n d e r h o r i g e n en
Vlaamse eenheden, vaak opzettelijk omgevorrnd tot tweetalige eenheden.
De tijd toen het voor de vlaamse officieren «gevaarlijk» was in de officierenmess gebruik te maken van hun wettelijk recht om Nederlands te spreken
behoort nog niet tot het verleden. Ook
blijkt dat het hoogste sociale leven,
zelfs m Vlaamse garnizoenen, nog vaak
verstoord wordt door dames van korpsoversten, die denken dat ze in 1830
leven en dat het Frans de enige passende omgangstaal is.
Op vaak onrationele wijze wordt de
scheiding tussen de verschillende graden doorgetrokken. Het is duidelijk dat
de demokratizering niet kan leiden tot
«schouderklopjes » van hoog tot laag of
tot het elkaar aanspreken met de voornaam, maar het gezag voeren mag niet

gebonden zijn aan uiterlijkheden, die
uiteindelijk de goede samenwerking
verstoren.
Het verantwoordelijkheidsgevoel en
de demokratie zijn in ons land wel zo
erg ontwikkeld dat het leger, zich spiegelend aan wat in burgerlijke instellingen (ministeries, onderwijskringen enz.)
gebeurt, de voorheen bestaande scheidingen en splitsingen best kan milderen, om te komen tot een gemeenschap
waar gezag niet gebonden is aan het
uniform, aan een afzonderlijke bar of
toiletten, maar aan de normale hiërarchische verhoudingen die al onze burgerlijke instellingen uitstekend doen
werken.
Op die wijze kan bij het leger en de
riikswacht een inspraak tot stand komen, die uiteindelijk on alle vlakken
en aan iedereen bevrediging schenkt.

OOK « ONS » LEGER (2)

nog steeds
het
oude spel
(m.v.) Van de belangrijkste taalwetten die vóór de jongste oorlog werden
gestemd, was deze op het taalgebruik
bij het leger de laatste. Zulks verwondert niemand, want het leger is van al
onze instellingen ook nu nog de traagste om zich aan te passen. Terwijl op
het ministerie van Buitenlandse Zaken
reeds maatregelen werden getroffen om
van onze diplomatieke diensten de
weerspiegeling te maken van de werkelijke toestanden in ons land, blijft men
bij het leger nog maar aan het tasten,
zoeken en... saboteren.
Hoe traag onze generale staf te werk
gaat, blijkt o.a. uit het feit dat men tot
heden geen passende oplossing heeft
gevonden om in de militaire instellingen, gevestigd in het Brusselse, het
Nederlands op gelijke voet te plaatsen
met het Frans. Men zou waarlijk beginnen geloven dat onze generale staf, die
uiteraard moet kunnen bewijzen wat
gezag betekent, niet bij machte is met

gezag de toepassing van de belgische
wetten te doen eerbiedigen.
Hoe verouderd om niet te zeggen seniel de generale staf denkt, blijkt uit
de wijze waarop bepaalde herstruktureringen en hervormingen in het leger
worden doorgevoerd. Men kan er maar
niet toe komen om het gehaspel met
tweetalige staven en eenheden op te
doeken. Men durfde — en dat in 1967 !
— nog plannen uitwerken, waarbij
bijna 300 vlaamse militaire gezinnen
niet bijna 500 schoolgaande kinderen
uit Mechelen en Vilvoorde naar een
verloren waalse gemeente moesten worden verplaatst. De pijnlijke les met de
Infanterieschool, die in 1960 van Tervuren naar Aarlen werd verplaatst, had
men nog niet begrepen.
Dat alles moet voor minister Segers
méér dan een gewone waarschuwing
zijn tegen de maneuvers van zijn generale staf.
Het verzet van de generale staf tegen
het invoeren van taalkaders is weer
een van die tipische achterhoedegevechten en van onderlinge maneuvers. Praktisch bestaan die taalkaders reeds lang
voor de onderofficieren en soldaten,
want ze worden in het Frans of het
Nederlands geadministreerd en ze worden grotendeels in waalse of vlaamse
eenheden ondergebracht. Toch bestaan
er, wat dit laatste betreft, in de zogenoemde «tweetalige» eenheden nog
ernstige mistoestanden en nog te veel
vlaamse militairen worden aldoor onder
druk van franstalige chefs overgeheveld
naar het franstalige kader.
Het invoeren van taalkaders voor officieren kan evenmin op grote moeilijkheden stuiten, want in hun jaarboeken
staan alle officieren ingeschreven met
aanduiding van hun taalstelsel.
Wat deze officieren betreft, blijft de
generale staf het oude spel spelen door
te beweren dat alle officieren ook de
andere landstaal moeten kennen. Om
die reden worden de mutaties voor de
officieren in het « Bulletin van het Personeel » (dokument, waarin alle mutaties verschiinen die op het personeel
betrekking hebben) nog steeds in de
twee talen vermeld!
Op grond van diezelfde fiktie wordt
beweerd dat voor de officieren, werkzaam in de brusselse militaire instellingen, geen problemen bestaan en dat het
voor hen niet nodig is na te kijken of
ze tot de nederlands- of franstaligen behoren. Op grond daarvan oordeelde de
vorige minister, dat aan de regel dat
50 % van de betrekkingen in deze diensten aan Vlamingen toekwamen, was
voldaan zelfs als al Jie betrekkingen
door Walen waren bekleed !

PRE-FEDERALISME...
De korte en rustige bijeenkomst
van de waalse parlementsleden en
ministers, op uitnodiging van de
Waalse Ekonomische Raad, in het
brussels kongressenpaleis, was een
merkwaardige gebeurtenis, omdat
het de eerste maal was dat waalse
parlementsleden van verschillende
partijdisciplines zo talrijk bijeen
kwamen, op zoek als het ware
naar een gemeenschappelijk waals
besef.
Deze bijeenkomst is een simptoom van het federalizeringsproces, waarin we ons bevinden, doch
welk proces velen nog ontgaat. Ze
gaat nochtans de Staten-Generaal
van de vlaamse kulturele verenigingen met slechts enkele dagen
vooraf, die vandaag eveneens in
Brussel bijeenkomt, om de overkoepelende niet - partijpolitieke
vlaamse aktie een
permanente
struktuur te geven. Ook dat is een
stap op het pad naar het federalisme, zij het vanuit een andere
struktuur, wat verklaarbaar is
door het verschillend verleden van
de nationalistische refleksen benoorden en bezuiden de taalgrens,
door het verschil van temperament enz. Zo wachten de Walen
niet om moord en brand te
schreeuwen over een minorizering
die hen boven het hoofd zou kunnen hangen tot die minorizering
een feit is. Ze slaan reeds alarm
wanneer ze nog in hun van oudsher bevoorrechte pozitie verkeren
en deden dat nu op het hoogste
politieke vlak.
Beide bijeenkomsten hadden of
hebben plaats te Brussel, waar nu
het PVV-voorstel inzake struktuurhervormingen het licht zag. Ook
deze voorstellen sturen aan op 'n
beperking v. d. — al te bescheiden,
laten we dat onderstrepen — autonomistische tendenzen in de regeringsvoorstellen wat de kulturele en ekonomische sektoren aangaat. Het toeval onderstreepte deze
week dus zeer scherp de kapitale
rol die « la capitale » in gans het

beroepsHALVE
bekeken
nationaliteitenvraagstuk speelt en
waarin zij ook alles op haren en
snaren zet om de derde en dominerende partner te worden.

SUBTILITEITEN
In deze « capitale » zijn de vorsten inmiddels van hun toeristische
uitstap naar Marokko teruggekeerd. De geringe weerklank van
deze reis houdt onder andere verband met de stage maar zeker
voortschrijdende
aftakeling
van
het unitaire regime, waarvan de
vorsten alsnog de levende inkarnatie zijn. Hun eerste minister
moet zich intussen onder andere
bezig houden met het opklaren
van « het misterie der zes brusselse randgemeenten met faciliteiten ». Uit de omgeving van de premier, zoals dat heet, waren na de
annexionistische verklaring van de
waalse minister Terwagne verwarde « toelichtingen » gekomen.
De heer Eyskens zag zich verplicht, te stellen dat weliswaar
deze gemeenten vlaamse gemeenten zijn doch niet tot het nederlands taalgebied behoren maar een
bijzonder arrondissement vormen.
Ze maken als zodanig ook deel uit
van de Ekonomische Raad Brabant doch vallen onder de bevoegdheid van minister Vlerick.
Heeft vice-goeverneur
Cappuyns
daar nog iets te vertellen ? Er
werd in elk geval niet over de
mari-met-spreekverbod
gesproken.
Dit tipe-geval van brusselse

poespas is een gevolg van de vergetelheid van Hertoginnedal, een
vergetelheid waarmee een Van
Elslande onlangs nog als het ware
durfde pronken in een poging om
dit flagrant geval van vlaamse
CVP-laksheid te verontschuldigen.
Door deze « vergetelheid » blijven
die gemeenten — en ook andere —
nog steeds bedreigd met verfransing, vormen ze een bres waardoor
de franstaligen pogen heen te breken en waarbij het
fameuse
« schild van Vlaanderen » een zeef
blijkt te zijn.

TELEURSTELLING
Zoals verwacht waren de reakties van het ABVV op het jongste
kongres van het ACV zuur-zoet. In
de socialistische sindikale middens
verheelt men zijn waardering niet
voor de figuur en het werk van
August Cool, de scheidende big
boss van het kristen sindikaat.
Maar de teleurstelling over de
klemtoon die hij legde op het sindikaal pluralisme, met alle voorbehoud dat zulks inhoudt ten aanzien van een sindikale integratie,
treedt duidelijk naar voor. De teleurgestelden worden zelfs met
name vernoemd : Major en Debunne, die beiden in enkele
ABVV-organen een lans braken
voor « meer dan sindikaal pluralisme ». De teleurstelling ts niet
alleen principieel doch wordt ook
geuit naar aanleiding van « een
recent aanwenden van vernede-

OOK « OKS » LEGER (3)

de
ouderlinoen
van de stat
(m.v.) Dat de vlaamse officieren dat
belachelijk spel stilaan meer dan beu
worden, hebben ze bewezen door hun
antwoorden op de opiniepeiling, georganizeerd door de Vereniging voor Officieren in Aktieve Dienst. De meerderheid heeft zijn traditionele behoudsgezindheid afgelegd en zich uitgesproken
voor taalkaders, d.w.z. voor een regeling
waarbij eens en voor altijd een einde
wordt gemaakt aan de tans bestaande
dubbelzinnigheid.
Alweer heeft de generale staf — en
minister Segers schijnt ook hier te zullen toegeven — argumenten bovengehaald, die een passende oplossing nog
met jaren zal vertragen. Eerst moet de
inventaris der behoeften worden opgemaakt om daarna vast te stellen welke
betrekkingen voor officieren uit elk van
de taalkaders zijn bestemd. Verder
wordt geschermd met het gevaar voor
de eenheid bij ons leger, ofschoon men
nu reeds tientallen jaren heeft ondervonden dat het bestaan van taalrollen
bij de rijksdiensten niet in het minste
geschaad heeft aan de eenheid en de
goede werking van ^deze diensten.
Minister Segers verklaarde tijdens
zijn oerskonferentie van 29 oktober dat
spoedig een einde moet komen aan de
bestaande taaiwantoestanden in het
leger, omdat anders onherstelbaar
kwaad zal geschieden. Hij heeft goed geraden, maar hij zal medeplichtig zijn
aan dat kwaad, indien hii de ouderlingen van de generale rtaf niet méér
onder druk zet en indien hii niet voldoet aan het verlangen van de vlaamse
officieren om. dank zii taalkaders, ongehinderd hun belanerii'ke ondracht te
vervullen en normale bevorderingskansen te bekomen.

rende middelen uit geest van voorbijgestreefde konkurrentie». Daarmee wordt dan bedoeld de beslissing om ook niet-gesindikeerden
van bepaalde tegemoetkomingen te
laten genieten in geval van staking. De ene sindikale kas is nu
eenmaal royaler dan de andere...
De hoop « op beterschap » van
het ABVV lijkt duidelijk gevestigd te zijn op een suggestie van
Cool, nl. een bestendig sindikaal
overlegcentrum, waarin beide grote vakbonden zouden vertegenwoordigd zijn. Het is ietwat verwonderlijk dat de reeds jaren durende samenwerking tussen ACV
en ABVV institutioneel nog niet
bevestigd
werd.
Vermoedelijk
komt dit overleacentrum er nu vrij
spoedig. In ABVV-middens — die
duidelijk aan een ACV-kompleks
beginnen te lijden, verklaarbaar
door de gestadige opgang van het
kristen sindikaat tijdens een periode van stagnatie en misschien
wel achteruitgang van het A B W ,
dat sterker dan zijn kristen evenknie de weerslag ondervindt van
de teloorgang van het ideologisch
verwante partijpolitiek dinamisme
— stelt men ook zijn hoop in
Houthuvs, die samen met de «jonge Turkeny> van het ACV verder
zou moeten gaan dan Cool heeft
gewild. Het is de vraag of deze
hoop spoedig in vervulling zal
paan, want het is een publiek geheim dat ook na zijn pensioen (dat
niet geldt voor bevaalde niet direkt sindikale mandaten) Cool een
vinger in de ACV-pap zal houden.
Onaewild heeft trouwens Cool onthuld, dat de met het ACV geestesverwante CVP bijlange nog niet
aan een travaillistisch exveriment
denkt. Wie de korrelatie kent tussen partij en vakbeweging weet
ook dat Cool hier niet alleen zijn
vizie doch ook deze van op de achtergrond blijvende machten in de
CVP vertolkte. Behalve het overlegcentrum zien we voorlopig
weinig veranderingen plaats grijpen in de verhouding tussen beide
vakbonden.
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• OOMVLAAMSE PROYINCiERAAD

V.U.

opbouwend en
humanistisch
(r.r.) In de oostvlaamse - provincier a a d bewees onze partij eens te meer,
dat zij haar taak als dinamische en
opbouwende oppozitie ernstig opneemt.
Dit blijkt alleen reeds uit het groot
aantal tussenkomsten van onze fraktie
bij de bespreking van de begroting 1969.
De Volksunie-fraktie telde 28 tussenkomsten terwijl de P.V.V. die nog één
zetel meer bezit, slechts 7 tussenkomsten had en de leden van de meerderheidspartijen, op een paar uitzonderingen na, blijkbaar alles best vonden en
de hele zitting in de diepste rust doorbrachten.
Bestendig afgevaardigde Ernest de
Wilde, die de provincieraad zowat beschouwt als een verzameling slaafse
jaknikkers, werd door onze woordvoerders herhaaldelijk in verlegenheid gebracht; zo toen Oswald Van Ooteghem
bewees dat voor de aankoop van een
herenhuis bestemd tot home voor leerlingen-verpleegsters, precies een miljoen fr méér dan de officiële schatting
w a s neergeteld. Of toen K r i s Versyck
en Raf Baeyens netelige vragen stelden
omtrent de omstandigheden waarin een
inspektrice voor het provinciaal onderwijs was benoemd, blijkbaar m e t achteruitzetten van bekwamere kandidaten. Of toen er gevraagd werd, waarvoor de tientallen miljoenen moeten
dienen die steeds weer in het provinciaal domein te Wachtebeke, privepronkstuk van de deputee, geïnvesteerd
worden.
Waar het op pozitieve voorstellen
aankwam, bleef onze fraktie evenmin
achterwege.
Urbain De Graeve hield een zeer
gedokumenteerd pleidooi voor de verhoging der provinciale premie voor bouwen en aankopen van volkswoningen
en vroeg bizondere aandacht voor de
grote gezinnen en de bejaarden, terwijl R. Van Gerven een lans brak voor
de uitgedrevenen van de Schelde-linkeroever die heel w a t moeilijkheden
hebben bij het bekomen van passende
behuizing.
Oost-Vlaanderen heeft een akkoord
afgesloten m e t Tunis, voor de opleiding
van Tuneziërs in de provincie; Oswald
Van Ooteghem vestigde de aandacht op
de problemen die men hierdoor in het
leven roept en stelde voor, een dergelijk akkoord af te sluiten m e t Indonezie,
een land waarmee wij op gebied van
taal en kuituur toch heel w a t meer gemeen hebben.
. .
Toen h e t pas opgericht provmciaal
Instituut voor Vertalers en Tolken t e r
spraak kwam, gaf Raf Baeyens m e t
kennis van zaken een reeks suggesties
van aard om het onderricht in dit instit u u t op zo hoog mogelijk peil te brengen.
.
In andere tussenkomsten, evenals in
d t rede bij de algemene bespreking
door fraktievoorzitter
Omer Vande
kerchove, werd de bekommernic van de
Volksunie tot uiting gebracht in verband met de ongunstige ekonomische
toestand in verschillende streken van
de provincie.
Zoals in de andere provincies had
onze fraktie ook een amnestiemotie ingediend. Noch de B.S.P., noch de P.V.V.
waren geneigd tot zelfs m a a r een gebaar van humaniteit, al bleef vooral de
B.S.P.-woordvoerder bij de bespreking
van de motie vrij sereen. Met de C.V.P.
kon daarentegen een akkoord over een
gemeenschappelijke tekst worden bereikt, die tenslotte goedgekeurd werd
met 52 stemmen tegen 34.

V.U. verkozen. Maar de bonzen hadden
er een stokje voor gestoken.
Dat bracht een gewijzigde situatie
mee in de raad, waar twee onwennige
rode deputees een begroting moesten
verdedigen die weinig of niets verschilde van de vorige, door hen aangevallen
begrotingen.
Tot veler verbazing bleek dat de
B.S.P., die vroeger nooit eigenlijk in
oppozitie zat en eerder de V.U. aanviel
dan de deputatie, tans w a k k e r was geschoten. Sommige rode raadsleden dreven de euvele moed zelfs zover dat ze
opmerkingen m a a k t e n ! Nu was h e t
weer de beurt van de P.V.V. die, in de
oppozitie gedrongen, m a t en kleurloos
was en geheel gesteld om te lijden.
De 17 m a n van de V.U. hadden eens
te meer het hoge woord in die zin da+
zij zorgden voor scherpe, h a r d e m a a r
eerlijke en pozitieve oppozitie. Die dan
soms gelukwensen (in de wandelgangen...) van beschaamde C.V.P.-ers uitlokte...
Het is onmogelijk alle voorstellen of
tussenkomsten te belichten die de V.U.

• ANTWERPSE PROVINCIERAAD

harde
pozitieve
V.U.- oppozitie
(k.v.d.) Na de jongste verkiezingen
werd in Antwerpen, zoals u weet, een
koalitie gevormd tussen de C.V.P. en de
socialisten, tot groot ongenoegen van
zowel C.V.P.-kiezers als -kader, die de

heeft gedaan tijdens de oktoberzittijd.
Eerder willen we de sfeer schetsen en
enkele belangrijke p u n t e n opsommen.
De sfeer is tipisch : C.V.P. uiterst vriendelijk tegen de V.U., B.S.P. arrogant en
ziekelijk fanatiek « a n t i - z w a r t » , P.V.V.
onbestaande, K.P. : met de one-manshow Debrouwere (de enige kommunist
die in de vijf vlaamse provincies zetelt).
Bij de V.U.-fraktie : voorzitter Wagemans, de m a n die het goed kan uitleggen, de hoeken kan afronden m a a r ook
m a n en paard noemt; Doevenspeck, die
vinnig als altijd de woede van de t e genstanders opwekt alleen al door recht
t e staan om te spreken; Slosse, écherp
en onbarmhartig als het over fiskaliteit en personeelsbeleid gaat. En na
deze « big three » de anderen, die praktisch allen eens of meer het woord nam e n (ook de talrijke nieuwelingen).
Waarbij dan speciaal de Mechelaar
Cauwenbergh moet vermeld worden,
die de technische dienst m e t al w a t
erbij t e pas komt bijna beter k e n t dan
de deputatie.

leo picard
Leo Picard — een wel zéér vreemde eend in de flamingantische bijt — >s
deze week tachtig geworden. Alhoewel de man zich in de loop der decennia
steeds meer van het vlaams-nationalisme verwijderd heeft en dichter ging aanleunen bij het socialisme — en dan niet een of ander etisch socialisme, maar dat
van de B.S.P. — willen we er niet onderuit, hem in deze kroniek de eer (en de
blaam...) te geven die hem toekomt.
Het is al enkele jaren geleden dat we hem hebben ontmoet. We bewaren
van hem de herinnering aan een Mefisto. Zijn scherp maar keurig Noord-nederlands zijn smal gelaat met het karakteristieke sikje, zijn hang om te beantwoorden aan het beeld van een verneinende Geist, zijn grijnzend-kritische benadering
van gesprekstemas : Mefisto! Gelijk we hem kennen moet hij allerminst verontwaardigd zijn over dit beeld. En tenslotte : wat zit er binnenin dit beeld of wat
gaat er achter schuil ? We liepen Picard enkele keren tegen het lijf op de eerste
flamingantische bijeenkomsten in de jaren na de bevrijding. Inwendig had hij
toen al volkomen afstand genomen van het vlaams-nationalisme, maar hij bleef
zich in het toenmalig nationalistisch midden — dat volkomen « underdog » luas
— bewegen met een mengeling van simpatie en kritiek, waarbij men zich telkens
(vergeefs) afvroeg, welke van de twee gevoelens het sterkst was. Hij moet er van
genoten hebben, ook toen nog teken van tegenspraak en Oorzaak van (lichte) verwarring geweest te zijn.
« Ook toen nog », want hij was reeds vroeger teken van tegenspraak en oorzaak van verwarring. In de beginperiode van het gents aktivisme tijdens de eerste wereldoorlog behoorde hij tot de « extremistische » gi*oep rond de onverzettelijke Viking Domela Nieuwenhuis Nyegaard, de Jong-Vlamingen. Htj werd
hoofdredakteur van het door deze groep uitgegeven blad « De vlaamsche Post ».
Een konflikt met de ontstuimige Domela in 1915 maakte een einde aan deze funktie en Picard week uit naar Nederland, waar hij verder een rol bleef spelen in
de zeer aktieve en woelige vlaamse emigratie.
Na de oorlog — de tijd van de groot-belgische annexatiedromen en het
strooien van patriottische bloemen en vlaggetjes in de Wielingen — speelde hij
een rol, waarover nog altijd weinig bekend is. De verwijdering van het vlaamsnationalisme — waarin zijn rel met Domela en zijn statuut van emigrant wel een
belangrijke rol moeten gespeeld hebben — is dan geleidelijk begonnen.
In Hoeverre die evolutie parallel liep met die van Herman Vos, die de
Frontpartij verliet om naar de B.W.P. te gaan, is lastig uit te maken. Picard heeft
zich later herhaaldelijk op zijn boezemvriend Vk)s beroepen, maar feit is dat hij
de belangrijkste bijdrage van Herman Vos — het federaal statuut — niet had
gebillijkt.
In Leo Picard had altijd een stuk historikus gezeten. Hij was aan de gentse
universiteit een leerling van Pirenne geweest en onderging er de invloed van Mc
Leod. In Nederland kwam hij in betrekking met Geyl en Gerretson. Zijn historische knobbel zette hem aan het schrijven van de « Geschiedenis van de vlaamse
en groot-nederlandse beweging >, het beste wat hij ooit geschreven heeft. Tipisch
voor zijn geestelijke evolutie is dat hij, toen het werk enkele jaren geleden in een
lot 1950 aangevulde kroniek heruitgegeven werd, iedere groot-nederlandse toespeling uit de titel liet verdwijnen. Wat hij trouwens aan het oorspronkelijk werk
— onder invloed van zijn evolutie naar het socialisme — heeft toegevoegd, is van
veel minder waarde. De anekdotikus zal er een schat van kleine en grotere informatie in vinden; het geheel is echter uiterst verward, geschreven meer uit een
drang om met zichzelf in het reine te komen dan om geschiedenis te plegen. Toen
het oorspronkelijk in de dertiger jaren vers cheen, was het voorzien van een inleiding van Gerretson, waaruit we een kenschetsende zin lichten : « Verreweg de
mindere van zijn meester Pirenne in sintetisch vermogen, is hij zijn meerdere m
kritisch vernuft ». Dat was, in alle wehvillendheid, een flinke nagel op de kop :
sinteze moet men niet verwachten bij Picard, wel detailkritiek die soms waardevol kan zijn en nieuwe inzichten opent, maar die zich vaak doodloopt in kortademige beschouwingen aan de rand van de aktualiteit. Wie tans leest hoe Picard
de situatie rond de vijftiger jaren becK>rdeelde vanuit de overtuiging dat « het
nationalisme dood was » en vanuit een vrij naief geloof in het vermogen van de
drie traditionele partijen, schudt wel even het hoofd. Wie vaststelt hoe hij de inleiding tot de heruitgave van zijn historisch werk voor de dikke helft gebruikte
om te polemizeren i\ind het werk van Elias — waarvan nota bene op dal ogenblik nog maar het eerste deel verschenen was — raadt de behoefte om de feiten,
personen en gebeurtenissen zo te rangschikken dat ze voldoen aan een bij voorbaat vastgelegd opzet.
Nochtans is Leo Picard steeds een overtuigd flamingant gebleven : altijd
was er in zijn leven iets dat herinnerde aan de radikale aktivist en prediker der
vlaamse onafhankelijkheid, om met welwillendheid te luisteren naar wat hij te
vertellen heeft. Nog in zijn eenzijdigheid bewijst hij de dienst, de aandacht te
vestigen op het gi\>ot belang van de sociaalekonomische
faktoren, die hijzelf
schromelijk en principieel overschat.
Hoe dan ook : deze man heeft tijdens een leven van tachtig jaar het woord
< Vlaanderen > nooit uit zijn blazoen geschrapt. Mefisto moge grijnzen : hij
krijgt daarvoor onze
erkentelijkheid.
dio Genes.

De slotdag w a s m e e r dan m e r k w a a r dig door de goedkeuring (V.U. en
C.V.P.) v a n een motie w a a r i n de reger i n g w o r d t gevraagd, amnestie voor
politieke delinkwenten te verlenen.
Vooraf was een diepe verdeeldheid gebleken, eensdeels in de P.V.V.-fraktie
tussen voor- en tegenstanders, en anderdeels in de B.S.P.-C.V.P.-koalitie, w a a r
de socialisten meenden dat a m n e s t i e
overbodig was. Toch gaf de motie geen
aanleiding tot onwaardige incidenten,
w a t allerminst de bedoeling van de initiatiefnemers was. O ja, de k o m m u n i s t
h a d vóór de stemming de zaal verlaten.
Denkend aan Praag.

VLIEGENDE PETIT VICAIRE »

ongebroicen
priester
cleeren
(w.l.) Sinds A r t h u r De Bruyne in zijn
jongste boek over priester Daens, r e k t o r
Bernaerts, pater Callewaert en dom Modest Van Assche h e t lot van deze priest e r s beschreven heeft, w e t e n ook d e
nationalistische jongeren in V l a a n d e r e n
w a t het begrip « p e t i t v i c a i r e » b e t e end heeft in de vlaamse beweging. Een
n i e u w e soort in dit begrip hebben w i j
vorige zondag te Leuven leren k e n n e n ,
namelijk een « vliegende petit vicaire ».
De daar gevierde 80-jarige priester
Cleeren is een « modelvlieger » geweest.
« V l i e g e n » was in de terminologie v a n
de vlaamsgezinde priesters v a n het bisdom Mechelen : het lijdend v o o r w e r p
zijn van een bisschoppelijke beslissing,
waarbij m e n weer m a a r eens v e r p l a a t s t
werd naar een andere parochie, liefst zo
klein of zo zwaar mogelijk. Vel»
vlaamsgezinden kennen deze rijzige
priester, nu rustend priester t e Hoeleden bij Tienen, als een vaste w a a r d e in
de grote vlaamse betogingen van d e
laatste jaren. Dat ging nu, als « r u s t e n d » priester, zonder dat de p u r p e r e n
hoogwaardigheidbekleders er nog konden tussenkomen. Dat hebben ze vroeger al te veel gedaan. Lang kon de jonge begaafde priester voor de eerste wereldoorlog niet in het onderwijs blijven
op het Sint Romboutskollege. « D e
geesten der jongeren besmetten door
vlaamsgezindheid» w a s toen nog een
doodzonde. Priester Cleeren vloog d a n
ook een eerste keer n a a r een parochie,
als onderpastoor op Sint Michiels t e
Leuven.
Het was de tijd van het aktivisme en
de super-patriottische
stellingnamen
van kardinaal Mercier daartegen. I n
1917 volgde dan ook een scherp konflikt
m e t die prelaat, w a t een nieuw vliegen
meebracht n a a r Dworp op de taalgrens.
In h e t bruisende vlaamse leven van n a
1918 zocht hij zijn steentje bij t e d r a gen in de bedreigde taalgrensstreek.
Zijn « G r o t e Vlaamse B o n d » zal w e l
mee het radikale k a r a k t e r bepaald h e b ben van de Sporenviering t e Halle,
w a a r het optreden van de lokale franskiljons woelingen veroorzaakte. Misschien hoopte Mercier hem klein t e
krijgen aan de « h o l l a n d s e » grens t e
Kalmthout, w a n t dat was de n i e u w e
landingsplaats in de verplichte vliegtocht van 1921. De vijand was o v e r a l !
De invloedrijke franskiljonse villakaste van deze gemeente ondervond
snel, dat er m e t Cleeren geen franskiljons land te bezeilen viel. « Hij schreef
Calmthout m e t een K inplaats van een
C», was een van de stupiede klachten.
Leest, een kleine gemeente bij Mechelen
moest (nog steeds onderpastoor) Cleeren onder het rechtstreeks toezicht v a n
« M e c h e l e n » brengen. Tegen alle vooringenomenheden in zag m e n wellicht
toch, wat h a r d e w e r k e r s die flamingantische petits vicaires zijn en in 1936
mocht priester Cleeren eindelijk « bouwpastoor » worden in een doodarme wijk
van het rode Boom, de wijk Bosstraat.
Van hieruit vloog hij dan zijn laatste
grote tocht : n a a r de belgische gevangenis in 1945. Als m a n van h e t evangelie had hij wél opengedaan als vlaamse
vervolgden na september 1944 toevlucht
zochten bij hem. Hij werd in zijn k e r k
aangehouden en geboeid door zijn parochie heen naar het beruchte «pensionn a a t » van de Dossinkazerne overgebracht
Met een te vroeg gebroken gezondheid ging hij dan op rust in zijn geboortedorp Hoeleden.
De honderden aanwezigen zondag t e
Leuven op de viering van de tachtig
geworden Jozef Cleeren zullen h e m getoond hebben dat hij « n i e t voor n i e t s
geleefd» heeft, zoals een v a n de sprekers het formuleerde n a a r h e t woord
van de oude R e m b r a n d t .
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DRIE PER HELIKOPTER
(ACO) Over de hehkopteitocht die drie ministers tegelijk — Vlerick,
Van Mechelen en Major — xA}rige week boven de provincie Antwerpen
ondeT nomen hebbenj zal vooral m de Kempen nog geruime tijd worden nagepiaat. Met een dozis verbittering en met wat humor tegelijkertijd
Men kan die ministeriele luchtreis langs de ernstige kant bezien.
Dan moet men ei kennen dat, alle Bainum leklame ten spijt, op die
gedenkwaardige donderdag toch ettelijke belangrijke problemen van
de RupeUtieek en van de Kempen m relief gesteld zijn.

W a t de Rupelstreek betreft,
bleek de ekonomische en sociale toestand er alles behalve bevredigend. De tijd van de kleine, en zelfs van de middelgrote
steenbakkerijen is er voor goed
voorbij. Slechts enkele grotere
ondernemingen hebben er h e t
rationalizatietempo
kunnen
volgen. Ze bieden werkgelegenheid voor een b e p e r k t aantal
mensen. In de huidige vorm
zijn zij niet langer m e e r de
r u g g e g r a a t van dit aloude industriegewest.
Indien e r één streek in
Vlaanderen is w a a r zelfs het
landschap
naar
rekonservie
schreeuwt, dan is het wel de
Rupelgouw. Tussen uitgeputte
kleiputten, soms m e t allures
van een maanlandschap, kwijnt
een heel gewest w a a r de gener a t i e s elkaar hebben opgevolgd
in armoede en sociale opstandigheid. Als de nijverheid mensw a a r d i g e r w e r d en de lonen hoger stegen, was de rol van de
klei-nijverheid in zoverre uitgespeeld, dat ze de welvaart
aan de Rupel niet meer kon
schragen. Zulks terwijl enkele
kilometers verder, rond het Mechelse, in Klein-Brabant en

n a a r A n t w e r p e n toe een nieuwe
industrializatiegolf niet zonder
sukses bleef.
Het is volstrekt niet zeker dat
de overheid voldoende stimulansen in de Rupelstreek voorzien heeft, om over h e t huidige
dood p u n t heen t e geraken. Er
zal nog h a r d voor moeten gevochten worden.
De volgende etappe van de
t r i p b r a c h t de drie ministers
n a a r Geelpunt. Daar ligt een
industriezone
waar
destijds
met niets begonnen werd, m a a r
waar geleidelijk aan kleinere
en enkele grote bedrijven zich
k w a m e n vestigen, zodat m e n
het n u een voorbeeld van suksesvolle regionale ontwikkeling
mag heten.
AMOCO — een amerikaans
scheikundig bedrijf van wereldformaat — mag een simbool
heten van w a t de « O n t w i k k e lingsmaatschappij van de Kempen », onder de stuwkracht van
dr Jos. Dupré bereikt heeft.
Bij die Amerikanen pakte
minister Vlerick vanzelfsprekend m e t zijn beste Engels uit
en stelde aldus zijn twee kol-

lega's in de schaduw Het Engels van minister Van Mechelen klonk te schools en dat van
minister Major droeg in al zijn
vlotheid het karakter van de
matrozentaal die deze sindikalist in een zekere periode van
zijn leven gesproken heeft.
Men kan het ook anders bezien : welke drie waalse minist e r s doen het h u n vlaamse kollega's na : die meertaligheid
zonder kompleksen ?
De ministeriële tocht eindigde te Turnhout. Daar was de
stemming .. gemengd om het
m e t een understatement te zeggen. De ministeriele tocht werd
e r veeleer in m i n e u r besloten.
Want^ de desiderata die dr Jos
D u p r é en de voorzitter v a n
de Ontwikkelingsmaatschappij,
C.V.P.-senator Verhaegen, voordroegen in een referaat gehouden in het turnhoutse stadhuis,
in aanwezigheid van een aantal mandatarissen uit de streek,
w e r d e n door minister Vlerick
grotendeels afgewezen op een
toon die — denkelijk ongewild
— nogal laatdunkend klonk.
Op slechts één enkel p u n t
kregen de referaten een pozitief antwoord : inzake de koliektor, langs w a a r industriële
afvalwaters uit de antwerpse
en de limburgse K e m p e n moet e n afgeleid worden Minister
Vlerick erkende dat de aanpak
in h e t verleden veel te slap geweest was. Hij beloofde grotere
subsidies.
Maar de minister ging niet
in op de andere, zeer konkrete
wensen van de sprekers. W a t
de pendelarbeid betreft en d e
beoordeling v a n de algemene
ekonomische situatie in de antwerpse Kempen, deelde hij de
m e n i n g niet van de plaatselijke
en gewestelijke verantwoordelijken.
De bijeenkomst op het stadhuis van Turnhout eindigde
zuur-zoet.
Eens t e m e e r is gebleken —
dat is het m i n d e r ernstige asp e k t van de helikopterreis der
drie ministers — dat de regering Eyskens zeer uiteenlopende karakters en temperamenten verenigt. De samenwerking
wordt er merkelijk door bemoeilijkt.
Het begon al te Niel, w a a r
tegen alle verwachtingen in
en tot groot ongenoegen van
minister Vlerick, ook minister
Major uit de helikopter k w a m
gestapt. Dat was door het programma niet voorzien. Maar
Major wilde niet aanvaarden
dat in een streek w a a r de
B S.P. traditioneel een sterke
vesting heeft, de eer van h e t
bezoek uitsluitend zou gaan
n a a r ministers van de C.V.P.
Dat was nog m a a r een begin.
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der waalse

verkozenen
: Cools, Namèche,
ministeriële
voorbeeld.

Terwagne

en Mtrlot

In de gebouwen van Amoco
wenste minister Vlerick volstrekt de eerste viool te spelen.
Dank zij zijn grondige kennis
van het Engels — hij heeft gestudeerd aan amerikaanse universiteiten — kon hij zich aan
de amerikaanse gastheren opdringen Maar dat ging gepaard

EIGENAARDIG
Hoewel het op zichzelf al eigenaardig is, het blijft toch
m a a r zo dat het tegengestelde woord van « eigenaardig >
— nl. « normaal » — ons veel vertrouwder klinkt, ons
meer zekerheid schijnt aan te bieden. Gebeurt er iets dat
w e verwacht hebben, iets waarbij w e eigenlijk niet nadenken, dan is onze gewone (normale) reaktie : « dat is
normaal ». En inderdaad : de woordbetekenis sluit in, dat
« normaal » genoemd wordt w a t in overeenstemming is
m e t een regel (een n o r m ) . Zoals de woordbetekenis v a n
« eigenaardig » niet alleen wijst op iets bijzonders, m a a r
ook wel evenzeer op een « eigen-aard », op een eigen karakter, op eigen kenmerken. Voor wie zich, als een kind,
m e t woorden kan tevreden stellen, blijven er verder geen
vragen meer over. Het normale is n u eenmaal normaal,
en het eigenaardige is dan m a a r eigenaardig.
Het kan eigenaardig zijn, m a a r het gebeurt gelukkig
dat er zich toch nog iemand afvraagt m e t welke norm dat
normale dan overeenstemt. Zo wordt wie niet voldoende
« normaal » is, uit de gemeenschap verwijderd. Hij komt
bij de ab-normalen terecht, in een verpleeginstelling. Of
als hij een andere « misdaad » heeft bedreven, wordt hij
daarvoor niet gestraft ; hij wordt alleen ter verpleging
aan de zorgen van de regering toevertrouwd.
Het eigenaardige is nu dat bij het zoeken n a a r de oorzaken en redenen van dit niet-normaal zijn veelal sociale,
ekonomische, familiale omstandigheden worden genoemd,
kortom elementen die niet afhankelijk zijn van de mens
die als niet-normaal wordt beschouwd. Men neemt deze
mens uit de gemeenschap weg, waarin hij niet meer past
omdat hij (wat dit ook mag betekenen) niet meer « normaal » is, om hem t e genezen, d.w.z. terug « normaal » t e
maken. En dit « normaal zijn » betekent hier dan : in
staat zijn om in overeenstemming met de gemeenschap
t e leven, waaruit m e n werd weggenomen. Maar die gemeenschap is dan wel bijna altijd dezelfde gemeenschap
die zo niet uitsluitend, dan toch vooral oorzaak w a s v a n
het niet-normaal-zijn. Dit is ongetwijfeld een eenzijdige
(en daarom ook en in zoverre onjuiste) voorstelling en
redenering. Deze kring-redenering is geen volledig gesloten cirkel. Maar als aanval op onze gedachteloosheid is
zij toch niet nutteloos. Want inderdaad : welke zin heeft
het, iemand uit een gemeenschap weg t e nemen die oorzaak is van zijn niet-normaal zijn, h e m terug normaal t e
maken, nl. aangepast aan diezelfde gemeenschap, en h e m
dan terug in die gemeenschap t e plaatsen ? Om eindeloos
op dezelfde manier voort te doen ?
Misschien mag men het scherp zó uitdrukken : is het
niet eigenaardig dat « normaal » ons zo vertrouwd, zo
veilig lijkt ? Sinds een paar jaren weten we dat in de
Sovjetunie politiek onbetrouwbaren opgesloten worden bij
de ab-normalen. Hiermee sluit het partijprezidium eens
t e meer aan bij een tsaristisch p r e c e d e n t : korte tijd n a d a t
Pjotr Tjaadajev zijn « Filozofische Brieven » begon te publiceren (1836) werd hij officieel krankzinnig verklaard.
En zijn « Zelfverdediging van een waanzinnige » veranderde daar niets aan. Wie zich dan nog het lot van Ezra
Pound herinnert, de amerikaanse dichter die als artistieke
fascist na de oorlog in een kooi en daarna in een krankzinnigengesticht werd opgesloten, ontkomt wel niet aan
de indruk welk een gevaarlijk, welk een weinig betrouwbaar, welk een onveilig woord « normaal » is. Wat « misdaad » is, gemeenrechtelijke of politieke, wordt in geschreven wetten bepaald ; w a t « normaal » is wordt overgelaten aan « geleerden » die bij elke passende gelegenheid moeten erkennen dat ze het er niet over eens zijn.
En zelfs als zij het eens zouden zijn, zou de veiligheid
hierdoor niet zoveel vergroten. Een eigenaardig begrip,
het begrip « normaal-zijn » !
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Te Geelpunt dongen de drie
ministers zo ostentatief naar de
voorrang en bleek hun ijdelheid zo zonneklaar dat het hele
gedoe op een operette begon te
gelijken

m e t meer dan één schimpscheut
ten koste van ministers Major
en Van Mechelen
De reis naar Turnhout maakte Major niet meer mee. Maar
te T u r n h o u t wilde minister
Van Mechelen volstrekt als een
prima donna verschijnen voor
zijn eigen kiezers Hij trok h e t
laken naar zijn kant tot zichtbaar ongenoegen van minister
Vlerick, die zelf de heldentenor
wilde zijn Maar Vlerick heeft,
bij al zijn hoedanigheden, ook
grote gebreken Hij is soms t e
loslippig Hij is soms taktloos.
Met die minister zal premier
Eyskens nog meer dan eens
moeilijkheden hebben.
Dat zijn nevenaspekten van
een regering die ook in fundamentele aangelegenheden zwak
is Maar de menselijke ijdelheid van enkele excellenties en
hun mateloze ambitie m a k e n
de zaken niet eenvoudiger.

gaven

het

Misschien is het nog het meest « normaal», iedereen zo
eigenaardig mogelijk te laten zijn. Misschien heeft het
woord van Kristus dat, wie het verwijt « gek » gebruikt
zichzelf schuldig maakt, naast een religieuze betekenis
ook een zeer belangrijke sociale zin.
Eigenaardig eigenlijk, dat het aanvaarden van het
schijnbaar onveilige, van het ongewone ons beschermen
kan tegen het « normale t .
NEMROD.
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VANAF MORGEN
Inderdaad : vanaf morgen
begint de
abonnementenslag. Op de oost- en westvlaamse kaderdagen wordt
het startsein gegeven. Antwerpen heeft daarop niet
gewacht : de afdeling Borgerhout stuurde al een honderdtal nieuwe abonnementen binnen, waarvan veertig
gemaakt door één man. Na
te volgen!

NEDERLAND
EN AMNESTIE
Het nederlands blad «De
Nieuwe Linie » is, voor wat berichtgeving over Vlaanderen
betreft, een gelukkige uitzondering op de smalle Hollandse
regel : reeds sinds jaren verschaft dit blad zijn lezers behoorlijke en objektieve informatie in verband met de
Vlaamse beweging.

Verleden week zaterdag wijdde « De Nieuwe Linie » een uitvoerig en zeer welwillend kommentaar aan de amnestie-betoging te Antwerpen. Wie de
verhoudingen in Nederland
kent, beseft dat een dergelijke
houding een extra-vermelding
verdient.
«De Nieuwe Lmie» stipte
trouwens zelf aan dat een dergelijke amnestie-betoging in
Nederland ondenkbaar zou zijn.
Het blad schreeft terzake : « Ze
is niet mogelijk in Nederland,
maar ook niet nodig» En de
redakteur wijdde vervolgens
uit over het feit dat sociale, financiële en politieke diskriminatie als gevolg van een repressiewetgeving in Nederland gewoonweg niet meer bestaat.
De Nederlanders kunnen ontzettend smal oordelen over de
mensen die gedurende de oorlog al dan niet « fout» geweest
zijn. Maar het nederlands gezond verstand heeft in ieder
geval verhinderd dat het er in
het Noorden aan toe ging en
aan toe gaat zoals in ons eigen

«vaderland van de negerkoningen ».

EEN ENIG SPEL
St Genesius-Rode — pardon,
Rhode-St-Genèse voor de chieke
lui uit de villa's — krijgt van
langs om meer brusselse kuren.
Deze kuren uiten zich onder
meer in een steedse dikdoenerij, die hoegenaamd niet past
bij dit schilderachtig vlaamsbrabants dorp.
Zo heeft de gemeenteraad
van St Genesius-Rode een
nieuw politiereglement, netjes
in twee talen natuurlijk, aan alle ingezetenen laten bezorgen
Er staan daar een aantal ongelooflijk-blaaskakerige bepahngen in. De beste is wel deze :
« Men mag zich in de openbare
parken alleen op de daartoe
voorbehouden plaatsen overleveren aan enig spel, hetwelk de
wandelaars zou kunnen hinderen».
Men moet daarbij weten dat
er op heel St Genesius-Rode
geen enkel openbaar park — of
zelfs maar een openbaar tuintje — bestaat.

GELIJKHEID...
In het militair hospitaal van
het belgisch leger te Keulen
beklagen zich heel wat vlaam-

DE MENSEIIIKE WAARDIGHEID
Verleden zaterdag betoogden te Hasselt meer dan 2.500 mensen voor menselijke verhoudingen en een redelijk loon in de
genkse Fordfabrieken. Er waren afvaardigingen van automontagebedrijven te Antwerpen, van Ford-Keulen, van studentenorganizaties en dies meer. De betoging — die zeer kalm en ordelijk
verliep — legde de nadruk op de menselijke
waardigheid.
Inderdaad gaat het bij de staking te Genk om méér dan alleen
maar een (overigens volkomen gewettigde) looneis : het gaat
tegen een sisteem waarbij de mens verlaagd wordt tot een
nummer en vervreemd wordt van de mogelijkheid om enige
Vreugde of enige morele voldoening te hebben van zijn arbeid.
We hebben twee weken gel.
den ons standpunt tegenover
deze staking in een hoofdartikel uitvoerig uiteengezet : we
zijn solidair met de stakers!
We verzetten ons tegen een
sisteem van chantage met lage
lonen. De limburgse arbeiders
hebben er volkomen recht op
een loon te ontvangen dat hen
eenzelfde
levensstandaard
waarborgt als de arbeiders elders in het land Dit is tans
niet het geval : de Ford-arbeiders te Genk moeten drie uur

per week méér presteren voor
een loon dan 20 % lager ligt
dan in andere automontagebedrijven in het land. Dat het
konflikt zich bij de arbeiders
zo onverzettelij k-scherp stelt,
is het gevolg van het feit dat
het lage loonpeil gepaard gaat
met onwaardige werkvoorwaarden. Tegen het onderbetaaldzijn én tegen het nummer-zijn
is het verzet losgebroken.
We hebben twee weken geleden tevens zeer kritisch onze
mening gezegd over de vak-

bonden : hun bereidheid om in
het huidig konflikt onverzettelijk te blijven (wat we toejuichen) staat in schrille tegenstelling met de wijze, waarop
zij in het verleden essentiële
limburgse belangen hebben
verraden. Zwartberg, met de
schandelijke dezertie van de
rood-gele sindikale koalitie ten
aanzien van de rood-gele regeringskoalitie, ligt nog in ieders
geheugen! Het is overigens
vrij duidelijk dat de sindikaten
het Ford-konflikt beschouwen
als een dankbare gelegenheid
om hun in Limburg totaal verkorven reputatie wat op te kalefateren. De bedoeling ligt er
vingerdik op en wordt zo openlijk uitgesproken, dat A.C.V. en
A.B.V.V. er al onderling ruzie
hebben over gekregen. Het
A.B.V.V. verwijt het kristen
sindikaat dat het zgn. «laattijdig gesindikeerden » (lees : de
bij het uitbreken der staking
niet-gesindikeerden) een stakingsvergoeding uitkeert De
« Volksgazet » maakte er zich
boos om : « Het is de zoveelste
heruitgave van iets dat niemand beweert goed te keuren.
Honderd maal hebben wij in
soortgelijke gevallen gehoord
dat men het na de staking eens
duidelijk zou stellen en nooit is
dat gebeurd ».
Deze vaststellingen over de
sindikale bijbedoelingen moeten de limburgse arbeiders er
niet van weerhouden, in de
zaak Ford-Genk front te vormen en de sindikaten te gebruiken voor wat ze waard
zijn. Zij moeten alleen maar
onthouden, hoe hun makkers
van Zwartberg schandelijk in
de steek werden gelaten omdat
de sindikalisten niet dierven
en niet wilden en niet mochten
optornen tegen het beleid van
hun geestesverwanten in de
regering.
Wat ons betreft : in de zaak
Zwartberg, in Allegheny-Longdoz, in de problemen van de
Maaskant, in de affaire Rotem,
in de staking Ford-Genk — we
staan waar wij altijd stonden.

se soldaten over de onaanvaardbare en on-menselijke
taaitoestanden.
Dat verwondert niemand die
weet dat er op 11 officierengeneesheren vanaf de graad
van luitenant tot kolonel
slechts 4 Vlamingen zijn. De
kolonel, de luitenant-kolonel
en de kommandant zijn — als
hoogsten in graad — allemaal
franstaligen. Bij de apotekers
is het nog slechter gesteld :
acht franstalige officieren tegenover één Vlaming; die Vlaming is dan nog slechts een
onderluitenant-milicien.
Alleen bij het verplegend
personeel — gewone soldaten,
beroepssoldaten en burgers —
ligt de verhouding vrij normaal : 83 Vlamingen tegenover 66 franstaligen. Eens te
meer krijgen de Vlamingen behoorlijk hun deel van het
werk, maar moeten ze hun poten van de beste baantjes
afhouden ..

GEEN BRUSSELAAR...
Te Oostende hebben zopas zes
finalisten meegedaan aan de
wedstrijd voor de titel van
«beste kok van België». Deze
prijs Prosper Montagné werd
gewonnen door de Vlaming De
Reu uit Erps-Kwerps; de tweede en derde geklasseerden waren eveneens Vlamingen.
Nee hoor : we zijn geen bekrompen chauvinisten die nu
meteen het bewijs menen gevonden te hebben voor een
Vlaamse superioriteit op alle
terreinen, tot en met de keuken.
Het heeft ons alleen maar
verbaasd dat het geen brusselaar was die de prijs wegkaap)te. Het « petit Paris », met zijn
aanspraken op een hoofdstedelijke rol voor heel Europa en
nog een stuk daarbij, ziet zich
zelfs in een « art typiquement
frangais» de loef afgestoken
door Vlaamse boerkens...

RASSISME EN AMNESTIE
Sommige bladen hebben gewag gemaakt van het feit dat
een sinagoog te Antwerpen beklad werd met een Davidster,
gevolgd door het woord «buiten ». Ze brachten dit feit,
evenals het uitgooien van een
ruit in dezelfde sinagoog enkele dagen vroeger, in verband
met de amnestie-betoging.
Of het ene uitstaans heeft
heeft met het andere, weten we
niet. Indien dat wél het geval
zou zijn, dan zetten we rezoluut de mening voorop dat deze
idiote en smerige daden het
werk zijn ofwel van provokateurs ofwel van een zot; we
geloven dat onze eerste veronderstelling de meeste aandacht
verdient. Met de amnestie-betoging en de geest waarin zij
verliep hebben ze in ieder geval niets te zien .

fi JONGE JOODSE GARDE »
Er is in verband met de amnestie-betoging
herhaaldelijk
sprake geweest van een «Jonge Joodse Garde» die beloofd
had, deze betoging te zullen
beletten
Wat die «Jonge Joodse Garde» eigenlijk is, heeft tot nog
toe niemand kunnen uitmaken.
In de israëlitische gemeenschap
te Antwerpen is een dergelijke
vereniging onbekend; men vermoedt er dat ze — voor zover
ze bestaat — opgericht werd alleen en uitsluitend met het oog
op de amnestie-betoging, door
een paar illustere onbekenden

GEEN 162
Tijdens de «meet
the
press» -uitzending op de
T.V. verleden week die vier
joernalisten — waaronder
onze redakteur Walter Luyten — met de eerste-miniS'
ter konfronteerde,
kwam
ook even het amnestievraagstuk ter sprake.
Walter
Luyten vroeg aan de heer
Eyskens, wat de regering
zinnens was te doen met de
tans opnieuw gestelde amnestie-eis.
Het antwoord van Eyskens was gewoonweg onthutsend. Hij begon met te
vragen, wat amnestie eigenlijk was en of de interpellant toch wel
uitsluitend
«politieke
amnestie»
bedoelde. Dat was een vlucht
in een misselijk
maneuver,
onwaardig voor ieder zich
kristen noemend
politikus
en zeker voor Eyskens die
het probleem beter en intiemer kent dan vele anderen. Eyskens is op deze
wijze wellicht aan een antwoord ontsnapt, maar in
ruil voor dit «voordeel»
heeft hij zich moeten aanstellen als een lomperd.
Vervolgens zegde de eerste-minister dat hij méér
dan genoeg had aan zijn regeringsprogramma van 161
punten en dat hij daar geen
punt 162 bij nodig had. We
noteren het. Eyskens is bereid om 161 dingen op te
knappen. Verzoening, menselijkheid en naastenliefde
— punt 162 — horen er niet
bij.
De sociaal en politiek ontrechten, de financieel gestroopten, de van hun pensioen beroofden, de bannelingen en alle andere getrof
fenen van België's eeuwigdurende
repressie
weten
voortaan, hoe de kristelijke
en Vlaamse heer Eyskens
over hen denkt : punt 162.
Mispunt!
die in geen geval namens de
joodse gemeenschap kunnen
spreken.
Enerzijds het
exploiteren
van en anderzijds het gebrek
aan eerbied voor de martelgang van het joodse volk onder
het nazibewind gaan de grenzen van het oorbare ver te buiten.

MISDADIGE DOMHEID
We moeten dus in het midden laten — omdat we het niet
weten — of het besmeuren en
beschadigen van een sinagoog
het werk was van provokateurs
of van een dwaas.
In ieder geval is het een misdadige domheid. Een sinagoog
is een huis van gebed, als dusdanig even respektabel als
ieder ander kerkgebouw Wie
daarenboven — om te provokeren of uit domheid — een sinagoog gaat besmeuren in de
rand van een amnestiebetoging, refereert op die wijze
naar een verschrikkelijke periode voor het joodse volk We
veroordelen dat niet alleen op
politieke gronden, we keuren
het ten sterkste af op menselijke gronden.
De wijze waarop gepoogd
wordt het leed van de Joden
uit te spelen tegen de amnestie
staat in ieder geval in schrille
tegenstelling tot de serene toon
die klonk uit de toespraken,
o.m. van prof. Derine en dr.
Goemans, op de amnestiemeeting te Antwerpen.

WIJ

Van welke duivel de vlaamse C.V.P. bezeten is om de franse
K.U.L. ter wille te zijn mag hare Satan weten !
De voornaamste ministeriele departementen waar LeuvenFrans mee te maken heeft om een stuk universiteit met 6.000
studenten naar de grens van Vlaams-Brabant over te plaatsen
en een Neue-Stadt « Brasilia » met miljarden te Ottignies te
bouwen, zijn in handen van de vlaamse C.V.P. : ministerie van
Wetenschapsbeleid, ministerie van Openbare Werken en ministerie van Verkeerswezen. De socialistische ministers van
Volksgezondheid (L. Namèche) en van Nationale Opvoeding
(P. Vermeylen en A. Dubois) die toch ook uitstaans hebben met
een kliniek en met een universiteit, werden blijkbaar of gehipnotizeerd of verleid of verkracht.
Het is de vlaamse C.V.P. die per fas et nefas de balkanizering
van Vlaams-Brabant wil doordrijven... tot versteviging van het
unitaire regiem.
Ingevolge de wet van 9 april 1965 mag Leuven-Frans op de
plaats Kapelleveld te Woluwe « universitair onderwijs verstrekken voor het uitreiken van de diploma's van licenciaat en
Doctor in de geneeskundige wetenschappen, in de mate dat het
klinisch onderwijs hierin begrepen is ».
Hierbij werd in 1965 het beruchte akkoord De Somer-Lavenne
wettelijk geakteerd. Het dagtekent van vóór de huidige taalwetten en werd afgesloten op een ogenblik dat er nog geen
sprake was van de overheveling. Er werd toen alleen gedacht
aan het grote tekort aan hospitaalbedden te Leuven. Men zou
een franstalige kliniek proberen te vestigen in de volkrijke
hoofdstad.
Leuven-Frans verwierf de nodige gronden te St LambrechtsWoluwe. Leuven-Frans bouwde er na 1965 een instelling van
hoger technisch onderwijs de « Ecole de Santé publique ». Men
wil niet bekend maken van waar het geld kwam.
De vlaamse C.V.P. wou dat de huidige regering deze vestiging van een ziekenhuis met het erbij komende onderwijs zou
uitbreiden tot geheel de franse medische fakulteit, de kandidaturen en de apotekersopleiding enz. inbegrepen — volgens Leuven-Frans 30 % van het studentental (4.000 studenten). Hierbij
komen dan nog de hogere technische instituten voor verpleegkunde, voor dieet- en scheikunde en God weet wat meer.
Onze bezwaren zijn gekend : verfransing van de as WoluweLeuven, overbodigheid van een akademisch ziekenhuis te Brussel, gevaar voor een universitaire schoolstrijd, nabijheid van de
luchthaven.
Een duidelijke parlementaire vraag van 2 augustus jongstleden blijft nog steeds onbeantwoord !
De regering zelf weet er blijkbaar zó weinig van af en de
zaak is zó ingewikkeld dat de kanselarij van de eerste-minister
sedertdien nog voortdurend bezig is, een parlementair antwoord
te « koördineren ».
Intussen werd het wel duidelijk (in antwoord op een vraag
van senator L. Elaut) dat het woluwse ziekenhuis, voor 60 %
te betalen door het ministerie van Volksgezondheil, op dit mi-
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EIGENAARDIGE REKENING
Met veel trompetgeschal liet
P.W. Segers verkondigen dat
hij «zijn» soldaten heeft laten
deelnemen aan de aardappelslag op de landbouwbedrijven.
Dat hij tot die beslissing moest
gedwongen worden door onze
senator Persijn, zegt hij er
liefst niet bij.
De boeren die van deze méér
dan noodzakelijke hulp gebruik
maakten, hebben tot hun niet
geringe verbazing vernomen
dat zij langs het gemeentebestuur om 60 fr per dag en per
soldaat moeten betalen. Van
deze 60 fr blijken er maar 15
aan de betrokken soldaten uitgekeerd te worden. Iemand —
en waarschijnlijk de legerleiding — maakt dus 45 fr per
dag en per man winst. Alhoewel diezelfde legerleiding tijdens de periode van de aardappelslag ontslagen was van de
verplichting, de ingezette manschappen nachtlogies en voedsel te bezorgen.
De boeren willen desnoods
die 60 fr wel betalen, maar ze
achten het rechtvaardig dat de
som integraal zou ten goede
komen aan de jongens die er
zéér hard hebben voor gewerkt.
Het woord is terug aan P.W.
Segers!

VLAAMSE C.V.P. EN
LEUVEN-FRANS
nisterie nog onbekend is in het algemeen-belgische plan van
ziekenhuizen.
Minister Bertrand heeft intussen al de gemeentebesturen in
een ruime omgeving rond Zaventem afgeraden in bepaalde
zones rezidentiële wijken, scholen, klinieken (ja !) enz. te bouwen en de heer Woitrin heeft verklaard dat de hinder van de
vliegtuigen het Kapelleveld ongeschikt maakt voor een ziekenhuis.
Welk is het gevolg van dit alles ?
In een normaal land zou men besluiten : wij hebben ons vergist en wij bouwen het akademisch ziekenhuis van LeuvenFrans in Wallonië, in dienst van de bevolking.
Daar vergist zich al wie logisch doordenkt.
De bodemkultus voor Woluwe is zó groot dat men nu aan het
plannen is om de nationale luchthaven « gedeeltelijk en geleidelijk » naar Beauvechain over te brengen... want dat is dichter bij Ottignies ten dienste van Leuven-Frans en Beauvechain
is op waalse grond gelegen, zodanig dat de Sabena meteen van
alle narigheden van de taalwetterij bevrijd wordt.
Wat is er aan te doen ?
De vlaamse volkswil moet in het geweer komen : « Woluwe
neen ! ». De vlaamse wil moet verhinderen dat de nieuwe wet
op de universitaire expansie toelaat dat de kandidaturen naar
Woluwe verhuizen.
Zonder het gevaar Woluwe zouden wij betrekkelijk rustig
kunnen zeggen : het gaat ons niet aan als de Walen zó dom
zijn, hun universiteit aan Brussel op te offeren in een waalse
uithoek.
Het Kapelleveld van Woluwe steekt zijn grijparmen echter
uit naar Ottignies-Waver over Stokkel, Wezembeek-Oppem,
Vossem en Huldenberg.
In deze gemeenten liggen nog massas feodale grondeigendommen van aspirant-spekulanten-verkavelaars.
Daarom gaat Ottignies ons wèl aan ! Wil de vlaamse CV.P.
eens een goede plattegrond of de kaarten van het kadaster ter
hand nemen en het « schild en zwaard » van Vlaanderen niet
langer toevertrouwen aan veldheren die maar alleen een Michelin-kaart op zak hebben, zoals dit destijds te Hertoginnedal het
geval was !
Het besluit de staat toe te laten 600 of 800 ha (de oppervlakte
van een middengrote stad) te onteigenen voor rekening van
Leuven-Frans, is een bijzonder mistig geval.
Hebben de vlaamse heren van Leuven-Nederlands die nog
steeds mede zetelen in de unitaire Raad van Beheer hun toestemming gegeven ?
Zal men de gehele infrastruktuur niet bekostigen op andere
kredieten (nl. van Openbare Werken), zogezegd voor de ruimtelijke ordening van Waals-Brabant ?
Nou ja ! Tot zoverre... Dat Leuven-Frans zijn driehoeksspel
Leuven-Woluwe-Ottignies speelt is, van hun standpunt uit gezien, normaal.
Dat de vlaamse C.V.P. dit spel meespeelt, is spijtig.
Dat alles in de duisternis der kabinetten wordt bedisseld op
de rug van de vlaamse en van de waalse gemeenschap, is ondemokratisch.
Op een parlementaire vraag van oud-minister Grootjans antwoordde de heer De Saeger op 31 oktober dat het gehele dossier Ottignies « momenteel door de betrokken departementen »
wordt onderzocht. Reeds op 30 september had de koning het
besluit tot onteigening ondertekend. Het is evident dat op het
ogenblik dat Openbare werken verklaart dat de zaak nog onderzocht wordt, alles reeds beklonken was. Deze zaak werd
niét deskundig onderzocht ; de kwestie was reeds lang politiek
in kannen en kruiken.
M. Van Haegendoren
Senator.

SPLITSING OF NIET ?
De senatoren Jorissen en Van
Haegendoren hebben de splitsing van de kommissie voor
Kuituur gevraagd op grond van
het reglement van de Senaat en
van de regeringsverklaring en
-ontwerpen.
Op de vergadering van de
fraktievoorzitters
probeerden
de regeringspartijen de splitsing te beperken tot de bespreking van de begroting.
De V.U. bleef bij haar stelling, verwees naar de volledige
splitsing bij de vooropgezette
raden van senatoren en vroeg,
konsekwent daarmee te handelen.
Er werd beslist dat het bureau van de senaat in de eerste helft van november daarover een beslissing zou treffen.
Dit bureau bestaat uit 6 CV.P.ers, 5 B.S.P.-ers, 3 P.V.V.-ers
en 1 V.U.-er.

TWEEDE TAAL
Engels wordt als tweede taal
onderwezen aan 129 rijksmiddelbare scholen in Wallonië.

r

V.U. OP HET 8CHE
Van verschillende zijden vernamen we dat de eerste
Vrije Politieke Tribune van de Volksunie verleden week
donderdag bij de kijkers in de smaak is gevallen. Een
opperbeste Schiltz en een sobere realizatie van onze
hoofdredakteur maakten van deze uitzending eens te
meer een pozitief buitenbeentje in de reeks politieke
T.V.-programma's. Over het algemeen werd fel opgemerkt dat de V.U. voor deze uitzendingen niet de taalproblemen en zelfs niet de kommunautaire
betrekkingen, maar wel de sociaal-ekonomische problematiek als
eerste tema koos. Men had het andersom
verwacht,
zodat de faktor verrassing terdege meetelde...
De verrassing bleek onder meer uit een breedvoerig
kommentaar dat F. Strieleman in « De Nieuwe Gazet»
aan onze film wijdde onder de titel « Het sindikalisme
van de Volksunie». De heer Strieleman stelt verontrust vast dat «de sociaal-ekonomische belangstelling van
de Volksunie nog jong is, maar dat deze partij zich
steeds nadrukkelijk tot de arbeiders poogt te richten... »
Blijkbaar niet zonder sukses, want de heer Strieleman
ziet in de Volksunie een nieuw en belangrijk sociaal
element : « Enkele waarnemers zijn reeds van oordeel
dat dit nieuwe element kan leiden tot hernieuwd sindikaal opbod, dus tot een periode van grotere sociale
beroeringen, de huidige regeringskoalitie ten spijt».
We laten deze konkluzie volledig voor rekening van
de heer Strieleman, maar we stellen met véél genoegen
vast dat onze radio- en T.V.-programma's onrust verwekken bij de
kleurpolitiekers!

Tot vlak bij de taalgrens —
bijvoorbeeld aan de rijksmiddelbare school te Hamme-Mille
— verkiezen de Walen het Engels boven de taal van hun
onmiddellijke buren.
In Vlaanderen zijn er slechts
zes rijksmiddelbare scholen
waar het Engels als tweede
taal onderwezen wordt. Zelfs in
centra die ekonomisch op de
niet-franssprekende buitenwereld afgestemd zijn, blijven de
Vlamingen zich blind kijken
op het leren van « hun Frans ».
Deze dwaze liefde wordt aan
de andere kant van de taalgrens allerminst beantwoord.
De Vlamingen schikken zich
eens te meer gewillig in hun
voorbestemdheid voor de knechten- en vertalerskarweien.

VLAAMSE P.V.V.
GEWEERD
In het bureau van de senaat
komt er verandering in de
P.V.V.-afvaardiging door het
feit dat senator Hougardy,
waarnemend voorzitter van de
P.V.V., ontslag neemt als ondervoorzitter van de senaat.

Questor Descamps zou derde
ondervooritter worden. Als
nieuwe questor werd Lahaye
verkozen boven Van der Poorten en als sekretaris Snyera
d'Attenhoven boven de vlaamse P.V.V.-er Bascour.

L.V.V.-ERS KWAAD
Dit heeft grote ontsteltenis
teweeggebracht bij de L.V.V.ers, die twee franstaligen in
het bureau zien naast de ene
Vlaming Lahaye, die tegen het
L.V.V. is
De vlaamse P.V.V. dreigt nu
haar kandidaten opnieuw voor
te stellen in openbare zitting.
Dat kan nog wat herrie geven.
We begrijpen het ongenoegen van de vlaamse liberalen
maar halvelings. Want het
L.V.V. zit tenslotte nu toch
maar alleen met de vlooien die
het zelf heeft gekweekt, want
zonder het L.V.V. waren al die
franskiljons
in
Vlaanderen
niet verkozen.
Wie zich aan de L.V.V.-argumenten heeft laten vangen om
P.V.V. te stemmen, komt een»
te meer bedrogen uit!
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Onder de deelnemers aan de betoging der 2.500 Ford-arbeiders verleden zaterdag te Hasselt
bevond zich ook onze volksvertegenwoordiger
E. Raskin.
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meenten « nog in de lucht h a n g t » e n
dus m e t thuishoort in het a r r o n d i s s ^
m e n t Halle-Vilvoorde. Zoals men ziet is
de « vergetelheid » van Hertoginnedal
— dixit Van Elslande — niet zo ongevaarlijk als de Hertoginnedalers ons totnogtoe hebben voorgehouden. T e n s l o t t e
kan het volstaan te verwijzen n a a r d e
anneksionistische en
imperialistische
taal die twee weken geleden o p het kongres van het F.D.F.-R.W. te Brussel is
gesproken, en naar de uitlating van d e
heer Mundeleer op de bijeenkomst van
de brusselse parlementariërs over d e
ekonomische toekomst van Brussel (« laten wij alvast beginnen met de zes randgemeenten »), om te begrijpen dat e r
met de brusselse frankofonen geen l a n d
te bezeilen is en dat alle mogelijke o p e n
brieven van gezaghebbende \laamse persoonlijkheden daaraan niets zullen veranderen.

bedenkingen bij een goeverneursbrief
BOTER
AAN DE
BRUSSELSE GALG
Vóór enkele dagen heeft de eregoeverneur van Antwerpen, Richard Declerck, in
een open brief via « Le Soir » de frankofone Brusselaars gevraagd, zich te bezinnen over de huidige politieke spanningen bij het naderen van de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen, en over de noodzaak van een konfrontatie — zonder
vooroordeel en zonder bitterheid — met de Vlamingen,
in « Volksqazet » noemt Jos Van Eynde het beslist een pozitief punt dat de
brief van de eregoeverneur in grote opmaak werd gepubliceerd in « Le Soir » ;
dit blad heeft echter geen enkel woord kommentaar geleverd bij de tekst van de
heer Declerck en heeft zich beperkt tot de opmerking dat het, uit zin voor objektiviteit, de brief bij het brusselse dossier zou voegen. Daar bij mijn weten altans in andere franstallge bladen evenmin enige reaktie is losgekomen, heeft
de brief van de eregoeverneur tenslotte slechts één enkel rezultaat gehad, nl.
« l e Soir » de qeleqenheid te geven zichzelf een brevet van objektiviteit toe te
kennen, waarop dit blad wegens zijn rabiate antivlaamsgezindheid h e l e m a a l
geen aanspraak kan maken.
SLAG IN HET WATER
Wij zijn dan ook de mening toeged a a n dat de goedgeineende opmerkingen van de heer Decleick aan het adres
1fn I

van de brusselse frankofonen enkel een
slag in het water zijn geweest. De goeverneur trekt fluwelen handschoenen
aan om de frankofonen te benaderen.
En waar hij het enerzijds krankzinnig
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noemt dat tienduizenden franstalige
Biusselaars zich er van laten ovei tuigen
hebben dat Frankofoniè gevaar loopt
door de vlaamse veroveringsgolf overspoeld te worden, voelt hij zich anderzijds geroepen om als tegenwicht daaraan toe te voegen, dat een zeker aantal
van zijn vlaamse landgenoten er toe bijgedragen hebben om die onzin ingang
te doen vinden met de slogans « Walen
buiten » en « Na Leuven, Brussel » en
ook met de marsen naar Brussel. Mogen
wij de heer Declerck terloops er attent
o p maken dat de eerste van die slogans,
en de direkte aktie waarin hij werd gekonkretizeerd, dan toch tot een pozitief
rezultaat hebben geleid en dat de frankofonen niet op de marsen naar Brussel gewacht hebben om h u n grootscheepse antivlaamse aktie te voeren ? En wat
betieft « Na Leuven, Brussel » : hiermede wil enkel gezegd worden dat na
het probleem Leuven ook het probleem
Brussel een oplossing moet
krijgen.
Daarover zal in dit land nu wel iedereen akkoord zijn, ook de heer Declerck
of n i e t ?

HET B.S.P.-KOKGRES
En dat de frankofone Brusselaars niet
met open brieven, zelfs niet van een
eiegoeverneur, te overtuigen zijn, zal deze laatste nu ook wel duidelijk geworden zijn na het jongste kongres van de
brusselse B.S.P.-federatie, tijdens hetwelk de heer Simonet in zijn verslag
over de decentralizatie betoogde d a t
m e n « Brussel wil opgesloten h o u d e n
b i n n e n de grenzen van de agglomeratie,
om een eventuele verfransuig van sommige gemeenten van het administratieve
arrondissement Halle-Vilvoorde te beletten ». De socialistische burgemeester
van St. Joost ten-Node, Guy Cudell, bepleitte zelfs de noodzaak de regering te
doen vallen om het heil van Brussel te
bewerken ! En dan is er nog de onthutsende verklaring van de waalse socialistische minister Terwagne dat het bijzonder anondissement der zes randge-

EEN ONTGOOCHELING
T o c h spieekt de eie-goeverneur van
A n i w e i p e n o p een diietal plaatsen in
zijn blief duidelijke en rechtstieekse
taal tot de biusselse fiankofonen. Er
wordt veel misbaar gemaakt rond d e
vrijheid van het gezinshoofd, zo zegt h i j ,
zodat men er in geslaagd is juist dat gedeelte van de bevolking o p te hitsen,
voor wie dit probleem in het geheel niet
bestaat. Veider meikt hij o p dat een
eventuele geweldige o \ e r w i n n i n g van d e
frankofonen bij de gemeenteraadsverkiezingen te Brussel een jammerlijke
ontgoocheling zou biengen voor diegenen die daarvan wonderen zouden verwacht hebben. Tenslotte hoopt hij d a t
« voor onze brusselse vrienden de toekomst van h u n agglomeratie wel enkele
offers van eigenliefde en goede wil
waaid zal zijn ».

GROTE PARTIJEN DE SCHULDIGEN
Wij vrezen echter dat de heer Declerck in de woestijn gepredikt heeft.
Dit is ook de mening van Jos Van Eynde, die aan zijn lovend hoofdartikel d e
veelbetekenende titel « vlaamse boter
aan de brusselse galg » heeft gegeven.
Niet zonder enige weemoed stelt de heer
Van Eynde vast dat c< Vlamingen die
jarenlang de weg van de verstandhoud i n g en van de eendracht hebben gepredikt, vereenzelvigd worden met de alleruiterste ekstremisten van de Volksunie ».
De heer Van Eynde heeft ongelijk,
nogmaals de Volksunie er bij te halen.
W a n t dat geeft ons de gelegenheid er
nog maar eens op te wijzen, dat wij inzake Biussel een veel klaardere kijk o p
de zaken hebben d a n de grote wijzen
van de unitaire partijen.
Niet de Volksunie, maar wel de zogenaamde nationale partijen (en inzonderheid de socialisten) dragen de volledige
en algehele verantwoordelijkheid voor
de huidige wantoestanden te Brussel.
Geen enkele regering is er ooit in geslaagd — of heeft zelfs geprobeerd —•
de taalwetten te Brussel te doen toepassen. H e t is nu zover dat de boel hc>peloos verknoeid is, maar nog eens : dit
is niet de schuld van de Volksunie, m a a r
wel die van de C.V.P., de B.S.P. en de
P V.V. !

Het jammerlijkste van al is dat de kleur partijen geen enkele uitweg zien om uit
het sicp te geraken, waarin zij zich hebben vastgewerkt. Beelden zij zich soms
in dat zij de brusselse frankofonen met overreding en open brieven tot inkeer
kunnen doen komen, zodat zij eindelijk de belgische wetten ook in de belgische
hoofdstad zullen gaan toepassen ? Het enige radikale middel om de noodlottige
verfransingswoede en de landhonger van de frankofone Brusselaars In te dijken,
is een federale inrichting van de belgische staat. Alleen een vlaamse deelstaat
waarvan de grenzen definitief en onherroepelijk zijn vastgeste!d, kan verdere
gebJedsaf'^naging a%endelen. Brussel zal zich dan kunnen toeleggen op zijn
ekonomische, stedebouwkundige e.a. oniwü'keling. Mnar op het g'-ondqebied van
de v!?amse deelstaat zal dat in het Hedsriands moeten geschieden. Of anders
n i e t ! En waar het algemeen be'end is dat de ekonomie zich door geen landsgrenzen qebon^en acht. lijdt het voor ons geen twijfel dat het gezond gebleven
gedeelte van de Brusselaars eieren zal k'szen voor zijn geld.
Wij mogen er zeker van zijn dat onze op'ossinq heel wat realistischer zal blijken
te zijn dan honc'erd open brieven, waarop men tenshtte enf-ei ^e bijbelse uitspraak kan toepassen : men werpe geen paarlen voor de zwijnen.
m.v.d.b.

WIJ

Voor ons ligt het Wetsontwerp van de regering « tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde ». Meer dan 150 bladzijden kompakte en voor een

M a a r ook de kleinere o n d e r n e m e r s en
kleinhandelaars k u n n e n d o o r deze m a a t i e gel tot investering worden aangemoedigd
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leek dikwijls onverstaanbare lektuur. Over de B.T.W. dus, die
NEUTRAAL

op 1 januari 1970 in België wordt ingevoerd.

KARAKTER

Is het een nieuwe belasting ? Gaan wij meer moeten betaH e t neutrale karakter van de B.T.W.
h o u d t in d a t de winstmarges zelf niet gewijzigd worden, altans in beginsel. De praktijk wijst uit dat er zich onvermijdelijk
prijsstijgingen zullen voordoen, al was h e t
m a a r uit psichologisch onbegrip van sommige handelaars, niettegenstaande alle m o gelijke voorlichting.

len ? Moet elke winkelier nu een volledige boekhouding
gaan houden ? Deze en veel andere vragen rijzen bij u en
alle andere verbruikers. Ik zeg wel « verbruikers » : het
zijn zij tenslotte die de belasting zullen dragen, wat niet
hetzelfde is als ze betalen aan de ontvanger, want de B.T.W.
is een algemene verbruiksbelasting en wordt dus in de prijs
van alle diensten en goederen die eraan onderworpen zijn
doorgerekend. Het is bovendien een omzetbelasting en slaat
dus niet op inkomsten (zoals bv. de personen- of vennootschapsbelasting) maar wel, op de verhandeling en produktie van goederen en diensten.

DRIE GEH
LETTERS,
EVENVEEL
VRAAGTEKENS

Een tweede principieel gevolg van dit
neutrale karakter is, d a t de B.T.W. n i e t
méér mag opbrengen voor de staat dan d e
huidige omzetbelastingen. Ook hier zal d e
werkelijkheid wel afwijken van de stelregel;
immers zal de staat alle nodige voorzorgen
n e m e n om zeker te zijn minstens zoveel te
ontvangen en dus een grote veiligheidsmarge n e m e n .

MOEILIJKHEDEN

Een eerste geruststelling : de n i e u w e
B . T . W . zal geen zoveelste bijkomende belasting zijn, m a a r k o m t in de plaats van d e
h u i d i g e overdrachttaks en de d a a r m e e gelijkgestelde belastingen (faktuurtaks, weeldetaks, vervoertaks en taks o p de v e r h u r i n g
van r o e r e n d e g o e d e r e n ) . H e t stelsel van d e
overdrachttaks dateert reeds van 1921 (op
enkele wijzigingen en aanvullingen n a ) ,
wat een respektabele leeftijd is voor een belasting.

\\ A.\ROM VERANDEREN ?

W a a r o m dan veranderen ? Wij waren het
n u zo gewoon. E n wij, d a t zijn de verbruikers, de h a n d e l a a r s , de fabrikanten, de boekh o u d e r s en ook de a d m i n i s t r a t i e (van registratie en d o m e i n e n , een bestuur van het
Ministerie van F i n a n c i ë n ) .
O o k hier een eerste geruststelling (die
later d a n weer in ongerustheid voor de toekomst k a n omslaan) : h e t o u d e stelsel was
zodanig gekompliceerd geraakt en zelfs onlogisch, d a t een vereenvoudiging d o o r de
B . T . W . een werkelijke zegen kan worden
voor al diegenen die (vooral dan bij in- en
uitvoer) de omzetbelasting moeten toepassen.

D E « W A T E R V A L s.

H e t grote nadeel van het huidige stelsel
is echter, d a t een zgn. « kaskadebelasting >
wordt geheven o p de verschillende p r o d u k ten en goederen. Dit betekent d a l elke tussenpersoon zijn bv. 7 t. h. overdrachttaks
berekent o p de door h e m betaalde a a n k o o p prijs, waar echter reeds de d o o r de vorige
schakel betaalde belasting inbegrepen zat.
Zodat telkens weer belasting o p belasting
werd berekend en gedragen en er uiteindelijk veel meer d a n 7 t h. werd betaald. D i t
veroorzaakte erge verstoringen : de zwaarte
van de belastingdruk hing immers af van de
lengte van de distributieketen. Kleine en
middelgrote o n d e r n e m i n g e n waren benadeeld tegenover grote koncerns, die als een
groDt bedrijf geen overdrachttaks moesten
betalen bij de verschillende tussenstadia.
Ook bij d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l bestonden
allerlei verwikkelingen, die m e n gedeeltelijk d o o r teruggave bij uitvoer en kompensatiebelasting bij invoer trachtte te verhelpen.

te l a n d e vervaardigd p r o d u k t h a d ondergaan. Zodat het evenmin mogelijk was, d e
juiste kompensatiebelasting of teruggave te
bepalen.

bv. in s t a d i u m g r o o t h a n d e l , w o r d t weliswaar o p de faktuur 250 x 20 t. h. of 50 fr.
belasting vermeld, m a a r er wordt in dat stad i u m slechts 50 — 40 of 10 fr. ( = 20 t. h.
o p de toegevoegde w a a r d e van 50 fr.) betaald. I n h e t geheel dus 70 fr.

De R a a d van de Europese Gemeenschappen heeft d a n ook o p 11 april 1967 twee
richtlijnen gegeven o m de stelsels van de
omzetbelasting te vervangen door een gemeenschappelijk stelsel van d e B.T.W., als
eenmalige en algemene verbruiksbelasting
die uiterlijk o p 1 j a n u a r i 1970 van kracht
m o e t worden. Deze belasting is p e r definitie
n e u t r a a l , dit betekent d a t d e belastingdruk
bij gelijke prijzen gelijk blijft, ongeacht het
a a n t a l stadia die h e t p r o d u k t d o o r l o o p t van
p r o d u c e n t tot verbruiker. Deze neutraliteit zal bestaan zowel ten opzichte van d e
b i n n e n l a n d s e k o n k u r r e n t i e als bij het bepalen van d e juiste belastingdruk in de buitenlandse h a n d e l .

PER PERIODE

In de praktijk zal het zeer moeilijk zijn
per p r o d u k t en p e r s t a d i u m de juiste belasting ie bepalen die moet betaald worden.
D a a r o m werkt m e n per periode • elke
m a a n d zal een aangifte moeten gebettren
van de verrichte verkopen en gedane kopen. De B.T.W. wordt dan berekend o p
h e t verschil tussen beide.
H e t is een eenvoudiger sisteem met dezelfde rezultaten.
In het regeringsontwerp worden vier verschillende aanslagvoeten voorgesteld : de
gewone van 20 t. h. een verhoogd tarief van
25 t. h. (toe te passen o.m. o p weeldeartik e l e n ) . een tussenliggend tarief van 15 t. h.
en tenslotte een verlaagd tarief van 6 t. h.
(op artikelen en diensten van eerste noodwendigheid) .

REEDS IN VOEGE

De B.T.W. werd in Frankrijk uitgewerkt
en sedert 1954 toegepast (van 1 j a n u a r i 1968
af uitgebreid tot de k l e i n h a n d e l ) . Duitsland
past de B . T . W . o p alle stadia toe van 1
j a n u a r i 1968 at en N e d e r l a n d een j a a r later. In L u x e m b u r g en Italië werd nog geen
termijn bepaald.

DE

DE

N a deze historische verantwoording willen we met enkele eenvoudige voorbeelden
het verschil tussen de h u i d i g e lawinebelasting (overdrachttaks bv.) en de B.T.W. verduidelijken (zie t a b e l ) .

Bij de B.T.W. wordt immers enkel de
toegevoegde waarde belast en w o r d t de kostprijs in elk s t a d i u m zuivei g e h o u d e n , zond e r de belastingen die reeds werden gedragen. Deze worden telkens afgetrokken. Zo

Stadia

Koopprijs

1) Grondstof
2) F a b r i k a n t

107

3) G r o o t h a n d e l

221

Kleinhandel

290
B) B.T.W. 20 t. h. (zelfde gegevens)
1) Grondstof
2) F a b r i k a n t

Tenslotte, in het kader van de E.E.G.
kon onmogelijk bij een kaskadebelasting
worden gezegd hoeveel belasting een hier

KLEINHANDEL

Over de kleinhandel uiteindelijk
werd
lang geaarzeld om hem al dan niet in h e t
stelsel o p te n e m e n . H e t is een n i e u ^ i g heid, vermits tot heden geen omzetbela.sting
moet geheven worden o p verkopen aan
partikulieien. T o c h heeft men
(o.i. terecht) gemeend van het begin af de kleinhandel te integieren (latei moet z u l U toch
gebeuren o p g r o n d van de richtlijnen van
de Europese Kommissie). Wel zullen vereenvoudigde regels toegepast worden en^
zullen de kleine detaillisten o.m k u n n e n
opteren voot de heffing van de B . T . W .
door de groothandelaars in h u n naam (e^n
soort i n h o u d e n aan de bron d u s ) , als /gn.
s egalizatiebelasting ».
E. Sl.OSSE.

A) O v e i d r a c h t i a k s 7 t. h.

4)

DE E.E.G.

INVESTERINGEN

Een belangrijk a.spekt van de B.T.W. is
de regeling in verband met de investeringen. De belasting die i n d e i d a a d begrepen
is in de aankoopprijs van bednjf.sgoederen
(bv. materiaal) mag woiden afgetrokken,
ofwel meteen bij de verkrijging van de goe
d e r e n ofwel jaarlijks ten aanzien van de
delging die voor het betrokken laar wordt
toegestaan. H i e r d o o i moei de omzetbelasting o p de bedrijfsin\es:cringen niet meer
via de afschrijvingen doorgerekend worden
in de kostprijs, wat een enorm voordeel betekent vooral vooi de kapitaalsinten.siever
bedrijven.

Wij zien dus. dat alhoewel de B.T.W. tegen 20 t. h. en de overdrachttaks tegen 7
t. h. werd berekend, de uiteindelijke verkoopprijs (420 en 417) praktisch dezelfde
is. Daarentegen wordt m (A) totaal 67 fr.
belasting betaald en in (B) slechts 50.

Vooraleer in een volgende bijdrage enkele kritische beschouwingen te geven, willen we tenslotte nog wijzen o p enkele moeilijkheden die rijzen bij de overgang van
het o u d e n a a r het nieuwe stelsel o p 1 jan u a r i 1970.
Zo zijn daar vooreerst de stocks per einde 1969 In de kostprijs d a a r v a n zit inderd a a d de oude niet rekupereerbare omzetbelasting begrepen. Bij wijze van overgang
wordt hiervan teruggave verleend aan d e
belastingplichtigen. Maar vermits het niet
mogelijk is het juiste bedrag ervan te bepalen, zal dit gebeuren o p g r o n d van gemiddelde percenten. O m de staat budgettaire
moeilijkheden te besparen zal deze teruggave niet ineens gebeuren, maar gespreid
worden over 18 m a a n d e n (elke drie m a a n den één-zesde).
O m te beletten dat o n d e r n e m i n g e n wachten tot na 1 januari 1970 om investeringen
tt doen (waarvan de B.T W. kan afgetrokken w o r d e n ) . zal het voordeel van de aftrek
met ineens worden toegestaan maar gespreid worden tot in 1974. Zo bv. zal voor
1970 zelf slechts 50 t. h van de di» betreffende belasting voor aftrek in aanmerking komen. 65 t h in 1971, 75 t. h. in 1972 ?n
90 t. h. in 1973.
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3) G r o o t h a n d e l
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4) Kleinhandel
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Toegevoegde
waaide

Nettop

100
100
50
100

100
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271
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Belastins!

Verkoopprijs

107

14
19
27

221
290
417

20

120
240
300
420

40) - .!0 = 20
50 - 40 = 10
701 — 5 0
20
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PI I JL O 1^
Met al de technologische perfektie waarover
de Amerikanen
beschikken
(en
waarop ze prat gaan met de aangepaste slogan « the biggest — nu : « the best »
— in the world » — is het woensdag toch tot een kortsluiting in het opmaken van
de elektorale rekening gekomen.
Er valt voor een Europeaan wel wat
leedvermaak te koesteren bij het vernemen dat enkele computers de pijp aan Maarten
hadden gegeven, maar het zal voor de twee eindspurters
zeker geen sinekure geweest zijn, zo onverwacht na de zware inspanningen
der laatste weken nog urenlang op hun zenuwen te moeten leven. Wellicht zullen ze de verzuchting
geslaakt
hebben dat de computermaatschappij
ook niet alles is.
Het is er dan eindelijk toch van gekomen, opnieuw met een gering
stemmenverschil, zoals bij de verkiezingen
toen Kennedy en Nixon tegenover mekaar
stonden
maar zonder een derde man Wallace, die tans op zeker ogenblik kans scheen te
maken, in het kiesmannenkollege
op de wip te gaan zitten.

WELKE POLITIEK ?
We laten de tribulaties en de suspense
v a n deze verkiezingen voor wat ze zijn
omdat de vraag, welke politiek Nixon
als prezident van de Verenigde Staten
zal voeren, uiteraard belangrijker is. Hij
heeft stellig ervaring als topfunktionaris, toen hij namelijk Eisenhowers viceprezident was. Langs Eisenhower om is
Nixon naar de amerikaanse top geklomm e n . Ingevolge Eisenhowers wankele
gezondheidstoestand kreeg hij zelfs gelegenheid, gedurende een tijd ook w a t
m é é r dan maar gewoon de rol van viceprezident te spelen, rol die volgens de
amerikaanse konstitutie feitelijk slechts
in funktie staat van opvolging v a n de
prezident wanneer deze tijdens zijn
ambt overlijdt of ingevolge ziekte onbek w a a m is het waar te nemen. Deze scholing — om hier een overdrijving te gebruiken — was echter niet zo revelerend,
terwijl Nixon in dienst van een weinig
briljant prezident al evenmin op een
briljante karrière kan terugblikken.
Veel meer dan een paar spektakulair
genoemde reizen heeft Nixon als vice
niet op zijn aktief gehad.
Deze staat van dienst stemt dus niet
al te hoopvol. Als we dan nagaan dat
Nixon zich tijdens de kieskampanje

uiterst vaag uitliet over de buitenlandse
politiek die hij zou gaan volgen en ook
inzake kruciale binnenlandse problemen
tussen twee waters poogde te zwemmen,
dan wordt men er al niet veel wijzer op.
Al blijkt dit elektoraal in het huidig
Amerika wel rendabel. In een vorig artikel hebben we alleen preciezere vaststellingen kunnen doen in verband met
de vizie die Nixon en zijn staf hebben
op sommige sociaal-ekonomische vraagstukken in Amerika en op de financiële.
Deze vizie komt neer op een behoudsgezinde politiek, die mede bij h e t amerikaans publiek het imago moest bepalen
van de kandidaat w a a r m e e geen avonturen zouden te vrezen zijn en die op
« redelijke wijze » voor een herstel van
de binnenlandse orde zou instaan. Ook
Wallace sprak in die zin en dat heeft
Nixon uiteraard wel gehinderd. Als w e
echter de verkiezingsuitslagen nagaan,
dan stellen we vast dat Wallace ook heel
lelijk heeft huisgehouden in de staten
die traditioneel demokratisch stemden.
Nixon zal als prezident m e t een parlement moeten regeren w a a r i n zijn partij
in de minderheid is. In beide huizen beschikken de Demokraten, ondanks h u n
verliezen, over een komfortabele meerderheid. Dat m a a k t dat Nixon in zijn
politiek en ondanks de grote macht
waarover het amerikaanse staatshoofd

(terzelfdertijd regeringshoofd) beschikt,
rekening zal moeten houden m e t de opvattingen van de parlementaire meerderheid. Het zal trouwens niemand verbazen dat deze « eeuwige verliezer » die
koppig de reputatie van verliezer wou
kwijt spelen, soepel genoeg zal zijn. In
de kwestie Vietnam zou hij het zich als
— trouwens gemilderd — antikommunist
best kunnen veroorloven de verloren
oorlog in Vietnam, altans voor Amerika,
zo eervol mogelijk te likwideren. Daarmee zou hij trouwens slechts het prog r a m m a van H u m p h r e y en van McCarthy verwezenlijken, wier late bondgenoot Johnson de demokratische kandidaat met de bomstop in Vietnam niet
heeft kunnen helpen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat Nixon
vooral zal pogen de amerikaanse financies te saneren, zonder daarbij de grote
ekonomische machten, w a a r m e e hij heel
w a t bindingen heeft, te treffen. In dit
opzicht zou een likwidatie van de Vietnamkrizis hem goed van pas komen. Van
de andere k a n t staan h e m met een politiek, die hij op sociaal vlak volgens zijn
programma zou moeten voeren, spanningen en moeilijkheden te wachten die
hem, gelet ook op de verhoudingen in
het parlement, van dit p r o g r a m m a zullen verwijderen.
Laten we tot voorlopig m a a r niettemin belangrijk besluit niet uit het oog
verliezen dat Nixon in de eerste plaats
zich zelf dient en wil dienen en dat er
op vele gebieden tussen beide grote partijen in Amerika soms weinig verschil
bestaat. Het grote verschil berust in het
verleden en in de uit dit verleden gegroeide mentaliteit, die echter sinds geruime tijd een nivelleringsproces ondergaat. Het amerikaans kiezerskorps heeft
dit trouwens overigens aangevoeld, zoals
in zekere m a t e toch blijkt uit de bijna
gelijke verdeling der stemmen, zeer in
tegenstelling met de vorige verkiezingen
die Johnson de grootste meerderheid in
de amerikaanse geschiedenis opleverden.

DEZE WEEK
/iV DE WERELD
• Joidaanse lioepen en paleslijnse verzetsgroepen slaags te Amman na poging tot
aanhouding van palestijnse verzetsleidei.
•

Na de amerikaanse bomstop in geheel
Nooid-Vietnam
verklaart
Washington
zich bereid, een afvaardiging van het
zuid-vietnamees bevrijdingsfront tot de
parijse besprekingen iK>e te laten. De
eerste bijeenkomst woidt verdaagd. Saigon weigert aan de besprekingen deel te
nemen.

•

Geoige Papandreoe, gewezen gneks eerste minister en uitgesproken tegenstander van het kolonelsregime
te Alene
overleden en onder grote deelneming ten
grave gediagen. Zijn begrafenis gloeide
uit tot een
anti-regeitngsdemonstratie.

•

Russisch genet aal tijdelijk «.konti oleur»
van het tsjecho-slovaakse leger geduiende ziekte van de tsjechoshvaakse minister van defensie.

•

Tsjechoslovaakse
vredespi ijzen toegekend aan prezident Svoboda en partijleidet Doeblsjek.

• Lichte ontspanning in de EEG na overeenkomst, de EEG veidei uit te bouwen
zonder de mogelijkheid tot onderhandelen met Engeland uit te sluiteti.
•

Zwaie ovei •stromingen in Nooid-Italiê
richten g,\He schade aan en eisen verscheidene
mensenlevens.
M Isiaëlische komfhandos dringen pei helikoptei tot op 230 km. ten noorden van
Aswan op egyptisch grondgebied binnen en blazen }wee Nijlbruggen en een
elektrische centrale op.
•
Nipte

verliezer

Humphrey
(boven)
nu zonder glimlach, nipte
naar het Witte Huis maar niet
komfortabet.

winnaar

Nixon

Volgens nieuwsagentschap Nieuw China
heeft het centrale komttee van de chinese kommunistische
partij
prezident
Lioe Sjao Tsji uit al zijn ambten in en
buiten de partij ontzet.

Toen n a a r aanleiding van de bombardementen te Saigon w e r d tegengemanifesteerd, w e r d h e r i n n e r d aan de
moord (geen zelfmoord, zoals de CIA
wilde doen geloven !) op Diem vijf j a a r
geleden. En de gemakkelijke formule
werd gebruikt : de diktatuur v a n
Diem. Eigenaardig is het wel dat nog
niemand in die kringen Ho Sji M m h
een diktator heeft genoemd ! D i k t a t u u r
m Zuid-Vietnam en niet in NoordVietnam ? Of omgekeerd ? Deze v r a a g
krijgt een andere kleur voor wie bedenkt dat de demokratie, zoals wij die
verstaan, in Azië totaal onbekend is.
In Zuid-Vietnam, m a a r evengoed in
het Noorden.
Daarom ook kon geen mens eigenlijk
verwachten dat de akkoorden van Geneve ooit zouden worden toegepast.
Het ging immers om een westers verdrag over een oosters gebied, en de
k e r n ervan was te veronderstellen dat
een vrije volksbeslissing over de verdere ontwikkeling mogelijk was, een
beslissing over de hervereniging v a n
noord en zuid. Voor het noorden was
en is een « verkiezing » zonder gevaar
voor het bestaande regiem. In het zuiden w a s en is dit helemaal anders. Ns
het verdrag van 1954 vluchtten 80 M
100 duizend Noord-Vietnamezen naai
het zuiden, hoofdzakelijk katolieken
Het kommunistisch regiem had genoej
te doen in eigen huis en in het zuidei
probeerde het westen het nog m a a
eens met Bao Dai, de laatste uit h e
keizerlijk geslacht. Na enkele maan
den gingen de Amerikanen Diem let

NOG EENS NOVEMBER

ZUID-VIETNAM
terlijk in Europa halen opdat er toch
iets dat op een staat gelijkt in ZuidVietnam zou gevormd worden. W i j
hebben in de voorbije j a r e n en m a a n den gehoord over grote gebieden die
ontoegankelijk zijn voor de regeringstroepen en voor de Amerikanen, m a a r
m e n vertelt er ons niet bij dat al sinds
vele tientallen j a r e n m e e r d e r e privélegers in Zuid-Vietnam bestonden. I n
1955 w a s er praktisch geen regeringsleger, m a a r wel meerdere sterke legers
die geleid w e r d e n ofwel door gewone
bandieten ofwel door religieuze leiders.
De Cao daï-sekte bv. w a a r i n zowel
kristelijke als aziatische « goden » werden vereerfl en die geleid wordt door
een « paus » beschikte toen over de
sterkste legermacht. De Hoa Hao-groep
h a d een vage boeddistische inslag ; de
groep v a n Bihn X h u y e n had zelfs die
schijn niet, het was gewoon een bandietenleger dat opiumhandel en prostitutie uitbaatte. Te bewijzen is het wel
niet, m a a r het is allerminst onwaarschijnlijk dat het noorden enkele j a r e n
lang gehoopt heeft, m e t de h u l p v a n
déze groepen ook in het zuiden d e
macht in handen t e krijgen. Diem
slaagde er echter in deze gewapende
groepen, deze legers, als beslissende
faktoren uit te schakelen. Ook al w e r den zij nooit helemaal uitgeroeid.
Sinds 1959 schijnt het noorden zich
aktief met het zuiden bezig t e houden:
de eerste hoop w a s verloren. Iets later
begint ook een openlijke h u l p van de
Amerikanen aan het regiem v a n Diem:
er komen enkele duizenden « raadgevers » om te helpen bij het organizeren
van het leger en bij de gevechten m e t
het eenheidsfront tegen Diem. De verantwoordelijkheid voor deze beslissing
ligt bij Kennedy, zoals ook de administratie Kennedy besliste tot het uitschakelen van prezident Diem. De
boeddisten-vervolging w e r d geënsceneerd, iets w a t enkele m a a n d e n later
door een UNO-kommissie, die vijandig
stond tegenover Diem w e r d toegegeven. Waarschijnlijk wilde Kennedy alleen m a a r verhinderen dat Diem onderhandelde met het noorden. Kennedy overleefde Diem slechts enkele w e ken, m a a r de volgende j a r e n staken vol
staatsgrepen, vol innerlijke verdeeldheid en w a r e n heel beslist geen sukses
voor de amerikaanse politiek.
Van 15.000 in 1962 groeide het aantal
amerikaanse militairen tot m e e r dan
500.000. Een hele tijd nog hebben westerse joernalisten niet willen erkennen dat de oorlog ook, zij het niet uitsluitend, een oorlog is tussen noord en
zuid. Een oorlog in een aziatisch gebied
w a a r i n de demokratie nooit een oplossing zal brengen. Een oorlog in een
land dat, met uitzondering van de laatste eeuw, al zijn onafhankelijkheidsoorlogen tegen China heeft gestreden.
Iets wat Diem zeer goed wist, m a a r w a t
in Washington alleen m a a r op papier
genoteerd staat...
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DUITSE HiWiS

';3

« H i w i » is een oorlogsterm
w a a r m e e de Russen worden
aangeduid die bij de Wehrm a c h t dienst deden als helpers
voor allerlei werk (afkorting
v a n Hilfswillige). Voeding en
kleding w a r e n toen het betaalmiddel. Het amerikaanse leger
i n Duitsland heeft zo een 100.000
duitse burgerlijke Hiwi's in
dienst. Zij worden echter bet a a l d m e t harde Marken. De
duitse Bondsregering heeft n u
a a n v a a r d de lonen van deze
^Hiwi's zelf te betalen : 700 mil[fjoen m a r k (dat is ongeveer
'90 miljard bfr.). Een eerste
« n u t t i g » gevolg van de bezetting
van
Tsjecho-Slovakije,
voor de Amerikanen ten minste.

I

MERS-EL-KEBIR

SCHERP OPGEMERKT
Dat « Der Spiegel » vaak aan
scherpe joernalistiek doet w e e t
w e l ledereen. En het is inderd a a d een joernalistieke kunst,

ren er echter slechts 664 grens*
wachters op post langs de 359
km lange grens tussen TsjechoSlovakije en de Bondsrepubliek. Op gewone dagen zouden
er dat normaal 1823 m o e t e n
zijn. Maar de grenswacht krijgt
niet genoeg vrijwilligers m e e t
binnen : dienst nemen bij d e
politie bv. geeft veel meer kana
op bevordering en daardoor ook
beter bezoldiging.
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Hadden de amerikaanse
prezidentsverkiezingen
een paar maand eerder plaats gegrepen, dan zou
het noordvietnamees
dorp Cam-Lo misschien nog recht staan. De elektorale bomstop kwam voor
deze mensen te laat.^

JEANNETTE VERMEERSCH
De in 1964 overleden franse kommunistenleider Maurice Thorez heeft ergens in
ztjn mémoires neergeschreven dat toen hij
m de gevangenis zat, hij moed putte < uit
de herinnering aan mi]n Vlaanderen, waar
de geest van Tijl Uilenspiegel de eerste vrijheidsdrang in mij wekte >. Wat Thorez
ook onder « vrijheid » moge verstaan hebben (en dat zal wel héél weinig geweest
zijn voor deze keiharde kommunist),
zijn
noordfianse
— naar eigen
aanvoelen
< Vlaamse > — afkomst drukte haar stempel t>p zijn persoonlijkheid. Het zou trouwens interessant zijn, om vanuit ivlaams»
perspektief de geschiedenis van het frans
kommunisme eens te bekijken : de industriegebieden van het Noorden hebben een
belangrijke Jtoi gespeeld en de voormannen
uit die streek drukten hun stempel op de
hele franse KP. Hoe dan ook : uit « zijn
Vlaanderen > bracht Maurice Thorez niet
alleen de herinnering aan Tijl Uilenspiegel mee, maar ook zijn echtgenote Jeannette
Vermeersch. Haar nederlandse
familienaam zal het niet loochenen...
Decennia lang zijn Maurice Thorez en
Jeannette Vermeersch levende legende geweest vc^r de franse kommunisten, St. Sulpiceftguren van de klassestrijd. Maurice
was « Ie fils du peuple > en dat werd honderdduizendmaal
gezegd en
geschreven,
zonder enige ironische bijbedoeling. Jeannette ging schuil achter het personage van
« het weefstertje uit Rijsel >, dat op 23jarige leeftijd verliefd werd op Maurice
Thorez en van dan af tot bij diens dood
lief en leed van de leider deelde.
Na de dood van Thorez werd Jeannette
Vermeersch een schrikwekkende
weduwe,
onverbiddelijke aanklaagster namens
de
partij-inkwizitie op kongressen en vergaderingen, zuiveraarster die haar beslissend
aandeel had in het buitengcnien van heel
wat voormannen waaronder oude vrienden van Thorez, scherpslijpster die met
onverminderde bitsigheid
de trouw aan
het Kremlin en aan de russische partijlijn
stelde boven ieder ander beginsel. Haar invloed was groot. In het begin der vijftiger
jaren was Thorez jarenlang onder doktersbehandeling geweest in de
Sovjetunie;
Jeannette Vermeersch was gedurende al die
tijd bijna de enige en in ieder geval de
voornaamste verbindingspersoon tussen de
leider en de partij. Stalin leefde nog, het
beginsel van de kollektieve leiding was nog
niet * in > en de westeuropese kommunistenleiders dirigeerden hun partij als waren
zij evenveel kleine afgietsels van het grote
prototipe achter de
Kremlinmuren.
De invloed van Jeannette Vermeersch
heeft de Stalinperiode overleefd. Aan de
leiding van de franse KP stonden mensen,
die meestal reeds onder Thorez naar de
hoogste top gekhmmen
waren. WaldeckRochet zelf was door * Ie fils du peuple *
voorbestemd geworden voor het sekreta-

riaat-generaal. Deze kleurloze apparatschik
had er allerminst behoefte aan, de legende
Thorez-Vermeersch te vernietigen; hij kon
slechts zijde spinnen bij het voortbestaan
van een mite die hemzelf het aureool van
de « g7t)te Thorez > bezorgde.
Toch is aan het rijk van Jeannette Vermeersch nu een einde gekomen. Een einde
dat simptomatisch is, want het stond in het
teken van het tsjechoslovaakse drama dat
het desintegratieproces in de kommunistische wereld heeft versterkt en versneld.
De echtgenote van wijlen Maurice Thorez achtte zich sterk genoeg om de franse
KP te dwingen, haar houding ten aanzien
van de russische inval in Tsjecho-Slovakije
te wijzigen en haar goedkeuring te hechten
aan het beleid van het Kremlin terzake. Zij
achtte zich sterk genoeg omdat zij de schijnheiligheid van de KP dfoorzag : ze wist —
net als gans de KP-top — dat aan de bads
een belangrijk percentage militanten en kaderleden Rusland slechts met de lippen veroordeelden, omwille van de politieke taktiek, en dat zij een ommezwaai van de KP
zouden toejuichen.
Zij heeft dan toch haar mogelijkheden
overschat. De schijnheiligheid in de KP is
inderdaad onmiskenbaar.
Maar al lang
heeft de meerderheid van de franse kommunisten
de oude poolse
verzuchting
< Frankrijk is ver en de kozakken dichtbij >,
omgekeerd tot de hare gemaakt « de hozakken zijn ver, maar de franse verkiezingen gebeuren onder onze neus >. Gedurende de Stalinperiode was de franse KP, alhoewel groot en financieel machtig, ingekapseld in een getto dat haar weghield van
het bewind. De dooi van de jongste jaren
heeft daarin verandering gebracht en wat
de franse KP-leden en -leiders vroeger
nooit hadden durven denken, werd nu een
steeds vaker uitgesproken wens ; een eigen
koers, allianties op eigen houtje, een nationaal vernisje over het programma.
Jeannette Vermeersch heeft die tendens
onderschat, omdat zij geheel en al een figuur is uit de tijd van het
monolitisch
kommunisme. Daarbij komt dat heel wat
vroegere vleiers en vrienden slechts gewacht hebben op dit ogenblik om de vervelend en onbruikbaar geworden « verschrikkelijke weduwe » een loer te draaien.
Haar eis vc^r een ommezwaai in de tsjechoslovaakse kwestie is haar einde geworden : Thorez stierf voor de tweede keer
aan haar zijde, en nu definitief.
De Russen zijn over het gedwongen ontslag van Jeannette Vermeersch nie't te spreken. Tekenend voor de schijnheiligheid in
de franse KP is, dat de delegatie partijgroten die deze week in het Kremlin uitleg moet gaan geven over de defenestratie
van de weduwe Thorez, samengesteld is uit
louter oud-stalinisten. Zij zijn alleszins soepeler dan « het weefstertje uil Rijsel >—
A.N.
TOVANO.

in een scherpe formule een gehele situatie samen te vatten
en samen t e ballen. Een dergelijke formulering lijkt ons
deze : « D e duitse kiezers hebben schrik voor de Sovjets, het
parlement in Bonn voor de kiezers, Amerika en de Bundesw e h r willen het loon van de
angst inkasseren.» Want het
komt er inderdaad op neer dat
de Bundeswehr tans sterker
staat dan ooit te voren bij het
stellen van allerlei eisen aan
de
volksvertegenwoordiging.
En Amerika heeft al heel duidelijk laten weten dat de aanwezigheid
van
amerikaanse
troepen in de Bondsrepubliek
al spoedig bijna met het gewicht in goud zal moeten worden betaald.

GRENSVERDEDIGING
De « Grenschutz » was de eerste militaire organizatie die
door de bezetters in de Bondsrepubliek aanvaard werd. Het
is nog altijd de opdracht van
deze groene grenswachters, t e
zorgen voor de eerste linie in
de grensbewaking. Op de ber u c h t e 21 augustus, toen Tsjecho-Slovakije werd bezet, wa-

Niets trekt
bondgenoten

Sinds de onafhankelijkheid
van Algerië is dit land soms
lange maanden uit het n i e u w s
gebleven. Alleen een staatsgreep, een moordaanslag of
een ontvoering bracht het l a n d
nog in het nieuws. Daardoor
werd ook vergeten dat de belangrijke vlootbazis Mers-elKebir nog een aantal jaren n a
de onafhankelijkheid ter beschikking bleef van de fransa
vloot. Frankrijk heeft echter
vervroegd afstand gedaan v a n
dit gebruiksrecht. Tans zijn e r
sterke geruchten dat de russische vloot in Mers^el-Kebir een
bazis zou krijgen. De gehele
vroegere machtige franse bazis,
of slechts een gedeelte ervan Z
Ir. elk geval, de sterk a a n groeiende vloot van de Sovjets
in de Middellandse Zee is ijverig op zoek naar bazissen. Albanië komt niet in aanmerking,
de moeilijkheden m e t Joegoslavië vereenvoudigen het probleem niet en zich uitsluitend
aan Egypte binden, lijkt ook
niet zo verstandig.

HOEVER GAAT MOSKOU ?

!

J e a n e t t e Vermeersch, de w e duwe van Thorez, heeft ontslag genomen uit het Centraal
Komitee van de frans"" kommunistische partij. Zij wilde d e
harde koers van Moskou doen
goedkeuren en dat lukte h a a r
niet. Haar ontslag betekent
echter niet het einde van d e
zorgen van het nieuwe Centraal Komitee. De franse kommunisten vragen zich af hoever
de leiders te Moskou zullen
gaan — in Parijs. Het is immers helemaal niet uitgesloten
dat Moskou zover zou gaan, dat
er een splitsing in de partij
komt.

zozeer op Amerikanen
(altans uiterlijk...)
van Amerika. Zelfs als die bondgenoten

als de
gewezen,

vijanden zijn : het japans leger is weeral 18 iaar terug op de
been.

12
hn paar weken geleden zei een oudstrl}der van '14-'18 in een voordraclit,
dat men nooit ten volle de kollaboratie tijdens de tweede wereldoorlog
zou kunnen l)egrijpen, indien men uit liet oog verloor wat er tijdens de
eerste wereldoorlog aan het IJzerfront is gebeurd. Deze bewering is méér
dan een boutade, en zeker geen vlucht voor verantwoordelijkheden ! Zij
beklemtoont een feit dat menig jongere bij zijn beoordeling over vroegere en huidige politieke houdingen uit het oog verliest. Een elementaire
kennis van wat er tijdens de oorlog 1914-1918 gebeurd is blijft daarom
voor de jongere generatie broodnodig, willen zij uit een al te eng perspektief geraken en onze strijd in heel zijn omvang overschouwen: als een
nationale bevrijdingsbeweging met wisselende uitzichten op het politieke
en organizatorisch visk. maar met steeds eenzelfde baz'sstromina en éénzelfde einddoel
Aan het IJzerfront werd de scherpe tegenstelling tussen staat en volk aan
diM7.enden duidelijk Deze duizenden zouden daarvoor na de oorlog open11'^' qetuigen. Het verhaal van hun leed, van de schandeliike behandeling
der Vlaamse soldaten door de belqische legerleiding en door de verantwoordelijke belqische repering is een der zwaarste dokumenten in het
aanklachtdossier van Vlaanderen tenen Belni» Het is tevens het verhaal
van een epizor<e uit onze strijd, die zou uitgroeien tot een belangrijk
keerpunt: de Frontbeweging.

DE TOESTAND IN 1914
De geschiedenis der Frontbewegang
kan niet uiteengezet, zelfs niet samengevat worden in één kort artikel. Wi] moeten ons daarom tot de voornaamste feiten — en zelfs niet alle ! — beperken.
Over het uitbreken van de oorlog en
wat er aan voorafging willen wij niet
uitwijden Stippen wij slechts aan (en
dit om bepaalde verantwoordelijkheden
vast te leggen) dat in 1913 door minister de Broqueville druk werd uitgeoefend om tegen het wetsvoorstel te stemmen dat een l e g e n n d e h n g in vlaamse
en waalse regimenten voorzag Met de
verwerping van dit voorstel was de
vlaamse tragedie aan de IJzer feitelijk

DE FRONTBEW
reeds begonnen voor de oorlog uitbrak.
De opinie in de eerste oorlogsdagen was
— zelfs bij de vooruitstrevende flaminganten — ten gunste van België en d e
verontwaardiging om de duitse inval was
algemeen. De oproep van Koning Albert
« Vlamingen gedenkt de slag der Gul-
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• » '

34

densporen » vond bij vele vlaamsgczinde
jongeren gehoor.
O p het ogenblik dat het front lot
voorlopige stilstand kwam aan de IJzer,
bestond het belgisch leger grotendeels
uit Vlamingen. Die meerderheid werd
n o g versterkt door de mobilizatie van
alle militieplichtigen achter de IJzer en
door de vrijwilligers die langs Nederland
en Engeland het veldleger kwamen vervoegen, zodat 80 t. h. der gewone soldaten Vlamingen waren.
Door de vooroorlogse legerwet — de
loting en het « afkopen » waren pas
door de algemene dienstplicht, die nog
geen effektieve uitwerking o p de legersamenstelling had, vervangen — werd
ook de sociale samenstelling van het leger bepaald : alleen zij die over geen
geld beschikten om een plaatsvervanger
te kopen, werden soldaat. De officieren
waren franssprekenden
ook tijdens de
oorlog zou het aantal vlaamse rezerveofficieren m verhouding gering blijven
en dr Van de Perre zou in zijn beroemd e naoorlogse interpellatie nog het feit
aanklagen dat de Vlamingen geen kans
o p bevordering maakten De grote massa van het belgisch leger bestond dus uit
fransonkundige vlaamse soldaten uit de
armste lagen der bevolking, velen onder
hen nog analfabeet. O n d e r de vrijwilligers waren e r vele
jonge vlaamse intellektuelen en studenten. Samen met aalmoezeniers en brankardiers zouden zij eerst het kader vormen der frontaktie tot morele steun en
inteilektuele ontwikkeling der vlaamse
jongens, langs studiekringen en frontblaadjes — e n later bet kader leveren
voor de Frontbeweging. De katoheke
oriëntatie van deze aktie was begrijpelijk, wanneer men weet dat een groot
aantal dezer jongeren u i t het vooroorlogs A K V.S. kwam en dat het opkomende socialisme over weinig inteilektuele
jongeren beschikte. Vansma noemt jn
zijn boek over Verschaeve vijf centra
van Vlaams leven : het S K V H (Sekretariaat voor Katoheke Hogeschoolstudenten) met Daels te Veurne, mejuffer
Belpaire te De Panne, Verschaeve in Alveringem en de aalmoezeniers.
Later ?ouden deze centra ineenvloeien
of verdwijnen om plaats te maken voor
de georganizeerde Frontbeweging m e t
vlaams nationale strekking
Voorlopig
waren er twee tendenzen
die van de
belgicisten met vlaamsgezinde opvattin-

gen rond M Belpaire en de bladen « D e
Belgische Standaard » en « Vrij België »,
en de studenten soldaten die meer n a a r
een radikaal nationalisme overhelden,
met het blad <( O n s Vaderland » dat later de onofficiële spreekbuis der frontbeweging zou worden — voor zo\er d i t
mogelijk was I

HET BEGIN VAN DE AKTIE
Uit de hierboven geschetste verhoudingen o p nationaal en sociaal gebied
tussen officieren en soldaten moesten onvermijdelijk konflikten ontstaan. « Zelfs
de meest lamlendige Vlaming werd d o o r
allerlei voorvallen gedwongen zijn onverschilligheid te laten varen », zegt
Vansina. De studenten en intellektuelen
werden gekonfronteerd met de rauwe
volkse werkelijkheid, wat bij hen een
sterk sociaal bewustzijn ontwikkelde.
H e t IS uit dit bewustzijn dat de eerste
aktie ontstaat. Twee ontmoetingen zijn
daarvoor belangrijk; Verschaeve ontmoet Daels te Veurne in oktober 1914
(later zou Daels in Alvenngem ingekwar»
tierd worden) en H . Gravez bezocht
Verschaeve einde 1914 om een soort
Vlaamse Gebedenbond o p te richten.
Uit deze ontmoetingen ontstond h e t
S K.V H met Daels, Gravez en Joe English die de welbekende sluitzegels tekende.
Tijdens de stabilizering van het front
in 1915 ontwikkelden zich de studiekringen De eerste tekens van aktivistisch
verzet — o m . het Bussumer telegram —»
verscherpten de plagerijen en hatelijkheden die vlaamse soldaten van h u n oversten moesten ondergaan.
Het uitschelden der vlaamse soldaten
voor « boches » door de officieren, h e t
« après la guerre, on ne parlera plus Ie
flamand », de groot-belgische annexatiedromen, het beledigen der Vlamingen
in de te Parijs verschijnende belgische
kranten : het waren simptomen van éénzelfde geestesgestellenis.
I n augustus 1915 publiceerde « Vrij
België » een stuk, waarin het aktivisme
bestreden werd en de vlaamse eisen van
voor de oorlog herhaald, maai er werd
gezwegen als vermoord over de ergerlijke
toestand aan het front Vermoedelijke
opsteller was Van Cauwelaert, die in Nederland verbleef
Het zou echtei niet
baten over de toestand te zwijgen : hij
zou zélf de reaktie oproepen die het V a n
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Cauwelaertse zwijgen doorbrak. H e t zou evenmin b a t e n bijvoorbeeld het « Gebedenboek van de vlaamse soldaat » te verbieden, omdat Verschaeves « Gebed voor
Vlaanderen » erin stond.

VAN STUDIEKRING TOT FRONTBEWEGING
1916 was het jaar van de ierse Paasopstand. H e t was het jaar waarin Duitsl a n d aan Polen onafhankelijkheid beloofde. H e t was het jaar waarin vredesakties gevoerd werden door de Verenigd e Staten (toen nog niet in oorlog) en
enkele andere neutrale landen, en door
P a u s Benediktus XV. De paus werd
d a a r o m belasterd door franse bisschoppen en priesters en door de franse en
fransbelgische pers.
1916 was ook het jaar der vervlaamsing van de Gentse Hogeschool : dit zou
n o g meer voedsel aan de Vlamingenhaat
d e r fransdollen verschaffen. I n augustus
1916 werd H e l d e n h u l d e opgericht, dat
d e vlaamse gesneuvelden een waardige
laatste rustplaats wilde bezorgen met
een vlaams grafkruis.
Begin 1917, op 5 j a n u a r i , stierf generaal Wielemans die tot d a n toe de studiekringen h a d toegelaten omdat zij
n a a r zijn m e n i n g het moreel der soldat e n hooghielden. Zijn opvolger oordeeld e er anders over en o p 11 februai-i 1917
werden de studiekringen verboden. Dit

EG ING
had echter andere gevolgen d a n men
verwachtte. W a n t n u werd het S.K.V.H,
geradikalizeerd. De hele aktie werd gedekonfessionalizeerd, hoewel de deelnem i n g van priesters en brankardiers
voortduurde. O o k vrijzinnigen traden
n u toe, o.m. Oskar De Gruyter en Arm a n d Suis, de latere organizator der Socialistische Oudstrijders.
De frontbeweging werd georganizeerd:
in elke divizie, in elk regiment, tot in
elke kompanie had zij haar vertrouwensm a n n e n . Vele o n d e r h e n waren studenten en intellektuelen, m a a r er waren
ook arbeiders en bedienden bij : Frans
V a n der L i n d e n van de 1ste divizie bijvoorbeeld. De leiding der frontbeweging
berustte bij de « ruwaart » De Beuckelaere, bijgestaan door Borginon en Fil i p de Pillecijn. Jef Simons dichtte het
« Frontlied » d a t populair en snedig het
p r o g r a m m a der frontbeweging uitdrukte :' « Wij eisen zelfbestuur en vlaamse
regimenten... Verschaeve tiad, volgens ü o r g m o n ,
geen werkelijk aandeel in de stichting
en leiding der beweging. T o c h was zijn
invloed groot : honderden gingen n a a r
h e m om raad en h u l p en er was wellicht
n i e m a n d met zulk moreel gezag.
I n mei 1917 werd besloten een eerste
aktie naar buiten te voeren : de eerste
brief aan de koning werd geschreven. D e
opsteller was De Beuckelaere zelf. H i j
somde de grieven van de vlaamse soldaten op, haalde uitlatingen van fransdolle
officieren aan, keurde de vervlaamsing
der gentse hogeschool goed. Over het aktivisme werd in zeer voorzichtige termen
gesproken : « wij willen geen personen
veroordelen die n u zichzelf niet k u n n e n
verdedigen... ». De reaktie der overheid ?
Naast een vlijtig opsporen van de duizenden verspreide exemplaren een ware
terreur tegen de vlaamsgezinden 1 Deze
golf van anti-vlaamse terreur kon echter
de eenmaal begonnen aktie niet meer
tegenhouden. Cyriel Verschaeve schreef
d e tweede « brief aan de Koning »
waarin de grieven van de eerste hernomen werden en scherp tegen de vervolgingen werd gereageerd Een onmiddellijk gevolg van deze brief — die door
zijn stijl en zijn inhoud scheen indruk
gemaakt te hebben op de koning — was
het feit dat de vorst mej. Belpaire bij
zich ontbood. Die vroeg, op h a a r beurt,
aan Verschaeve een uitgebreid memor a n d u m m e t de onmiddellijk vlaamse

grieven. Indien er al goede wil aan de
kant van de koning geweest is : de reger i n g en de legeroverheid lieten die in
alle geval niet blijken. Verschaeve kreeg
een gendarm voor zijn deur en de vervol'^ingen gingen h u n gang.
De gevangenis van Fresnes werd beruchL evenals de bossen van de O r n e
waai de vlaamse gestraften zwaar houthakkerswerk moesten verrichten, evenals
het eiland Cézembre. Maar inmiddels
roerde het aan het front. Er werden betogmoen gehouden. De leiding der h o n t b e w c g m ; schreel brieven aan de veibonden groot'nachten, aan generaal Bernheiiii Verschaeve schreef een brief aan
de paus en zijn « Catechismus der xlaainsche beweging » weid klandestien verspreid.
Wij wezen er reeds op, dat het oorspronkelijk katoliek uitzicht der Irontaktie een algemeen, gedekonfessionalizeerd uitzicht kreeg in de frontbeweging,
die over alle wijsgerige en religieuze opvattingen heen de nationale gedachte
vooropstelde. De gebeurtenissen in Rusland vonden bij sommigen een gunstige
weerklank en er werd op een bepaald
m o m e n t pro-bolsjevistische piopaganda
gevoerd. De leiding der Frontbeweging
bestreed deze aktiviteiten : toch was t-r
organizatorisch een zekere analogie met
de soldatenraden. H e t valt niet te loochenen dat de vertrouwensmannen der
frontbeweging meer gezag hadden dan
de officieren zelf, en het moet ook in de
bedoeling van de leiders gelegen hebben
dit moreel gezag effektief te gebruiken
na de oorlog, desnoods met een militaire staatsgreep.
De vlaamsgezinde aktie aan het front
, — die erop gericht was zoveel mogelijk
- vlaamse volksjongens van het vlaamse
recht te overtuigen (Verschaeve had in
het begin van de oorlog erop gewezen,
d a t de jonge intellektuelen deze kans
niet mochten laten voorbijgaan !) — gebruikte naast de massale verspreiding der
brieven ook affiches, die in alle kantonn e m e n t e n werden aangebracht tijdens
nachtelijke « vliegtochten ». T o e n o p
een dezer vliegtochten de « plakkers >>
werden gevat kwam het tot een proces
voor de krijgsraad, d a t grote weerklank
vond aan het front. Bij de aangehoudenen waren Lode de Boninge, brankardier. Witte Pater van Afrika — en Jef
Lyssens, de latere vlaamsnationale parlementair en goevemeur van Limburg.
Muls, Baels en Van Cauwelaert waren
als advokaat gevraagd, m a a r de legeroverheid weigerde h e n een paspoort te
geven. Borginon trad mede als verdediger o p : « Niet deze veertien jongens
moeten o p de b a n k van beschuldiging.
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m a a r de veertien ministers van Le Havre, die de schuld zijn van de reaktie der
vlaamse soldaten, door h u n enggeestigheid », zei h i j .
Wanneer op 21 maart 1918 het lenteoffensief van de Duitsers losbrak en het
gevaar bestond dat het belgisch leger afgesloten zou worden en in krijgsgevangenschap zou geraken, was de verantwoordelijkheid der frontleiders zeer
groot. H e t zou immers van hen kunnen
afgehangen hebben of het belgisch leger
uitgeroeid d a n wel in een eervolle gevangenschap, of zelfs naar huis had kunnen gaan. Óf het deze overweging ofwel
die van een kontakt met de aktivisten
is geweest, die aan het zenden van een
afgezant naar het bezette gebied de
doorslag gaf, weten wij niet ; er zijn omstandigheden waarin verscheidene motieven samenvloeien en tot een bepaalde
daad leiden. Wel is zeker, dat het aktivisme meer en meer simpatie kreeg aan
het front, nadat mensen als Dosfel en
Depla er zich toe bekenden O p 30 apiil
1918 trokken drie vlaamse soldaten door
de fiontlijn, werden krijgsgevangen genomen en kwamen op h u n verzoek in
kontakt met de Raad van Vlaanderen,
die hen op 10 mei 1918 ontving. H u n
voorbeeld werd later nog door anderen
gevolgd : in totaal zijn er zeven dezer
(I sublieme dezerteurs » geweest. Wie
door wie afgevaardigd werden, of Verschaeve bijvoorbeeld Van Santé aangespoord of alleen zich akkoord vei'klaard
heeft, blijft alles nog voor allerlei gissingen, interpretaties en verklaringen vat
baar.
« O p 18 september 1918 weid Adiel
De Beuckelaere krijgsgevangen genomen : daarmee verloor de frontbeweging
haar voorman. Het geallieerde offensief
sloeg grote leegten in de rangen van het
flamingantische legerkader : daarmee
werd ook de invloed der beweging op de
soldaten gehalveerd. Eens in het bevrijde land teruggekeerd, werd veel mizerie
vergeten door de gewone jongens. Toch
was er de mogelijkheid om de idee van
een groots samengaan van IJzerfront en
thuisfront, van passieven en aktieven,
door te voeren. Verschaeve had er op
gewezen en zijn idee van het lotsuur der
volkeren h a d zeker de frontbeweging
beïnvloed. Maar eens de oorlog voorbij,
won politieke ambitie het op de moed
tot één ogenblik stoutmoedige rebellie.
Van Cauwelaert, op wie velen h u n h o o p
h a d d e n gesteld, faalde erbarmelijk als
Vlaming en als mens. « Eer onze geest
het ogenblik dat het onze was erkende,
is het ons ontsnapt », zei de ontgoocheld e Verschaeve...
Daarmee was de frontbeweging voor-

VOOR HET BOEKENREK
Zopas verscheen « Front 14-18 x
met talrijke foto's van de westvlaamse historici Luc Devlieghe
en Luc Schapens. Behalve een algemene schets over oorzaken en
verloop van de eerste wereldoorlog bevat het werk uittreksels uit
dagboeken en brieven van soldaten en burgers uit de westvlaamse frontstreek, waarin zowel de
tragiek als de humor aan bod
komt. Op deze bladzijde en op
blz. 24 publiceren we uit dit merkwaardig gedenkboek een keus
foto's, die beter dan wat ook de
oorlogsellende van 1914-18 weergeven.
Uitgave Lannoo, Tielt. Prijs
210 fr.

bij, maar niet het zaad dat zij had
uitgestrooid bij duizenden eenvoudige
Vlamingen. Want al faalde zi) in haar
uiteindelijk doel : zij had de weg tot
het radikaal nationalisme geopend het
kontakt van het vlaams ideaal met het
sociale bewustzijn gelegd en de idee uitgedragen tussen het volk. Daarom moet
zij voor onze geschiedenis en in onze nationale bewustwording als een keerpunt
beschouwd worden.
De tragedie van het vlaamse leed aan
de IJzer, van het naamloze leed van zovelen die om h u n vlaamse overtuiging
leden in de harde gevangenschap van
fresnes, onder de onmenselijke omstandigheden in de bossen aan de O m e of
in Cé/embres : wij mogen het niei vergeten. Daar ligt een verklaring voor
véél wat later gebeurde.
Véél wat later leven en lot van ons
volk zou richten. Als Verschaeve dichtte « hier liggen hun lijken als zadpn in
't zand », was dit geen dichterlijke overdrijving geweest. H e t zaad van de IJzer,
het zaad der frontbeweging is opgegaan.
Dat zij, die haar hebben meegemaakt,
haar hebben geleid en gedragen, nog de
oogst mogen zien : dat is de taak die zij
ons nalieten.

J.D.

BIJ DE FOTO'S
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Verzending van vlaamse
soldatenbladen aan het IJzerfront Iblz 12
hoven) ; officiële
bloemenkrans
aan vlaams soldatengraf te Oeren
met doorgeschrapt
franstalig opschrift (blz. 12 onder) ; het beroemd Vlaams Fronttoneel van Oskar De Gruyter (blz. 13 onder).
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MEVROUW, BENT U WEL EEN VROUW ?
Simone de Beauvoir schreef een buitengewoon boek over de vrouw : « Ie
deuxième sexe ». (In vertaling bij Byleveld-Vtrecht als « de tweede sekse »)
Reeds op de eerste bladzijde trof ons
een zin die ons aan 't spinnen heeft
gezet.
« Blijkbaar is niet ieder vrouwelijk
menselijk wezen ook
noodzakelijkerwijs een vrouw; om als zodanig te
worden beschouwd moet zij deel hebben aan die misterieuze en bedreigde
realiteit die bekend staat als vrouwelijkheid ».

lijkheid en wilskracht. Het begrip
« vrouwelijkheid» heeft te maken met
vrouwelijke begeerlijkheid, lichamelijke zwakheid, offerende liefde, mistene. Dit idee zit verweven in een aantal oude, eerbiedwaardige miten. Het
leeft voort in onze reklame b.v. in de
vorm van seksebommen, koffiezettende
huismoeders en wazige parfumschoonheden. Deze miten zijn immers zo vergroeid met onze beschaving dat vrouwen die zich geëmancipeerd noemen,
toch steeds bekommerd zijn voor onvrouwelijk te worden gehouden.
Bij een man ligt dit totaal anders. Als
hij in het leven sukses boekt en karrière maakt, is dit voor hem allerminst
een reden om zich te gaan afvragen of
hij wel een man is. Komt dit verschil
niet een beetje verdacht voor ?

VROUWELIJKHEID
Over die vrouwelijkheid willen we
even doorbomen. Het is een woord dat
te pas en (vooral) te onpas door de
eeuwen heen werd gebruikt. Ook op
onze dagen, in onze maatschappij. Ook
nu en bij ons. Het is een moeilijk te
bepalen begrip omdat het ergens in
hogere sferen zweeft. Er is inderdaad
nooit een vrouw geweest die ze totaal
gerealizeerd heeft. Bovendien is het
uitgevonden door de mannen en door
de vrouwen ip volgzaamheid overgenomen. Maar «vrouwelijkheid staat duidelijk ten dienste van de man en de
wereld die door mannen wordt beheerst.
U zult opwerpen dat er ook gezwamd
wordt over «mannelijkheid». Een verheerlijking van een aantal kwaliteiten
die nodig zijn om het heersend wezen
op te voeden tot zijn taak : beheersen :
fizieke kracht, moed in de strijd, ridder-
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VERDACHTE IDEALEN
Het gaat immers niet op enerzijds te
aanvaarden dat de vrouw een mens is,
net als de mannelijke partner en
anderzijds te blijven doorgaan om haar
een ideaal van «vrouwelijkheid» voor
te houden dat ontsproten is uit slavernij. Het is er mij niet om te doen menselijke kwaliteiten te minimalizeren :
deze zijn echter geen eigenschap van
een bepaalde sekse of mogen het niet
zijn.
Zo'n ideaal beeld is dat van de vrouw
die een en al toewijding is, die zichzelf
vergeet voor haar man en haar kinderen, haar hele leven opoffert zonder
zich ooit de vraag te stellen wat zij zelf
had kunnen doen in het leven, die in
deemoed kinderen baart en de lasten

aanvaardt van een seksualiteit waaraan zij zelf zo weinig mogelijk genot
mag beleven. Is niet elke meester door
zo'n slaaf prinselijk gediend ? « Uit der
vrouwen overgave leeft der mannen
overmoed», schrijft Lebeau ergens.
Men ging zelfs zo ver te zeggen dat elke
vrouw, ook al was ze ongehuwd, moeder moest zijn, in dit laatste geval natuurlijk niet naar den vleze! Ook de
vrouwelijke kloosterorden stonden immers in dienst van een mannelijke kerk.
Door deze regeling werd de man ontslagen van een aantal menselijke plichten, zodat hij ongehinderd in de wereld
buiten het gezin kon opgaan. Hij was
daarbij van mening dat daarin de
vrouw volledig gelukkig kon zijn. Dat
was misschien ook zo, maar dat heeft
men altijd gezegd van rechtslozen en
verdrukten.
Een tweede verdachte mite is die der
zwakheid van de vrouwelijke natuur.
Het is natuurlijk zo dat de biologische
aanleg van de vrouw meer remmend
werkt voor haar persoonlijkheidontplooiing dan voor een man. In fizieke
kracht komt zij achterop Dat bracht met
zich dat de vrouw vruchten moest zoeken, terwijl de man op jacht of rooftocht
ging. Als de zwervende mens landbouwer werd, moest zij dan maar het land
bewerken (van zwakheid gesproken).
Zij kon immers geen soldaat worden,
gezien zij kinderen moest ter wereld
brengen en maandenlang zogen. Zij
was de akker waarop de man zaaide.
Eeuwenlang is het voldoende geweest
de vrouw te doen aanvaarden dat het
haar natuur was, kinderen in pijn te
baren, zonder dat werd gezocht om die
pijn te verlichten. Vandaag is het de
vrouw die de pil slikt. Er bestaan pillen voor heren maar de aanmaak is
kommercieel niet lonend. Nog steeds is
de vrouw van «het zwakke geslacht».
Wat daar niet onder viel, was vroeger
een zwaar gehoonde afwijking. Geleerde vrouwen waren blauwkousen, wilskrachtige noemde men feeks en zelfstandige heetten heks Het is niet meer
zo erg maar wie geen bliik geeft van
zwakheid, wordt ergens gewantrouwd.

MISTERIE...
De vrouw is een misterie, ook zo'n
dooddoener. Elke mens is een misterie
voor zichzelf en voor de anderen, zeker
voor anderen van een ander geslacht.

VALSE
BAARD?

Kenners van franse wijn zijn er in ons land met hopen, van duitse wijn des te
minder. Meestal beperkt die kennis zich tot Rijnwijn, al veel minder tot Moezelwijn en dan is de kous af. En toch zijn er nog andere en zeer goede duitse
wijnsoorten, die de aangenaamste smaken en geuren en de mooiste kleuren
garanderen. Ook het opslaan van de duitse wijn heeft een grote traditie, zoals
blijkt uit deze prachtig gebeeldhouwde deksels van duitse wijnvaten.

In deze sinterklaastijd — hoewel de
goede smt officieel pas op 6 december arriveert komt hi] als gevolg van
de reklame-eisen vandaag de dag
maanden vroeger opdagen — stellen
wij tAolwassenen ons vaak de vraag :
in hoever geloven de kinderen van
deze tijd nog tn de figuur van de
Smt. Het heet nu eenmaal dat de
jeugd van vandaag vlugger bij de
pinken is dan deze van vroeger, wat
niet helemaal juist is. Bij de kleuters
zal er zelfs weinig verschil met de
kleuters van alle tijden zijn. Er is
ook het verschil van individu tot individu. Ook in onze tijd waren er
jongens en meisjes van 7 tot 8 jaar die
niet of maar half meer geloofden in
de mijter- en baarddragende figuur.
Hoe kwamen ze er achter dat Sinterklaas « maar > een uitvinding van de
groten was ?
W ' precies zoals ze er nu achter-

Hoe de man b.v. de liefde ervaart, i»
voor de vrouw even onvoorstelbaar aV$
het omgekeerde. Toch is het « misterieiai
ze» voorbehouden voor de vrouw. AI»
een vrouw een man niet begreep, wercf
dat aan haar domheid en onbekwaamheid geweten. De vrouw leefde niet in
de wereld van de man. Hij kan dan 008
met «zijn zaken», zijn innerlijke wereld voor zich houden. Maar ook haaï
wereld was hem vreemd. Zij zweeg met
de glimlach van de ondergeschikte die
veel doorziet en weinig zegt omdat hij
zich dat niet kan veroorloven. Misterie,
heette dat. Zoals men de glimlach v a a
een vreemd ras raadselachtig vind1~|
Misschien zit achter dat raadsel enkel
de leegte van iemand die zich vaak ziS
af te vragen wat hij niet allemaal had
kunnen doen. Misschien grilligheid die^
probeert te boeien. Valt het niet op dat
vrouwen die met mannen als gelijkeiï
samenwerken, ook eerder kameraden
dan misteries lijken ?

JEUGD ANDERS
Het lijkt er trouwens aardig op dat de
jeugd zelf van dat soort mites niet
meer zo weg is. De nieuwste mannenmode doet niet langer haar best om
stoer, degelijk en fantazieloos te zijn.
Jonge vrouwen hoeven niet zo volumineus in de vormen te zitten. Je hoort
soms wanhoopskreten omdat je soms
geen onderscheid kan maken tussen jongens en meisjes vanwege haartooi en
kleding. Ik zou dat gezond noemen als
dit de uiting zou zijn van een streven
naar vrij en volwassen zichzelf zijn. Ik
ben niet bang dat er binnen 50 jaar
geen vrouwen meer zullen zijn. Daarvoor zou meer moeten veranderen dan
miten en maatnakken. Maar miten zijn
taaier dan mode.
Nelly.

VERZEKERING
In West-Duitsland wordt tans reklame
gemaakt voor een bijzondere soort verzekering : deze tegen schade, aangericht
door op bezoek zijnde kinderen. Bij zeer
korte bezoeken kan de bezoek ontvangende familie niet voor schade aansprakelijk gemaakt worden, wel wanneer
de bezoektijd de vorm aanneemt van
een tijdelijke voogdij. Dan worden de
mensen die voor het kind in kwestie
verantwoordelijk zijn gelijk geschakeld
met personen die huispersoneel en verplegend personeel in dienst hebben. De
«verzekering tegen schade aangericht
door tijdelijke pleegkinderen» kost
niet duur en voorkomt veel ergernis.
Dat staat toch zo te lezen in de reklamefolder.

komen. Een meisje van 7 zei dat er
TXrveel heilige mannen in troonzalen
en zo zaten en dat er toch maar één
echte sinterklaas kon zijn. Een jongen van de zelfde leeftijd was er achter gekomen dat er iets niet klopte
toen hij « per ongeluk > aan de baard
van de sint had getrokken en het hang ding gewoon mee naar beneden
was gegaan, waarbij het elastiekje te
voorschijn was gekomen. Een andere
jongen had het zelfde gedaan en vastgesteld « dat de Sint niet zoals grootva, wanneer ik die bij de baard trek,
had geschreeuwd, wat tX)ch met normaal is >. Een meisje had uitgevist
dat de sint, bij wie zij was terecht
gekomen heel veel gelijkenis vertoonde met een tante van haar • « hoe
kan nou een heilige man een xrrouw
zijn en familie van mij ? ».
Ik denk dat we ons niet te veel illuzies moeten maken doch het geloof
in Sinterklaas zo lang mogelijk pogen
ingang te doen vinden. Eens dat de
beminnelijke leugen niet meer vol te
houden is doen we er best aan ermee
tip te houden. Het heel jonge volkje
zal wel altijd in de Sint geloven. En
het wat oudere volkje zal zonder dat
geloof toch het speelgoed niet weigeren.

WIJ
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Geschiedenis is geen exakte wetenschap. Hoezeer een Ranke af een Burckhardt ook de historie empirisch en als een pozitieve wetenschap
wilden
bedrijven : de interpretatie der feiten zelfs de keuze ervan, de beklemtoning
van het ene of weglating van het andere, geven aanleiding tot een bepaalde sub'cktiviteit, zelfs wanneer de historikus zijn uiterste best doet om op zo
wetenschappelijk
en objektief mogelijke wijze te werk te gaan.

- INQUART
De subjektieve geladenheid van historische feiten en gebeurtenissen
neemt
maar af door de afstand, minder in de ruimte dan in de tijd. Wij bemerken dit
bijvoorbeeld aan de geschiedschrijving
over de eerste wereldoorlog. Wat de
tweede wereldoorlog betreft, zijn wij nog zover niet : daar wordt nog al te zeer
uit bronnen geput die wel een propagandistische maar geen historisch-objektieve waarde hebben, daar wordt nog al te zeer van a priori stellingen en
myten uitgegaan. Wel is er een tendens naar een objektiever weergave van
feiten, een genuanceerder benadering en schildering van mensen.
Maar deze detail-objektivering kan
alleen werkelijke betekenis hebben en
kan alleen historische aarde aan de dijk
brengen, wanneer men achter de feiten
en mensen ook de idee ontwaart die
hen heeft geleid, indien men in die idee
ook de pozitieve naast de negatieve
kracht weet te erkennen en het pozitieve en negatieve der tegen-krachten en
-ideeën in aanmerking neemt.
Over de jongste wereldoorlog werd in
Nederland veel gesproken en geschreven, veel meer dan bij ons. Nederland
heeft ook een uitvoerige historische dokumentatie bijeengebracht en een speciaal instituut hiervoor opgericht. Nu is
het zo, dat de jongste wereldoorlog de
Noordnederlanders
feller
getroffen
heeft, niet alleen materieel maar ook
moreel. Wie de noordnederlandse (en
wij durven hier wel zeggen : hollandse)

vooroorlogse geestesgesteltenis heeft
gekend (dit door eeuwen materiele en
kulturele bloei gesterkt zelfvertrouwen,
ik zou bijna zeggen : superioriteitsgevoel), kan beseffen welk een klap de
meidagen van 1940 voor hen betekenden. En die kan ook enigsins begrijpen
hoe het mogelijk is dat er haast geen
week voorbijgaat, of de NTS wijdt een
of meer programma's aan die periode.
De figuur van de duitse Rijkskommisaris voor Nederland Seyss-Inquart, die
in Nurenberg door de overwinnaars
werd terechtgesteld, moet voor de
Nederlander die de oorlogsperiode
bestudeert, wel bizonder intrigerend
zijn. De Oostenrijkse jurist, die bij de
Anschluses een belangrijke rol speelde,
werd door Hitler naar Nederland gezonden. Hoe hij zijn taak als hoogste
gezagdrager in Nederland vervulde,
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wordt in het boek van de nederlandse
joernalist en tv-kommentator Neumann
«Arthur Seyss-Inquart. Het leven van.
een duits onderkoning in Nederland»
nagegaan. Stap voor stap wordt de evolutie gevolgd, worden de vaak zeer vervlochten en uit elkaar voortvloeiende
situaties geschetst en wordt de houding
van Seyss-Inquart beschreven en ontleed : als Oostenrijks nationaal-socialist
kort voor en tijdens de Anschluss, als
« stadhouder » in Nederland tegenover
het nederlandse volk, tegenover de
Joden, tegenover het verzet en de uitgevoerde aanslagen, tegenover de katolieke kerk en haar maatregelen tegen
NSB-ers (o.m het weigeren der sakramenten). Het portret van deze zeer
zeker bekwame en intelligente persoonlijkheid, van deze intellektueel met
buitengewone gaven (zijn intelligentiequotiënt was met dit van Schacht het
hoogste onder alle N.S.-leiders), toont
ons tevens een trouw en volgszaam
nationaal socialist. Hoe het mogelijk is
geweest dat de intellektueel SeyssInquart (en niet hij alleen, maar zovele
duizenden met hem) zich totterdood
aan het nationaalsocialisme konden verbinden : daar op kan niet geantwoord
worden met een verwijzen naar «de
demonische fascineringskracht van de
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PHILIPS . l IER CASSE'I TEN
SC 75 AX 200 : de volledige klauter koncerlen van W.A. Mozait (met
mindei dan 12 platen!) veitolkl dooi
de spe(iali\t( bij uitstek higiut Iliu b
Ie). Piiji . 2 2^0 fr. of de hcijl uaii

In « Caryatide » te Brussel had jongstleden woensdag de opening plaats van de
allereerste tentoonstelling van Pieter Verlinden, die werd ingeleid door Bob Van
Bael. Pieter Verlinden is een jonge muzikus en komponist — hij is vast verbonden aan de vlaamse TV als komponist die o.a. instaat voor de muzikale achtergrond van heel wat produkties — en is blijkens deze tentoonstelling ook een zeer
begaafd autodidaktisch kunstschilder. Het is romantisch werk dat sterk impressionistisch getint is, doch waarbij het isme minder belang heeft dan wel de
sterke koloristische gaven van de expozant en zijn zeer gevoelige en geraffineerde matière. Natuurgezichten en klassiek opgevatte landschappen wisselen af met
kosmisch aandoende kompozities die bijwijlen dicht de abstraktie
benaderen.
Andere kompozities staan in het teken van een religieuze of sociale tematiek. De
jongste werken van Pieter Verlinden wijzen op een sterke versobering en een
nog meer doorgedreven sinteze, sinteze die trouwens voor heel dit nog jonge
ceuvre kenschetsend is. Dagelijks toegankelijk, Vrijheids plein 4, Brussel 1, tot 19
november.

Het boek van Neuman heeft een
objektief portret van Seyss-Inquart
willen geven : het slot van zijn boek
is alleszins een samenvatting van deze
strekking : « Hitler had naar Nederland
een « Draufganger » kunnen sturen : hij
stuurde ons Seyss-Inquart...»
7. Neuman
«A.
Seyss-Inquart»
Nederl. Boekhandel,
Antwerpen.

RUBRIEK

A'öfl; jaai lijkse traditie
worden
u eer tegen de feestmaand december
intekenakttes
gelanceerd door de
g}Vte platenmerken, tvaarbij veizotgde platencassetten met bijhorende albums, tegen uttzondei lijk lage pi ijzen kunnen bekomen worden.
WIJ wilden hieina voor de belangstellenden reeds een overzicht geven
van de p)ogramma's, en ztiltin later
m detail hietop terugkomen. De lage p) Ijzen gelden tot 31 1 69.
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internationale ganster Hitler» — evenmin als men bijvoorbeeld de kruiperige
onderdanigheid van zovele intellektuelen, ook in het Westen, tegenover de
« internationale gangster Stalin » alleen
kan verklaren met diens persoonlijkheid. Er is een andere verklaring — en
Gottfried Benn gaf een aanwijzing in
een van zijn brieven aan zijn uitgever
— voor het feit dat mensen als SeyssInquart in de nationaalsocialistische
idee geloofden. Dit geloof kan men hem
niet verwijten : wél het feit dat de
intellektueel zijn kritische zin deed
zwijgen en dat hij daardoor een werktuig werd in een steeds wreder en
onverbiddelijker wordende « eskalatie ».
Men kan het misdadig noemen of tragisch : wie eenmaal — en dit geld niet
alleen voor het nationaalsocialisme —
zijn vinger in het raderwerk heeft
gestoken, kan er moeilijk uit...

maal.

S-C 71 AX 404 : de vijj uin,^,iiu,-H
van Mendelssohn (4 platen) iciioUu
dooi het New Philannoniu O) dies
tl a ondet leiding van Wolfgang Sawalhsch. Pii]s : 1.000 fr. tegen normaal 1.500 fr.
SC 71 AX 305 . het opus ni 9
van Tominaso Albiuoiu dat uit 12 balokconreiti beslaat^ uilgevoeid dooi
het « / Miisin » ensemble. Pup :
750 fi. legen noi maal 1.125 fi. (3
platen).
S-C 71 AX 600 . de symfonieën
mis. 1 4 van Gnstav Mahler (6 platen) dooi het oikest dat Mahler best
kent, nl. liet
Konceitgebomuoikest
ondel leiding van Bernard Hatttnk.
Prijs : 1.500 ft. tegen noimaal 2.250

Om deze aktie te lanceien wordt
een zgn. pi omotieplaat op de markt
gebracht tegen slechts 99 fr. met
kleineie stukken van Mozart ondei de
naam van « Mozart Tournee ».
DEUTSCHE GRAMMOPHON
ZES CASSETTEN

:

De DGG bestaat 70 jaar (!) m de
heifst van 1968. Zij wil dit waai dig
vieren door een zeer gevaiteelde mtekenaklie.
104971-2 : de zes Brandeburgse
koncerten van Bach dooi het Münchener Bachoikest o.l.v. Karl Richter • piijs slechts 450 fr. tegen normaal 790 fr.
104962-5 : « Le nozze dt Figaio •»,
de beste opera van Mozait dooi koor
en oikest van de Deutsche Opeia te
Beihpi, met een pleiade van stenen
en als dirigent Kail Bohm. Piijs .
950 fr. tegen 1.580 fr. normaat.
104969-70 : het Requiem van Berlioz ondei leiding van
Chailes
Munch. PI IJS : 450 fr. i.p.v. 790 fr.
104966-68 : « Das Rheingold » van
Wagner, in de fantastische uitvoeiing
die,Hei belt io« Kaïajan ervan maakte du jaai Pup : 720 fi. tegen noimaal 1.185 fi.
104973-87 (15 platen !) : de volledige kamei muziek van
Johannes
Biahins, van duo tot sextet. Een
zwaie biok voor de nielomanen, tegen een sterk verlaagde prijs van
3 000 fi. (5.925 fr. normaal).
104988-93 : Avant Gaide, iets heel
andeis, muziek van nu met vakkun
dig kommentaar tegen een uitzonderlijke lanceei-piijs van 800 fr. vooi
zes platen.
STEF
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DR. W. DREES
"LASSALLE

MOHENT-OPNAME

EN

« Het begin van de moderne socialistische
beweging », zo heeft de
nederlandse
politikus Drees in de ondertitel de bedoeling weergegeven van twee essay's over
Lassalle en Marx.
Als zodanig is het ook interessant
om lezen voor of na de geschiedenis
der
Belgische Werkliedenpartij
van Mieke Van Haegendoren,
die m dit blad onlangs
werd
besproken.
Lassalle is een boeiende persoonlijkheid
in de schaduw van Marx, en vaak ook
in tegenstelling. In zijn jong leven (1825-1864) werkte hij hartstochtelijk
mee aan
de revolutionaire
beweging van 1848, maar werd in tegenstelling
tot Marx en
Engels niet uit Duitsland verbannen.
Daarom kon hij daar blijven
voortwerken
en toenadering zoeken met de jonge liberale Fortschrittpartei.
Toen deze echter niet geneigd was zijn voorwaarden
te aanvaarden
stichtte Lassalle in 1863,
een jaar vóór zijn dood in een dwaas liefdesduel,
de Algemene Duitse
Arbeidersvereniging als zelfstandige
arbeiderspartij.
De strijd die Lassalle predikte tegen
de beruchte ijzeren loonwet bracht hem
ertoe, zgn. produktieve associaties van
arbeiders aan te prijzen, mogelijk gem a a k t door staatshulp (niet door staatsinmenging of als staatsbedrijven). Zulks
moest na de invoering van het algemeen kiesrecht gebeuren.
Parallellen met deze idee kunnen gevonden worden in Engeland (chartisten)
en Frankrijk (Proudhon).
Lassalle's meeslepende geestdrift en
ontembare werkkracht konden de snelle oplossing die hij wilde niet bewerken Hij zocht steun zelfs bij Bismarck,
die tegen het liberalisme gekant was
e r die later (1890) door het socialisme
tot aftreden zou gedwongen worden.
De vroege dood in 1864 belette niet
dat de gedachten van Lassalle verder
leefden. En alhoewel de arbeiderspartij
splitste, mede naar aanleiding van verschillen in mening over de rol van de
staat, werd ze in 1875 terug verenigd
to de Duitse Socialistische Partij.
De auteur meent dat het belang van
Lassalle vooral ligt in de strijd voor het
algemeen kiesrecht en niet zozeer in de
gedai^hten over de produktieve associa-
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ties, die trouwens het kapitalisme niet
aantasten in zijn kern zelf.
Het tweede essay beschrijft de houd m g van Marx t.a.v. de eerste internationale, en meer bepaald de jaren 18641872.
M a r x schreef het « I n a u g u r a l
Adress» voor de stichtingsvergadering
in Engeland, waarbij hij een oproep
deed niet tot revolutie, m a a r wel tot
politieke aktie m e t de vakbonden als
grondslag voor politieke partijen.
Leerrijk zijn de bedenkingen van
Drees bij de moraal, de organizatie en
de ideeënstrijd in deze bonte verzameling die de eerste Internationale was.
Vooral de felle strijd tegen de anarchisten van Bakoenin, als tegen de mutualisten van Proudhon aan de andere kant,
is tekenend voor de beschreven periode.
De frans-duitse oorlog van 1870 en de
erop volgende Parijse Commune deden
Marx naiefweg verklaren dat dit eindelijk de politieke vorm was voor de ekonomische ontvoogding van de arbeid.
Na de meedogenloze repressie op de
communards nam hij het in een manifest hartstochtelijk voor hen op. Dit,
samen m e t het optreden der anarchisten in de Internationale, was er oorzaak

t

« Kunst uit schroot » is doorgaans schroot zonder kunst Een poolse
beeldhouwster is er toch in geslaagd, uit metaalspaanders
van verschillende
fabrieken
een
fraaie haan op te bouwen. Het werk prijkt aan een building m de poolse hoofdstad.
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van dat men de Internationale ging
vereenzelvigen met de Commune, met
geweld en revolutie.
Het Haagse Kongres van 1872, waarover pittoreske details gegeven worden,
besliste over leven en dood van de
Internationale.
Niettegenstaande
de
aanwezigheid van Marx en Engels werd
dit kongres het einde ervan.
Later zouden de grote socialistische
partijen ontstaan op grondslag van het
individueel lidmaatschap, die elkaar
dan vonden in een andere internationale, zonder bevoegdheid. Zoals te Parijs
in 1889. waar het belangrijke besluit
werd getroffen op 1 mei 1890 in alle
landen te betogen voor de arbeid
Het besluit dat de a u t e u r als antwoord op de vraag stelt of de kommunisten de w a r e erfgenamen zijn van de
internationale en Marx, is negatief.
Waar iedereen in de kommunistische
wereld zich beroept op Marx, wordt hij
voortdurend verraden.
E SLOSSE.
DR. W. DREES : « LASSALLE
MARX, Van Gorctim en Standaard
tenschappelijke Uitgever il, 95 fr.

EN
We-

(( SOCIAAL PROBIEËM EN
VERHALEND PROZA »
Dr. Philip H. De Pillecyn (niet te verwarren met de prins der nederlandse
letteren) heeft in deze sociografische
literatuurstudie baanbrekend
monnikenwerk verricht. Een enorm aantal
verhalen en romans uit de vlaamse lit e r a t u u r van de 19e eeuw werden door
hem gelezen.
Dit gebeurde echter niet met literaire
oogmerken. De Pillecyn zag in de schrijvers de getuigen van hun volk hoe het
leefde, werkte en leed. De periode
1830-1886 (de sociale opstand in Wallonië) valt samen met de geboorte van
een eigen letterkunde, die evolueert
van romantisme n a a r realisme
Vermelden we slechts enkele der bijzonderdste auteurs die werden bestudeerd • Conscience, Zetternam. Sleeckx,
A Snieders, R Snieders, m e v r Courtm a n s T. BercTn''"" ''^ "°'7ii<;ters Leveling
Na een inieiaena poimeK en sociaal
overzicht dat de toestand klaar en duidelijk schetst, heeft de auteur m e t de
eigen woorden van de verschillende
schrijvers (die telkens ordelijk en geduldig vermeld worden met in voetnoot
het werk en de pagina's) vijf aspekten
van het sociale leven beschreven.
Een eerste aspekt is de standenhiërarchie, met de toestanden bij de elite,
het « g e m e e n » en de plutokratische
overheersing. In een tweede hoofdstuk
ontleedt dr De Pillecyn de volksmens
en het staatsieven met de partijpolitiek,
terwijl de volksmens in het bedrijfsleven wordt ontleed in hoofdstuk 3. waar
d t schrijnende uitbuiting en ellende
zelfs in een wetenschappelijk opgevatte
studie de lezer aangrijpt.
De onderontwikkelde volksmens. de
groeiende solidariteit in haar verschillende vormen en de liefdadigheid
zi,in zoveel onderdelen van hoofdstuk
4 : « D e volksmens en zijn sociale gedragingen » Het laatste deel « de volksmens en zijn familieleven», behandelt
dan het gezinsleven, de bestaansonzekerheid en de uitwijking.
Een uitgebreide bibliografie Desluit
het ooek waarvoor we auteur zowel
als uitgever moeten gelukwensen Hun
baanbrekend werk heeft van het boek
een onschatbaar dokument gemaakt.
E SLOSSE
« SOCIAAL
PROBLEEM
EN VERHALEND PROZA >,
(Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij
1967, 195 bh., 225 fr.).

DAII-MUZEUM
Dat de surrealistische schilder en
meester-sliiniman een gewiekst zakenman !s weet nu atlengeihand iedereen. Htj is er nii zelfs in geslaagd de
stroeiie Franco van Spanje te winnen
voot een Dali-Muzeum, dat zal ingericht worden in een gedeeltelijk door
brand vei woeste schouwburg te Ftgiieras, gebooiteslad van de schilder.
Het zal schüdenjcn,
dekoioniweipcn
en plastieken omvatten evenals luetken van andere sui realisten.
STREUVELS
Bij de uitgeverij ].
i^^nneville,
BI ugge; verscheen het anti-essay van
Hedwig Spellers (Galsjniwer) « Omttent Stteuvels, einde van een mite ».
De aiiteu) wil bewijzen dat hoewel
de mens Frank Lateur katoliek xcas
de SLhiIjver Stijn Stieuvels dat niet
IS. Veihokken van een a-Streuvelsstandpunt is het hoek van 160 pagina's toch een pozitteve zij het ongeifone bijdiage tot de Stieuvelsliteratuur geivorden.
Deze papei-back kost 105 /r.
DRIEMAAL

ANTWERPEN

18 jaar geleden werd de eerste beeldententoonstelling
tn het Middelheimpark ingelicht. Tans zijn tot en
met 1 december in de Oiangerie van
het paik 40 beelden en 17 tekeningen
Ie zien uit de vaste
muzeumkollektie,
uitsluitend vooitkomend
uit schenkingen.
Een andere inteiessante tentiXinsleümg in de Scheldestad is « Tijl Uilenspiegel, weieldbutger » tot 31 december in het
Volkskundemuzeum,
Gddekaineisstiaat 2-6. De tentoonstelling omvat talrijke
volksboeken,
edities van het weik van Charles De
Coster en een keus uit de illustraties.
Pronkstuk IS het handschrift van
Challes De Coster, buiikleen van het
Muzeum van Mariemont.
« Plaag gouden stad in is de derde
belangiijke
tenloonsteUing te Antiveipeii, lot 17 nov. iri het Vleeshuis,
foto's, schilden jen,
beelden, ijzersmeedweik enz.
LIIERAIRE

JO^GEREN

Einde vktober kwamen de redakties van 7 jongerentijdst fuif ten in
Caiiatide te Brussel bijeen. Ze eisten
meer belangstelling van overheidswege vooi de literaire jongerentijdschiiflen, o.m. vanwege radio en tv,
vanwege de pers, en vanwege Nederland Ze kanten zich tegen elke beperking van het vrije woord en besloten tot slot een jaarlijkse (citroen)
prijs voor de slechtste literaire kritiek toe te kennen.
BtüRSSCHOUlVBURG
BRUSSEL
Midden november zullen zaal en
toneel van de Beursschouivburg, A.
Oitsslraat 22 te Bius^ei, weer speelklaai zijn. Na een reeks jeugclivorstellingen van « Assepoes » wordt de
tweede serie aanpassingswer ken voortgezet opdat de Beurssrhouwburg definitief op 18 laiiuaii 1968 weer zou
Kunnen staiten.
I Li\ 1 OONSTELLINGEN
lilil'SSEL
De aandacht gaal lans vooral naar
volginde tentoonstellingen te Biussel:
Meksikaanse kunst (tot 29 dec.) en
« Amerikaanse hiaieven > (tot 29
dec.) m het Paleis voor Schone Kunsten . « Viij en Realistiscfi » (tot 12
lun.) in Muzeum xKior Moderne
Kunst, Muzeumstraat 9.
Pieter Verltnden uit Mechelen, muzikus en komponist en autodidaktisch
schilder expozeert van 6 tot 19 nooember m < Carialide », Vrijheidsplein 4, Brussel.
I'ELI

DE BOECK

Tot 2 december heeft in het provinciaal begijnhol te Hasselt een retrospektteve Felix De Boeck plaats.
Prof. dr. M Galle opent vandaag om
17 UUT deze tentoonstelling.
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IN DE VOETSTAPPEN

VAN TUL UILENSPIEGEL
Honderd jaar geleden verscheen het beroemde boek van
de fransschrijvende Vlaming
Charles De Coster «La légende d'Ulenspiegel». Naar aanleiding daarvan maakte producer Valeer Van Kerkhove deze
dokumentaire die een bezoek
weergeeft aan het zogenoemde
Uilenspiegel-land in Nedersaksen : Kneitlingen, waar Uilenspiegel zou geboren
zijn,
Schöppenstedt met zijn Uilenspiegel-muzeum en Mölln, waar
de vermaarde
fratsenmaker
zou begraven liggen. De film
begint met een uitbeelding van
het einde van De Coster's boek.
Nele wordt gespeeld door Teresa van der Hallen, Tijl door Lou
de Vel.
Zondag 10 november om
21.40 u. (Brussel Ned.)

DE KLAROENEN
VAN NOVEMBER
Maandag, vijftig jaar geleden, eindigde het bloedige drama van de Eerste Wereldoorlog. Deze dokumentaire geeft
een beeld van de sfeer en de
geest waarin de wapenstilstand
van 1918 in België door de bevolking werd onthaald. Meteen
wordt duidelijk wat aan die
gebeurtenis voorafging, wat het
belang ervan was en welke de
onmiddellijke gevolgen waren.
Er zijn vraaggesprekken met
staatsminister De Schrijve!-,
die de oorlog als soldaat meemaakte, met kamervoorzitter
Van Acker, met mr René Victor, advokaat te Antwerpen,
die de oorlog in het bezette
België meemaakte, en met mr
H. Borginon, die het heeft
over de reakties die de wapenstilstand losmaakte bij de
Frontbeweging (d.i. de beweging onder de vlaamse frontsoldaten die ijverde voor gelijkberechtiging voor de Vlamingen in het belgisch leger en
in het belgisch staatsbestel).
Ook verscheidene anonieme
oudstrijders komen aan het
woord.
Maandag 11 november om
20.25 u. (Brussel Ned.)

TIENERKLANKEN
Op dinsdag 12 november :
Stadissimus. In Stadissimus
gaan we de grootstad bekijken
door een jeugdige bril. Het is
een film die men even goed
van achter naar vore kan afdraaien als van voren naar achter of ook nog in tien stukken
geknipt, zonder dat het rezultaat absurd gaat lijken. Talrijke interpretaties van de stad
worden in optische indrukken
gevangen, zo bijvoorbeeld : de
stad is licht en schaduw, de
jeugd verovert de stad, arbeid
en ontspanning in de stad...
Het scenario is van René
Pieyns, kineast was Walter
Smets. Realizatie : Jef Ceulemans.
Tegendraads, het aktualiteitenmagazine voor tieners gaat
op donderdag 14 november om
19 u. Erik Dillens prezenteert.
Raf Reymen realizeerde. Tienerklanken is een programma
van Hilda Verboven. Produktie : Rik Van den Abbeele.

JILIALI
Filmliefhebbers kennen Rik
Kuypers als de vlaamse kineast
van De obool, een eigenaardige
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van Uilenspiegel », een doku neutaire over Tijl in Nedersnksen en Vlaanderen,
wordt uitgezonden op zondag 10 november (om 21.40 u.)

destijds veel besproken rolprent. De opnamen van De
obool brachten Rik Kuypers in
Spaans Marokko waar zich het
verhaal van Jillali afspeelt.
Deze film werd bekroond op
het zevende Nationaal Festival
van belgische films te Antwerpen met de Prijs van de Centrale Cineclub LEV. voor
jeugdfilms en kreeg ook een
prijs van het Verbond van Cinemabestuurders van België
In Jillali worden we gekonfronteerd met het moeilijke,
armoedige bestaan van de mensen in Spaans Marokko. Jillali
is als koetsiertje de enige kostwinner voor een talrijk gezin.
Bij de stadspoort wacht hij op
klanten, maar het leven is
hard want de opkomende konkurrentie van de taxi's dreigt
zijn koets te verdringen. Er
komt een Europeaan opdagen,
tuk op een romantisch tochtje
door de stad. De toenadering
tussen hem en Jillali groeit uit
tot een echte vriendschap en
bi„ het afscheid laat de vreemdeling de vage hoop na iets te
kunnen doen om Jillali ooit
een beter bestaan te bieden in
Europa.
Zondag 10 november om
17.20 u. (Brussel Ned.)

WESTFRONT 1918
Georg Wilhelm Pabst (18851967) was één van de meest begaafde en fel geëngageerde
duitse kineasten van de jaren
dertig. Hij maakte zijn debuut
in het teater en begon pas in
1923 te filmen. Naast deze
steeds merkbare invloed van
het toneel was zijn voornaamste streven erop gericht het
sociaal realisme zo dicht mogelijk te benaderen. Hij was een
grote bewonderaar van Bertold
Brecht. Enkele films van hem
zijn : Die freudlose Gasse, Die
Büchse der Pandora, Dreigroschenoper, Geheimnisse einer
Seele, Vier von der Infanterie
of Westfront 1918. Deze laatste
werd verwezenlijkt in 1930; het
is een fel anti-militaristisch
pamflet. Vier duitse soldaten
maken de eerste wereldoorlog
mee. Hun levenssituatie is onderling verschillend maar toch
ook weer gelijkaardig want de
oorlog is hun gemeenschappelijk lot en alle vier zullen zij
de dood ingejaagd worden.
Hans, de student, sterft na een
korte idille, Karl verkiest de
dood wanneer hij de ontrouw

van zijn vrouw heeft ontdekt
en Fritz, uit Beieren, aanvaardt
gelaten het einde als een tol
aan de vriendschap. Met Westfront 1918 heeft Pabst een
meesterwerk verwezenlijkt De
oorlogstonelen worden zo realistisch en natuurgetrouw weergegeven alsof het een dokument betrof. De argumenten
waarmee Pabst in 1930 de oorlog als een absurditeit afwees
hebben ook nu nog niets van
hun geldigheid verloren.
Maandag 11 november om
21.25 u. (Brussel Ned.)

VOLKSUNIVERSITEIT
Op zaterdag 19 november
start Volksuniversiteit om 16 u.
met de engelse les. Om 16.30 u.
volgt Wegen naar de moderne
kunst, waarvan de achtste aflevering is gewijd aan het dadaïsme, een kunstrichting die
in 1917 is ontstaan en vrij snel
verdween. Op sociaal-etisch gebied was zij gericht tegen de
konventie, het nationalisme, de
bourgeoisie, het militarisme, op
estetisch gebied tegen de
kunst met een grote K. « Dada »
wordt vaak als een klucht bestempeld. Niettemin is het een
keerpunt geweest in het westers denken en doen, een strijd
voor meer menselijkheid op
alle gebied. Kunstkritikus Paul
De Vree bespreekt deze kunstrichting Om 17.30 u. volgt de
eerste aflevering van een reeks
bijdragen tot de hedendaagse
geschiedenis van België. In
deze uitzending wordt de periode geschetst rond 11 november 1918. Het militaire en geschiedkundige standpunt worden naar voren gebracht in
verband met de gebeurtenissen
van 11 november 1918 en de onmiddellijke gevolgen van deze
wapenstilstand.
Medewerkers
aan deze uitzending zijn : Professoor Luyckx en Professor
Charles Het scenario is van
André Vandenbunder. Realizatie : Cecil Marichal. Programma : Herwig Jacquemijns.
Volksuniversiteit gaat op
Zaterdag 19 november om
16 u. (Brussel Ned.)

KAAS
Deze ko-produktie van de
BRT en de nederlandse televizie -NCRV werd dit jaar door
Nederland naar de Italiaprijs
te Rome gezonden. Het stuk

werd onlangs door de NTS uitgezonden.
De oorspronkelijke tekst van
Elsschot is vrijwel integraal
gebruikt. Deze bekende vlaamse auteur die in i882 te Antwerpen werd geboren is één van
de meest oorspronkelijke literaire figuren in het nederlandse taalgebied. Op zijn debuut
met Villa des Roses in 1913
volgden later nog : Een ontgoocheling, Lijmen, Kaas (in 1933),
Tsjip, Het been, De leeuwentemmer, Het tankschip en Het
dwaallicht. Hij publiceerde ook
een tiental gedichten. Kaas
werd zelfs in het Maleis en in
het Tsjechisch vertaald. Elsschot hield er geen hoogdravende literaire teorieën op na.
Hij wilde enkel oprecht zijn en
helder in zijn betoog. Zijn
werk is diepmenselijk, beknopt
en vaak bitter tot het cinisme
toe — een afweermiddel tegen
zijn al te grote gevoeligheid.
Kaas speelt zich af te Antwerpen. Het verhaalt een levensmislukking, maar dan met veel
humor gerelativeerd. Frans
Laarmans, eenvoudige kantoorbediende, hoopt zich in korte
tijd tot een zelfstandige koopman te kunnen opwerken Een
rijke vriend bezorgt hem de
vertegenwoordiging voor België van een grote nederlandse
kaasfirma Laarmans is echter
te veel dromer om te slagen als
bijdehands zakenman Hii komt
niet veel verder dan het inrichten van zijn kantoor en het
ontwerpen van een briefhoofd.
Alleen in zijn verbeelding is
hij de gevierde vertegenwoordiger die hij zou willen zijn.
Het eindigt met een volledige
morele ineenstorting. Dit konflikt tussen burger en dichter,
tussen ideaal en werkelijkheid
heeft inmiddels simbolische betekenis gekregen
Dindsdag 12 november om
20.25 u. (Brussel Ned.)

DE MSHDER GELUKKIGE
TERUGKEER
De volledige titel van deze
speelfilm luidt : De minder gelukkige terugkeer van Jozef
Katusz naar het land van Rembrandt. Met deze prent maakte de jonge nederlandse kineast Wim Verstappen in 1966
zijn
speelfilmdebuut.
Dat
moest gebeuren met een miniem kapitaal en beperkte mogelijkheden, maar hoofdzaak

voor Wim Verstappen is dat er
gefilmd wordt in Nederland,
dat er een nationale filmpro
duktie komt. Daarom hoeft elke
film volgens hem nog geen
meesterwerk te zijn. Jozef Katusz — om de titel kort samen
te vatten — is het verhaal van
een 25-jarige Nederlander van
hongaarse afkomst, die na een
lange reis terugkeert naar Nederland. Hij mislukt er zowel
in zijn liefdesverhoudingen als
in zijn pogingen om een standpunt in te nemen ten aanzien
van de provo-opstand waarin
hij zich onophoudelijk mengt
Dit falen is enerzijds te wijten
aan fizische ellende — hij is
ziek — en aan een tergende
onzekerheid : hij wordt voortdurend geschaduwd. Jozef Katusz is van zichzelf vervreemd...
Het scenario bevat enkele
merkwaardige vondsten, en
over het geheel hangt een melancholische sfeer.
Vrijdag 15 november om
22.10 u. (Brussel Ned.)

Vlaamse T. V.
Zaterdag 9 november
16 00 : Volksuniversiteit
—
18 0 0 t
Paardesport
—
18 50 : Jo zuster, nee
zuster (IV) — 19 52 : Keurig Frons —
19 54 : Zoeklicht — 20 00 : TV-nieuws
— 20 25 • 100 000 of niets — 21.40 :
Echo — 22 10 : M a n n i x : Het halssnoer
— 23 0 0
TV-nieuws

Zondag 10 november
1400 . SOS-Honger
—
1 4 0 5 : De
heersers van Venus : De geheimzinnige
krater — 14 20 • S O S -Honger — 14 2 5 :
Kapitein Zeppos • De Eglontier — 14 5 5 :
S O S - H o n g e r — 15 0 0 : Raadselachtig
A m e r i k a 6e af!
De nieuwe n ) k d o m —
15 25
Binnen en buiten — 17 2 0 : I n t e r n a t i o n a a l Volksdansfestivol t e M i d d e l kerke (II) — 17 45 t o t 17 50 : S.O.S..
Honger — 18 10
Klem, k l e m k l e u t e r t j e
—
18 30 . Sportreportoge — 19.00 :
S O S - H o n g e r — 19 05 : Ben de Beer ;
De berekuil — 19 30 : De geschiedenis
van de X X I e eeuw : Reizen in de t o e komst
—
19 55 : S O S - H o n g e r
—.
20 00 : TV-nieuws — 2 0 1 5 : Sportweekend — 20 40 - S O S -Honger — 2 0 4 5 :
Muziekolbum
—
21 35 : S O . S - H o n g e r
— 21 4 0 : In de voetstappen van U i l e n spiegel
Documentaire van Valeer
Van
Kerckhove — 22 15 : S O S - H o n g e r
—
22 2 0 . Wie waren de Cangaceiros ? —
22 50 • S O S - H o n g e r — 22 55 : T V nieuws

Maandag \] november
14 20 : M i l i t a i r e porade — 16 15 : Vergrootglas op de postzegel
—
16 3 0 ;
A v o n t u r e n in de Z o u t k r e e k : T j o r v e n ,
Bootsman en Mozes — 18 00 . Rechtstreekse reportage van de plechtigheid
aan de Onbekende Soldaat t e Brussel —
Rond 19 0 0 : Z a n d m a n n e t j e — 19 0 5 :
Guten Tag — 19 30 : Tekenfilmpie —
19.40 : Openbaar kunstbezit : « Ivoren
St -Paulus > door Onbekend Meester —
19 50 . Hier spreekt men Nederlands —
19 55 : De Weerman
—
20 0 0 . T V nieuws — 20 25 : De klaroenen >an n o vember : 11 november-herdenkmgsprog r a m m a — 21 10 : Speelfilm . W e s t f r o n t 1918 Pacifistische f i l m van Georg
Wilhelm Pabst — 22 40
TV-nieuws.

Dinsdag 12 november
14 05 t o t
16 00 : Schooltelevisie
—.
17 55
Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetie — 19 00 • Tierverklanken —
19 25 : Klik en kook — 19 50
Keurig
Frans — 19 52
Zoeklicht — 19 57 :
Mededelingen — 20 00 • TV-nieuws —
2 0 25 • Kaas TV-spel naar de roman van
Willem Elsschot (1933) — 22 25
Zijn
naam is Brett Documentaire — 22 55 :
TV-nieuws

Woensdag 13 november
17 00 : Tip-top — 18 30
Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetje — 19 0 0 :
Ateiier — 19 25
Arena — 19 50
Hier
spreekt mfen Nederlands — 19 55
De
Weerman
—
20 00
TV-nieuws
—
20 25
TV-gonzespel — 2 1 0 0
Magesien
Kritisch programma
—
21 4 0 :
Volksconcert
Concerto voor ptano, viool,
cello en orkest opus 56 in C van Ludwig
van Beethoven — 22 1 5
''V meuws.

Donderdag 14 november
14 05 tot
15 15
Schooltelevisie
—
18 30
Guten Tag — 18 55
Zandmonnetje
—
19 00
Tienerk.anken
—19 35
Politieke tribune • De Partij voor
Vrijheid
en
Vooruitgang
(PVV)
—•
19 50
Keurig Frans — 19 52
Zoeklicht — 19 57
Mededelingen — 20 0 0 :
TV-nieuws — 20 25
Ritmeester Buot —
21 15
Gesprek met minister Tindemans
over de draagwijdte van de zgn T N T Ontwerpen
—
22 00
Première
-~'
22 40 . TV-nieuws

Vrijdag 15 november
18 55 • Z a n d m a n n e t j e
—
19 0 0 : De
Waddenzee — 19 30
Ziet u er w a t i n ?
— 19 50
Hier spreekt men Nederlands
— 19 55
De Weerman — 20 0 0
TVnieuws —
20 25 : Frank Smotro T V show — 21 15 : Het gelukkige k i n d (I)
« Het wordende ik •
—
22 0 0 : T V nieuws — 22 10 t o t 23 4 0 : Speelfilm !
De minder gelukkige terugkeer van Jozef
Katusz
in het
lond von
Rembrondf
(1966).
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GEEN STRAF
Toen de landen van het Warschau-pakt
Tsjecho-Slovakije
gingen bevrijden, kwam er
meteen herrie in het europese
voetbalhuishouden.
Verschillende westeuropese
ploegen
wilden de oosteuropese, waartegen zij voor de diverse europese bekers moesten uitkomen,
niet ontmoeten De UEFA heeft
dan maar rap een nieuwe lottrekking geimprovizeerd, zodat
oost tegen oost en west tegen
west speelde. Maar de oosteuropese landen waren daar
niet mee gediend. De eerste
lottrekking moest
behouden
bliiven
Toen dat niet kon trokken
genoemde landen zich uit de
Europabeker-kompetities terug
en stelden zich aldus aan zware
sankties bloot.
Maar de UEFA toonde zich
mild. Vergaderd te Istanboel
besliste het uitvoerend komitee
dat Rusland, Bulgarije. Hongarije Polen en Oost-Duitsland
niet zullen gestraft worden,
gezien de verzachtende omstandigheden van die uitzonderlijke
toestand
Hewel. dat hadden wij nu
m e t kunnen denken zie. Wij
hadden zeker gedacht dat die
landen minstens vijftig frank
boete zouden hebben moeten
betalen .

GEEN FAN
Wij hebben hier destijds een
klein beetje geprotesteerd tegen de beslissing van de belgische atletiekbond, toen hij Jos
Rombaux levenslang schorste,
omdat hii tijdens het maraton-

kampioenschap van België —
hij won — verboden stimulerende middelen had gebruikt.
Wij vonden de straf te zwaar
voor één enkel menselijk falen.
Rombaux loochent trouwens de
beschuldiging.
Daar gaat het hier echter
niet om Wel over het feit dat
Rombaux het nu als cyklocrosser zou willen proberen.
We zagen al — niet overtuigende — foto's van hem, waar
hij blijkbaar met de renfiets op
oefening is De wielerbond
heeft hem trouwens nog niet
de gevraagde vergunning verleend. Heel het geval schijnt
er nu op neer te komen dat die
betreurenswaardige dopingsaffaire gaat geëksploiteerd worden als reklame voor een nieuwe crossvedette, en dat staat
ons niet erg aan Van een crosser Rombaux zullen we geen
fan zijn.

SPREIDEN ?
De mensen van het internationaal olimpisch komitee zijn
al lang een beetje bang voor
het zg. gigantisme van de moderne olimpische spelen. Hoewel zij anderzijds toch altijd
middel vinden om ze elke keer
weer een beetje gigantischer te
maken
Ook onze prins de Merode
heeft nu een middeltje bedacht
om dit gigantisme te voorkomen.
Hij stelt voor de oorspronkelijke olimpische
proeven,
zwemmen en atletiek, te laten
organizeren in één land en met
de andere proeven n a a r andere
landen te trekken. Op die ma-

nier zou men de snolon r.'^k
kunnen spreiden m de tijd en
ze verdelen over een gans olimpisch laar
Daar is natuurlijk wat voor
te zeggen Maar we geloven
toch niet dat het voorstel zal
aanvaard worden. We denken
dat bij voorbeeld al het organizerend land. zoals Duitsland
in 1972. niet zo afkerig is van
het gigantische van de onderneming, zelfs niet als daar een
schone cent moet voor bijgepast worden.

HIJ WAS ER
Wie ook m Mexiko was, dat
was de prezident van de belgische boksbond, de h Eeckhaute.
Hij vertegenwoordigde
daar
zijn bond, helemaal op zijn
eentje, want er was geen enkele belgische bokser afgevaardigd.
Heel die zaak heeft in de
boksbond veel herrie veroorzaakt Het einde daarvan is nog
lang niet te bespeuren en daar
gaat het hier ook niet over
Het schijnt ook nog niet vast
te staan wie de reis — 100.000
fr ' — van de h. Eeckhaute betaalt, de bond of hijzelf. Wij
zullen maar het tweede veronderstellen Toch vragen wij ons
af waarom hij daar m Mexiko.
waar hij toch als toerist was,
mee moest opstappen met de
« belze offisjellen » in de stoet
van de openingsplechtigheid,
en zelfs — steeds naar beweerd
wordt — in de tweede rij, dus
bij degenen die m a a r nipt geklopt waren in de strijd om een
plaatske voor de eerste r i j .
En nu eens de zaken omdraaiend, zijn we bijna geneigd

OMZEILDE
KLIPPEN
Indachtig het gevleugelde
wootd
van de Charel dat i spet naar de
knoppen is ah de politiek ei zich
gaal mee >m>eien hebben wi] met
argwanend oog gespeurd naai alles
uat m de olimpische spelen te Mexiko ergens de giote of de kleine politiek laakte En het moet zijn dal de
Charel lelijk zijn vmgei in zijn oog
steekt want moest htj gelijk hebben,
dan was ei van olimpische spelen
doodgewoon zeen sprake geweest.
Hel begon al jaren geleden m verhatid met Zuid-Afrika Omwille van
de 'laai gevoerde apartheidspolitiek
i\i dl Zuid Afiikn traditioneel op de
ipeten geweigeid Wel een beetje gek,
mink' nns want er zijn landen geHoen unni onder een ot andere voim
diskriminatie gespeeld wordt en tan
den anioeg ivaai bepaalde mtnder'leidsgioepeti veei meei leden tol kta
ien hehhen dan de zwarten m /.nid
ihiki
Hei moet zijn dat het otimDisih kr r>rle( ook tol dezr hevinding
iikf>ini'> 7(1(15 want deze keer werd
'iiirt Atuhn wel uitgenodigd. En het
iiiiivnardde (oen zingen de poppen

aan liet dansen. Als die mannen kwamen, dan Muden die en die zich terug trekken. En het einde van het
liedje was dat Zuid-Afrika, zoals de
keien tevoren, thuis bleef.
Een andere, m feite knotsgekke affaiie IS die van de Chinese Volksrepubliek. Er wonen daar zo een
kleine 25 percent van alle mensen op
aaide, maar vermits het land niet erkend wordt (wat is dat eigenlijk :
eikend ^) door het olimpisch komitee, mag het ook met deelnemen aan
de spelen, die nochtans wijd open
staan vooi alle volkeren <op aarde,
because TK bevoiderltjk voor de vrede en broederschap en to
• e inval van de landen van het
Warschaupakl
in
Tsjechoslovaktje
biarht alweei wat nieuws. Sommige
landen vroegen dat men die landen
zon uitsluiten m Mexiko, en Biun
dage had al zijn welspiekendheid en
tiemolo's nodig om zijn gezellen ervan te «vertutgen dat alle landen welkom zijn op zijn spelen.
In Mexiko zelf zag het er aanvankelijk naar uit dat de studenten, en

De Andedechtenaar

D'Hoir maakt
se korf te

te zeggen dat het maar billijk
zou zijn dat de boksbond die
reis betaalt. Mee opstappend
in de openingsstoet heeft de h.
Eeckhaute ongeveer evenveel
gepresteerd als de meeste anderen. Dus ..

HET BELANGRIJKSTE...
Terug in de Sovjetunie krijgen de russische deelnemers
aan de olimpische spelen dapper op hun brood omdat h u n
prestaties maar matig waren
(rond de 90 medailles toch
nog).
Prezident Johnson perst er
ter verwelkoming van de amerikaanse atleten een felle speech

wellicht meer nog de beroepsagitators, de spelen zouden
misbruiken
om de aandacht van de weield op te
eisen. Men heeft dat kunnen voorkomen, en dat lijkt ons ook maar best.
Zonder dat we ons daarmee natuurlijk willen uitspreken over de rechtmatigheid van de verlangens der mexikaanse jonkheid.
De zwarte atleten uit de Verenigde Staten hebben al jaien geAtngen
dal zij de olimpische sj)eleii zouden
boykotten, met deelnemen, hun kat
sturen en wal al meei. Op die manier zou de wereld beseffen hoe
slecht zij, de negers, ei in Gods eigen land aan toe zijn. Hel kwam met
zovel, misschien omdat zij het onderling met eens werden, misschien om
andeie redenen In ledei geval gingen ZIJ dan tijdens de spelen zei] een
en andei ondernemen om hun ongenoegen te manifesleien Dal hebben
ze gedaan. De ene weigei de de nodige
eei bied aan de dag te leggen voor
zijn nalX)nale vlag en himne, de andere wou zijn « madolle » niet in
ontvangst nemen van m'neer Biun
dage een derdf hield een perskonferentie om eem duidelijk te ekspli
keren wat er aan de hand was, "n
vooi de rest liepen zij daai maar
rond met zwarte klakskens, handschoenen en kousen, en de gebalde
vuist voortdurend in de Lucht, zoals
dat btj de mensen van de black power gebruikelijk is.

zich klaar om in de
doelen.

vilvoord-

uit, waarin hij verklaart d a t
hun prestaties de nationale
fierheid stimuleren, het geloof
in de toekomst en zo. In Kenia
worden
de
triomfantelijke
deelnemers aan de spelen ontvangen in het parlement. De
overwinnaar (en de verliezer)
van de maraton worden in h e t
etiopische leger bevorderd. De
tsjechische
Vera
Caslovska
schenkt h a a r vier gouden m e dailles aan de politieke leiders
van h a a r land, met een speechke erbij.
Moeten we nog verder gaan,
of is het zo al duidelijk dat h e t
grote belang in de olimpische
spelen er niet in bestaat t e
winnen, m a a r eraan... Of h a d
u dat al g e h o o r d ?

Hier ook alweer is het niet onze
taak te onderzoeken in Ifoever die
zwaite mannen gelijk hebben of niet.
Wij stellen alleen vast dat zij van de
spelen gebruik maken om de aandacht te vestigen op hun noden, die
in feite resorteren onder de binnenlandse politiek van hun land. En in
het putteken van ons hart vinden wij
toch een Jesse Owens en een aantal
sportjoernalisten die hem gelijk geven, een tikkeltje onnozel luaar ze beweren dat al die herrie van de zwarte alleten betieurenswaaidig
is en
overbodig, omdat hun spoitieve prestaties alleen al ,y>ldoende zullen zijn
om in het dankbare Ameiika te
kujgen wat zij willen beieiken.
En reeds is een probleem gerezen
voor de volgende spelen, die in 1972
m Munchen zouden doorgaan Als de
stad tenminste met haai kandidatuur
intrekt, zoals beweerd wordt en dat
omdat ook Oost-Duitsland als zelfstandig deelnemend
land erkend
werd.
Wat xvij ons bij dit alles nu afvragen is het volgende : hoe heeft men
het klaaigespeeld om dcKiiheen al
die gevaarlijke klippen te zeilen, zon.
der dat het olimpisch schip definitief
schipbreuk leed ?
Wij geloven dat het met geen enkele andere manifestatie
dan een
sportmanifestatie
mogelijk zou zijn
geweest. En dan zitten wij weer op
een volgend been : hoe kan men dat
nu weer verklaren ?
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Ook wij Vlamingen
hebben
onze Wijnkelders !
Bezoek..,

HEIIMES
SCH^>©L

DE HUISHOUD- EN INDUSTRIËLE VERVEN

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

Zuldlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatcursussen

Mechelse steenweg 254, Kontich, tel. 03/53.12.59

STENO- en DACTYLOGRAFIE

DE WIJNCOOPERATIE

ISCA
Stwg. op Brussel, 273
OVERUSE
*
GELEIDE BEZOEKEN
TOEGANG GRATIS

\n vier talen

BOEKHOUDEN
MODERNE

TALEN

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAG.

EN AVONDLESSEN

M . Lemonnlerlaan 2 1 1 , Brussel
Tel. (02)11.00.33

De school waar Vlamingen
zich thuis voelen

VLAAMSE AKTIE- EN KULTUURGEMEENSCHAP

VROEGER EN NU
1968
Opbrengst ten voordele van
« V L A A M S VERBOND V O O R GEPENSIONEERDEN »
L.S.

Aanbevolen
Huizen
Voor een goede
ENCYKLOPEDIE
Eén g o e d adres :

M. SCHEERLINCK
Muilenstraat 122, Ltedekerke

HOME
Eigentijdse woninginrichting
Rijschoolsfraat 45 B
ST. TRUIDEN
Telefoon • ( 0 1 1 ) 741.96

H. DOX

W i j hebben de eer en het genoegen U en uw familie u i t
te nodigen op het avondfeest « VROEGER EN N U ».
Dit eerste avondfeest zal alle vlaamsbewusten verenigen
op zaterdag 30 november 1968, in de salons « Chantilly »,
Pelikaanstraat, A n t w e r p e n .
N A M E N S HET I N R I C H T E N D 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

Costa del Sol
[ Kanarische Eilanden
\

*
INLICHTINGEN :
TEL. ( 0 2 ) 5 7 . 7 5 . 5 7

TWEE WEKEN ZONNEN
IN DE WINTER !

Carnotstraat 133, Antwerpen
Telefoon i (03)35.17.14
Binnen- en buitenlandse
merkkeukens
+ elektrische toestellen

AL AL AANBOUW
KEUKENS GLASAL
Engerstraat 1 6 1 , Erps-Kwerps
Tel. (02)59.77.83
DE ENIGE KEUKEN I N EUROPA
O N V E R W O E S T B A A R

8.950 F

(volpension)

9.980 F

(halfpension)

11.350 F

(volpension)

Verblijf in eersteklassehotels. Heen- en terugreis met
straalvliegtuig. V.T.B.-reisleiding. Een V.T.B.-organizatie.
Programma's en inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat
St.-Jakobsmarkt 4 5 , Antwerpen (tel. (03)31.09.95)
en alle V.T.B.-kantoren

BRILLEN
Laatst* modallan
Degalijk aangepast, dooi
B*dlplomeerda optieken

EÜROPTIEK _
P. Vackamanstraat 106, Brussel
Blansfloerlaan 28, Antwerpen
Hovenlarttraat 9, Aalst

CONTACTLENZEN
Gespecializeerde

dienst

Oadipl. Spec Van Pottelbergh
KOSTELOZE DOKUMENTATIE

Voor afspraak ;
Tel (053)28870
Zonder verbintenis.
Volledige terugbetallne
van alle ziekenbonden

^^^

LEDEN : 10 % KORTING

Orkest : THE METEORS.
Avondkleding voorgeschreven (voor de dames het lange avondkleed
verplichtend - Cocktail niet toegelaten).
De deelnemingskosten bedragen 200 fr. per persoon, de plaatsbespreking inbegrepen, te storten aan « Vroeger en nu ». Nr. 1043/01655
KREDIETBANK CARNOTSTRAAT ANTWERPEN, W A A R V A N
POSTCHECK-NR. 13235.
De inschrijvingen gebeuren liefst zo vlug mogelijk. Wanneer het aantal personen ( 5 0 0 ) bereikt is, zal de inschrijving gesloten worden.
De datum van betaling beslist over de rangorde bij het toekennen der
plaatsen. Parkeerplaatsen in de onm;ddellijke nabijheid. Deuren ; 21 u.
Kaarten kunnen ook telefonisch aangevraagd worden : FRANK TORFS,
CARNOTSTRAAT 1 3 1 , ANTWERPEN. TEL. 36.62.24

WENTELPOORT

« PIET POT »
A n t w e r p e n ' s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
( b i j Sulkerrut)
O p e n vanaf 8 uur s'avonds
M a a n d a g en dinsdag gesloten.

type ALUGA

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel : Antwerpen 2
Tel. ! (03)49.30.45 - 49.15.94

ERE-KOMITEE
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS •
De h h . d r A n c i a u x V i k , Babyion M i k , Belmans J o , Coppieters M a u r
De Commer V i r g i l , De Facq Eugeen, Goemans Hektor, Leys Pieter'
Lootens Etienne, Mattheyssens Reimond, Olaerts Jef, Raskin Evrard
Schiltz H u g o , Sels Ludo, V a n der Eist Fr., dr. V a n Leemputten Richard,'
V a n Steenkiste Luk, d r W a n i i n J a n , Wouters Leo
SENATOREN :
De h h Baert Frans, d r Ballet H e n d r i k , Blacquart Frans, Bouwens Edg a r d , Claes Lode, dr. De Paep G e r a r d , Diependaele Ren, d r Elaut Leo,
Jeurissen A l f o n s , Jonssen W i m , Persijn W i l l y , dr Roosens Robert,
V a n de W e g h e Leo, V a n Haegendoren Maurits
PROVINCIERAADSLEDEN
De h h Brentjes Jozef, C a u w e n b e r g h M i c h e l , Delahaye Karel, De
Ranter Clement, Doevenspeck Paul, Tandarts Draulans H u g o , Heylen
Jos, Kunnen Hubert, Meyntjes Oktaaf, Rolus E d w a r d , Rombauts Louis,
Slosse Etienne, Steurs Jozef, V a n Dijck Jozef, V e r g a u w e n S y l v a i n ,
Verhaert Louis, Wagemans Herman
GEMEENTERAADSLEDEN •
De h h . Bergers G e r a r d , De Lie Gustaaf, dr. Boel Luc, l i d C O . O . A n t w e r p e n en de h Frickel, arrondissenmentsvoorzitter V o l k s u n i e .

Bezoek « 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 . M a x l a a n e n
E. Jacqmainlaan)
Tel. ( 0 2 ) 1 8 . 1 7 1 7
3-2-68

Breydelhof - BRUGGE

VLAAMSE ZIEKENKAS
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATIONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951
Centr Sekretariaat : ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tel. 02/19.08.64
Prov Sekr. Limburg : HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08
Moer dan 50 plaatselijke afgevaardigden • bodedienstea

Jozef Suveestraat 2
Gelagzaal - 120 plaatsen
Tel ( 0 5 0 ) 3 5 0 . 6 7

PLASTIEK

FRANS PARQUIN
Lange Lobroekstraat 44
Antwerpen • Tel. (03)36.16.47
Verpakkingsemmer - Stapelkisten
Vervoerkisten - Polyethyleendrijsschorten - Prijskaartjes,
zakken, -vellen . Rollen - Bedrijsschorten • Prijskaarties.

Standaarduitvoering
D C %/ C T
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET
in gepliosfateerde staalplaat.
O 'iHQO
leer lichte bediening.
Z O U ö o
Automatisciie sluiting.
Voordelige prijzen.

JEURCLOO
A

"^URiSSEN-CLOOSTERMANS

& ZONEN

ZONHOVENWeierstraat, J -

!
•
•

Tel. 011/132.31 & 132.36

J

i
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PERS
spiegel
De grand rommelt. Vooral in Wallonië en
Brussel. Daarvoor zorgden het a waalse par.
lement » dat deze week bijeenkwam en ook
de heren Simonet en Cudell met hun oorlogsyerklaring aan Vlaams-Brabant en daardoor
aan gans Vlaanderen. Wat uit dit gerommel
zal voortkomen, kan niemand nog voorspellen. Zeker is wel, dat het belgische politieke
leven er tussen dit en tien jaar heel anders
zal uitzien dan vandaag. Dat betekent daarom nog niet : beter voor de vlaamse politieke gemeenschap.

LE PEUPLE
Het moet er fel aan toe zijn met het waalse opbod tegenwoordig.
Zo'n waals parlement van alle strekkingen
bijeenbrengen is iets wat met de mentaliteit
van vlaamse C.VP.-ers, P.V.V.-ers en B.S.P,ers nog niet goed denkbaar is voor een vlaamse tegenhanger. De waalse B.S.P.-krant wil
dan meteen ook maar met de pluimen van
het initiatief gaan lopen.
« \'ooi' de eerste maal, zo menen wij, zullen de Waalse parlementsleden tot welke partij zij ook behoren, tezamen vergaderen in
gezelschap van de Waalse Ekonomische
Raad.
Het idee ontstond reeds meerdere maanden geleden en wel bij de waalse socialisten
tijdens hun kongres te Verviers, waar een regionale vergadering gevraagd werd, die tevens permanent zou zijn. De politieke gebeurtenissen —regeringskrizis, de verkiezingskampagne, de moeilijke samenstelling van de
nieuwe regering — hebben verhinderd dat
deze samenkomst vroeger plaatsgreep...
Als Wallonië haar problemen op een efficiënte manier wil oplossen en haar autonomie
bekomen, dan heeft ze eerst en vooral eendracht nodig. ï

speurde daarin tekenen van een geest van
revanche op het verleden. Hij ineende dat
de Vlamingen wel erg ondankbaar zijn, want,
zei hij, vele Vlamingen hebben in Wallonië
werk gevonden en kregen zo hun deel in de
weK aart, toen Vlaanderen nog geen welvaart
leende... D

HET VOLK
In deze krant reageert Miei Van Cauwelaert scherp tegen de brusselse snoeverij, zoals ze deze week werd vertolkt door de heren Simonet-Cudell en co.
« Wat Simonet en zijn vrienden eisen komt
bijgevolg hierop neer, dat voortaan de aanleg, de stedebouw, de streekontwikkeling, de
woningbouw, het s|5oor- en wegverkeer, enz.,
betreffende het Vlaamse
arrondissement
Halle-Vilvoorde zullen geregeld en beslist
worden op het Brussels stadhuis door een
sanhedrin van franstalige faubourg-politici.
Wij danken de h. Simonet voor zijn vrijmoedigheid. De Vlamingen zijn hiermede gewaarschuwd. De Vlaamse Brabanders weten
wat zulks zou betekenen. Maar, het is goed
dat ook de Vlamingen buiten Brabant beseffen, dat de ekonomische overrompeling
van HalIe-Vilvoorde door Brussel onvermijdelijk en in een minimum van tijd, eerst de
vertweetaliging en daarna de openlijke bestuurlijke yerfransing tot gevolg zou hebben
van het kiesarrondissement, m.a.w. van het
hele gewest dat ligt tussen Zenne, Dender
en Dijle.
Vlamingen, die tamelijk ver van Brussel
wonen, zullen daarbij wellicht ongelovig hun
schouders ophalen. Zij hebben ongelijk. Het
plan bestaat inderdaad reeds onder vorm van
een wetsvoorstel der Brusselse franstalige
P.V.V.
De h. Simonet beklaagde zich in hogervermeld persgesprek over het veto van de
Vlamingen en over hun onwil om met hem
te praten.
De hh. Simonet en co zullen nog vele jaren op dat Vlaamse veto stuiten. Hoe kunnen de Vlamingen gaan praten met iemand
die hen tot zelfmoord wil overhalen ? »

POUROUOI PAS 7
Men vraagt zich soms af hoe mensen van
B.S.P. of C.V.P. te Brussel uiteindelijk er toe
komen om de meest dwaze rassisten als die
van een F.D.F, na te lopen. Een van de oplossingen van dit probleem is steeds de Iek>
tuur van dit boulevardblad, dat nog steeds

de bijbel van het politiek inzicht van vele
Brusselaars blijft Enkele stijlstaaltjes van de
manier waarop het blad reageert op het
voorstel van de VU.-provincieraadsleden van
Brabant om zoals in andere provincies een
subsidie aan de IJzertoren te schenken, laten we hier volgen.
«t Laten we niet verder redetwisten. Uw
voorstel werd verworpen. Van een kant is
het spijtig : het opende nieuwe en interessante vergezichten voor het onderhoud van
nationale monumenten. De l.Izertoren kopen
op ko.sten van de Brabanders ! Prachtig.
Men zou van nu af dan kunnen voorstellen
aan de Engelsen de rekening aan te bieden
voor de zorgen aan de Gekwetste Adelaar te
Waterlo. Goed bekeken hadden zij dat beest
iTiaar niet n oeten kwetsen. Zo verder gaande was het mogelijk de kostuums van Manneke Pis te doen betalen door de Vereniging
van de weldenkende naaktlopers; of een beroep te doen op de liefdadigheidskas van de
Lion's Club voor de aankoop van leeuwenvaandels... En in elk geval zou men aan u
heren van de Volksunie een bijdrage gevraagd hebben voor de vergroting van een
bepaald rusthuis in Geel. Nuttig voor alle
doeleinden. »

DE NIEUWE GAZET
En wie ook in Limburg verantwoordelijk is
voor alle i werkvolk »-ophitsing is natuurlijk eens te meer de Volksunie, die door een
handige insijpeling ongeveer de hele sindikale
wereld beheerst, aldus toch dit P.V.V.-dagblad.
<t De sindikale bevlieging van de V.U. kwam
voor het eerst nadrukkelijk tot uiting tijdens
de incidenten rond de Limburgse kolenmijnen.
Sedertdien zijn Volksunie-mensen bijzonder aktief in bepaalde onafhankelijke, a-politieke sindlkaten; zoals de kommunisten sedert de oorlog, maar kennelijk met slinkende invloed binnen het A.B.V.V. geageerd
hebben.
Nu ontstaan ook reeds nieuwe V.U.-gerichte vakbonden, zoals de Aktiegroep der Openbare Diensten te Antwerpen, waarvan de
initialen (AGOD) als bij toeval wonderwel
op die van ACOD, de socialistische vakbond
van het overheidspersoneel gelijken.
Verklaart deze poging van de V.U. om sindikale stromingen in haar greep te krijgen
ook niet de strakke positie waarop de klassieke vakbonden zich teruggetrokken hebben
in het geschil van Ford-Genk ?
Enkele waarnemers zijn reeds van oordeel
dat dit nieuwe element kan leiden tot her-

GAZET VAN ANTWERPEN
Omkadert terecht een van de pareltjes van
dit Algemeen Waals Kongres. « De klacht
eens unitarists ». Wat zijn wij Vlamingen
toch een ondankbaar volkje. Voor al die
waalse bazen, die ze cadeau gaven^ hebben
wij de Walen slechts enkele tienduizende
dompelaars genre Coucke en Goethals teruggeschonken.
a De liberaal Hanotte bracht hulde aan
het dinamisme van de Vlamingen, maar be-

LEEST DE BROCHURE

VOLKSUNIE EN
WETENSGHAPSBELilD
door volksvertegenwoordigers
Coppieters en senatoren Van
Haegendoren en Baert.
Slechts 20 fr. - P.C. 1476.97 •
Volksunie V.Z.W., Voldersstraat 7 1 , Brussel 1 .

DE S T A N D A A R D
Nu sommigen door een hals-over-kop partijenherstrukturering de kansen van de federalistische partijen >viUen afremmen, gaf de
Standaard een ruime plaats aan de vizie van
onze senator dr. Van Haegendoren op dit
probleem.
« Noch de progressieve Walen, noch de progressieve Vlamingen zouden een unitair Belgisch tweepartijenstelsel kunnen aanvaarden
indien de bedoeling daarvan zou zijn, hen
al te leiden van hun streven naar autonomie.
Een hergroepering van de Belgische partijen is daarom slechts denkbaar binnen een
Vlaamse en binnen een Waalse entiteit. Zowel de Walen als de Vlamingen zouden dan
een meer progressief beleid voeren dan in
het unitaire België mogelijk is. De autonomie van de Waalse en de Vlaamse gemeenschappen zou meteen machtsverlies betekenen voor de Brusselse gevestigde machten.
Dr. Van Haegendoren gelooft echter niet
dat België spoedig naar een tweepartijenstelsel zal overgaan : als de federale herstrukturering zich geleidelijk ontwikkelt, dan blijven
de gemeenschapsgeschillen aan de orde van
de dag. Zelfs als kristelijke en socialistische
partij-establishment politiek zouden samengaan als tegenhanger voor een unitaire konservatieve liberale partij, zullen er nog Vlaamse en Waalse federalistische partijen blijven
bestaan zolang er gemeenschapsproblemen
zijn. Ten slotte zijn partijen ook levende wezens, zo besluit Dr. Van Haegendoren, die
wel kunnen verouderen en afsterven, maar
geen zelfmoord kimnen plegen. »

DE WEEKBODE
En wat ondanks alle politiek gerommel en
alle kommentaren op het vogelvangen toch
nog niet te rap zal veranderen in België, dat
is de prijs van volgende goudvinken.
« De Dotatiebegroting voor 1969 beloopt
tot 765 miljoen 587 duizend fr. De verdeling
ervan geschiedt als volgt :
73 miljoen voor de koninklijke familie;
224,5 miljoen voor de Senaat; 287,1 miljoen
voor de Kamer en 180,9 miljoen voor het
Rekenhof.
De civiele lijst van de koning bedraagt 58
miljoen 125 duizend fr., of een indexverhoging
van 1 miljoen 162 duizend fr. in vergelijking
met 1968. Prins Albert krijgt 4 miljoen 875
duizend fr., of 97 duizend fr. meer dan !n
1968. Prins Karel stelt het met 4 miljoen,
terwijl er 8 miljoen ter beschikking is van
Leopold HI en zijn familie. »
WALTER LUYTEN.

Groepen «n maatschappijcn
allerhande I I I
Speciaal voor U bedacht.

LA W A L L O N I Ë
De krant waarvan André Renard het geestelijk voorbeeld blijft, vindt dat het allemaal
nog niet ver genoeg gaat.
« Als gevolg van de verschillende standpunten die La Wallonië heeft gepubliceerd
betreffende de vergadering van de waalse
verkozenen, herinneren een aantal mensen —
die niet kunnen begrijpen dat een grondig
veranderende politiek geboden is in een Koninkrijk waar alles rot wordt — ons eraan
dat de Waalse Ekonomische Raad — de inrichtende macht — de bijeenkomst van de
waalse verkozenen op 5 nov. zuiver op het
vlak van de ekonomie wil houden en niet op
het vlak van de instellingen wil brengen.
Maar laten wij terugkeren tot de Voerstreek. Wij stellen vast dat het beloofde biezondere statuut evenals de oprichting van de
gewestelijke ekonomische raden in het ongewisse laat, wat de aanhechting bij een ekonomische entiteit betreft. Wordt het de
Vlaamse of de Waalse Raad? De waalse vergadering zou zich op dit stuk unaniein en
openlijk moeten uitspreken, vooral daar door
de aanwezigen nooit werd ontkend dat de inwoners van de Voer ekonomisch op Vise en
Luik, dus op Wallonië zijn georiënteerd. »

nieuwd sindikaal opbod, dus tot een periode
van grotere sindikale beroering, de huidige
legeringskoalitie ten spijt. »

IEDER
DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
k a n U op leder o g e n b l i k van
de dag van het |aar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
A v o n d m a a l op v r i j d a g ,
zaterdag of zondagavond
i n een gezellige sfeer.
N a d i e n k r i j g t U gratis gedurende 5 u u r een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- an avondmaal In groap
qazalllg. flfn goad ar qoadkoop

De ene belegging is de andere niet.
Zo zijn investeringen in bouwgronden steeds veilig tegen
elke vorm van muntontwaarding. En, ais u die investering bij
de Groep De Bondt plaatst,is ze nog extra-renderend o o k :
8 % nettowinst. Immers, De Bondt seleldeert 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 eik van haar projekten. Vraag nu,
overigens geheel vrijblijvend, onze uitgebreide brochure.

•nlI

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

Inlichtingen ter plaatse
THIER BRAU HOF
Leuven Tel. (016)46311
T H I E R B R A U HOF
Hultta Tel. (056)71536
THIER B R A U HOF
Antwerpen Tel. (03)312037
DE K L A R O E N
Aalst Tel (053)22853
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1

Tel. (02)18.74.89
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isewegi
Ekeren

ANTWERPEN
Antwerpen
KOLPORTAGES
Zond. 17 nov. met radiowagen in
S t h o o n b i o e k en Hagelkruis ten
noorden \ a n de stad. Vertrek om
H) uur voor de kerk te Ekeren.
Zaterd. 16 nov. helpen enkele van
on/.e kolporteurs mee aan de werftocht, ingericht door het arrond.,
n a a r de afdeling Aartselaar. Vertrek voor het gemeentehuis van
Will ijk om 14 uur.
BAL
(.)n/.e afdeling richt in het voorjaar een groot volksbal in.
Medewerkers worden gevraagd
zich a a n te bieden : sekretariaat
d e r afdeling, O u d e Koornmarkt
28. Antw.
De « Vlaamse Aktie- en Kuituurgemeenschap » richt onder de benaming « Vroeger en Nu 1968 »
een galabal in op 30 nov. in de
zaal Chantilly, Pelikaanstr. Inkom
200 fr. Avondkleding
verplicht.
K a a r t e n bij de heer Torfs Frank,
Carnotstraat 1.^1 of op het sekretariaat der afdeling.
Ten voordele van het « Vlaams
verbond voor gepensioneerden ».
Stortingen op Kredietbank, Carnotstr. Antw. postcheckrek. nr.
132 35 met bankrekening 104301655 van c Vroeger en Nu ».
SPORT
Onüe afgevaardigden op linker
oever richten een volley-balploeg
opLiefhebbers richten zich tot Snoet k e n Frans, Galgenweellaan 49,
Antwerpen L . O .

Beerse
ALGEMENE V E R G A D E R I N G
Donderdag 31 oktober 68 hield de
W afdeling Beerse haar eerste algemene vergadering. Het bestuur
werd als volgt gevormd : voorzitter:
H e r m a n Roefs, St. Corneliusstraat
11-1; ondervoorzitter : Alfons De
Beer, Kardinaal Cardijnstraat 106;
sekretaris : Laurent Dolhain, Lindendreef 5; arrond. afgevaardigde :
Pol Everaert, Kempenlaan 32; propaganda : Louis ^'an den Ackerveken, Peerdekensstraat 3; penningmeester : Jef Boeckx, Bisschopslaan
2; organizatie : J a n Van Steenbergen, Bisschopslaan 34 en raadslid :
Bert Hermans, Kempenlaan 4, allen
te Beerse.
De heer Bert Hermans belichtte
d a n enkele aktuele problemen, gevolgd door een debat. Voorzitter
Roefs besprak d a a r n a het afdelingsprogranima en bepleitte de inzet
van alle krachten. Eerste gezamenlijke aktie : leden werven.

Borgerhout

BESTUURSVERGADERING
Uitgebreide
bestuursvergadering
op dinsdag 12 november 1968 te
20 uur in ons lokaal te EkerenDouk, café « Bonte O s », Kapelsesteenweg 351.

KOLPORTAGEN
Heden zaterdag 9 november 1968,
kolportage met « Wij » te Hoogboom. Bijeenkomst aan de kerk ald a a r te 14 uur stipt.
Zondag 17 november 1968 samen
met de afdeling Antwerpen met radiowagen in de wijk SchoonhioekHagelkruis.
Bijeenkomst aan de kerk te Ekeren Centrum om 10 uur 's morgens.

Herentals
BAL EN ST. NIKLAAS
De kaartenverkoop Noor onze
flaminganten « Dans-in » nacht \ erloopt naar wens. Wij durven reeds
rekenen op een bomvolle zaal op
30 nov.
Op zaterdag 30 november en zondag 1 december zal Sint Niklaas
weer de kinderen van onze leden
en simpatizanten bezoeken.
Naam opgeven bij : Hugo Mostmans, Fraikinstraat 16, Herentals
(tel. (014)23320.

Hoboken
7de y.U.-BAL
Wij doen een oproep aan alle leden en simpatizanten zeer talrijk
deel te nemen aan ons jaarlijks bal
op 14 december te 21 uur in de zaal
Brueghel, Kioskplaats 84 Hoboken.
Wie echt belet mocht zijn, wordt
verzocht een toegangskaart aan 25
fr als steun te kopen.
« MACHTSMISBRUIK » CONTRA
« BEWIJZEN »
In oi^ze gemeente werd veelvuldig geplakt voor de amnestiebetogmg van 27 oktober.
Enkele dagen voor de betoging
werden deze plakkaten met v*it appier overplakt, vermoedelijk
het
werk van de gemeentediensten. Onze mandataris C. Pichal ondervroeg
hierover de schepen van openbare
werken en vestigde er de aandacht
op d a t de gemeentedienst niet mag
werken op « privé-terrein ». Het
schepenkollege wimpelde de zaak af
door hiervan bewijzen te eisen.
Wij nemen de handschoen op en
vragen onze leden en simpatizanten
in de toekomst een oogje in 't zeil
te houden. Bij een volgende gelegenheid zou er dan wel eens een
fotootje kunnen bijgehaald worden.

Brasschaat
BESTUURSVERGADERING
Donderdag 30.10.68 had een bestuursvergadering plaats waarbij de
taakverdeling in de schoot van het
bestuur besproken met het oog op
een hogere doeltreffendheid
der
plaatselijke werking. Het eei'ste
n u m m e r van « De Koerier », voorzien voor begin december, zal bezorgd worden in alle hui/en van
Brasschaat.
Kontakt zal opgenomen worden
m e t de h. Slosse omtrent de uitbouw van een gewestelijke afdeling
van het Lod. Dosfelinstituut te
Brasschaat.
Aan de h. W a r d H e r m a n s zal gevraagd worden een voordracht te
komen geven tijdens de tweede
helft van november over de Frontbeweging.
Het bal voorzien voor november
wordt naar het voorjaar 1969 verschoven.
Stelling werd genomen in verband
met de plaatselijke 11 nov.-viering
te Brasschaat : het bestuur neemt
niet deel omdat het zich niet akkoord kan verklaren m e t het triomfalistisch en militaristisch gedoe.

Mortsel
KERNLEDEN
Donderdag 14 november a s. kernledenvergadering in zaal « Hellemans », Eggestraat, Mortsel.

Ranst
OVERLIJDEN
Bij het overlijden van Juni Van
Der Haegen, VC-lid, bieden wij
mevrouw Van Der Haegen - Daems
José. en familie onze innige deelneming.

Maandag avond vanaf 20 uur in
het lokaal « Uilenspiegel » Breugelfeest met o.a. avondmaal en tussenin allerlei aantrekkelijkheden.
ARRONDISSEMENTELE
RAAD
De volgende arrondissementsraad
gaat door op donderdag, 14 november e.k. om 20 uur stipt in het lokaal « Graaf van Egmont », J. van
Praetstraat 28 (bij de Beurs) te
Brussel.

Wolvertem • Meise

DEBATAVOND

BAL
O p 16-11-68 1ste afdelingsbal van
de V.U. afd. Wolvertem-Meise in
de Ceciliazaal, Statiestraat te Wolvertem. Waltra - orkest. Inkom 40
fr. Kaarten bij de bestuursleden.

Senator M. Van Haegendoren is
de tweede spreker in onze voordrachtencyklus : dinsdag 26 november 68 spreekt hij over e de gevolgen van het federalisme » in de
bovenzaal van hotel Terminus.
Markt, Turnhout. Aai vang 20 uur
30.

zoekertjes

Turnhout

Yorselaar
LEDENVERGADERING
Onze algemene ledenvergadering
op 31 oktober werd een sukses. De
gloedvolle en overtuigende toespraak van senator W i m Jorissen
zal zeker bijdragen tot de verdere
uitbouw van onze afdeling.

BRABANT
Brussel
AKTIVITEITEN
Maandag 11 november stille hulde en bezoek aan Kester - Heide
gedinamiteerde
grafkelder
van
« Staf De Clercq ». Vertrek 15 uur,
Brussel Centrum.

VAN DE V.U.-LEIDING
PROVINCIALE KADERDAGEN
— West Vlaanderen
Zondag 10 november
HOTEL GUIDO - Van Iseghemlaan 38a - Oostende.
Begin : 10 u.
Middagmaal : 100 fr.
Inschrijven voor 5 november bij J. Nagels - Nieuwpoortsesteenweg 370 - Oostende.

Jong onderwijzer, pas afgestudeedzoekt betrekking als bediende
liefst prov. Antwerpen. Schrijven :
senator Bouwens,
Eeuwfeestlaan
163, Lier. — T 134.
Wij zoeken vlot meisje met goed
voorkomen. Ned., Frans en mogelijk Duits sprekend, voor het aanbieden V. verfrissingen aan klienten
van onze stand op Meubelbeurs
Brussel van 27 nov. tot en met 2
dec. 500 fr. per dag. Schr. G. De
Kee, Internationale Meubelgarnituren, Spoorwegkaai 6, Pittem. T 133.
VI. Ziekenfond'3 Brabantia zoekt
plaatsel. losse medewerkers voor
verder inl. schr. of tel. naar VI.
Ziekenfonds Brabantia, steenweg op
Ninove 288, Brussel 8, tel. 0223.87.77. Bureel open elke dinsdag
en vrijdag van 16 tot 18 uur. zaterd.
van 10 tot 12 uur. — T 1.32.

Goede bijverdienste. Wij bieden
aan enkele
Vlaams-nationalisten
uit agglomeratie Antwerpen goede
bijverdienste met verkoop van min
of meer 400 merkprodukten aan
vrienden en kennissen
Voor de
beste elementen bestaat de mogelijkheid een goede, vaste betrekking
op te bouwen.
Voorwaarden : Vlaams-nationalist
zijn, beschikken over een auto. volhardend en welbespraakt zijn.
Schriftelijk wenden tot : Vlaamse Kooperatief p-a Hilven. Gen.
Slingeneyerlaan 117 Deurne (Antwerpen) — T 135.
Jonge man, 21 j diploma A2 mekanika zoekt passende betrekking
liefst in omgeving Gent, Kortrijk of
Brussel. Schrijven Gles Eechaudt,
Peperstr., Moregem — T 129,

— Oost Vlaanderen
Zondag 10 november
ZAAL KEIZER KAREL - Nieuwe Wijk - Oudenaarde.
Begin : 10 u.
Middagmaal : 80 fr.
(vooraf inschrijven) bij R. Sap - Aalststraat 29 - Oudenaarde.

Kapellen - Stabroek - Hoevenen
KOLPORTAGE
Zondag, 10 november, kolporteert
onze afdeling te Zandvliet. Bijeenkomst om 10 uur bij V. Lenaert,
Bevrijdingslei 29, Kapellen.

Dame 47 j met gezinslast zoekt S
betrekking in het Gentse (klasseerwerk of ander licht bureelwerk),
tegemoetkoming aan
bezoldiging
van echtgenoot
Schr
Gies Eechaudt, Peperstr.. Moregem — T
130

— Antwerpen

MAANDELIJKSE
KOLPORTAGE
Deze heeft plaats op zondag 17
november Kwart voor tien bijeenkomst bij Frans Dirks, Karel Van
den Oeverstraat 26. De datum van
10 nov. vervalt.

plaats een schare Vlamingen om
bloemen neer te leggen op de rustplaats van Dr. A. Borms en zijne
echtgenote Rientje.
Luc Droogmans, voorzitter V.U.Merksem betrok in een korte toespraak ook de nagedachtenis van
alle overleden vlaamse strijders.
IM MEMORIAM
Otize
oudstrijdmakker
Frans
Moons, oorlogsvrijwilliger 1914-1918,
lid van V.O.S., onderscheiden met
talrijke oorlogseretekens overleed
dezer dagen. In de moeilijke dagen na de repre.ssie, waarvan Frans
ook zijn deel kreeg, en wie weet
waarom, verleende hij in zijn lokaal « De Bloeiende Brein » onderdak aan de terug oplevende vl.
nat. beweging.
Ook V.Ó.S. kreeg er onderdak.
Aan mevrouw Moons en aan de
familieleden onze oprechte deelneming.
KOLPORTAGE
De laatste kolportage met ons
weekblad « Wij » op 20 oktober
kende een prachtig sukses. O p minder dan een paar uur tijd werden
meer dan 100 bladen aan huis verkocht. Overal werden onze mannen met simpatie onthaald.
O m al onze medewerkers te bedanken noemen wij een naam, onze propagandaleider Renaat Devriendt.
VROUWENAFDELING
Deze afdeling vergaderde
op
woensdag 30 oktober. Het was een
zeer goede opkomst en een zeer geanimeerde vergadering.
Verschillende schikkingen werden
reeds getroffen, voornamelijk tot
het welslagen van het Kerstfeest.
Kunnen onze lezers ons speelgoed
en zo bezorgen waar de kinderen
aan ontgroeid zijn en dat nog
bruikbaar is. Wij hebben specialisten die er nieuw van maken.
JEUGDRAAD
Tot grote verbazing en afgunst
van de meerderheidspartijen in onze gemeenteraad legden de mandatarissen van de Volksunie op de
laatste raadszitting een kompleet
ontwerp Jeugdraad ter bespreking
neer. Dat is voor later zei de burgemeester. De Jeugd in Merksem
is opgetogen.

Zondag 24 november
LINDENHOF - St. Antoniusstraat - Turnhout
Begin : 10 u.
Middagmaal : 100 fr.
(vooraf inschrijven) bij F. Van Houtven - Kerkstr. 3 Turnhout.

Kessel - NIjlen
VERBROEDERINGSFEEST
Zaterdag 16 november om 19 uur
in de nieuwe feestzaal Van Meerbeeck, Dorp 27 te Kessel verbroedcringsfeest van de afdelingen Kessel en Nijlen.
Rijkgevulde tafelen voor de prijs
van 150 fr. Muziek door h a m m o n d orgelist. D a a r n a dansgelegenheid.
Inschrijven voor 10 november bij
L. Van den Bergh, Toekomststraat
3, Kessel en bij L. Van Dessel,
Zandvekenvelden 8, Nijlen.

— Brabant
Zondag 24 november
ZAAL DE SALAMANDERS Grote Steenweg - Kortenberg.
Begin : 10 u.
Middagmaal : 75 fr.
Inschrijven voor 16 november bij B. Maes - Parklaan
14 - Zaventem.

Lier
V.U-BAL
Zaterdag 9 november in de zaal
Belgra, Lisp 5, bal van de VU-afdeling Lier. Orkest 1 Vagabondi. Inkom 40 Ir.
VLAAMSE KRING
Volksvertegenwoordiger
Hugo
Schiltz spreekt op vrijdag 15 november om 20 uur 30 in de salons
Walkiers, Flor Van Cauwenberghstraat (naast het postgebouw) over:
a De sociaal-ekonomische toekomst
in Vlaanderen ».

Merksem
HERDENKING
Zoals alle jaren verzamelden zich
op 1 november te 11 uur, aan de
ingang van de Merksemse begraaf-

— Limburg
Zondag 1 december
ZAAL REMBRAND - Weg naar As 1 - G«nk.
Begin : 10 u.
Middagmaal : 100 fr.
Inschrijven bij R. Vanheusden - Zavelvennestraat
Hasselt.
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Twee referaten worden gehouden :
— de taktische lijn van de partij
door Fr. Van der Eist
— MetodoJogle van de politiek (teorie + praktijk)
spreker nog aan te duiden.

LTT"
lÉ
Hoc)fdredaktetit
Overstraeten
T van
A 11e briefwisseling vc)or
r<sdaktie naar
R otatyp, Sylv. Duptii. üaan
L 10 Brus 7. Tel 23. 11.98.
Bef leer
V oldersstraat 71. BnIS sel 1
T el. (02)125160
All B klachten voor ni et ontvan gen V blad op dit a dres.
J a a rabonnement . 300 tr
Hal fjaarlijks ; 170 fr.
Dri emaandelijks . 95 i 'T.
Abt mnement buitenlai3d
4130 fr
Ste unabonnement 82 0 fr
(min in lum)
Los se n u m m e r s 8 fr
All » stortingen voor h et blad
1711.39,
op postrekening
Vlaams-na ticmaal
« \iVij >
wet ikblad.
Ver antw uitg. Mr B ~Van
der Eist. Beizegemstr aa t 20.
Brussel 12
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jongeren o p te richten. loschrijviitgejn nu reeds bij onze organizatieleider H. Sabbe, Parkstr. 54, Blankenberge.

bewegings^^laer

Diksmuide

Sint Gillis-bijDendermonde
LEDENFEEST
Vrijdag 13 november jaarlijks
ledenfeest vanaf 20 uur in het
Vlaams Huis, Van Langenhovestr.
1, alhier.
Programma
: een
smakelijk
etentje, optreden van het zangkoor
<r Cantabile » en als spreker de h.
rVHondt L., gemeenteraadslid van
Krenïbodegem.

BRABANT
Leuven
OBERBAYERN
_ O p maandag 11 november a.s.
richt de vlaainse kring, arr. Leii\en
een oStemmlge Oberbayernavond»
jn Thierbrauhof-Leuven in. Medewerkenden : orkest Ewald Froh en
de vlaamse nachtegaal J o Verly.
ledereen welkom. Inkom : 20 fr.
Kaarten door storting op p.c.r. 3612
van Kredietbank voor rekening
3339-12190.

Wetteren
HERDENKING
O p 11 november om 16 uur in
het Vlaams Huis, onder het Motto
« Nooit meer oorlog » herdenken
wij samen met V.O.S. het einde
van wereldoorlog I. Feestredenaar:
Amedee Verbruggen.
Daarna gezellig samenzijn.

Steenokkerzeel
BAL
Zaterdag 7 december van 20 uur
30 af jaarlijks bal van de Volksunieafdeling in « De Molekens », W a m beekstraat 27 te Steenokkerzeel, onder het motto : Vlaanderen in Europa. Oberbayemkapelle van And r e Baert. Grote tombola met
prachtige prijzen : onder meer een
tweepersoons
vliegtuigreis
naar
Schipht^ enz. Inkom : 30 fr.

Veltem Beisem
n-NOVEMBERHERDENKING
Zondag 10 november neemt het
gewestelijk
IJzerbedevaartkomitee
Midden-Brabant voor de 2de maal
een dergelijk initiatief.
O m 18 uur : avondmis in de St.
Laurentiuskerk te Veltem. Kanselrede : e.h pastoor Decreton.
19 uur 30 : in de zaal der Zusters
optreden van Antoon Van der
Plaetse, leuvens kinderkoor en koreo,«rafie door het VVKM Korten
berg.
Toegang : 30 Ir.

OOST-VLAANDEREN
Beveren-Waas
T W E E D A A G S E VOLKSUNIE
Heden zaterdag 9 no\'eml5er
geell de afdeling
haar
jaarlijks
herlstbal in de zaal « Vier Eeniers »
te 20 uur Orkest ; « The Evergreens B.
Zondag 10 november te 19 uur
groot I'ienerbal met het orkest
« l'he Night Birds ».
Beide bals staan in het teken
van de aankoop van een stencileermachine.

Gent
K O U O R T A G E KALENDER
Zondag 17 nov. Zwijnaarde, zondag 24 nov. Oostakker, zondag 1
dec. St Denijs-Westrem, zondag 8
dec. Mariakerke, zondag 15 dec.
Drongen, zondag
22
dec. Si
Amandsberg.
Naast de zondag kolportages zijn
er tie kolportages iedere zaterdagnamiddag in de Veldstraat te Gent.
\ e r z a m e l e n telkens om 14 uur 30
m het Vlaams Huis Roeland. Voor
de zondag kolportages telkens bijeenkomst om 9 uur in het lokaal
« Onder de Toren » bij St. Jacobs
20.

WEST-VLAANDEREN
Brugge
H O E ZIT DAT N U ?
Er werden in West-Vlaanderen
n a a r aanleiding van de kwestie van
de oliebevoorrading affiches verspreid, waarop de eis tot volwaardig geschiktmaken van de zeebrugse haven werd gesteld. Te Brugge
werden deze affiches met toelating
van het stadsbestuur verspreid. Het
is echter eigenaardig dat de affiches
van de VU-Brugge korte tijd later
overplakt werden. Dat zou o.a.
door de stadsdiensten zelf gebeurd
zijn.
Nu stelt zich de vraag : is aktie
voor Zeebrugge alleen dan deugdelijk wanneer ze door de C V P gevoerd wordt (dezelfde partij die
ook de heer De Saegher als « havenspecialist » levert)? En niet
meer wanneer alleen de VU aktie
op straat voert ?
ZITDAG
Volksvert. P . Leys, in lokaal
« Breidelhof », Süveestr. 2 (Vismarkt), op zaterdag 9 nov. van 11
tot 12 uur.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Assebroek :
Maandag 11 en dinsdag 12 nov.
van 20-21 uur, gemeenteraadslid R.
Keynaert ten huize : Gen. Lemanlaan 26. Dinsdag 12 nov. van 19
tot 19 uur 43, volksvertegenwoordiger P. Leys, ten huize van R Reviiaert (tel. 348.22).
Terzelfdertijd zitdag van een specialist in pensioenzaken.
l^uddervoorde :
Volksvert. P . Leys, dinsdag 12
nov. van 20 tot 21 uur, café « Oud
Gemeentehuis », Dorpsplein
Sint-Michiels :
Gemeenteraadslid Jan Fraipont,
donderdag 14 novv van 19 tot 20
,?'i'"'
f!?..'\"''-^ = Leyselestraat 104
(tel. 144.11).
Sint-Andries :
Volksvert. P . Leys, vrijdag 15
nov. van 14 t - t 16 uur, ten huize :
Alanitobalaan 5 (tel. 155.20)
Brugge :
Provincieraadslid G. Van In, zaterdag 16 nov. van 11 tot 12 uur,
« Breydehof », J. Suveestraat 2
(Vismarkt), (tel. 350.67).
Torhout :
Volksvert. P . Leys, vrijdag 13
nov van 20 tot 21 uur, bij apoteker
I . Vheghe, Hofstraat 9 (tel. 223.56)
«delgem :
Volksvert. P . Leys, vrijdag 15
nov. van 19 - 19 uur 45, café « Reml>iandt B, Torhoutsteenweg 64
Jabbeke :
Provincieraadslid A. Devriendt
zondag 16 nov. van 11 tot 12 uur!
8U4())"'^^ : Zandstraal 29 (tel.

Geraardsbergen
KOIJPORTAGE

Stad (ïeraardsbergen op zondag
10 nov en 24 nov a s
A L C ^ M . LEDENVERGADERING
Vrijdag 15 nov in « 't Hemelrijk » te 20 uur 15 stipt.

Nevele • Landegem
BAL
^ oll<svertei>eiiwoordiger dr.
J
\\:iiinyM nodigt uit op het baj van
dt iildelingen Nevele-Landegem op
/iiii lii'j 10 novfmlxi te 20 uur zaal
^.,s,
,,. ,\Vvele Orkest « The Starlighlers ». inkom 30 fr.

Blankenberge
JEUGDRAAD
Te Blankenberge zal binnen afzienbare tijd een jeugdraad opgericht worden. Volgens de oprichters
moet de jeugdraad zich van alle pohtiek onthouden. O m dat te bewijzen stellen ze voor, dat de raad
van beheer zou samengesteld zijn
uit 7 leden, gekozen uit de algemene vergadering en verder uit
een afgevaardigde van elk politieke partij uit de gemeenteraad.
Daarbij wordt de VU, die niet in
de raad zetelt, uitgesloten !
^ Het plaatselijk bestuur van de
V U . heeft dan ook besloten te
Blankenberge een kern van de VU

BESTUURSUITBREIDING
De aangroei van het ledenaantal
liet de verkiezing toe van een 7de
bestuurslid : de heer Juul Schockaert. Brouwerijstraat 28, Stene,
kontaktnian op de wijk Konterdain.

11 NOVEMBER
O m 11 uur Eucharistieviering in
de Sint-Niklaaskerk. D a a r n a optocht naar de kript van de vernielde
IJzertoren. Zegening d e r graven
gebed voor de wereldvrede en dodenappel. Toespraak door de heer
Ward Hermans.
KOLPORTAGES
Hedenzaterdag 9 november :
Slype en Leffinge. Verzamelen om
14 uur 30 aan de kerk te Leffinge.
S T NIKLAASBAL
Dit bal gaat dit jaar door op zaterdag 9 dec. om 20 uur 30 in het
Vlaams Huis te Diksmuide.
Prijzen voor de reuzetombola afgeven in het Vlaams Huis, IJzerlaan 83, Diksmuide.

Oostende
LIDGELD 1969
Onze kaderleden melden hun bezoek tijdens de eerstvolgende dagen om het lidgeld voor 1969 ia ontvangst te nemen.
BOEKENSHOW
l l j d e n s de V U-week van 1 tot 8
m a a r t 1969 wordt een boekententoonstelltng met werken over de
Vlaamse Beweging ingericht. Een
beroep wordt gedaan op alle leden
van afdeling en arrondi.ssement om
van nu af aan reeds een lijst van
interessante werken mee te delen,
waarop kan gerekend worden. Zend
uw lijst in bij J. Vandemeulebroucke. Anjelierenlaan 25, Oostende.
N I E U W E AFDELING

Kortrijk
KOLPORTAGEPROGRAMMA
Omwille van de provinciale kaderdag en de 11-11-11-aktie wordt
de kolportage van 10 november re
Harelbeke verschoven n a a r 1 december.
Eerstvolgende kolportage nu op
17 november te Zwevegein. Verzameling te 9 u u r in lokaal « 1302 »
te Kortrijk of te 9 uur 30 aan de
Sint-Amandskerk
te
Zweveeem
(Plaats).
Kolportageprograinma voor de
eerstvolgende weken : 17 november : Zwevegem; 24 november :
Avelgem en 1 december : Harelbeke.
ELF-NOVEMBERHERDENKING
Volksunie-Kortrijk roept zijn leden op a a n de plechtigheid deel te
nemen. Verzameling in de Rijselsestraat aan St-Michielkerk te 10 uur
30. Het afdelingsbestuur zal met
de Volksunievlag aanwezig zijn.
DEMONSTRATIENAMIDDAG
De datnes-werkgroep van Volksunie-Kortrijk organizeert een demonstratie met elektrische huishoudtoestellen op dinsdag 19 november te 14 uur in lokaal «1302».
Uiteenzetting door mevrouw Francine Vandewattyne-Sablain.

Koekelare
MIEL C O O L S
Op 14 november om 20 uur in
de zaal « Monty » optreden van
Miei Cools.

Marke
ALGEMENE
LEDENBIJEENKOMST
Hedenavond te 17 uur algemene
ledenvergadering in de « Middenstand », Markestraat 4.
Gastsprekers : senator
Frans
Blancquaert,
volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste en provincieraadslid Roger Vandewattyne.

Menen
SOCIAAL DIENSTBETOON
De heer André Deprez, fiskaal en
sociaal raadgever, vandaag in lokaal
« de Beiaard », Kortrijksestr. 3,
van 17 tot 18 uur.
ROUWBEKLAG
Afdeling Menen biedt haar oprechte deelneming aan bij het afsterven van mevrouw Elisabeth
Ide, moeder van ons trouw lid
Georges Dubaere.
KAARTING
Maandag 11 nov. te 19 uur in
« de Beiaard ». Allen welkom.

Stene
VOORDRACHTENCYKLUS
Vrijdag 13 dec. 68 « de vlaamse
aktie, oorsprong en geschiedenis ».
Vrijdag 17 jan. 69 « hedendaagse
vlaamse grieven en problemen ».
Vrijdag 14 febr. 69« wat wordt in
1969 van alle Vlamingen verwacht.»
Vrijdag 15 november in de gelagzaal van de groentenveiUng Steense
dijk 184 te 20 uur start de voordrachtencyklus.
»
De heer Bert Ruysschaert handelt over de geschiedenis en de problematiek van de vlaamse beweging.
BRIEF VAN Z W A R T E P I E T
Beste kinderen allemaal.
Mijn baas St. Niklaas, zal u een
bezoek brengen op zaterdag 7 december e.k. in de gelagzaal van de
groentenveiling Steense dijk 184 te
15 uur.
j
Vraag aan de Volksunie van Stene '
een toegangsbon om kosteloze toe- !
gang te verkrijgen, samen met uw j
ouders.
|

Bredene rukt zich los van Oostende. Datum van de stichlingsvergadering : m a a n d a g 2 december.
Sprekers : Kris L a m b e r t en Maurils Zwaenepoel.

St. Kruis - Moerkerke - Damme
BESTUUR U I T G E B R E I D
Onze maandelijkse bestuursvergadering werd druk bijgewoond.
Ingevolge het groeiend ledenaantal
werd het bestuur uitgebreid met
inej. Mariette Snauwaert en de hr.
Noel Deceuckeleer.
Daar
mej.
S n a u w a e r t van Moerkerke is, zou
ze d a a r kontakten kunnen leggen
niet het oog op een V.U. kernwerking. De heer Deceuckeleer, leraar
moderne talen zal zich o.a. belasten met een binnenkort op te richten kultuurafdeling.
AFDELINGSVLAG
O p voorstel van propagandahoofd Robert Van Loo besloot onze afdeling zich een vlag aan te
schaffen. Bert Van Loo en Ferdinand De Brouwer gingen op stap
en in een minimum van tijd waren
de centen binnen schot.
Straks dragen we ze mee bij de
11 novemberherdenking.

Veurne - Koksijde
WINTERFEEST
Onze beide afdelingen richten
gezamenlijk een winterfeest in in
de nieuwe zaal « Drie Koningen »
tfc Wulveringem op zaterdag 16 november.
Heerlijk m e n u en reuzetombola.
Inschrijven (tegen 12t) fr.) tot en
met 10 november bij A. Huyghe,
lepersesteenweg 41, Veurne.

negem; 19 uur c De Engel », Oostendebaan 1, Ichtegem.
Belanghebbenden uit Oostkerke,
Beerst, Keiem, Oudekapelle, St.
Jakobskapelle,
Stuivekenskerke,
Woumen, Vladslo, Bovekerke, Leke,
Reninge, Nieuwkapelle, Pollinkhove,
bij E. Lootens.
Provincieraadslid Maurits Zwaenepoel, P. Bortierlaan 27, Gistel op
afspraak tel. 059-285.09.
Aan huis : elke maandag en
woensdag van 18 tot 20 uur. Tevens voor belanghebbenden uit Bekegem, Ettelgem. Moere, Oudenburg, Riiksem, Snaaskerke, Westkerke en Zevekote.
Provincieraadslid Kris Lambert,
Batterijstr. 16, Oostende, afspraak
lel. «.39-741.42.
Zitdagen : 2de en 4de zaterdag :
« Derby », Nietiwpoortsesteenweg,
Oostende; 3de zaterdag : « Sportwereld ». Oogststraat 91, Stene.
Provincieraadslid Albert Tallieu,
20ste Liniestr. 1, Zarren, op afspraak tel. 051-562.83, speciaal voor
Z.^^l•en, Handzame en Werken
Argevaardigden :
Oostende : P . Callewaert, advok.,'
Torhotitsesteenweg 119, Oostende,
tel. 059-811.58, alle dagen behalve
d o n d e r d a g vanaf 14 uur.
E. Vansteenkiste, Kapucijnenstr.
58, Oostende, tel. 059-79548, afspraak,
Stene : D.
Vanbaelenberghe,
Druivenlaan 16, Stene, tel. 0597()0.28 elke m a a n d a g vanaf 19 uur.
Middelkerke : R.
Baeckelandt,
Oostendsestwg. 12, Middelkerke,
tel. £69-322.94, a.fspraak.
Leffinge
: Louis
Vaneessen,
Dorpsstraat 92. ledere
maandag
vanaf 20 uur (tevens voor SKjpe,
Mannekensvere en St. Pieterskapelle).
Nieuwpoort : Willy Devriendt,
Rekollettenstraat 66, tel. 058-337.15.
Elke dinsdag van 19 uur 30 tot 21
uiH-. Tevens voor Oostduinkerke,
St. Joris, Ramskapelle, Wulpen,
Schore.
Diksmuide : Ir. J. De Ganck,
Predikboomstraat 6a, tel. 051-512.35
op afspraak.
^ Tevens voor Merkem, Pervijze,
Noordschote, Klerken.
Adinkerke : Urb.
Bruynooghe,
Kosterstr. 4, De Moeren, tel. 58418.08, afspraak en volgende zitdagen : laatste zaterdag v.d. m a a n d :
S uur 30 Houtem : lokaal « Pelik a a n »; 9 uur 30 Wulveringem :
lokaal « Drie Koningen »; 10 u u r
-30 Gijverinkhove : lokaal Ï Drie
Ridders »; 11 uur 30 Beveren : lokaal Kruisstraat.
Laatste zondag : 10 uur Sint Pieter te Adinkerke. ledere woensdag:
10 uur 30 - 11 uur 30 Veurne ;
« Flandria », Markt.
Tevens kunnen volgende gemeenten nog beroep doen op U. Bruynooghe : Steenkerke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Avekapelle, Zoutenaaie, Booitshoeke,
Izenberge,
Vinkem, Lampernisse, Hoogstade,
Oeren, Sint-Rijkers, Leisele en Stavele.

Wakken - Markegem - Oesel^em
O P E R A T I E REDDING
Dringende oproep tot alle Volksunieleden en simpatizanten om
deel te nemen aan het bal van 23.
11.1968, in de zaal « Vlaanderen »
te Oeselgem.
Met het al dan niet slagen van dit
bal, staat of valt onze afdeling welke met zware financ'ele moeilijkheden te kampen heelt.
Toegangskaarten van 40 fr. aan
André Verstaen, Kapellestraat, "l8
te Wakken (tel. 056-627.45 — P C R
5885.92)

Veurne - Oostende - Diksmuide
SOCIAAL DIENSTBETOON
Senator Leo Van de VVeglie, Wapenplein 9, Oostende, op afspraak
tel. 059-763.28.
Zitdagen : 1ste zaterdag ; 9 uur,
« Sportwereld », Oogststraat 91,
Stene, 10 uur « The Boat », rest.
Dr. Moureauxlaan, Opex, 11 uur bij
C. Flo, Kwekerijstr. 29, Oudenburg,
voor Zandvoorde, 12 uur café Vanhaecke. Kerkstraat 26, Vlissegem;
3de zaterdag : 10 uur « Troubadour », Koninklijke baan, Sint-Idesbaid, Koksijde,ll uur « Moeder
Lambik », Leopold II laan. Oostduinkerke, 12 uur « De Beiaard »,
Rekollettenstr. 47, Nieuwpoort.
Volksvertegenvv.
Et.
Lootens,
Oostmeetstr. 36a, Koekelare, op afspraak tel. 051-580.31.
Zitdagen : 1ste zaterdag : 9 uur
« Were Di », de Smet de Nayerlaan,
Middelkerke; 10 uur «De Beiaard»,
Rekollettenstraat 47, Nieuwpoort;
i l uur lokaal « Opex » te De Panne; 12 uur lokaal « Belfort », Veurne; 13 uur 30 bij E. Deschepper,
Alveringem; 14 uur 30 bij André
Busquart, Markt 3, Lo; 15 uur 30
Vlaams Huis, IJzerlaan, Diksmuide; 17 uur .30 bij G Despienter te
H a n d z a m e ; 1ste m a a n d a g : 18 uur
Alb. Stragier, Bruggestraat t, Eer-

MEDEGEDEELD
D O D E N H U L D E TE GENT
Ingericht
door
Vriendenkring
Sneys.sens - St. Maartensfonds en
V.O.S. - Gent zondag 10 nov. H
uur Laarne : kerkhof Berkenkruisplanting; 15 uur 30 Gent : in de zaal
Roeland, Arthur de Bruyne spreekt
over : a Oorlog en Vrede ». Optreden van Louis Verbeeck en Raf
Deckers.
Maandag 11 november : 10 u u r
Gent : kerk v.d. Dominikanen H .
Mis en d a a r n a optocht naar het monument van J . F . Willems.

ST-AGATHA-BERCHEM
GALABAL
o Het Verbond van Vlaamse Verenigingen » van Sint-Agatha-Berchem houdt zijn 4de galabal heden
zaterdag 9 november te 21 uur in
de Kajotterscentrale, Poincarélaan
78 te Brussel 7.
Orkest Benny Geys en zangkoor
St. Gregorius.
Talrijke vlaamse personaliteiten
zullen deze gebeurtenis door h u n
aanwezigheid steunen.
Plaatsbespreking
: H. Smets,
Gentsesteenweg 1118, tel. 26.07.96.

SENATOR VAN H A E G E N D O R E N
TE VILVOORDE
Zaterdag 23 november a.s. om 20
uur in « De Gouden Voorn », Houtkaai 1 te Vilvoorde spreekt senator
Maurits Van Haegendoren op uitnodiging \'an de W e r e Di Jongeren
Vilvoorde over « Ontwikkeling en
volkswelvaart ': hoe staat het met
de kwestie van onze universiteiten ? » Dichter Roni Ranke draagt
eigen strijdgedichten voor.
Inkom gratis, ledereen welkom.
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BLIKVANGERS!
INDERDAAD... MAAR WAARHEID
— een o n t w e r p naar persoonlijkheid
— een bestudeerde en juiste prijs vooraf
— steeds eerste keus materialen
— een voorname en verfijnde a f w e r k i n g

,

— nooit verrassingen achteraf
K O M U OVERTUIGEN !
Maak o n m i d d e l l i j k AFSPRAAK om enkele van onze
realisaties te bezoeken.
Van 1.250.000 F af

HET VOORDELIGSTE AANBOD SINDS JAREN
VEILIGSTE BELEGGING - HOOGSTE OPBRENGST
met SLECHTS 250.000 F IN HANDEN wordt U eigenaar van een schitterend gelegen moderne woning.
Een appartement zoals men het heden graag heeft - maar zoals men het in 1975
zal eisen.
-

hall met rustieke tegels
ramen in a l u m i n i u m
thermopane in living
r i j k e l i j k e open haard
centrale v e r w a r m i n g met buitenpiloot en thermostaat
prachtige badkamer en douche
ingerichte keuken, w a r m en koud water
mooie terrassen
parket in living en plastifeutre in slaapkamers
deuropener en vuilschuif
beschikking over Sauna

T O T A L E KOSTPRIJS vanaf 625.000 F en... misschien nog
een premie y/an 60.000 F + 2 0 % per kind ten laste.

Wenst U nadere inichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra.
Naam
Adres
Tel privé

Wocnplaats
- Tel kantoor

wenst inlichtingen en gratis brosjure
1 over gronden voor villabouw
Q]
over gronden voor hoogbouw
•
over gronden v eensgezinswoning
Q
over gronden voor geldbelegging • Q
2 over het bouwen van
bij voorkeur gelegen te
of bezit reeds grond, gelegen te

U HOEFT D I T N I E T TE CELOVEN ~ K O M KIJKEN
Vraagt inlichtingen maar... wacht niet tot het te laat is.

3 over de aankoop van een bestaande woning

•

Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen.
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EEN HALVE EEUW GELEDEN
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BIJ DE FOTO'S
Van links naar rechts en van boven naar beneden : onbewogen
laat de westvlaamse molen de oorlog aan zijn voet voorbijtrekken... totdat ook voor hem het einde komt. Zo zag het er in
1917 uit in de buurt van Mesen. Rust te Pervijze, tijdens het
laatste groot offensief in 1918. Zelfs de sneeuw was niet in staat,
de littekens van leper te verbergen. Ierse soldaten begraven een
makker in de vlaamse grond. Steenstrate, februari 1916 :
rattenvangst aan het front.

