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GRONDWETSHERZIENING 
EN DE Y.U. 

De pas begonnen parlementaire zittijd staat in het 
teicen van de grondwetsherziening op bazis van 
voorstellen door de regering Eyskens-Merlot. Tij
dens een donderdag te Brussel gehouden perskon-
ferentie heeft de Volksunie haar standpunt ten 
aanzien van deze voorstellen bekend gemaakt en 
tevens haar eigen voorstellen inzake grondwets
herziening bekend gemaakt. 
Hierna geven we de integrale tekst van de toelich
ting door partijvoorzitter mr. Frans Van der Eist en 
van de voorstellen van de Volksunie ter zake. Nie
mand zal het groot belang ontgaan van het komend 
debat en van het zeer pozitieve standpunt dat de 
Volksunie ten deze zal innemen. 

Tijdens de langdurige onderhandelingen die geleid 
hebben tot de samenstelling van de huidige rege
ring heb ik als partijvoorzitter van de Volksunie er 
reeds de aandacht op gevestigd dat wij in Kamer en 
Senaat over de vereiste stemmen beschikken om de 
regering een twee-derde meerderheid te bezorgen. 

Het is ook voor iedereen duidelijk dat de Volks
unie, die het federalisme voorstaat, geen bezwaren 
heeft tegen kulturele autonomie en tegen ekono 
mische decentralizatie. 

Het verheugt ons vanzelfsprekend wanneer de re
gering verklaart dat zij rekening wil houden met de 
volkswil zoals deze bij de jongste verkiezingen tot 
uiting is gekomen en zich bereid verklaart de ge
meenschappen te erkennen en de kulturele autono
mie alsmede een zekere ekonomische decentralizatie 
te verwezenlijken. 

Wij hebben dan ook met de grootste belangstel
ling uitgekeken naar de initiatieven die de regering 
ter zake zou nemen. 

De regeringsvoorstellen zijn tans gekend. 
De P.V.V. heeft van haar kant tegenvoorstellen 

bekend gemaakt en er hadden reeds besprekingen 
plaats tussen de P.V.V.-leiding en de regering. 

Alhoewel noch vanwege de regering noch vanwe
ge de regeringspartijen enig initiatief genomen werd 
om de medewerking of de steun van de Volksunie 
te bekomen, achten wij tans het ogenblik gekomen 
om zelf tegenvoorstellen bekend te maken voor de 
verwezenlijking van de kulturele autonomie. 

Wanneer wij besloten hebben tegenvoorstellen uit 
te werken is het omdat de regeringsvoorstellen ter 
zake ingewikkeld, verward en ontoereikend zijn. 
Het is in een opbouwende geest dat wij, in een po
ging om de regeringsvoorstellen te verbeteren, onze 
eigen voorstellen formuleren waarvan wij menen 
dat zij aanvaardbaar moeten zijn wanneer men het 

eerlijk meent met de verwezenlijking van een door 
iedereen gewenste kulturele autonomie. 

Alhoewel onze voorkeur gaat naar rechtstreeks 
verkozen kultuurraden met wetgevende bevoegd
heid voor alle kulturele aangelegenheden, hebben 
wij er de voorkeur aan gegeven een voorstel uit te 
werken dat zo dicht mogelijk aansluit bij het rege
ringsvoorstel. Wij geven er ons rekenschap van dat, 
na de verwerping van onze amendementen bij de 
voorbereiding van de grondwetsherziening, de op
richting van kultuurraden met wetgevende be
voegdheid op nog grotere grondwettelijke bezwa
ren zou stuiten dan het regeringsvoorstel. 

GEEN SCHiJNAUTONOMIE 
Wij zijn echter de mening toegedaan dat het ver

lenen van kulturele autonomie slechts vruchtbaar 
en weldoend kan zijn wanneer men zonder wan
trouwen en zonder terughoudendheid een stelsel 
van effektieve autonomie verwezenlijkt en geen 
schijn-autonomie. 

Effektieve autonomie veronderstelt : 1° een eigen 
autonoom wetgevend orgaan ; 2' een eigen uitvoe
rend orgaan : 3° eigen financiële middelen Boven
dien moet de bevoegdheidssfeer ruim genoeg zijn 

om een werkelijke kultuurpolitiek te kunnen voe
ren. Er kan moeilijk gesproken worden y^n « auto
nomie » wanneer het zogezegd « autonoorii » wetge
vend orgaan met het grootste wantrouwen bejegend 
wordt en onder bestendige voogdij geplaatst van de 
unitaire regering en het parlement^ ;̂ wanneer net 
uitvoerend orgaan uitsluitend afhangt van de uni
taire regering en uitsluitend verantwoording ver
schuldigd IS voor het parlement ; wanneer de finan
ciële afhankelijkheid van de regeling en het paila
ment totaal IS. 

Wij wensen tans met over te gaan tot een detail
kritiek van de regeringsvoorstellen. De toelichting 
van onze voorstellen zal tevens de ontoereikendheid 
van de regeringsvoorstellen duidelijk maken. 

Wat het wetgevend orgaan betreft he^ft het geen 
zin verstoppertje te spelen en te spreken van « de
kt eten » die geen wetten zouden zijn maar die toch 
« kracht van wet » hebben en die ook volgens de re
gering de waarde hebben van « regionale wetten ». 
Het is dan ook duidelijker en eenvoudiger te spre
ken van « regionale wetten ». 

De oprichting van « raden van senatoren » die 
geen deel-senaat zouden zijn, maar die het in feite 
onbetwistbaar toch zijn zoals voorgesteld door de 
regering stuit op vele bezwaren. Bezwaren van 
grondwettelijke aard, bezwaren van politieke aard. 

Zeker is het dat men afwijkt van het tweekamer
stelsel en de Kamer berooft van haar grondwette
lijke bevoegdheid in alle aangelegenheden die uit
sluitend aan de « raden van senatoren » toever
trouwd worden Van verschillende zijden is hierop 
reeds kritiek los gekomen 

(vervolg op bladzijde 3^ 

Partijvoorzitter Van der Eist in de kijker op de V.ü. kaderdagen en op de perskonferentie te Brusseï^ 
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GEEN MOEITE GENOEG 

Wij gaan hier in het Ninoofse 
om de twee weken de baan op 
met « WIJ ». Elke gemeente 
wordt grondig aangepakt : aan 
iedereen, « groot » en « klein », 
rijk en arm, wordt de kans ge
boden kennis te maken met ons 
weekblad. Maar... of al de ko
pers er werkelijk kennis kun
nen mee maken ? 

Om ter zake te komen, wens 
ik twee opmerkingen te maken. 

U schijnt zich weinig moeite 
te getroosten om vreemde woor
den te vervangen door neder-
landse. 

U doet zich praktisch nooit de 
moeite om bij aangehaalde 
franstalige en anderstalige tek
sten, er de vertaling tussen 
haakjes bij te zetten. 

F.d.K., Ninove. 

HEEL-NEDERLAND 

« Heelnederland mag geen ob-
jekt van wensdromen blijven, 
maar moet een streefobjekt zijn 
met de middelen waar wij over 

9 Wens! U een prachtige 
bontmantel ? 

# Verlangt U afzonderli]-
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Tel.: 48.37.01 

Inl icht ingen kunnen 
steeds 
gratis bekomen worden 

beschikken en in de omstandig
heden van deze tijd ». 

Senator van Haegendoren kan 
niet genoeg gelukgewenst wor
den met deze vastberaden en 
van reëel politiek inzicht getui
gende stelling. 

Het federalisme kan deze 
taak, de hereniging van het ne-
derlandse volk, inderdaad sterk 
bespoedigen. 

Daartoe zijn alle beschikbare 
krachten en alle metoden goed 
en evenwaardig ; zowel de par
lementaire metode van de partij 
als de beïnvloeding van de gees
ten o.a. via Were di, als de har
de metode van de aanwezigheid 
in de bedreigde gebieden door 
de V.M.O. 

Wanneer wij eindelijk de 
strijd bij ons zullen uitgevoch
ten hebben — en dat moet snel 
gebeuren via het federalisme, 
anders kan het te laat zijn — 
dan kunnen wij volledig stre
ven naar dit grotere doel : de 
Nederlanden. 

Deze idee mag in de moeilijk
heden van elke dag zeker niet 
verloren gaan of als onbelang
rijk of als overhaasting worden 
afgedaan. Daarom zijn groepen 
als Were di uit volksnationaal 
oogpunt onmisbaar. 

J.V., Melsele. 

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN 

Onder uw rubriek Wijnazijn 
in « WIJ » gelezen over « Beer-
sel in Vlaanderen ». 

Er zijn nog andere gemeenten 
in Vlaanderen waar de burge
meester, de schepen of sommi
ge gemeenteraadsleden eentalig 
Frans zijn ofwel onze taal met 
moeite spreken. In 1970 zal het 
nog erger worden ; ik ben geen 
pessimist als ik nu al voorspel 
dat in een aantal gemeenten 
rond het Brusselse de vlaamse 
gemeentehuizen zullen bezet 
worden door rabiate (eentalige) 
frankofonen. 

Waarop wachten de Volks-
unieverkozenen om een initia-

Ik 
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uirgeslapen 
wan^... 
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Kuisen en ui tk loppen 
Onze langdurige onderv ind ing ten 
Uwen dienste. 

tief te nemen om aan deze kolo
nialistische toestand een einde 
te maken ? 

Geen geklaag, maar daden om 
aan deze toestand op een wette
lijke manier een einde te stel
len ! 

M.A., Meise. 

VLAAMSE T.V. ? 

« WIJ » heeft het goed te 
zeggen en te ijveren voor de 
Vlaamse zaak, maar het is alles 
tevergeefs. 

Waarom vechten en in de 
bres springen voor een volk 
zonder kuituur of eigenwaarde, 
zonder scheppende kunstenaars 
en zonder bezielde vertolkers 
van die kunst ? 

Bewijs hiervoor : zie maar 
het programma van de « Vlaam
se televizie » met haar gala
avond van donderdag twee we
ken geleden. 

Ik wou er ook eens van ge
nieten en kwam tot de onthut
sende bevinding dat er in heel 
Vlaanderen geen enkele kun-
tenaar is, geen enkele zanger, 
muzikant of danser. 

Dan hebben de Walen toch 
wat meer fierheid. Het is on
voorstelbaar dat die het zouden 
laten gebeuren en dat een gala

avond van de R.T.B, zou gehou
den worden zonder één waalse 
(franse) kunstenaar. 

A.V., Koekelberg. 

AFWEZIG 

Zoals u zeker weet telt leper 
vele kuituur- (ook politieke) 
verenigingen. Maar in de am
nestiebetoging waren ze er niet, 
geen voorzitters, geen onder
voorzitters... waarom ? 

Zijn ze dan niet voor amnes
tie ? Ze hebben nochtans be
toogd voor Leuven en Brussel. 
Ze waren er ook niet, de V.O.S.-
sen, die jammer genoeg op 27 
oktober hun vergadering had
den. 

Voelen ze niet, dat de oude
ren die de strijd voor amnestie 
terug opgenomen hebben, reke
nen op de jeugd, ook van leioer 
die er te Antwerpen niet was ? 

Hoe wil men bouwen aan een 
nieuw Vlaanderen als de stich
ters en zij die er voor stierven 
niet erkend worden ? Ergens 
las ik dat, maar ik hoop dat het 
geen waar moge zijn : « Vlaan
deren gaat ten onder aan de laf
heid en durfloosheid van hen 
die beweren het te beminnen ». 

C.R., leper. 

MECENAS 

20 meters op 2 van de « Banque 
de Paris et des Pays-Bas » op de 
kouter te Gent ! In dit opschrift 
zit wel « Paris » maar ook 
« Pays-Bas » en dat kunnen we 
te Gent niet meer nemen, ze
ker niet meer na de kronkelin
gen van de « Banque générale 
Bank » ! 

J.V., Gent. 

BRT EN POLITIEK 

Dat de BRT en inzonderheid 
de Vlaamse T.V. meer dan eens 
tekort schiet op het stuk van 
open informatie in verband met 
p o l i t i e k e aangelegenheden, 
werd reeds door velen beklem
toond. 

Waar dan toch een poging ge
daan wordt dit enigszins te ver
helpen, stellen we vast dat dit 
gebeurt wanneer de kijkdicht
heid het laagst is : de politieke 
tribunes te 19 u 35 en de debat
ten in de laatavond. Waarom 
worden die programma's niet 
na het T.V.-joernaal uitgezon
den ? De mededelingen van de 
regering krijgen wél voorkeur
behandeling. Is de T.V. er soms 
ten dienste van de regering ? 

Men hoort de laatste tijd vaak 
spreken van politieke opvoe
ding. Zou het dan niet normaal 
zijn dat de programma's die 
over die onderwerpen handelen 
een zo groot mogelijk publiek 
in de T.V. bereiken ? 

K.M., Ganshoren. 

Als ik mij niet vergis las ik 
enkele weken geleden in uw 
blad dat de « Bank van Parijs 
en de Nederlanden » moest ge
prezen worden als mecenas voor 
de vlaamse kunst en de kuituur. 
Tot mijn verwondering zag ik 
verleden week, vlaamse vrien
den vertelden mij dat dit er 
reeds maanden hing, een reus
achtig uithangbord, ongeveer 

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

von de redaktie 

Brussel, IA november 1968. 
3etr.: nogmaals abonnementenslag 

Vorige week hadden we het over de "jassen" van 
het I jzerfront, die als vlaamsgezinden zich 
kweten van een al lerbelangri jkste taak, het ver
spreiden van hun frontblad, op zeer korte afstand 
van het front waar ze zo vaak in levensgevaar ver
keerden. 
Vandaag hoeven wij voor "Wij" geen doodsgevaar 
te trotseren om ons blad aan de 71an te brengen 
en om de abonnementenslag te voeren. Dat gaat 
tegenwoordig zeer m s t i g en bedaard, met huis
bezoeken en zo, een praatje met een kennis die 
in aanmerking komt, het opsturen van proefnummers 
en dies meer. . 
'•'e willen do.armee het werven voor ons blad zoals 
onze propagandisten dat doen - en goed doen -
niet irinimalizeren. >laar het voorbeeld t rek t , 
ook het voorbeeld van de onvermoeibaren, die daf 
in dag uit, weken aan 6én vstuk de l:>aan optrekker 
en telkens opnieuw'met een nieuwe lading bij hun 
aJTdeling arriveren. 
De nieuwe abonnementenslag die vorj.ge zondag ia 
ingezet heeft echter in het licht van de over
winning van jongstleden 31 rnaart een andere di
mensie verkregen: met de aangroei van de kiezers-
massa van de Volksunie is het werfgebied voor 
onze gedachte zoveel groter geworden en kunnen 
wij nu gaan werven in nieuwe, tot dan toe nogal 
afgesloten randgebieden. Dat verleent aan de 
abonnementenslag 1968-69 een zeer bijzondere be
tekenis, namelijk deze dat de verkiezingsoverwin^» 
ning nu moet gevolgd worden door een grote expan
sie van ons blad, nog steeds ons voornaamste en 
regelmatigste propagan5a-or»^n">^ \^{/ü 
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GRONDWETSHERZIENING 

EN DE VOLKSUNIE 
(vervolg van hladzijde 1) 

HET KAN EENVOUDIGER 
Het komt ons voor dat het veel eenvoudiger is, in 

overeenstemming met de geest en de techniek van 
de grondwet en van ons parlementair stelsel, de 
wetgevende bevoegdheid in kulturele aangelegen
heden toe te vertrouwen aan de, ook door de rege
r ing voorziene taalgroepen in beide kamers. Meteen 
wordt dan de normale wetgevende techniek toepas
selijk en zullen de regionale wetten zoals de gewone 
wet ten in het parlement behandeld en gestemd wor
den. Het wordt dan ook overbodig « de voorgestelde 
teksten aan te vullen met bepalingen betreffende 
diverse aangelegenheden zoals modaliteiten van 
vergaderen, stemmen, onverenigbaarheden, enz... ». 

Ongetwijfeld zijn er heel wat minder grondwet
telijke bezwaren aan te voeren tegen ons voorstel 
dan tegen het regeringsvoorstel, vooral wanneer 
men ons parlementair stelsel wenst te eerbiedigen, 
zoals dit door de Grondwet ingericht is. 

Wat nu de bevoegdheidssfeer betreft is het zeker 
niet gelukkig in de Grondwet zelf een lange opsom
ming te geven van wat men beschouwt als « kultu
rele aangelegenheden ». Het zou moeten volstaan 
he t principe van de kulturele autonomie in de 
Grondwet in te schrijven en het aan de wetgever 
over te laten in 'n gewone wet te bepalen welke aan
gelegenheden behoren tot het domein van de « kui
t uu r in ruime zin. Wat ons betreft zijn wij er ove
rigens voorstander van de mogelijkheid open t e 
la ten dat de wetgever ook andere aangelegenheden 
dan kulturele zou overdragen aan de « taalgroepen » 
wanneer in de toekomst de noodzakelijkheid of de 
wenselijkheid hiervan zou aanvaard worden. Aldus 
zou de noodzaak van een nieuwe grondwetsherzie
ning uitgeschakeld worden wanneer men de auto
nomie van de gemeenschappen zou wensen te ver
ruimen. Indien men toch een opsomming van de 
kulturele aangelegenheden in de Grondwet wil op
nemen is het nodig de lijst van elf punten vervat 
in de regeringsvoorstellen aan te vullen. 

Wat het uitvoerend orgaan betreft — in casu de 
ministers, staatssekretarissen of onderstaatssekreta-
rissen voor nationale opvoeding en kui tuur — komt 

het ons onontbeerlijk voor dat deze er toe gehouden 
zijn hun beleid te verantwoorden voor hun onder
scheiden « taalgroep » in de aangelegenheden die 
onder de bevoegdheid vallen van de taalgroepen en 
meer bepaald de uitvoering van de kulturele begro
ting. 

Het is volkomen onlogisch en onaanvaardbaar dat 
het « uitvoerend orgaan » zich zou moeten verant
woorden voor het unitair parlement doch niet voor 
het wetgevend orgaan waarvan het de beslissingen 
moet uitvoeren. Dit is een karikatuur van autono
mie. 

ONVERENIGBAAR EN ONREDELIJK 
Ten slotte is er de derde voorwaarde die wij voor

op gesteld hebben : een totale financiële afhanke
lijkheid van de unitaire regering en het parlement 
is onverenigbaar met het begrip autonomie. 

Wij willen het door de regering voorgestelde stel
sel — het ter beschikking stellen van een globaal 
krediet — aanvaarden op voorwaarde dat hierop een 
korrektief aangebracht wordt en ten minste prin
cipieel de mogelijkheid voorzien wordt dat de ge
meenschappen voor het voeren van hun kultuurbe-
leid over eigen inkomsten zouden kunnen beschik
ken. 

De regering voorziet dat de grote agglomeraties 
die zij wenst op te richten over eigen inkomsten 
zouden kunnen beschikken, en daarom werden de 
artikelen 110 en 113 van de Grondwet aan herzie
ning onderworpen. 

Welnu het is niet meer dan redelijk ook aan de 
gemeenschappen toe te staan wat men aan de grote 
agglomeraties wil toestaan. 

Het is in ieder geval een vereiste om te kunnen 
spreken van autonomie. 

Er zijn nog andere afwijkingen van de regerings
voorstellen in onze tegenvoorstellen (o.m. voorzien 
wij dat de kul tuurraad voor het duitse taalgebied 
zal gekozen worden door de inwoners van dit ge
bied, wat ons elementair voorkomt), doch wij wil
len ons in deze beknopte uiteenzetting tot het essen
tiële beperken. 

DE GRENDEL-PROCEDURE 
Wij hebben er naar gestreefd van onze tegenvoor

stellen een logisch samenhangend geheel te maken 
en hopen hierin geslaagd te zijn. Het is wel over
bodig aan te stippen dat de Volksunie radikaal ge
kant is tegen iedere grendel-procedure in een uni
taire staat. Dit is trouwens ook het standpunt van 
alle Vlaamse verenigingen, zoals dit nog zo pas op 
de Staten-Generaal van de Vlaamse Verenigingea 
bevestigd werd. 

Wij willen of wij kunnen de invoering van de 
kulturele autonomie niet afhankelijk maken van 
het gelijktijdig invoeren van de grendelprocedure. 
Overigens stellen wij vast dat van vlaamse C.V.P.-
zijde steeds het standpunt verdedigd werd dat er 
slechts sprake kan zijn van het invoeren van een 
grendelprocedure nadat een oplossing zal gegeven 
zijn aan alle hangende problemen met betrekking 
tot de vlaams-waalse verhoudingen, waaronder he t 
probleem Brussel en de aan de Vlamingen in Hoofd
stad Brussel te geven waarborgen tegen minorizatie 
bizonder belangrijk is. 

Ook van vlaamse C.V.P.-zijde kan men moeilijk 
aanvaarden, menen wij, dat een beslissing over de 
grendel-procedure afgedwongen wordt zolang er 
geen oplossing gegeven is aan het probleem Brussel. 

Anderzijds dient de vraag gesteld of men van 
Waalse zijde nog wel zoveel belang hecht aan een 
grendelprocedure die in het perspektief van een 
verdere evolutie in federalistische richting die on
getwijfeld beantwoordt aan de waalse verzuchtin
gen naar ruimere autonomie, ook op andere gebie
den dan het kulturele, slechts een hinderpaal kan 
zijn. 

Op zijn minst komt het ons aangewezen voor de 
kwestie van de grendelprocedures uit te stellen en 
deze niet te koppelen aan de verwezenlijking van 
de kulturele autonomie, die hierdoor onmogelijk 
wordt. 

Wij wensen ondubbelzinnig te verklaren dat wij 
niet zinnens zijn ons te lenen tot een spel van wis
selmeerderheden, waardoor de grendelprocedure 
zou gestemd worden met de steun van de P.V.V. en 
men op de Volksunie zou rekenen om een gebrek
kige, ontoereikende en afgegrendelde kulturele au
tonomie goed te keuren. 

Het is tans aan de regering en aan de regerings
partijen een keuze te doen. Zoals de regering ver
klaard heeft dat over haar voorstellen kan onder
handeld worden, kan wat ons betreft, ook over de 
tegenvoorstellen van de Volksunie onderhandeld 
worden. 

F. VAN DER ELST 

VOORSTELLEN VAN DE VOLKSUNIE INZAKE GRONDWETSHERZIENING 
Art. 3 bis x. 
1. België omvat drie taalgemeenschap
pen : de nederlandstalige gemeenschap, 
de franstalige gemeenschap en de duits-
talige gemeenschap. Er zijn vier taalge
bieden : het nederlandse taalgebied, het 
franse taalgebied, het tweetalige gebied 
Hoofdstad-Brussel en het duitse taalge
bied. 

De nederlandse taalgemeenschap is 
gevestigd in het nederlandse taalgebied 
en in het tweetalige gebied Hoofdstad-
Brussel; de franse taalgemeenschap in 
he t franse taalgebied en het tweetalige 
gebied Hoofdstad-Brussel; de duitse taal
gemeenschap in het duitse taalgebied. 

De grenzen van elk taalgebied worden 
door de wet vastgesteld. 

De drie taalgemeenschappen zijn au
tonoom op kultureel gebied. De inhoud 
van deze kulturele autonomie wordt bij 
de wet bepaald. 

Deze autonomie kan bij de wet tot 
andere terreinen dan de kui tuur worden 
uitgebreid. 

Art. 3 bis 2. 
2. Voor de bij de Grondwet bepaalde ge
vallen wordt in elke Kamer een neder
landse en een franse taalgroep samen
gesteld. 

De volksvertegenwoordigers en de se
natoren bedoeld in art ikel 53, 1° en 2°, 
gekozen door de kieskolleges die inte
graal tot het franse taalgebied behoren, 
maken deel uit van de franse taalgroep 
van hun Kamer. 

De volksvertegenwoordigers en sena
toren, gekozen door de andere kieskolle
ges dan bedoeld in het tweede lid, als
mede de senatoren bedoeld in art. 53, 3°, 
maken deel uit van de nederlandse of 
van de franse taalgroep van hun Kamer, 
naargelang zij de eed in het Nederlands 
dan wel in het Frans afleggen. Wordt de 
eed in verscheidene talen afgelegd dan 
is de taal waarin hij eerst wordt afge
legd bepalend. 

De volksvertegenwoordigers en sena-
tor°n die de eed alleen of eerst in he t 
Duits hebben afgelegd, behoren tot geen 
van beide taalgroepen. 

Art. 3 bis § 3. 
§ 3. De nederlandse en franse taalgroe
pen in de beide Kamers hebben wetge
vende bevoegdheid in kulturele aange

legenheden, elk voor hun eigen gebied; 
zij oefenen deze bevoegdheid uit door 
middel van regionale wetten, door hen 
aangenomen volgens de bepalingen die 
gelden voor gewone wetten, en door de 
koning bekrachtigd en afgekondigd. 

De nederlandse taalgroepen zijn be
voegd voor het nederlandse taalgebied, 
alsmede voor de instellingen gevestigd 
in het tweetalige gebied Hoofdstad-
Brussel, waarvan de aktiviteiten moeten 
beschouwd worden als behorend tot de 
nederlandstalige gemeenschap. 

De franse taalgroepen zijn bevoegd 
voor het frans taalgebied, alsmede voor 
de instellingen gevestigd in het tweeta
lig gebied Hoofdstad-Brussel, waarvan 
de aktiviteiten moeten beschouwd wor
den als behorend tot de franstalige ge
meenschap. 

De taalgroepen in beide Kamers stem
men jaarlijks de kulturele begroting van 
hun resoektieve gemeenschap; zij wordt 
gespijsd door een globaal krediet door 
de wetgever goedgekeurd, en door ei
gen inkomsten goedgekeurd door de 
taalgroepen zelf krachtens art. 110, 
tweede lid. 

Art. 3 bis § 4. 
§ 4. Met uitzondering van de ontwerpen 
van de kulturele begrotingen, worden al
le ontwerpen of voorstellen van regiona
le wet voor advies aan de afdeling wet
geving van de Raad van State voorge
legd. . . 

Indien volgens het unanieme advies 
van de afdeling wetgeving, het ontwerp 
of voorstel de bevoegdheid van de taal
groepen te buiten gaat, wordt de proce
dure in de schoot van de taalgroepen 
slechts voortgezet na een gunstige rezo-
lutie van beide Kamers. 

Art. 3 bis § 5. 
§ 5. Een wet bepaalt de waarborgen die 
de ideologische en filozofische minder
heden in kulturele aangelegenheden ge
nieten. 

Indien volgens het in § 4. eerste lid 
van dit artikel bedoelde advies van de 
Raad van State, een ontwerp of voorstel 
van regionale wet de in het eerste lid 
bedoelde wet schendt, kan dit ontwerp 
of voorstel door de taalgroepen slechts 
met een meerderheid van twee derden 
aangenomen worden. 

Art. 3 bis § 6. 
§ 6. De ministers, staatssekretarissen en 
onderstaatssekretarissen, die de begro
tingen waarvoor de taalgroepen bevoegd 
zijn onder hun beheer hebben, zullen 
hun beleid in de aangelegenheden die 
onder de wetgevende bevoegdheid van 
de taalgroepen vallen, voor hun respek-
tieve taalgroep in Kamer en Senaat 
verantwoorden. 

Art. 3 j i s § 7. 
§ 7 (of § 6). Er bestaat voor het duitse 
taalgebied een door de inwoners ervan 
gekozen kultuurraad, waarvan de wet 
de samenstelling en de wijze van verkie
zing bepaalt, en de bevoegdheid nader 
regelt. 

Art. 6. 
aan te vullen met een derde lid luidend 
als volgt : «Het genot van de rechten 
en vrijheden aan de Belgen toegekend, 
moet zonder enige diskriminatie ge
waarborgd worden ». 

Art. 23 § 1. 
§ 1. Het gebruik van de in België gespro
ken talen is vri j . 

Het kan niet worden geregeld dan 
door de wet. 

De wetten op het gebruik van de ta
len waarborgen de toepassing van de 
volgende beginselen : 

In het nederlandse taalgebied is de 
officiële taal het Nederlands. 

In het franse taalgebied is de offi
ciële taal het Frans. 

In het taalgebied Hoofdstad-Brussel 
zijn de officiële talen, met gelijke waar
de, het Nederlands en het Frans. 

In het duitse taalgebied is de officiële 
taal het Duits, behalve voor de akten 
en bescheiden waarvoor de wet het ge
bruik van andere talen naast het Duits 
voorschrijft. 
Art. 23 § 2. 
§ 2. In afwijking van de vorige para
graaf wordt het gebruik van de talen in 
het nederlandse en het franse taalge
bied geregeld bij regionale wet. 

Nochtans regelt in deze taalgebieden 
de wet het gebruik van de talen in de 
diensten waarvan de werkkring een 
deel of het geheel van één of meer ande
re taalgebieden omvat. 

ifj-»i^i» ^ 
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Art. 110. 
na het eerste lid een nieuw lid als twee
de lid inlassen, luidend als volgt : 
«Geen last, geen heffing ten behoeve 
van de nederlandse en franse taalge
meenschappen kan worden ingevoerd 
dan bij regionale wet, en uitsluitend tot 
dekking van de begroting betreffende 
de aangelegenheden waarvoor de taal
gemeenschappen autonomie genieten 
overeenkomstig art. 3 § 1». 

Art. 113. 
Behalve de gevallen door de wet uit

drukkelijk uitgezonderd, kan van de 
burgers geen vergelding worden gevor
derd dan alleen als belasting ten behoe
ven van het Rijk, de taalgemeenschap
pen, de provincie of de gemeente. Er 
wordt geen wijziging gebracht aan de 
tans bestaande organizatie van polders 
en wateringen, die onderworpen bu^ft 
aan de gewone wetten. 



WIJ 

V.Ö.WET^OORSTEL 

taalkaders 
in het 
leger 

(v.d.) In het leger zijn de Vlamingen 
nog lang niet aan hun trekken. De 
franskiljonse maffia aan de top en in 
de beruchte wapenkomitees, die het bij 
de bevordering der hogere officieren 
voor het zeggen heeft, is nog even 
hondsdol anti-vlaams als tijdens de 
Ijzertragedie. Vlaamse officieren kun
nen hierover sterke verhalen vertellen. 

Minister Segers is van plan door aller
lei maatregelen hieraan te verhelpen. 
Zo heeft hij het vervroegd pensioen 
voor de opper- en hogere officieren be
dacht. De samenstelling van de wapen
komitees wil hij paritair zien gebeuren. 

Maatregelen die op zich zelf lofwaar
dig zijn al vallen de rezultaten nog af 
te wachten. Maar wat blijft er van deze 
maatregelen over, als een opvolger 
daaraan vierkant zijn hakken veegt, en 
een andere personeelsbeleid gaat voe
ren ? Hij is niet gebonden door de poli
tiek van zijn voorganger. 

Daarom willen de Volksunie-fraktie 
van Kamer en Senaat gezonde toestan
den scheppen door middel van de wet, 
die de mekaar opvolgende ministers 
moeten uitvoeren. Met dit doel voor 
ogen hebben zij het oude wetsvoorstel 
De Boodt (oprichting van taalkaders) 
opnieuw Ingediend. Hierdoor zal het 
aantal vlaamse officieren, ook aan de 
top, in dezelfde 60/40 verhouding zijn 
als aan de bazis bij de rekruter ing 
van de miliciens. 

Er werd met opzet aan de tekst niets 
gewijzigd dan enkele termijnen die 
voortvloeien uit het feit dat het voorstel 
ru im zes jaar later opnieuw werd inge
diend. Op die manier zullen de vroegere 
indieners geen gemakkelijk voorwend
sel vinden om het huidige voorstel niet 
te steunen. En deze indieners zijn niet 
van de minste in de C.V.P., de huidige 
voorzitter van de vlaamse vleugel Van 
de Kerckhove, Van den Berghe, huidig 
voorzitter van de senaatskommissie 
voor Landsverdediging, senator Van 
Cauwelaert, die als hoofdredakteur van 
«He t Volk» regelmatig aanvallen 
kreeg van akkuut flamingantisme en 
senator Sledsens, die bij tijd en wijle 
graag voor vlaamsgezind doorgaat. 

Onze parlementairen hebben nu deze 
heren de gelegenheid gegeven hun 
eigen voorstel tot wet te helpen maken. 

Wij zijn benieuwd hoe deze C.V.P.-
dapperen bij de bespreking zullen rea
geren. 

V.E.V. TEGEN 
PSEUDO-DECENTRALIZATIE 

regerings -
voorstel 
onaanvaard -
baar 

(ACO) Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft in een memorandum zijn 
houding vastgelegd tegenover de rege-
ringsplannen inzake ekonomische de-
centralizatie. Om het officieel te zeg
gen : tegenover «he t ontwerp van 
kaderwet, houdende organizatie, plan
ning en ekonomische decentralizatie ». 

Dergelijke memorandums worden 
niet opgesteld in zeer dinamische stijl. 
De zinnen zijn meestal nogal leeg. Ster
ke woorden worden vermeden. Als men 
iets zijdelings kan gezegd krijgen, doet 
men het niet rechtstreeks. 

Maar toch zegt het Vlaams Ekono
misch Verbond in alle duidelijkheid dat 
het overgrote deel van het wetsontwerp 
(dat de regering Eyskens aan he t par
lement wil opdringen) voor de Vlamin
gen onaanvaardbaar is. 

Er blijft van het ontwerp niet veel 

meer overeind na lezing van het V.E.V-
memorandum. Zelfs waar er met (een 
dan nog zeer betrekkelijke) waarde
ring gesproken wordt over het toeken
nen van advizerende bevoegdheden aan 
de gewestelijke ekonomische raden (zo
als het ontwerp van de regering voor
ziet), wordt er dadelijk aan toegevoegd 
dat advizerende bevoegdheid te weinig 
is. Decentralizatie is maar écht, als er 
ook beslissingmacht gedelegeerd wordt 
op gewestelijk peil. 

Voor het overige wordt in alle kalmte 
het lamentabele ontwerp in kwestie in
gemaakt. Dat de voorziene samenstel
ling van de gewestelijke ekonomische 
raad van Brabant een steen des aan
stoots zou worden, was te voorzien : 
aan 790.000 Vlamingen woonachtig in de 
vlaamse arrondissementen van Brabant, 
wil het ontwerp slechts evenveel ver
tegenwoordigers toekennen als aan 
230.000 Walen van het arrondissement 
Nijvel, onderstreept het V.E.V. Dat kan 
niet meer door de beugel. 

Uiteraard spreekt het V.E.V. zich ook 
uit tegen de politizering van de gewes
telijke ekonomische raden. De Volks
unie was bij degenen die het eerst heb
ben gewaarschuwd tegen dit absurde 
opzet. Waarom moeten de gewestelijke 
ekonomische raden voor een derde be
staan uit partijpolitieke mandatar is
sen ? Om aan de drie establishment-
partijen de kans te bieden hun gekon

kel voort t e zetten in alle onderdelen 
van het openbaar leven... 

Men kan van het V.E.V. niet verlan
gen dat het nu krijgsgehuil gaat aan
heffen tegen het regeringsontwerp. 
Maar aan duidelijkheid laat zijn memo
randum niets t e wensen over. 

Het is nu onze taak om te verhinde
ren dat de gewestelijke s t rukturer ing 
van het ekonomisch beleid ooit in 
Vlaanderen van start zou gaan op bazis 
van een grondig verkeerd wetsontwerp. 

• GELDHAAiEN OP DE BEURS 

kongo 
schiet op 
kapitalisten 

(ACO) Kongo en Union Miniere heb
ben een oorlog van kommunikees tegen 
elkaar gevoerd, die op de beurs te Brus-
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Nog niet zo lang geleden huldigde Antoon Van der Plaetse, met de hem 

eigen zwier en vinnigheid, met de hem eigen ironie maar ook met nauw verho
len ontroering zijn vriend Wies Moens bij diens zeventig jaar. Nu is hij zelf, de 
vijfenzestigjarige, het mogelijke objekt van de vlaamse huldigings- en herden
kingsmanie. Een manie, die wij wel eens een beetje te oneerbiedig ironizeren. 
Want in haar kern is zij een teken van erkenning van de waarachtige grcflolheid. 

Wat zijn wij aan erkenning verschuldigd aan deze vijfenzestgjarige, die zijn 
pensioengerechtigde leeftijd draagt met een bijna jeugdige, Uilenspiegelse trots 
en een onthechting, die echter niet die van de monnik is en die geen verzaken 
betekent aan de volheid des levens? 

Van der Plaetse : dat is de warme stem van een zich uit zijn verworpenheid 
oprichtend Vlaanderen geweest : een stem die zalen vulde met benauwende jluis-
tering, met harde staccato's, met dreunende roep, met de warme ontroerende 
muzikaliteit van het vers en het proza. Wie der aanwezigen vergeet cAnt het vers 
van Wies Moens, dat hij voordroeg, vijf jaar geleden, y>p een voormiddag van 
het zangfeest in de antwerpse Majesticzaal : « het hart bleef in Vlaanderen ach
ter, het hart is nooit elders geweest ? >. 

Hij heeft als deklamator gekund wat vele modernen die het over een « koe
lere > boeg gooien niet kunnen : hij heeft mensen doen huiveren en de adem 
inhouden. Hij heeft volle zalen tot in het diepste van het hart ontroerd. Een 
r»ooit-berustend vlaams nationalisme, gekondenseerd in het vers van de dich
ters : vanaf het Geuzenlied tot Vercnocke ! 

De geboren Tieltenaar en huidige Kortrijkzaan heeft geen universitaire gra
den behaald en geen hogere instituten afgelopen. Maar de school die hem vorm
de tot Vlaming en kunstenaar was zodanig, dat zij een heel leven tekende. Zij 
was tweevoudig : vooreerst was er Verschaeve, die andere Westvlaming, die in 
de jonge man zijn mannelijke droom zag herleven. Een jarenlange vriendschap 
verbond beiden : < Cyriel Verschaeve zoals ik hem heb gekend > heet het hXiek 
van de leerling over de meester. 

Maar de leerling ging op eigen benen staan en sloeg zijn eigen weg in, naar 
eigen aard en begaafdheid. En daar was dan de tweede school, die hem vorm
de : het Vlaamse Volkstoneel — dat Van der Plaetse zelf eens « een universiteit 
op reis > heeft genoemd. 

Verschaeve vormde de nationalist, de man die voor enkele tijd nog in een 
jeugdtijdschrift zei : « de groten in het leven zijn idealisten >. Vansina noem
de Van der Plaetse bij de weinigen die direkt dk>or Verschaeve gevormd werden, 
en in wie de geest van de meester van Alveringem voortleeft. 

Verschaeve schreef aan de deklamator : « Ik weet dat uw kunst op twee 
benen staat : gevoel en studie ». En aan de nationalist zei hij : « ik ken U als 
onontaardbaar ». 

De tweede leerschool was het Vlaamse Volkstoneel, waar Van der Plaetse 
op drieentwintigjarige leeftijd belandde. Hij maakte de wisselende vormen en 
uitzichten mee van dit reizende teater, vanaf het Volkstoneel van ]. de Meester, 
met Wies Moens als sekretaris en stuiuende kracht, tot het Nationaal T\>neel en 
de groep Staf Bruggen. Over die periode schreef Van der Plaetse zijn « Herinne
ringen aan het Vlaamse Volkstoneel » en hij citeert in dat boek onder meer het 
antwoord van Jacques Coppeau aan Graaf de Grünne, toen die hem naar de 
belangrijkste toneelverschijnselen in Frankrijk vroeg .• « Het is niet in Frank
rijk dat men naar iets nieuws moet vragen : het is in België dat men het beste 
toneel ter wereld vindt >• 

In zijn herinneringen heeft Van der Plaetse beschreven wat een kleine groep 
vlaamse intellekluelen en kunstenaars vermochten, met bitter weinig t>f geen offi
ciële steun, dank zij « een innige verbondenheid, een organisch gegroeide ziels
verwantschap met het eigen volk». Vander Plaetse was een van hen : uit het kon-
takt met de gemeenschap en met haar strijd groeide ook zijn individueel kunste
naarschap en tekende het. Zijn faam als deklamator werd gevestigd op deze ziels-
kommunikatie met de mensen tot wie hij sprak, maar ook op de eigen persoon
lijke stijl die hij schiep — en waardeer het woord een ongexuone draagkracht, 
een inslaande en stilmakende bezieling kreeg. De deklamator werd ook leraar, 
en benevens een handboek over uitspraakleer — na de oorlog was hij verschei
dene jaren leraar in diktie — stelde hij ook een deklamatorium samen « Het 
Lird der Geuzen > waarvan de titel sprekend genoeg is. Ook als regisseur was hij, 
na oorhg en repressie, bedrijvig. 

Wij hopen voor Vlaanderen dat de vijfenzestigjarige nog lang met de hele 
gamma van zijn uitdrukkingsmogelijkheden, aan velen de bezieling moge bren
gen, de genster romantiek, zonder dewelke idealen koud en ideeën onvruchtbaar 
blijven... 

INTERIM. 

sel heel wat herr ie heeft veroorzaakt. 
Het begon met een mededeling ui t 

Parijs, waarui t moest blijken dat McNa-
mara van de Wereldbank aaiivaard had 
te bemiddelen tussen Union Miniere en 
de regering te Kinsjasa. Aldus zou e r 
een einde komen — hoopten de speku-
lanten a la hausse — aan een sedert ja
ren aanslepend juridisch geschil. Men 
zag in alle financiële kroegen rond het 
brusselse beursgebouw eens te meer op 
bierkaart jes het bedrag van de royalties 
berekenen die Kongo, al dan niet via 
een buitenlandse mijngroep aan Union 
Miniere ging betalen. 

De koers van Union Miniere, Katan
ga, K.D.L. en verwanten vloog weer lus
tig omhoog. 

Een paar dagen later was er ander 
nieuws. In een zeer nijdig kommunikee 
liet de kongolese regering weten dat er 
van McNamara's bemiddeling geen 
spraak was. « Er valt niets te bemidde
len » liet Moboetoe zeggen. We hebben 
geen geschillen met de Union Miniere. 
In Kongo bestaat er geen Union Minie
re meer en daarmee basta. 

Dat alles in een kwajongensstijl die 
de plechtstatige heren van Union Mi
niere een gruwel moet zijn, met schimp
scheuten op de kapitalisten te Brussel, 
die ook nu nog steeds het middel vin
den om vet te prebenden uit Kongo over 
te hevelen naar hun eigen bankreke
ning. 

Sedertdien is de stemming rond de 
brusselse tapkasten zeer onzeker. Einde 
van de maand viert het Moboetoe-be-
wind eens te meer zijn verjaardag. Zal 
dat geen gelegenheid zijn om opnieuw 
de snaar van de belgisch-kongolese toe
nadering te betokkelen ? Dat hopen al 
degenen die destijds het vermetel plan 
gemaakt hadden koning Boudewijn 
naar Kinsjasa te sturen, als simbool van 
een verzoening die bepaalde beurskoer
sen tot nieuwe pieken moest opdrijven. 

De koning heeft zich niet tot da t 
schaamteloos spelletje geleend. Maar 
staat hij wantrouwig genoeg tegenover 
de milieus die hem wilden misbruiken 
om op de tè rmi jnmarkt een fortuin te 
verdienen ? 

• HET OFFENSIEF BEGON 

rake 
vragen 
in senaat 

In de Kommissie voor Grondwetsher
ziening heeft senator Jorissen vorige 
week gebruik gemaakt van de aanwe
zigheid van eerste-minister Eyskens en 
van minister Terwagne om beiden te 
konfronteren met hun tegenstri jdige 
ui tspraken in verband met de ekonomi
sche afhankelijkheid van de zes rand
gemeenten. 

Terwijl minister Terwagne zweeg, 
heeft eerste-minister Eyskens na enkele 
doekjes voor het bloeden bevestigd dat 
de zes randgemeenten ekonomisch inge
deeld werden bij het arrondissement 
Halle-Vilvoorde. 

Senator Jorissen zette echter eerste-
minister Eyskens en minister Tinde-
mans klem met zijn vraag over de 
samenstelling van de Ekonomische 
Raad Brabant. 

Het wetsontwerp Terwagne zegt uit
drukkelijk dat 12 afgevaardigden he t 
arrondissement Nijvel zullen vertegen
woordigen (met min of meer 230.000 in
woners) naast 12 voor Leuven en Halle-
Vilvoorde plus de 6 randgemeenten sa
men (met min of meer 800.000 inwo
ners) . Daarnaast zijn er 32 vertegen
woordigers van Hoofdstad Brussel. 
Daarvan wordt niet gezegd dat die pari
tair moet zijn, zodat een meerderheid 
van nederlandstaligen omgetoverd zou 
worden in de vertegenwoordiging tot 
een kleine minderheid. De regering 
bleef het antwoord schuldig. De vlaam
se C.V.P. zat ui termate verveeld 

Senator Jorissen stelde daarbij de 
vraag, hoe het komt dat de regering al
tijd zo bereid is de franstaligen in het 
land de pariteit te geven (op het vlak 
van de ministers en elders), maar da t 
ze over die pari tei t niet wilde spreken 
te Brussel noch voor de ekonomische 
instellingen noch voor de komende 
agglomeratieraad. 

Het offensief kwam raak aan ! 
De V.U. zal op die nagel blijven klop

pen. De regering- zal moeten toegeven 
of duidelijk laten zien, dat ze verder 
het spelletje van de franstalige koloni-
zatie blijft spelen. 
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nazijn 
HET KAN VERKEEREN 

De Volksunie-senaatsfraktie 
is in verhouding zo sterk ge
worden sinds 31 maart dat ze 
nu in aanmerking kwam voor 
het voorzitterschap van een se
naatskommissie. De kleurpar-
tijen slaagden er weliswaar in, 
de V.U. van het voorzitterschap 
van belangrijke kommissies 
ver te houden doch moesten 
toch één voorzitterschap toe
kennen, nl. in de kommissie 
voor de geloofsbrieven. Deze 
kommissie advizeert ondere an
dere inzake aanvaarding van 
senatoren na de verkiezingen. 

De ironie wil dat dit voorzit
terschap toevalt aan senator 
Diependale, wiens kandidatuur 
na zijn verkiezing destijds door 

die zelfde kommissie ongunstig 
werd geadvizeerd op grond van 
losse en naderhand duidelijk 
weerlegde beweringen. 

DE ZOVEELSTE SCHEUR 
De wetsvoorstellen van de re

gering over de kulturele auto
nomie en over de ekonomische 
decentralizatie zullen heel 
waarschijnlijk niet gemakke
lijk door de parlementaire mo
len geraken. Zelfs oud-premier 
Vanden Boeynants heeft al de 
eerste dag van het normale par
lementaire jaar gebruikt om 
tijdens de bijeenkomst van de 
speciale kamerkommissie zijn 

standpunt over de ekonomische 
raad voor Brabant bekend te 
maken. Uiteraard niet om op 
te komen tegen de werkelijk 
onaanvaardbare verdeling van 
de afgevaardigden, maar wel 
om de brusselse en wel de 
brussels-ekonomische belangen 
te verdedigen. Zoals mocht 
verwacht worden meent Van
den Boeynants dat kulturele en 
taalbelangen zonder betekenis 
zijn. Belangrijk is alleen hoe 
de brusselse « herren » hun eko-
nomisch machtgebied verder 
kunnen uitbreiden. Dat dit eko
nomische machtgebied dan ook 
onvermijdelijk hun kultureel 
imperium zal worden, zwijgt 
Vanden Boeynants in alle talen. 

Volgens hem is de regering 
ontrouw geworden aan het re
geringsakkoord, dat hijzelf 
heeft opgesteld. De grootvader 
van de regering meent dat zijn 
« zoon » de grootvaderlijke er
fenis niet trouw beheert. Naast 
alle andere scheuren in alle zo
gezegd unitaire partijen note
ren we deze zoveelste scheur 
met enig genoegen. 

ABOHHEMENTENSLAG GESTART 
Verleden zondag werd op de kaderdagen te Oostende en te Oude
naarde het officiële startschot gegeven voor de ahonnementenslag 
1968-1969. Inmiddels hehhen de afdelingen en arrondissementen in 
de overige provincies ook reeds de nodige richtlijnen en de — voor 
deze nieuwsoortige ahonnementenslag extra voorziene — kaarten 
en formulieren gekregen. We veronderstellen dat de besturen het 
nodige gedaan hehhen of doen om ook de allerlaatste propagandist 
wegwijs te maken — en we wachten dus met spanning op de eer
ste rezultaten, die in een van onze volgende nummers zullen ver
schijnen. 

Inmiddels is het nuttig, even 
de inventaris vandaag op te ma
ken. Onze arrondissementen 
kregen de opdracht, tijdens de 
huidige slag hun aantal abon
nementen met 40 % te verho
gen. We beseffen volkomen dat 
dit geen geringe opdracht is en 
dat ze extra zwaar wordt voor 
de arrondissementen, die tans 
reeds een vrij hoog lezersaantal 
hebben. Het is dan ook niet 
méér dan billijk, dat we deze 
arrondissementen voor het 
reeds geleverde werk extra in 
de bloemetjes zetten en dat we 
— bij het bekendmaken van de 
rezultaten binnenkort, blijven 
herinneren aan hun hoge stand 
ten opzichte van andere arron
dissementen. We zullen dus tij
dens de abonnementenslag zo 
vaak mogelijk twee rezultaten 
publiceren : ten eerste dat van 
de vooruitgang en ten tweede 
dat van de absolute stand. 

Met dit tweede rezultaat pak
ken we vandaag reeds uit. Dit 
is dan de stand aan het begin 
van de slag : 1. Aalst ; 2. Oost-
ende-Veurne-Diksmuide ; 3. St. 
Niklaas ; 4. Mechelen ; 5. Brug

ge ; 6. Antwerpen ; 7. Dender-
monde ; 8. Roeselare ; 9. Brus
sel ; 10. Tongeren ; 11. Gent ; 
12. Leuven ; 13. Hasselt ; 14. le
per ; 15. Oudenaarde ; 16. Kort
rijk ; 17. Turnhout. 

Van de tans best geplaatste 
arrondissementen verwachten 
we, dat ze zich op hun plaats 
zullen handhaven. Van de mid
denslag-arrondissementen ho
pen we, dat ze een poging zul 
len doen om de best geplaat
sten in te lopen. Van de zwak
kere broertjes durven we ver
langen, dat ze een grote inspan
ning leveren om de norm ver 
te overtreffen en zo in de buurt 
te geraken van de goede arron
dissementen. We publiceren 
voorlopig geen cijfers ; wanneer 
we dat straks wél doen, dan zal 
blijken dat de afstand tussen de 
best en de slechtst geplaatsten 
te groot is. Die afstand moet 
verkleinen en het eindrezultaat 
moet zijn dat op nationaal vlak 
de norm van 40 % in ieder ge
val wordt bereikt. 

Onze propagandisten besef
fen dat we dit jaar een extra 

inspanning hebben gedaan om 
onze waardering voor het reeds 
geleverde en nog te leveren 
werk te laten blijken. We we
ten anderzijds dat ze op deze 
inspanning niet zaten te wach
ten om aan het werk te schie
ten. Maar mogen we hen onder 
ogen brengen dat we precies dit 
jaar deze extra-inspanning heb
ben opgebracht, omdat het op
drijven van ons abonnementen
aantal tans noodzakelijker is 
dan ooit ? 

Een partij met meer dan een 
half miljoen kiezers heeft ande
re en zwaardere verplichtingen 
dan de partij van vóór 31 maart 
1968 : de organizatie en de pro
paganda moeten gelijke tred 
houden met de vooruitgang van 
het aantal kiezers. Indien zulks 
niet het geval is, boeren we 
achteruit. 

Achteruitboeren ? Het is het 
allerlaatste waaraan wij den
ken ! Met voor onze ogen een 
Vlaanderen dat steeds massaler 
onze zijde kiest en een toekomst 
die steeds zekerder de verwe
zenlijking van ons voornaamste 
programma-punt — de federale 
hervorming van de staat — be
looft, dienen we méér dan ooit 
te beseffen dat de verwachtin
gen die men in ons stelt en de 
mogelijkheden die voor ons 
opengaan ons geen keuze laten : 
we moeten « de grote sprong 
vooruit » maken. In de aller
eerste plaats met ons blad —-
ons zekerste, ons beste middel 
om de ideeën van het vlaams-
nationaiisme te verspreiden. 

GEEN WAPENSTILSTAND 
De « rode leeuwen » ontwape

nen heel zeker niet. Iets wat 
hen alleen maar tot eer strekt, 
want in een onbloedige strijd 
mogen de wapens in geen geval 
te vroeg worden neergelegd. 
Vooral senator Machtens, de 
inderdaad almachtige burge
meester van Sint-Jans-Molen-
beek krijgt het nogal hard te 
verduren. Senator Baert onder
vroeg de betrokken ministers 
over de nu al bekende zaak van 
de onregelmatige examens bij 
het aanwerven van gemeente
personeel. De ministers ver
klaarden wel dat er geen vuil
tje aan de lucht is, en dat in 
elk geval de zaak verjaard is. 

Dat zowat alle partijen van de 
gelegenheid gebruikt maakten 
om een gezamelijke aanval te 
doen op de Volksunie gaf 
Machtens wellicht een uur vol
doening, naar zijn oorlog met 
de «rode leeuwen» eindigde 
daardoor nog niet. Vooral dat 
laatste verdient genoteerd te 
worden en driedubbel te wor
den onderstreept. De woede 
van de senator-burgemeester 
steeg de laatste weken voort
durend. Zo zou hij aan zijn 
schepenen hebben gezegd : 
«Als ik moet ontploffen, dan 
ontploft gij allemaal met mij 
mee.» De rode leeuw, kame
raad Snollaerts schijnt dan 
toch wel ergens roos geschoten 
te hebben. 

Te Kontich nam een afvaardiging van de Vlaamse Vereniging van Weerstanders en Politieke 
Gevangenen deel aan de officiële 11 novemberplechtigheid. Tijl en Nele legden een bloemenkrans 
neer met als opschrift « Hier ons bloed, wanneer ons recht». Na de Brabangonne werd ook de 
Vlaamse Leeuw uitgevoerd, waarbij politie- en rijkswachtofficieren, een leger detachement en 

overheid eveneens de groet brachten. 

HOFFELIJK 
Het is niet zo moeilijk nieuwe woorden te vormen, 

zeker niet in ons rijke Nederlands. Zo kan bv. « wolkolo-
gie » gevormd worden, als term om de (toekomstige), 
wetenschap over de wolken aan te duiden. Waarschijn
lijk al sinds altijd kijken de mensen naar de wolken om 
uitgaande van wat zij zien, of menen te zien, een vorm 
van kennis en zelfs van vooruitziende kennis af te leiden. 
Pas sinds enkele jaren worden de wolken ook vanuit de 
ruimte gefotografeerd, pas sinds korte tijd weet men ook 
iets over wat op grote hoogte gebeurt en wel niet zonder 
invloed is op de wolken die wij kunnen zien, en waaruit 
we al zo lang het weer voorstellen. Een weersvoorspel
ling waarmee we dan menen te kunnen voorzien dat be
paalde groepen of mensen prikkelbaar en rumoerig zullen 
zijn, of alleen maar gehinderd en kwetsbaarder dan ge
woonlijk, omdat ze hun ouderdom of ziekte scherper 
aanvoelen. 

Bij die mogelijkheid om nieuwe woorden te vormen 
komt dan vaak nog een onbewust geloof in de magische 
kracht van het woord, en dan leeft men in de mening dat 
het nieuwe woord ook de werkelijkheid heeft gevat en 
omgevormd. « Dialoog » heeft sukses als woord, en de 
werkelijkheid van het zo moeilijke gesprek wordt al ver
ondersteld. « Medemenselijkheid » wordt gelanceerd, en 
wie bereid is het woord te bejubelen en te gebruiken 
wordt verondersteld een échte medemens te zijn. Zij die 
dat niet doen zijn dan enkel nog mensen van een lagere, 
verouderde kategorie, en die zal dan wel spoedig uitster
ven. 

En toch kent ook in de « medemenselijkheid » de om
gang met de medemensen vaak zeer primitieve vormen ; 
enkele nogal schreeuwerige woorden zonder inhoud, het 
klopje op de schouder dat waarschijnlijk alleen maar in 
de omgang met paarden past, de veronderstelling dat 
iedereen die men eens ontmoet heeft ons bestaan nooit 
meer vergeet, en vooral de onuitgesproken en ook wel on
bedachte eis dat alle anderen moeten zijn en denken zoals 
wijzelf. Doet de ruimtelijke opeenhoping en de snelheid 
waarmee we naar elkaar toe kunnen komen, ons verge
ten dat daardoor alleen het probleem van de innerlijke 
openheid, van de innerlijke toenadering niet is opgelost ? 

Vergeten we al gemakkelijk dat onze zelfkennis maar 
armzalig is, nog veel gemakkelijker vergeten we dat de 
anderen ons nog veel minder bekend zijn. Dat zij vreem
den zijn en dat we telkens opnieuw naar hun bedoelingen 
tasten moeten. Als nauwelijks zienden in de nacht van 
onze onwetendheid en zelfingenomenheid. 

Er bestaat een klein, niet gedateerd verhaal over de 
ontvangst van een afvaardiging Indianen op het Witte 
Huis in Washington. Die afvaardiging werd op de maak 
tijd genodigd en als echte Indianen zaten zij met onbe
wogen, stalen gezichten en met hun eigen zwijgzaamheid 
aan tafel. Hun hoffelijkheid gebood hun te gebruiken wat 
aangeboden werd, en hierover geen enkele verbazing, en 
zeker geen afkeer te tonen. Voor een waardig, oude 
Indiaan stond een voorwerp in kristal, gevuld met een 
vreemde gele stof. ledere blanke wist dat dit gewoonweg 
een mosterdpot was met uitstekende, scherpe mosterd. De 
indiaanse gast meende dat het een van de gerechten was 
en begon er van te eten. Bij de eerste lepel vertrokken 
wel een paar spieren van zijn gezicht, maar zijn hoffelijk
heid won, hij at verder hoewel hem de tranen uit de ogen 
liepen. De andere Indianen hadden hem nog nooit zien 
wenen, maar toch keek hij hen zo scherp aan dat ook alle 
andere afgevaardigden begonnen te eten — en begonnen 
te « wenen ». 

Misschien ligt in dit verhaal wel een grondslag : hoffe
lijkheid als begin van medemenselijkheid heeft niets te 
maken met uiterlijke vormen, maar alles met de adel van 
hart en geest. Hoffelijkheid is misschien niets anders dan 
het overwinnen van de spanning tussen het waarderen 
van de medemens als werkelijk gelijke en het moedig, en 
vaak lijdend aanvaarden van diezelfde medemens als on
begrijpelijk vreemde. Hoffelijk is wie deze vreemde, ver
warrende mens toch nog, ondanks alles, dezelfde waarde 
geeft die hij in zichzelf zo zeer vereerd. Hoffelijkheid is 
een hard, is slechts een schamel, maar is een onmisbaar 
begin. 

NEMROD. 



Ljiljnazijri 
OMGEKEERDE WERELD 

Een der fraaiste dingen die 
men te Leuven kan bezichtigen 
is het Begijnhof, dat met ont
zettend zware inspanningen en 
met heel veel goede smaak 
wordt gerestaureerd tot een der 
knapste kulturele centra van 
he t Vlaamse land. Dat is urba-
nizatie op z'n bes t ! 

Maar urbanizatie op z'n best 
schijnt in ons land goeddeels 
boter aan de galg te zijn. Op 
iets meer dan 300 meter van 
he t Begijnhof wordt binnen
kort een moderne torenflat op
getrokken. Minister De Saeger 
vindt daar hoegenaamd geen 
graten in; integendeel, hij heeft 
zopas een aantal redenen aan
geven om de bouw van die zo
veelste boerentoren goed te 
praten. 

Binnenkort wordt het unieke 
gerestaureerde Begijnhofkader 
doodgedrukt door de betonnen 
kubus die er boven uit vloekt 

Het zoveelste « geval St Goe
dele » in dit kultuurloos land! 

ZIJN ONTDEKKING 
Op de vergadering van de 

brusselse ekonomische raad is 
Van den Boeynants een vast
stelling ontsnapt, die hem 
blijkbaar 's nachts belet te 
slapen. 

Hij zegde letterlijk : «Het 
volstaat dat in het parlement 
het \vetsvoorstel op de maat
schappelijke zetels van de be
drijven gestemd worai, opdat 
Brussel zou leeglopen ». 

Zelfs Van den Boeynants 
heeft dus ontdekt dat Brussel 
een waterhoofd is, walgelijk 
opgezwollen onder meer door 
het feit dat honderden bedrij
ven die hun exploitatiezetels 
hebben in Vlaanderen of Wal
lonië, hun maatschappelijke 
zetel te Brussel vestigden. 

We kunnen Van den Boey
nants verzekeren dat de 
Volksunie er krachtig zal voor 
ijveren dat het bedoelde wets
voorstel, door mr. Van der Eist 
reeds jaren geleden ingediend, 
vroeg of laat wet wordt. 

Voor één keer willen we Pa
rijs als voorbeeld stellen voor 

frankofoon Van den Boeynants: 
daar zijn de wettelijke schik
kingen reeds genomen om de 
hoofdstad van haar overtollig 
vet te verlossen. En Brussel 
weegt in België nog véél 
zwaarder dan Parijs in Frank
rijk... 

« FLANDRE » EN ALLARD 
Een lezer vroeg ons schrifte

lijk hoe ver het staat met het 
geding tussen Karel, graaf van 
Vlaanderen en baron Allard. 
Hij voegde er een tikkeltje ve
nijnig aan toe : « of durven jul
lie daar ook niet meer over 
schrijven ». 

Durven wél. Maar wat valt 
er over te schrijven ? Behalve 
dan dat het gerechtelijk onder
zoek afgewikkeld wordt in een 
dergelijk laag tempo, dat een 
der hoofdakteurs (of allebei) al 
lang het tijdelijke voor het 
eeuwige dreigt te hebben ver
wisseld vooraleer de zaak op de 
roi komt. 

Wat misschien wel de bedoe
ling is. 

VERDUN 
In de vreselijke slachting die 

wereldoorlog I was, zijn er en
kele namen die als het ware 
simbool geworden zijn van de 
ontmenselijking, de bloedkoorts 
er het grote sterven; de spre
kendste ervan is Verdun. Wie 
vandaag, een halve eeuw later, 
het slagveld van Verdun be-
tieedt, ontkomt nog steeds niet 
aan een huivering. 

Mogen we u even het menu 
voorstellen dat een waals res
taurant, in samenwerking met 
de oudstrijdersvereniging van 
Chaumont-Gistoux, aankondig
de via de superpatriott ieke 
« Pourquoi-Pas ? » aan de prijs 
van 225 fr, naar aanleiding van 
11 november ? 

Hier gaat hij : «Le potage 
Verdun; La victoire de Made-
Ion; La retrai te rapide de l'En-
nemi; Le Manneken-Pis dans 
sa gloire; Les délices de l 'armi-
stice; Le zeppelin de l'Ecus-
son ». 

Het verteren van de potage 

Verdun werd vergemakkeli jkt 
door de aanwezigheid van de 
« schitterende en jonge forma
tie Les Falangers ». 

Smakelijk, heren, en bedankt 
voor het at tente gebaar van 
piëteit tegenover de gekreveer-
den van Verdun en de overige 
slachtvelden. 

VIJF HOVEH VAN BEROEP 
Tot nog toe is de gerechte- • 

lijke infrastruktuur in ons land 
onvoldoende. Een «teen des 
aanstoots was vooral dat er te 
weinig hoven van beroep waren 
hetgeen een overdreven centra-
lizatie tot gevolg had. In de 
Senaatskommissie voor de 
grondwetherziening werd tans 
het principe van 5 beroepsho
ven aangenomen, waarbij het 
amendement van V.U.-senator 
Ballet een belangrijke rol 
speelde. Antwerpen zal dus 
waarschijnlijk een beroepshof 
krijgen, terwijl voor Wallonië 
Bergen of Charleroi in aanmer
king komt. Daarover bestaat 
echter bij de Walen geen eens
gezindheid. Dat was ook de re
den waarom dit bericht in mi
neur in de pers terecht kwam. 
Waarom mag dat niet geweten 
zijn ? En waarom wordt de rol 
van de V.U. in dit verband ge-
minimalizeerd ? 

DEGRESSIEVE 
BOUWPREMIE 

De sociale belangstelling en 
ijver van de Volksunie ligt de 
kleurpai'tijen meer en meer op 
de maag. Onze jongste TV-uit-
zending en de kleurpolitieke 
reakties wijzen daar op. Het 
zaï de kleurpolitieke pers ook 
geen genoegen doen dat dank 
zij een voorstel van „enator Jo-
rissen het verouderde stelsel 
van bouwpremies tans wordt 
aangepast. De ministerraad 
heeft inderdaad ook degressie
ve bouwpremies te verlenen op 
inkomens tussen 110.000 en 
170.000 fr. Dit komt neer op een 
gemiddelde verhoging van 
50.000 fr. mits aftrek van het 
verschil, voortvloeiend uit de 
in komsten verhoging. De bond 
der grote gezinnen had reeds 
geprotesteerd tegen het nega
tief advies van het ministerieel 
komitee, dat geen soepel stand
punt ter zake innam Een reeds 
vroeger ingediend V.U.-voor-
stel heeft tans als bazis gedjend 
voor een soepeler huisvestings
beleid. 

Het bureau van de Oostvlaamse kaderdag te Oudenüarde : van links naar rechts volksvertegen
woordiger Coppieters, de heren Gies Eechaudt, Guido Deroo en Werner Vanden Abeele. 

BOEIENDE 
KADERDACEN 

Vorige zondag startten de provinciale kaderdagen van de 
Volksunie in Oost- en West-V laander en. Ze kenden beid» 
een zeer goede opkomst, een vlot verloop dank zij eei^ 
gesmeerde organizatie (van de gastheren, de afdelingen 
Oostende en Oudenaarde) en vooral een zeer boeiende 
tematiek dank zij de aangesneden onderu/erpen, de open
heid van sprekers en gehoor en het gehalte van de spre
kers. Op beide kaderdagen kvi>am zelfs de wens herhaalde' 
lijk tot uiting om meer dergelijke studie- en organizatie-
ontmoetingen te hebben en dat zegt dan toch meer dan 
voldoende over peil en beleving van het kader van deze 
konfrontatie partijleiding-partijkader. 

In het Hotel Guido te Oostende vergaderden nagenoeg 
150 westvlaamse VU-kaderleden onder voorzitterschap van 
senator Van de Weghe, omringd door volksvertegenwoordi
ger Coppieters en provincieraadslid Van In. Volkvertegen
woordigers Lootens en Babyion en senator Blancquaert 
woonden deze kaderdag eveneens bij. Te Oudenaarde was 
he t bureau samengesteld uit partijvoorzitter Vander Eist, 
provinciaal voorzitter Guido Deroo, Gies Eechaudt en 
parti jraadslid Werner Vanden Abeele. De parlementsleden 
Wouters, Van Leemputten, Diependaele en De Commer 
bevonden zich hier onder de eveneens ca 150 opgekomen 
kaderleden. Op beide kaderdagen werd de t iming keurig in 
acht genomen, te Oudenaarde kon er dank zij een vlot ter 
middagmaal zelfs een pauze meer van af dan te Oostende, 
waar men wat rijkelijker tafelde, en dus wat langer. Sfeer 
en stemming waren zowel in Hotel Guido als in de Keizer 
Karel zaal opperbest, andermaal bleek hoe welkom en 
nodig dit intergewestelijk kontakt is, waarop ondanks de 
zeer grote ernst, de humor zeker niet ontbrak. Er werden 
zeer veel vragen gesteld, die telkens uitvoerig werden 
beantwoord, ook al vielen ze soms buiten het kader van he t 
tema. Uit deze vragen bleek onder andere de grote sociale 
bekommernis van de kaderleden. 

TAKTISCHE LIJN VAN DE PARTIJ 
Het referaat van onze algemene voorzitter werd me t 

•spanning verwacht. Deze verwachtingen werden nie t 
bedrogen : met de hem kenschetsende overtuigingskracht, 
nuchterheid doch (vooral bij het slot) ook innerlijke bewo
genheid, die zich dadelijk aan zijn gehoor mededeelde, 
belichtte voorzitter Van der Eist de verantwoordeli jkheid 
van de Volksunie (die tans een machtspozitie bekleedt als 
nooit tevoren een vlaamsnationale beweging bekleedde) 
niet alleen tegenover haar kiezers doch ook tegenover he t 
gehele volk. Hij beklemtoonde dat de politiek geen hobby 
doch een belangrijke opdracht inhoudt omwille van de ver
antwoordelijkheid die een toekomstige bestuursopdracht 
inhoudt. Vandaar de noodzaak vap een stevig politiek 
gezag, van klaarheid, van objektiviteit en het verwerpeli jke 
en ondoelmatige van verdachtmakingen, waaraan overigens 
he t vlaams-nationalisme zo rijk is. 

Na een bondig overzicht van de vlaamsnationale strijd en 
beweging pleitte onze voorzitter voor een losdenken van 
het vlaams-nationalisme uit al te tijdsgebonden stromingen 
of uit al te utopische strevingen. Sprekend over parti j en 
beweging, waarvan hij het onderscheid belichtte, legde hij 
de nadruk op het belang van het part i jprogramma met zin 
voor schakering, eerbied voor eenieders opvattingen doch 
ook met een minimum van discipline. In elke beweging 
heeft een parti j een eigen taak, een eigen verantwoordeli jk
heid, eigen rechten en plichten, waarvan niet mag afgewe
zen worden zeker niet onder druk van groepen, die in deze 
verantwoordeli jkheid niet delen. Mr Van der Eist gaf 
daarvan enkele historische en aktuele voorbeelden en ging 
dan nader in op het tema taktiek en strategie van de par t i j . 
Hier trok hij zeer klaar en duidelijk de te volgen lijn. 

De algemene voorzitter besloot met een oproep tot ver
dere samenwerking. Een langdurig applaus was het ant
woord. 

METODOLOGIE VAN DE POLITIEK 

Dit referaat viel in twee delen uiteen : de teoretische 
uiteenzett ing werd door volksvertegenwoordiger Coppieters 
op beide kaderdagen gehouden, de praktische te Oostende 
door provincieraadslid Van In en te Oudenaarde door 
partijraadslid W Vanden Abeele (die moest inspringen 
doch het er uitstekend van af bracht) 

Het is steeds een genot naar de heer Coppieters te luiste
ren zo om inhoud als om vorm. Oolc dit referaat werd een 
schoolvoorbeeld ; revalorizatie en stabilizatie van de over
winning van maart ; het niet-aangepast zijn van het parle
menta i r regime; de technische verwezenlijking van het 
federalisme als opdracht voor de V.U.; hoe moet men effi
ciënte politiek bedrijven; de plaats van het nationalisme 
waarbi j de V.U. het beeld moet scheppen van een parti j me t 
vrije handen, kritisch, van het volk, voor het volk. Het werd 
een haarscherpe ontleding van de politiek, van de plaats 
van de V.U. in de politiek en in een samenleving die in 
tegenstelling met de vorige eeuw vandaag uit haar carcan 
groeit en waarin de V.U. nu haar volle kans krijgt. In drie 
kwart ier op zulk een bevattelijke en overtuigende wijze een 
dergelijk tema uitdiepen is een krachttoer en wettigde ten 
volle het applaus. 

Mr. Van In en de heer Vanden Abeele ontleedden dan 
hoofdzakelijk in het licht van deze teoretische beschouwin
gen de praktijk daarvan, geprojekteerd op de parti j , die 
zich voorbereid op een bestuursopdracht doch die daarvoor 
de middelen moet smeden in en buiten de part i j . 

Naar algemene wens zal de tekst van deze belangrijke 
referaten zeer waarschijnlijk gedrukt en onder de V.U.-
kaderleden verspreid worden. 

Stippen we nog aan dat te Oostende ook de noodzaak van 
een provinciaal VU-bestuursorgaan naar voor werd gebracht; 
dat te Oudenaarde vooral de arrondissementen St. Niklaas 
en Oudenaarde en eveneens Gent flink vertegenwoordigd 
waren wat te Oostende voor Roeselare, Kortri jk en Oostende 
gold. Op beide kaderdagen werd bondig gewezen op he t 
belang van de begonnen abonnementsslag en werden hier
bij de gloednieuwe folders ter zake uitgedeeld 

Het is een versleten maar nog altijd deugdelijk beeld : 
met frisse moed — ook omwille van de verhelderde inzich
ten en het opklaren van een beetje jnist — hebben de deel
nemers van deze kader- en kameraadschappelijke dagen af
scheid genomen, om des te efficiënter in hun arrondisse
menten weer aan het part i jwerk te gaan. Kaderdagen als 
deze vragen om nog! 

file:///vetsvoorstel
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MEDEZEGGINGSGHAP EN 
VERNIEUWING. 

Het Dosfelinstituut heeft 
zich in zijn kortstondig be
staan een merkwaardige 
plaats verzekerd in de reeks 
van politieke vormingsinsti
tuten, zodat het niet meer 
aan de lezers dient voorge
steld. 

Een nieuw initiatief is 
voorzeker de regionale wer
king van het instituut, nieuw 
initiatief dat ontstond in het 
arrondissement van Maurits 
Coppieters (stichter - direk-
teur van het instituut). 

Op een perskonferentie te 
St Niklaas werd de regionale 
werking en meer in het hi-
zonder het initiatief van St 
Niklaas aan de pers voorge
steld. 

Uitgaande van de grote 
bekommernis van de Vlaams
nationalisten om hun ideeën 
en hun werking steeds weer 
in de eigen tijd te plaatsen 
en te toetsen aan datgene 
wat leeft in de realiteit, 
heeft het Dosfelinstituut in 
het Waasland, in samenwer
king met de Amedee Ver-
bruggenkringen, de VÜ-arr. 
St Niklaas en de VUJO, be
sloten om een aantal pran
gende problemen uit de ak-
tualiteit aan een grondige 
studie te onderwerpen. Hier
voor werd 'n vormingsciklus 
ontworpen onder het motto 
« Medezeggenschap en ver
nieuwing ». Een eigentijdse 
formule werd hiervoor be
dacht. Ieder tema wordt op 
een eerste avond door een 
deskundig referaat ingeleid 
en wordt op een volgende 
avond het onderwerp van 
een vrije diskussie. De be
doeling hiervan is wel dege

lijk de medewerking én de 
inspraak van zoveel mogelijk 
personen te verwerven om 
tot een dieper inzicht en een 
demokratischer besluitvor
ming te komen. 

Uit de aktuele problema
tiek werden volgende tema's 
genomen voor de eerste ci-
klus : 
1" « Federalisme als wereld
beschouwing en politieke 
leer y>, ingeleid door volks-
vert. Frans Van der Eist. 2° 
« Vredespolitiek », ingeleid 
door hoofdredakteur Toon 
Van Overtraeten. 3° « Ekono-
mische demokratie » ingeleid 
door Dr Maurits Van Hae-
gendoren. 4" « Hervorming 
van het Hoger Onderwijs in 
Vlaanderen », ingeleid door 
volksvert. Maurits Coppie
ters. 

Als slot van de ciklus 
komt er dan een forumavond 
voorgezeten door de direk-
teur van het instituut 'M. 
Coppieters en bestaande uit 
prof. Van Bladel, s.j., prof. 
ir. M. Cliquet en Tony Van 
den Bossche, preses van de 
VNSU-Leuven over het on
derwerp « Kontestatie en 
Protest », waarop een ant
woord zal gezocht worden op 
de vraag waarom de jeugd 
kontesteert en welke beteke
nis daaraan moet gegeven 
worden in onze huidige 
vlaams-nationale strijd. 

Nadere gegevens worden 
in de volgende nummers me
degedeeld en kunnen steeds 
aangevraagd op het sekreta-
riaat Dr Verdurmenstraat 6, 
te St Niklaas. 

W. Vandenabeele. 

NIEUW GELUID ? 

In het socialistisch blad 
8 Voor allen » van 9 november 
jl. lezen we onder «Enkele 
krabbels» een voorzichtig 
Vlaams protest tegen de weke
lijkse artikels van partijvoor
zitter Collard die alle partijge
noten inlicht over alle voorna-
m j vraagstukken en ook over 
het Waalse. Waarom ook geen 
artikels van een vooraanstaand 
Vlaams partijlid geregeld ver
talen voor de franstalige arbei
ders, ook over de vlaamse no
den en grieven, aldus «Voor 
Allen ». 

Anderzijds stelt de schrijver 
vast dat zolang de B.S.P. be
staat er een waalse partijvoor
zitter is. Voor wanneer ook 
hier verandering, aldus de 
schrijver? Waarom geen ambts-
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periode aanduiden voor de par
tijvoorzitter en dan afwisse
lend een nederlands- en een 
franstalige voorzitter aanstel
len ? 

In de Kamer telt de B.S.P. 
30 franstalige volksvertegen
woordigers tegen 29 neder-
landstalige. 

De eis naar «pariteit» komt 
dus niet te vroeg zouden we 
menen. Maar belangrijk is, dat 
ze — hoe voorzichtig ook — 
toch al geformuleerd wordt. 

ELKAAR NODIG HEBBEN 
Temidden van het achter

haald aandoend militair triom
falisme dat met de 50ste verja
ring van 11 november 1918 ge
paard ging is er van officiële 
zijde slechts één klank te no
teren, waarin op de huidige 

spanningen in België gewezen 
wordt. Koning Boudewijn, die 
enkele jaren geleden de twee 
gemeenschappen in ons land 
scheen ontdekt te hebben doch 
nadien daarover in beide (of in 
de drie landstalen) zweeg, heeft 
maandag te Brussel op de 11 
novemberplechtigheid opnieuw 
voor het eerst in het openbaar 
over onze «gemeenschapspro
blemen» gesproken maar dan 
alleen in de zin dat Vlamingen 
en Walen mekaar nodig heb
ben. Wel erkende de vorst dat 
een weigering tot verstandhou
ding tragische gevolgen zou 
hebben. 

Zeker tragische gevolgen 
voor de belgische eenheids 
staat, waarvan de fiktie niet 
langer houdbaar is en van-welk 
besef ook deze zeer voorzichtig 
geformuleerde en nog steeds op 
een verouderde denkwijze steu
nende waarschuwing getuigt. 

11 NOVEMBER HERDACHT 
Op de steeds aangrijpende 11 

novemberherdenking te Diks-
muide werd door de 85-jarige 
kanselredenaar in de St Ni-
klaaskerk e.h. Vanneste, lid 
van het IJzerbedevaartkomitee, 
de grote ontgoocheling vastge
steld over het uitblijven van 
verzoening in ons land en de 
bestendiging van de haat, die 
zovelen het leven kostte. Hij 
eindigde met de bede opdat 
eindelijk de haat zou wijken 
voor liefde. 

Ward Hermans, die de 11-
novembertoespraak hield, vroeg 
zich af of België wel het va
derland van beide gemeen
schappen kan zijn, wanneer een 
halve eeuw na het IJzeroffer 
nog steeds aan de eis Van ge
lijkberechtiging niet is voldaan. 
Hij waarschuwde ten slotte de 
bewindvoerders voor een hard 
ontwaken indien ze in de boos
heid van onbegrip en verdacht- ' 
making volharden. 

ZELFS GEEN APPELEN 
In een intervieuw voor de 

R.T.B, verklaarde kamervoor
zitter Van Acker dat het geen 
zin heeft de kulturele autono
mie samen met de ekonomische 
decentralizatie te willen goed
keuren. Volgens hem zou de 
kulturele autonomie gedurende 
deze legislatuur toch niets kun
nen betekenen. Maar dat bete
kent dan toch maar dat wij 
zelfs geen appelen voor citroe
nen krijgen, het zijn alleen 
maar knikkers. 
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(jeeveedee) Is er een kleine groep Nederlanders — tw '̂ -
honderd, tweehondervijftig, misschien vierhonderd — die 
de gehele eonomische macht in het land uitoefent en doet 
wat haar behaagt ? Over deze bewering van de voor7i< '̂̂ °r 
van het Nederlands Katoliek Vakverbond, enkele weken 
geleden gedaan tijdens een officiële toespraak, is sindsdien 
heel wat te doen. De betreffende bondsleider. Jan Mertens, 
zei dat het griezelig was dat een klein gezelsf^hao kommis-
sarissen van grote bedrijven en banken, die tevens in de 
bestuurskolleges van de universiteiten zitten, zoveel mar'ht 
kunnen uitoefenen. Hij sprak van een beangstigende toe
stand. 

Het katolieke vakverbond had, kort vóór de geruchtma
kende rede van Mertens, in het weekblad van het verbond 
« Ruim Zicht» een aanval gedaan op oud-minister De Pous, 
die tegenwoordig voorzitter is van de Sociaal-Ekonomische 
Raad en van wie bekend is dat hij een groot aantal kommis-
sariaten bekleedt. Deze aanval en de toespraak duidden dus 
op een offensief van de vakbeweging, te meer daar van de 
kant van het (neutrale) Nederlands Verbond van Vakvere
nigingen soortgelijke geluiden kwamen. Ook in het parle
ment kwamen de « 200 van Mertens » ter sprake. De heer 
Aarden van de jonge Politieke Partij Radikalen kondigde 
al aan dat hij zou voorstellen een officieel onderzoek te 
laten instellen naar de beweerde machtskoncentratie. 

De tegenpartij, als wij die zo noemen mogen, zat echter 
ook niet stil. Het blad van het Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen, dat de werkgevers vertegenwoordigt, 
noemde de gedachte van Mertens een spookbeeld, «dat 
thuishoort in het mausoleum waarin al zo veel vooroorde
len over het partikuliere bedrijfsleven een plaats gevonden 
hebben.» Maar tot een feitelijke weerlegging kwamen de 
werkgevers niet. Ze konden er slechts op wiizen dat er ook 
andere machtsinvloeden werkzaam zijn, zoals overheid, 
parlement, maatschappeliike organizaties. de pers en .. de 
vakbonden. Met dit laatste werd de bal dus naar Mertens 
teruggekaatst. 

Wat nu te zeggen van deze kwestie ? Het is een bekend 
feit dat inderdaad een groep van direkteuren en kommis-
sarissen van de grote nederlandse ondernemingen tevens 
nauwe betrekkingen onderhouden met andere grote bedrij
ven. Dat zij daarnaast burgemeester zijn van een grote ge
meente, of kommissaris van de koningin (provinciegoever-
neur), of kurator van een universiteit. Mertens zag dus al
lerlei verbindingen lopen en is daar wantrouwig om gewor
den Hij vergist zich echter wanneer hij stelt dat die 
macht zo griezelig is doordat die verbindingen geheim wor
den gehouden. Want er is heel weinig geheim aan. Wie de 
moeite neemt om de jaarverslagen van de grote onderne
mingen te raadplegen, kan precies zien hoe het «lijnenspel» 
verloopt. Daarmee valt het feit van de macht niet weg, 
maar men kan dan toch niet spreken over een duistere 
samenzwering. 

WIJ 

Westvlaamse V.U.-kaderdag te Oostende : volksvertegenwoordiger Coppieters houdt zijn referaat. 
Het bureau en de zaal luisteren aandachtig : senatoren Vande Weghe en Lootens, provincieraads

lid Van In en vele anderen. 

IN NEDERLAND 
Overigens had de katolieke vakbond wel gelijk dat ze 

stelling nam tegen de heer De Pous wegens zijn kommis-
sarisschap van de scheepsbouwonderneming Rijn-Schelde. 
Want toen enige tijd geleden in verband met een fuzie-
kwestie overlegd moest worden tussen de werkgevers en 
werknemers van Rijn-Schelde, moest De Pous als voorzitter 
van de Sociaal-Ekonomische Raad, scheidsrechter zijn. En 
het is toch wel wat dwaas dat de arbiter financieel aan een 
van beide partijen gebonden is. 

Intussen wordt de vakbeweging door een aantal van haar 
leden ervan verdacht dat zij de zaak van « de 200 » alleen 
maar aanhangig heeft gemaakt vanwege het ledenverlies 
dat de vakbonden lijden. Dit beloopt namelijk vele duizen
den per jaar en Mertens en konsoorten zouden met hun 
aktie trachten een wit voetje te halen bij potentiële leden. 
Voor de waarheid van deze bewering willen wij niet 
instaan. Maar zeker is dat in veel ingezonden stukken in de 
pers de arbeiders zich nauwelijks dankbaar toonden over de 
wijze waarop Mertens de kat de bel aanbond. 

Er is nog een andere « centenkwestie » waarover men zich 
in Nederland druk maakt. Op 1 januari aanstaande wordt 
de BTW ingevoerd, de Belasting op de Toegevoerde Waarde. 
Een groot aantal artikelen in de winkels zal dan duurder 
worden, maar nog niemand weet precies hoevéél. Op het 
ministerie van Ekonomische Zaken zegt men dat de prijs
stijgingen van één tot acht percent zullen bedragen. In 
handelskringen vernemen wij echter dat de stijgingen veel 
aanzienlijker zullen zijn. Zo zouden kleren 20 % duurder 
worden, schoenen zelfs 25 %. Als deze getallen kloppen, 
belooft het weer een roerig jaar te worden aan het loon-
front. Want welke werknemer zal genoegen nemen met de 
gebruikelijke loonsverhoging van enkele percenten als het 
leven veel duurder gaat worden ? De regering heeft al 
gewaarschuwd dat de prijzen na nieuwjaar scherp in de 
gaten zullen worden gehouden. Maar de ervaring met vroe
gere prijsbeheersingmaneuvers van de overheid is niet zo 
gunstig dat de vrees bij het publiek is weggenomen. 

Tenslotte nog een opmerkelijk fenomeen in Nederland : 
terwijl de laatste jaren in de dagbladwereld tal van fuzies 
en koncentraties tot stand kwamen, bestaan er nu juist 
plannen om twee nieuwe dagbladen op te richten. In zekere 
protestantse kringen zijn namelijk grote bezwaren gerezen 
tegen het bekende kristelijk ochtendblad «Trouw», dat 
sinds een aantal jaren een zeer progressieve koers volgt. 
Deze kringen willen daarvoor in de plaats meer behoudende 
kranten, zowel op politiek als op godsdienstig terrein. Zij 
verwijten « Trouw » ook dat het de uitslagen van op zondag 
gespeelde sportwedstrijden publiceert, wat volgens de 
behoudende kringen strijdig is met de bijbel. 

Men ziet hoe ortodoks bepaalde Nederlanders nog tegen de 
dingen aankijken. Maar uit het feit dat er twéé nieuwe 
dagbladen op komst zijn, blijkt ook dat er een zekere ver
deeldheid is bij deze ijveraars voor «persvernieuwing». 
Inderdaad gaat het om twee groepen die het niet eens 
kunnen worden over een gezamelijke doelstelling. Wel een 
tipisch geval van sektarisme dus. Wie dacht dat dit ver
schijnsel in het Holland va^ 1968 uitgestorven zou zijn, 
vergist zich... ""*' 
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VLAAMSE 

STATEN 

G E N E R A A L 

TE BRUSSEL 
Een gezicht in de zaal met onder meer op de tweede rij in het midden de V.U.-

parlementsleden Vander Eist, Jorissen en Bauwens. 

Het bureau tijdens de rede van voorzitter Clem De Ridder : van links naar rechts 
de heren Vandezande, Verhulst, Gerlo, De Broeck, Portier en Daels. 

In deze eerste helft van november is 
Brussel driemaal het toneel geweest 
van drie soorten nationalisme in ons 
land : op 5 november kwamen de waal-
se parlementsleden van alle partijen 
bijeen, op 9 november was het de beurt 
aan de vlaamse verenigingen die in sta-
ten-generaal bijeen kwamen en op 11 
november stak het officiële belgisch 
staatsnationalisme even de kop op naar 
aanleiding van de vijftigste herdenking 
van de wapenstilstand, waarop bij mon
de van de vorst een waarschuwende 
toon weerklonk in deze sfeer van het 
wassend federalistisch getij, 's Anderen
daags weerklonk daarvan in de ope
ningstoespraken van de parlementsvoor
zitters de echo. 

De Staten-Generaal in de koninklijke 
Vlaamse schouwburg vertegenwoordig
den bijna alle vlaamse kulturele vereni
gingen, zoals deze zich reeds vroeger 
periodisch bundelden voor bepaalde ak-
ties en waarvan de jongste emanat ie 
he t zogenaamd 5-november-komtiee is, 
dat vorig jaar op deze datum te Antwer
pen de grote vlaamse betoging organi-
zeerde. 

De vergadering van vorige zaterdag 
is in haar proklamatie onder meer neer
gekomen op een afwijzing van de in de 
regeringsvoorstellen inzake grondwets
herziening voorziene grendelprocedure, 

des te meer daar er voor de Vlamingen 
te Brussel niet de minste waarborg te
gen minorizering voorzien is. 

In feite kwamen deze Staten-Gene
raal neer op een federalistische mani
festatie en kwamen ook neer op een aan
bod tot samenwerking met de politieke 
partijen om het maximum der vlaamse 
eisen te verwezenlijken. En hier moeten 
we dan toch vaststellen dat de kleurpar-
tijen praktisch geen .gehoor hadden ge
geven aai. de oproep, om hun afgevaar
digden naar de zitting te sturen. Behal
ve de Volksunie, die er door haar meest 
prominente leidende figuren vertegen
woordigd was bleven de andere part i jen 
afwezig, uitzondering gemaakt voor 
enkele parlementsleden die er in per
soonlijke naam aanwezig waren. Zulks 
verzwakt ontegensprekelijk het gewicht 
van deze Staten-Generaal en s taat in 
schrille tegenstelling met de bijeen
komst van het « waals pa r l ement» en
kele dagen voordien Deze vaststell ing 
verniindert de verdienstelijkheid van 
het initiatief niet — een gezaghebbend 
waarschuwend geluid te brengen aan de 
vooravond van het zo belangrijke debat 
over de grondwetsherziening — en ook 
niet van de verwachting dat een bunde
ling van de vlaamse krachten buiten he t 
partijwezen niet zonder invloed zal 
blijven op de houding van de alsnog 
unitaristisch denkende kleurparti jen. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

SENAAT 

De Senaat is opnieuw met openbare 
zitdagen begonnen nadat de kommissies 
al wekenlang druk vergaderd hadden. 

De verkiezing van het bureau gat in 
tegenstelling met de verwachtingen geen 
moeilijkheden daar het dreigend onweer 
in de P.V.V. tussen L.V.V. en senator La-
haye afgedreven was. Men heeft senator 
Van der Poorten die zijn kandidatuur 
wou stellen tegen senator Lahaye voor 
de kwestuur een voorzitterschap van 
een kommissie aangeboden en hij heeft 
dit aanvaard. De vage zinspelingen op 
voorzitterschap van de fraktie zullen 
wel nooit werkelijkheid worden daar de 
franstaligen hem daarvoor nooit zullen 
aanvaarden, tenzij hij volledig hun spel 
zou spelen, wat gezien de marginale ze
tel die senator Van der Poorten bezet, 
moeilijk kan. 

V.U. FRAKT I E 

BIJZONDER AKTIEF 

Een incident bij de aanstelling van de 
kommissievüorzitters deed zich voor in 
de kommissie Landsverdediging waar 
door C.V.P.-ers opnieuw de kandidatuur 
van senator Van den Bergh gesteld werd 
hoewel C.V.P. en P.V.V. akkoord waren 
om de voorzitterszetels van Landbouw 
en Sociale Voorzorg te ruilen ten koste 
van senator Van den Bergh en ten voor
dele van senator Custers in Sociale Voor
zorg en van Vreven bij Landsverdedi
ging. 

Ook de V.U. kreeg haar zetel. De 
C.V.P. wilde alleen geloofsbrieven prijs
geven. De Volksunie deed een tegenzet 
door senator Diependaele voor te stellen 
die ooit door deze kommissie van zijn 
mandaat beroofd werd. 

Na zijn vrijspraak voor de rechtbank 
zette senator Diependaele nu de kroon 

op het werk door in de voorzitterszetel 
van deze kommissie te wippen. 

De zet kwam van de kwieke senator 
Elaut, die als deken in jaren van de 
V.U.-fraktie, door zijn vrienden voorge
steld werd om de voorzitterszetel te be
zetten. In insiderskringen heeft 'men 
veel genoegen beleefd aan die zet want 
het weren van senator Diependaele des
tijds op uiterst zwakke gronden is het 
voorwerp geweest van jarenlange dis-
kussie onder insiders. 

De verkiezing van he+ bureau toonde 
duidelijk aan dat er slijtage is en gemis 
aan organzatie bij de drie traditionele 
partijen. 

De 84-jarige Gillbn, die als deken in 
jaren zijn ziekbed verlaten had om nog 
enkele minuten de genoegens van het 
voorzitterschap te smaken, leidde ge
brekkig en de 67-jarige fraktieleider van 

de C.V.P., Viktor Leemans, wist klaar
blijkelijk niet goed wie de kandidaten 
van zijn fraktie waren. Bij de B.S.P. was 
men in hetzelfde bedje ziek en de P.V.V. 
gaat onder het fraktieleiderschap van 
de franssprekende Limburger Vreven 
nog veel blunders tegemoet. 

Het is niet toevallig dat van de eerste 
drie interpellaties er twee van de '.'.U. 
komen. De fraktie is bijzonder aktief en 
heeft al 500 vragen en 40 wetsvoorstel
len ingediend sinds de jongste verkie
zingen. 

Senator Baert, die bijzonder hard ge 
werkt heeft aan de grondwetsherziening 
en met tal van amendementen klaar zit 
interpelleerde over het niet houden van 
taaleksamens in Molenbeek, de gemeen
te van senator Machtens. Hij bleef daar
bij op het strikt juridisch terrein : de 
mogelijke schriftvervalsing. 

Senator Van Haegendoren, schrikte 
dinsdag de diensten van de Senaat op 
met 42 parlementaire vragen. Evenals 
als senator Jorissen is hij uit de Senaat 
niet weg te slaan. Hij volgt vele kom
missies en loopt in het spoor van fraktie
leider Jorissen wat betreft de talri jke 
parlementaire vragen. 

De voorman van het Rassemblement 
Wallon, senator Bologne interpelleerde 
over de „ vernederlandsing van het le
ger » waarbij senator Ballet met zijn 
gewoon brio aanpikte. Minister Segers 
had het natuurlijk £>emakke]ijk in zijn 
repliek. 

Hi] verklaarde o.m het wetsvoorstel 
Ballet voor afschaffing van de achter-
poortjes voor een voorgewende tweeta
ligheid te zullen overnemen. 

De V.U. schijnt t rouwens nog niet 
klaar met haar interpellaties. Senator 
Jorissen heeft er een klaar over het ge
val van direkteur Liénard, en nog ande
re hangen in de lucht. 

De V.U.-fraktie. bijzonder sterk, zal 
nog stukken maken. 
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PLEIDOOI VOOR EERLIJKE ANALISE OER AKTUALITEIT 

In de huidige sociale welvaartsstaat traclit een zware staatsmaciiine de 

sociale vrede te vestigen en te bewaren door een modus vivendi te orga-

nizeren tussen een kapitalistisch produktiesisteem en de wereld van de 

loontrekkenden, tussen werkgevers en werknemers. Deze drie machten — 

staat, patronaat en sindikaten — beschikken in ons maatschappelijk be

stel over ontstellend zware hefbomen. En de kernvraag die ons, federa

listen, bezighoudt luidt of in dit drie-polen-sisteem een demokratie werd 

of kan worden ingebouwd die het welzijn van de gemeenschap — van 

mens en maatschappij — waarborgt. 

In die richting moeten de onderne

mingsraden hun ontwikkeling krijgen en 

in die richting moeten de sindikaten 

hun aktiviteiten verleggen. Zolang zij 

dat niet doen, zolang zij de tijd niet 

rijp achten om de participatie van de 

arbeider in het produktieproces te kon-

kretizeren, plegen zij verraad aan hun 

roeping die i s : de arbeider deprolitari-

zeren. En dat kan enkel betekenen hem 

met gezag en verantwoordelijkheid be

kleden in de onderneming. 

Als het kapitalisme niet bereid zou zijn 

de gedaanteverandering te ondergaan 

die daarvoor noodzakelijk is, dan stel ik 

voor dat in heel West-Europa gestaakt 

wordt. Die macht hebben de sindikaten. 

Voor zulke gebeurlijke krachtmeeting 

voel ik meer dan voor lokale, geïzoleer-

de akties die de wortel van het kwaad 

laten voortwoekeren. 

zodanig in elkaar gegroeid dat men kan 
stellen dat de bedienaars der drie grote 
hefbomen staat, patronaat en salariaat 
als het ware samen één match spelen. 
Denk maar aan het zwaarste probleem 
in de welvaartstaat , dat van de volledi
ge tewerkstelling. Vroeger gold de 
werkloosheid als een soort natuurver
schijnsel. De staat was helemaal niet 
wat hij nu geworden is : de grote verze
keraar van de sociale rizikos van zijn 
onderdanen, opdat hij die rol zou kun
nen vervullen, is er een zwaar budget te 
verwezenlijken en de bazis daarvan is 
het « full employment» . Zo beleven we 
dan dat de sociale welvaartstaat miljar
den spendeert aan de produktie, aan de 
kapitalistische werkgever opdat die 
maar zou zorgen voor tewerkstelling. 

Ik heb deze — al te versimpelende — 
parentezis geopend, omdat ik er telkens 
weer op bits dat een aantal vlaamse en 
andere federalisten de sociaal-ekonomi-
sche problematiek uit het federalisme 

willen bannen terwijl het in feite ook 
op dat terrein een revolutionnaire in
breng te doen heeft. Het kulturele, het 
sociale, het ekonomisch leven is met 
vele draden verstrengeld met het poli
t ieke bestel en in het federalisme zal dat 
nog het geval zijn, al zullen de struk-
turen van het bestel gesocializeerd en 
gehumanizeerd worden. 

DE EKONOMISCHE EN SOCIALE 
STRUKTUREN VOLDOEN NIET 

De gegronde klachten die bij ons in 
Vlaanderen en overal in de westerse 
wereld luid en dringend opklinken en 
waarmee ganse biblioteken kunnen ge
vuld worden, zijn in wezen een gevolg 
van de vervreemding van de mens van 
de s t rukturen der huidige samenleving. 
Het wordt meer en meer duidelijk dat 
aldus de drie grootmachten, waarover 
ik het hier alleen heb — de staat en 
zijn logge bureaukratie, het par tronaat 
in zijn ekonomische en financiële mas
todonten, samen met de gekonsolideerde 
sindikale machten — een schijndemo-
kratie in leven houden, waarin meer be
zorgdheid aan de dag wordt gelegd voor 
de overlevingskansen der verouderde 
instellingen dan voor de geboorte van 
een verantwoordelijke maatschappij 

De verzorgingsstaat heeft ziji. onder
danen meer tot voorwerp dan tot onder
werp gemaakt. Door hen te ontslaan van 
verantwoordelijkheid in het bestel heeft 
hij hem gedegradeerd tot kapitaalgoe
deren, die men koopt en afschrijft oliet 
en smeert in funktie van hun produkti-
viteit. 

Overtuigend in de sociale s t ruktuur 
zijn de sindikaten. Wij onthouden hen 
onze hulde niet voor wat zij in het ver

leden hebben bijgedragen tot de sociale 
rechtzekerheid van de arbeidende mens. 
Wat wij hen verwijten is nochtans fun-
damenteeel. Zij hebben het deproletari-
zatieproces van de arbeider stopgezet 
aan de deur van de onderneming Het 
sociaal apparaat dat zij gebouwd heb
ben voor de arbeider bracht hem wel
vaart, maar het schonk hem geen vr i j 
heid, geen maatschappelijke verant
woordelijkheid, geen menswaardige 
status. Zij hebben er vrede mee geno
men dat hij werknemer, loontrekkende 
bleef. 

Het is alsof zij opgehouden hebben t e 
geloven in de mogelijkheid van he t 
scheppen van een verantwoordelijke 
maatschappij. Zij hebben de wapens 
neergelegd op een ogenblik dat de drem
pel der vrijheid werd bereikt. Toen zij 
het produktieproces moesten gaan ver
menselijken, hebben zij met het kapi
talisme een kompromis gesloten. Zij 
hebben toen de mens opgeofferd aan 
het sisteem. De enooie naam die zij aan 
du arbiter gaven — hij heet welvaart
staat of verzorgingsstaat — kan de 
naakte waarheid niet verhullen die 
luidt dat een verzorgde mens, een wel
varend arbeider daarom nog lang geen 
vrije, verantwoordelijke men- is So
ciaal gezien blijft de arbeider een pro-
letariër. ook in een gouden kooi, zolang 
hij in de onderneming, waar hij zijn 
diensten levert wordt beschouwd en be
handeld als een beleggingsobjek' voor 
de werkgever, als een verlengstuk der 
machine. 

De ondernemingen moeten omge
bouwd worden tot een federatie van 
mensen, tot autonome werkgemeen
schappen. 

J. Olaerts. 
Volksvertegenwoordiger. 

De federalist antwoordt : neen. Hij 
zegt neen omdat in die bestaande struk
tu ren noch de rechten der gemeenschap
pen, noch die der mensen veilig kunnen 
worden gesteld. Noch de staatsstruk-
tuur , noch de ekonomische, noch de 
sociale s t ruk tuur voldoen 

Dat de huidige politieke s t ruktuur van 
de belgische staat de geïnkorporeerde 
volksgemeenschappen geen voldoening 
kan schenken en dat het s taatkundig 
federalisme hier de enige uitweg is om 
aan ieder gemeenschap en eigen vr i j 
heid en verantwoordeli jkheid te schen
ken, moet hier niet meer aangetoond. 

Evenwel lijkt het me nut t ig er op 
te wijzen dat de opdracht van de mo
derne staat veel verder s t rekt dan ten 
tijde van de liberale rechtsstaat. Tans 
hoeft de staat de Rechten van de-Mens 
te garanderen en daarin zijn ook de 
sociale rechten — het recht op arbeid, 
op oestaanszekerheid, op ontwikkeling 
en kuituur — begrepen. Toen de belgi
sche staat in 1830 s tar t te voldeden 4 
ministeries. Hoeveel «sociale» minis
teries alleen tellen we nu ' Toen geen 
enke l ! 

THHS zijn de politieke, de sociale, de 
kulturele en ekonomische s t rukturen 
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De gehele wereld kreeg een foto toegestuurd van Breznjev, de almachtige par-

tijsekretaris van de kommunistische partij in Sovjetrusland, en Gomulka, de 

partij sekr et ar is van de poolse kommunistische partij. Zij ontmoetten elkaar en 

de foto werd genomen ter gelegenheid van het kongres van de poolse partij. 

Breznjev is blijkbaar gelukkig en tevreden over de trouwe Gomulka. En inder

daad Gomulka heeft in zijn urenlange rede voor het kongres volledig en zonder 

enig voorbehoud het standpunt van de russische kameraden in verband met de 

bezetting van Tsjecho-Slovakije verdedigd, en de kommunistische partijen die 

dat niet deden op de vingers getikt. 

Maar een redevoering van een partijsekretaris in een land dat eigenlijk ook 

een bezet land is, betekent helemaal niet het einde van de zorgen van de mach

tige Breznjev. De zorgen van de Sovjets en de eigen zorgen van Breznjev liggen 

dieper, grijpen veel verder dan de oppervlakkigheid van redevoeringen en open

bare verklaringen. 

Lang voor de staatsgreep van oktober 
1917 kende het kommunisme grote 
innerlijke spanningen. De groepsvor
ming en de onderlinge veroordelingen 
wegens onzuiverheid in de leei of in de 
toepassing ervan zijn oeroude kinder
ziekten geweest van deze ideologie. Het 
bleken echter blijvende ziekten te zijn. 

Zolang Lenin leefde domineerde hij in 
df Sovjetunie alles en allen. Na zijn 
dood begonnen al de spanningen tussen 
de « linkse » en « rechtse » groepen tus
sen de voorstanders van «het kommu
nisme in één land » en de onvoorwaar
delijke internationalisten. Stalin heeft 
zijn macht opgebouwd door het opeen
volgend tegen elkaar uitspelen van deze 
verschillende «strekkingen» Toen zijn 
mpcht totaal was geworden, werd ook 
het kommunisme voor vele jaren een 
monolitisch blok Beheerst door de alles 
wetende en allesomvattende konfor-
mistische leiding van de Kominform. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• De verwachte besprekingen na de 

bombardementstop ii Vietnam ko
men maar niet op gang. Zuid-Viet-
nam houdt hardnekkig aan zijn stand
punt vast en aarzelt niet te polemize-
ren met de amerikaanse minister van 
defensie Clark Clifford. 

• De Sovjets lanceren hun Zond - 6, een 
automatische, onbemande satelliet. 
Zoals steeds blijft de opdracht voor
lopig nog duister. Als de proef beëin
digd IS zal dan wel worden bekend 
gemaakt dat alles nnnr wens is ver
lopen. 

• Groeiende onrust in Pakistan, meer 
bepaald in West-Pakistan. Prezident 
Ajoeh Khan wordt beschoten. Een 
paar dagen later worden de leiders 
van de oppozitie aangehouden. Er 
zou een poging gedaan zijn voor een 
kommunistische staatsgreep. 

• )e samenwerking tussen de aftreden
de prezident Johnson en de nieuw 
verkozen prezident Nixon begint. De 
reeks te verwachten aanslagen is 
blijkbaar nog met afgesloten. 

• n Fsjecho-Slovakije wordt de « nor-
malizering » doorgevoerd pers en 
radio worden gezuiverd en buiten
landse reizen worden onder strenge 
kontrole geplaatst. De pozitie van 
Doehtsjek wordt steeds zwakker : de 
oude getrouwen van Moskou komen 
op straat tegen hem manifesteren. 

• De Nasa beslist rond Kerstmis met 
Apollo - 8, met drie man bemand, een 
ruimtereis rond de maan te wagen. 
Door de uitvoerige inlichtingen die 
de Nasa normaal verstrekt zal het 
mogelijk zijn de uitvoering van hun 
plan te volgen en te beoordelen. 

Tito was de eerste na-oorlogse rebel, 
de renegaat, de eerste «titoïst». Hij 
heeft Stalin overleeft, wat Trotsky, zelfs 
in het verre Mexiko niet is gelukt. Na 
de geheime de-stalinizatierede van 
Kroetsjev scheen de eenheid hersteld — 
als er geen «stalinisten» waren ge
weest. Albanië had alles te vrezen van 
het naburige Joegoslavië dat zo graag 
zijn grondgebied zou hebben «afge
rond », daarom was het tegen de toena
dering tussen zijn gebuur en de grote 
broer in Moskou Mao tse toeng, die 
nooit een enkele reden had om Stalin 
uitzonderlijk dankbaar te zijn, bleek 
ineens de trouwste der stalinisten te 
zijn geworden. Kroetsjev was verplicht 
alles in het werk te stellen om het éne 
blok te herstellen. Heel waarschijnlijk 
is hij juist daarover gestruikeld. 

En tans rijst voor Breznjev dezelfde 
vraag : al sinds vele maanden heeft hij 
als grote zorg het bijeenroepen van een 
wereldkonferentie van alle kommunis
tische partijen van de gehele wereld 
om de rechtgelovigheid te doen zegevie
ren, om de eenheid van aktie volledig 
te maken, om het oppergezag van Mos
kou het derde en eeuwige Rome door 
allen te doen erkennen. De konferentie 

is telkens weer uitgesteld. En het is wel 
betekenisvol dat onmiddellijk na de 
redevoering van Gomulka, deze balsem 
voor de zorgenvolle Breznjev, opnieuw 
hoopvol over de mogelijkheid van deze 
bijeenkomst wordt gesproken. 

De redenen waarom Tsjecho-Slova
kije werden bezet zijn ook wel van eko-
nomische aard, er zijn heel zeker mili
taire redenen geweest, maar zouden alle 
mogelijke redenen voldoende zijn ge
weest zonder de zorg voor de ideologi
sche eenheid en rechtgelovigheid ? En 
het ergste voor Breznjev an Moskou is 
geweest dat de kommunistische partijen 
i:i het westen dit niet hebben « begre
pen ». Beter wellicht dat zij dit omwille 
van een groot procent van hun leden en 
mogelijke kiezers niet wilden begrij
pen. Want volgens de kommunistische 
logika en rechtgelovigheid heeft Gomul
ka goed gesproken! Zelfs als hij be
weerde dat de bezetting geen ongunsti
ge invloed « mocht» hebben op de ont
wikkeling van de westerse zusterpar
tijen. Echte proletariërs begrijpen 
immers als dat duidelijk wordt uitge
legd ook de echte proletarische politiek ! 

Maar hoe internationaal ook, hoe 
rechtgelovig ook • de Italiaanse kommu-
nisten wensen geen zelfmoord te ple
gen, zelfs niet op afbetaling; de franse 
kommunisten hebben de mokerslag van 
de voorbije parlementsverkiezingen, die 
dan nog plaats hadden voor de bezet
ting, nog niet verteerd. De tijd dat de 
niet-russische kommunisten alleen maar 
droomden van het russische voorbeeld 
en van de diktatuur van het proleriaat 
die daar zou bestaan, is al lang voorbij. 
En onherroepelijk voorbij : het gewone 
partijlid heeft al geproefd van de moge
lijkheden van het neo-kapitalisme, hoe
wel hij ver van verzadigd is; de meer 
ontwikkelden' kunnen beslist de ont
maskering van Stalin eens de onfeilba
re, niet vergeten. 

En Breznjev zal ondanks de redevoe
ring van Gomulka, wel even opschrik
ken als hij denkt aan Stalin; en zelfs — 
als hij denkt aan Kroetsjev. 

Deze knaap volgt te Villmergen in Zwitserland wel graag de legermaneuvers in 
zijn dorp maar hurkt toch bevreesd neer voor de losbrandingen. Zwitserland 
blijft een neutrale politiek volgen maar houdt het bij een gewapende neutraliteit 

Een paar maanden voor de juni-oor-
log van 1967 m het Midden-Oosten 
schreef de non-konformistische joerna-
list Paul Rassinier dat in dit gebied 
veel meer dan m Vietnam het gevaar 
lag voor een volgende wereldoorlog. 
Hij kon zijn inzicht slechts in een 
weekblad met een voor Frankrijk be
perkte oplage gepubliceerd krijgen De 
juni-oorlog zelf heeft hij niet meer be
leefd. Maar zijn analise is wellicht ook 
nu nog geldig. Al krijgt dit gebied niet 
meer dan een voorbijgaande aandacht. 
De spanning tussen de Sovjetunie en 
Joegoslavië is wellicht niet zo gevaar
lijk als de konflikten in het Midden-
Oosten en in Vietnam, maar het gevaar 
voor een wereldoorlog is er heel zeker 
niet helemaal afwezig 

Joegoslavië is een van die talrijke 
federaal ingerichte staten waarover in 
dit unitaire land liefst niet verteld 
wordt dat zij federaal zijn. Waarschijn
lijk doet men dit in naam van de volks
opvoeding en van de intellektuele ont
wikkeling ! De « Socialistische Fede
rale Republiek Joegoslavië » bestaat 
uit zes republieken . Servië, Kroatië, 
Slovenië, Bosnié-Herzegovenië, Mace
donië en Montenegro Bij iedereen die 
nog iets over de geschiedenis van deze 
eeuw weet roepen deze namen herin
neringen op, bijna allemaal onaange
name. Ook nu nog kent deze volkeren-
mozaik heel wat nationale spanningen. 
Zij veroorzaken echter aktueel geen 
konflikt naar buiten, hoewel het niet 
helemaal uitgesloten is dat de interna
tionalisten in het Kremlin zouden 
trachten er gebruik van te maken. Men 
moet ten slotte een kerstekind zijn om 
te vergeten dat ook voor het Kremlin 
alle middelen goed zijn. Tito, zelf een 
Kroaat, mag tevreden zijn dat de Kroa-
ten de russische kommunisten nog 
meer haten dan hemzelf. 

Maarschalk Josip Broz Tito is de 
oudste, nog levende « rebel » in het 
kommunistische kamp. Hij brak reeds 

vergeten knelpunt 

JOEGOSLAVIË 
in 1948 met de Sovjetunie, en tot de 
boete-tocht van Boelganin en Kroetsjev 
in de late lente van 1955 was « titoist » 
een veel gebruikt en gevaarlijk scheld
woord in de kommunistische wereld. 
Daar tracht men immers nog altijd 
zijn « ketters » ook lichamelijk uit te 
schakelen. Tito is geen ijveraar voor 
het strenge rechtgelovige kommunis
me : hij draagt zijn maarschalkstitel 
met zwier en genoegen en over zijn 
kommunistische maatschappij schreef 
zijn vroegere medewerker Djilas toch 
ook zijn vrijwel doodgezwegen boek 
« De nieuwe klasse » De pragmatische 
Tito werd gered door de koude oorlog 
en door de amerikaanse hulp. Eenzelf
de handigheid in het zich aanpassen 
schijnt niet alleen op buitenlands vlak 
maar ook in de binnenlandse verhou
dingen te spelen. Binnen bepaalde 
grenzen Djilas leeft nog altijd, maar 
de maanden en jaren die hij in de ge
vangenis doorbracht zijn talrijk. 

De spanningen in de kommunistische 
wereld hebben aardrijkskundig-mili-
taire oorzaken, de ekonomie is er niet 
vreemd aan, maar niemand kan loo
chenen dat ook de « rechtgelovigheid » 
een belangrijke rol speelt. Om die re
den vooral is Joegoslavië tans een knel
punt. Sinds 1948 heeft de Sovjetunie er 
zich mee moeten verzoenen dat dit 
land niet meer behoort tot haar mili
tair gebied, ook al zou het een «mooie» 
en «nuttige» afronding betekenen. Ook 
al zouden de havens in de Adriatische 
Zee heel welkom zijn. 

Deze gevestigde toestand beveiligt 
Joegoslavië in zekere zin : het land is 
trouwens geen lid van het pakt van 
Warschau. Maar zijn grenzen liggen 
open : korte grenzen met Italië, Oos
tenrijk en Griekenland, Albanië ligt in 
ruzie met de Sovjets ; maar de gren
zen met Hongarije, Roemenië en Bul
garije zijn lang, en als grens moeilijk 
militair te verdedigen. Het amerikaan
se Pentagon heeft de invalswegen al 
bestudeerd, de Sovjets ontwikkelen 
een zeer drukke spionnageaktiviteit ; 
het Westen hoopt op vertragingsge
vechten om gedurende die korte tijd 
de Sovjetunie dringend te kunnen 
-vaarschuwen. 

Tito zelf hoopt dat hij de partizanen-
geest van tijdens de laatste wereldoor
log terug kan opwekken. IJverig preekt 
hij nu de geest van verzet : « Wij heb
ben onze onafhankelijkheid gevoed 
met het bloed van ons volk, en niemand 
kan ze ons afnemen ». Hopelijk gelo
ven de Kremlin-heren hem, hopelijk 
geloven zij ook in de amerikaanse 
waarschuwingen. Dan kan dit knel
punt weer een tijdje terecht worden 
vergeten. 
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BEUNGRIJKE STAAT 
In België bestaan kiezerslijs

t en waarop men automatisch 
Ingeschreven wordt. In de Ve
renigde Staten moet men zich 
la ten registreren, dw.z. dat de 
burger er een speciale inspan
n ing moet voor doen. In som
mige staten moet men aan nog 
andere voorwaarden voldoen 
dan alleen maar geboren zijn en 
een voldoende aantal jaren ge
leefd te hebben; men moet een 
Keker bedrag aan belastingen 
betalen. In andere staten moet 
men, evenals in Portugal, kun
nen lezen en schrijven. De be
langstell ing voor het politieke 
leven is in de Verenigde Sta ten 
nog veel meer aan schommelin
gen onderworpen dan in Euro
pe.. California was voor de 
Jongste verkiezingen zeker een 
belangrijke staat; welnu, in die 
Btaat waren er bij deze verkie
zingen 1 000 000 minder kiezers 
geregistreerd terwij l er sinds 
1964 een bevolkingsaangroei 
was van 1 500.000 inwoners. 

MINDER DAN EEN DRAAD 
Voor wie een zekere belang

stelling heeft voor he t ameri-
kaanse politieke leven, is he t 
géén nieuws dat in 1960 Ken
nedy met slechts 112 803 gewo-

De westeuropese wereld herdenkt tans niet alleen de wapenstilstand, 50 jaar geleden, in Duits
land denkt men ook terug aan de duitse «omwenteling» van 1918 die samenviel met het einde 
van de eerste wereldoorlog doch behalve de vervanging van de monarchie door de republiek 
spoedig verzandde en aldus geen aanleiding gaf tot de oprichting van een Sovjet-republiek Duits
land. Dat zag er op zeker ogenblik wel naar uit de vele soldaten- en arbeidersraden en 

betogingen zoals deze hier op 9 november 1918 op de Pariser Platz te Berlijn. 

WALLACE 
Bijna de gehele europese pers heeft deel 

genomen aan de amenkaanse prezidents-
verkiezingen. Zi] had haar kandidaat geko
zen : Hubert Horatto Humphrey. Hum
phrey heeft ten slotte, in het bestaande en 
wettige kiesstelsel verloren, hoeveel gewone 
kiezersstemmen hij uiteindelijk ook mag be
haald hebben. Toen Nixon in 1960 dank zij 
hetzelfde kiesstelsel ook heel nipt werd ver
slagen door Kennedy, werd daarover niet 
getieurd. Hoewel ook Kennedy slechts ver
kozen werd dank zij een scherp berekende 
keuze van staten waar hij de meerderheid 
behaalde : een grcfot gedeelte van de Ver
enigde Staten had ook toen aan de verkie
zing van de prezident part noch deel. Over 
de derde kandidaat, George Wallace, heeft 
de grote pers zo lang mogelijk gezwegen : 
het beeld van de twee partijenverkiezingen 
mocht niet geschonden worden. En toch wa
ren er op de 17 prezidentsverkiezingen sinds 
1900 slechts 9 waarin maar twee partijen 
optraden. Pas sinds 1928 hebben de twee 
grote partijen het kiezerskorps praktisch 
onder elkaar verdeeld. Wallace kreeg dus 
in Europa geen belangstelling, want boven
dien kreeg hij het etiket « racist > opge
speld. Wat in Europa gebeurde was trou
wens een spiegelbeeld van wat m de Vere
nigde Staten zelf plaats had. Ook daar leek 
een ernstige derde partij, een derde kandi
daat met wie rekening moest gehouden 
worden aanvankelijk zonder meer ondenk
baar. Bovendien kwam Wallace uit een van 
de armste staten : het gemiddelde inkomen 
m Alabama ligt heel wat lager dan het ge
middelde inkomen in Amerika 'zelf. George 
Wallace is bovendien helemaal geen dol
larmiljonair, die daarom alleen al met aan
dacht en respekt « moet > behandeld vX>r-
den. 

In zijn jonge jaren was Wallace kellner, 
taxi- en vrachtwagen chauffeur en borden
wasser. Hij bokste ook om geld te verdie
nen en was in 1936 en 1937 bokskampioen 
in de bantamklasse met 25 gewonnen en 
slechts 4 verloren gevechten. Want Walla
ce was een werk-siudent die zijn studies Txlf 
betalen moest. Hij maakte wereldoorlog II 
mee en eindigde die met een graad die niet 
hoger was dan sergeant. Reeds in 1945 be
gon hij dan zijn politieke lc*opbaan. Hij 
begon klein, zoals past voor iemand die 
niet over een rijke vader beschikt : nl. als 
lid van het parlement van de staat Alabama, 
In 1958 deed hij een eerste poging om tot 
goeverneur van de staat te worden verko
zen, hij mislukte. Hij mislukte omdat hij de 

minst racistische van de kandidaten was! 
Na die mislukking deed George Wallace 
een uitspraak die uit de mond van een 
politikus niet onverwacht hfomt, maar die 
toch niet behoort tot wat we « nobele 
standpunten » zouden willen noemen. 
Wallace verklaarde : <They out-mggered me 
that time, but they'll never do it again *, 
wat verdietst kan worden als : één keer 
hebben ze mij laten mislukken door de ne
gers maar dat zal hun niet meer lukken. 
Wallace had de politieke en sociale reali
teit in het Zuiden scherper en duidelijker 
leren zien, en als goed politikus hield hij 
daar ckik rekening mee. 

Bij de verkiezingen van 1962 slaagde hij, 
hij werd goeverneur. En waar niet over ge
sproken wordt, hij werd een goed goever
neur! Oordeel zelf en vergeet daarbij niet 
dat de cijfers van tegenstanders van Wallace 
komen! Tussen 1962 en 1966 liet hij 14 
nieuwe « Junior Colleges > en 15 nieuwe 
handelsscholen bouwen, wat niet weinig is 
in een arme staat. Bovendien verminderde 
hij het wagenpark van de regering van Ala
bama va 4.000 limousines tot 3.000 en zijn 
eigen persoonlijk budget liet hij met 
105.000 dollars (5.000.000 bfr.) verlagen. 
VSaor wie enigszins het openbare leven volgt 
toch wel zeer uitzonderlijke prestaties. 

Het mislukte hem in 1966 de grondwet 
te doen veranderen om zijn herverkiezing 
mogelijk te maken ( hij had slechts 4 stem
men te weinig !) en dan liet hi) zijn vrouw 
verkiezen, terwijl hijzelf haar politieke 
raadgever werd met de wedde van 1 dollar 
per jaar. Toen zijn vrouw aan kanker over
leed was George al volop bezig met de voor
bereiding van de prezidentsverkiezingen. 
Een paar miljonnairs hebben hem wel fi
nancieel gesteund, maar de overgrote meer
derheid van zijn inkomsten en bijna ge
heel zijn aanhang komt uit de groep van 
de arme blanken. Als er een arbeiders-kan
didaat was tn de Verenigde Staten dan was 
het de < rechtse > Wallace. 

Het anti-Wallace blad « Time > bracht 
een titelbladzijde met Wallace als arbeider 
gekleed en met een schroefsleutel in de 
hand. 

De kandidatuur van Wallace werd spoe
dig niet meer met een minachtende glim
lach bekeken. De bekende joernalist Alsop 
schreef dat het dit keer « ernstig, dood-
ernstig » was, en niet alleen voor 1968 
maar voor 1972. Is Wallace de < grote > 
verliezer ? Afwachten. 

N. 

ne kiezersstemmen Nixon over
won. Zijn meerderheid was ech
ter zo goed gekozen dat hij een 
overgrote meerderheid behaal
de in de groep grote-kiezers. 
Wat echter de zaak heel pikant 
maakt is, dat als Nixon per 
kiesomschrijving slechts één 
enkele stem meer had behaald, 
Kennedy zijn meerderheid bij 
de gewone kiezers was kwijt 
geweest. De meerderheid zowel 
bij de gewone kiezers als bij 
de grote-kiezers hangt inder
daad soms minder dan aan een 
heel dun draadje. 

OOK GROTE VERLIEZEN 
Maandenlang hebben de ame-

rikaanse troepen plannen ge
maakt voor een « C-Day ». En
kel de ingewijden wisten dat 
deze dag helemaal niets te ma
ken had met een mili taire ope
ratie of met een Vietkong-aan-
val « C-Day » was een aktie te
gen de zwarte geldmarln. die in 
Zuid-Vietnam zeer bloeiend 
was. Op die dag werd door ge
heimhouding de verplichte om

wisseling van de amerikaanse 
betahngspapieren een ver ras^ 
smg. De amenkaanse dollar, 
was al een hele tijd niet m e e r 
het gebruikte betaalmiddeli 
voor de amerikaanse soldaten.! 
De verplichte en verrassende 
omwisseling kostte sommigei 
zwarthandelaars tot 80.000 dol
lars, d i. 4 000.000 bfr. Dergelijk» 
verliezen zijn wel groot, m a a r 
gelukkig niet bloedig! 

WAT HET KOST 

Zoals dat al in het tsaristi
sche Rusland mogelijk was, zo 
is het natuurlijk ook in Ul-
bricht-Duitsland mogelijk t e 
protesteren tegen een bepaalde 
politiek. De vraag is alleen 
maar wat dat kost. In het tsa
ristische Rusland kostte dat 
nogal eens de verbanning naar 
Siberië, een verbanning die 
hard was, maar toch ook heel 
wat vrijheid gaf en bovendien 
de kans om zonder al te veel 
moeite te ontsnappen. Lenin en 
Stalin hebben daarvan h e t 
voorbeeld gegeven. In Ulbricht-
Duitsland kwamen een hon
derdtal mensen voor het ge
recht omdat zij de bezetting 
van Tsjecho-Slovakije hadden 
afgekeurd. Dat kunnen ze in
derdaad. Maar het kost hun ge
vangenisstraf in een gevange
nis zonder vrije wandelrtigen 
in de natuur en zonder kans op 
ontsnapping. Vreemd dat som
mige vrijheidsprofeten da t 
allemaal gewoon en normaal 
vinden. 

NIET SIMPLIFICEREN 
Het gaat er natuurlijk nieï 

om het gevaar van een atoom
oorlog te minimalizeren. En 
evenmin gaat het om het goed
praten van alles wat een op 
rustgeld gestelde generaal zei 
of schreef. Maar ook de kandi
daat vice-prezident LeMay (van 
de derde partij , de groep Wal
lace) heeft recht op een juiste 
berichtgeving. In tegenstelling 
met wat wel eens geschreven 
werd heeft ook hij nooit een 
atoomoorlog verdedigd, tenzij 
als uiterste noodzaak. En daar
in verschilt hij dus niet zoveel 
van de bestaande politiek. 
Maar hij beweert wél dat op 
voorhand verklaren dat men 
nooit atoomwapens zal gebrui
ken, de afschrikkende kracht 
van dit vreselijke wapen weg
neemt Simplificeren is altijd 
verkeerd! 

Deze anti-amerikaanse betoger te Londen werd «zwaar, 
bebloed » opgeleid. Achteraf bleek hij overgoten te zijn met een 
pot rode verf... maar rood bleef op dez& Vietnambetoging toch 

troef. 
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m H H e geschiedenis de drie baltisciie 

l i M b M o t aan de russisclie inlijving in 

éi^^drttiende eeuw, en zelfs daarna, 

een vaalc zeer verschillend politiek lot 

beschoren, dan is er vanaf 1918 een ze

ker parallelisme in hun politieke evo

lutie te bespeuren, een parallelisme tot 

In de tragiek van hun ondergang als 

vrije natie. Onder de dubbele bedrei

ging van de boisjevistische revolutie 

enerzijds, de baltenduitse of grootpool-

se dromen anderzijds, was de nationale 

zelfstandigheid ontstaan uit een natio

nalisme dat in de achttiende eeuw ge

groeid was en gegrondvest werd op 

volkstaal en volkskultuur, zoals trou

wens overal elders als sterkste emana

tie der volkseigenheid gezien en aan

gevoeld. 

De uitroeping der zelfstandigheid 

lioor de verschillende nationale komi-

lees of landdagen betekende nog niet 

meteen, dat deze onmiddellijk erkend 

werd. De Entente erkende bijvoorbeeld 

wel de estische republiek, maar in de 

praktijk kon zij niets doen om haar te 

helpen : de duitse en russische troepen 

waren sterker machtsfaktoren dan een 

diplomatieke erkenning, en aan beide 

zijden was men met een estische of let-

landse staat niet gediend. In Litouwen 

was de situatie anders: Duitsland had 

de zelfstandigheid erkend, evenals de 

voorlopige regering. 

In Estland werd de republiek uitgeroe
pen op 24 februari 1918, de dag na de te
rugtocht van het rode leger, dat week voor 
de naderende Duitser». K. Pats werd minis-
ter-prezident. 

In Letland werd op 18 november 1918 
door de Volksiaad de onafhankelijkheid 
geproklameerd; Dr. K. Ulmanis werd mi
nister-prezident. 

De baltenduitse politieke leiders hoop
ten echter nog op een grootbaltische staat 
met vertegenwoordigers van Duitsers, Let
ten en Esten, maar de duitse nederlaag stel
de een einde aan hun hoop. Terzelfdertijd 
eikenden de bolsjewisten het verdrag van 
Brest-Litowsk niet meer, trokken de balti-
sche landen binnen en stonden met nieuw
jaar 1919 op 50 km. van Reval en Riga. Es-
ten noch Letten hadden een militaire 
macht om tegen het rode leger op te stel
len : de baltischduitse Landwehr en de pas
opgerichte estische regimenten) versterkt 
met duitse vrijkorpsen en vrijwilligers uit 
Finland konden einde januari de rode troe
pen over de Narva terugdringen. 

lp Letland was de situatie verward : de 
binnenvallende rode troepen bestonden ge
deeltelijk uit bolsjewistisch geworden letti-
sche regimenten, en zelfs het lettische batal
jon in Riga bleek onbetrouwbaar. Ulmanis 
riep de Landwehr ter hulp : met de duitse 
rijkskommissaris Winnig werd een overeen
komst gesloten waarbij de vrijwilligers het 
lettische staatsburgerschap en een stuk land 
beloofd werd. Het voorjaar 1919 werd ge
kenmerkt door een verbitterde strijd tussen 
de Letten van Ulmanis en de Esten ener
zijds, en de duitse vrijwilligers, die zich 
niet wilden terugtrekken anderzijds. Daar

bij kwam nog daï een gewezen russische 
generaal, Bermondt-Avaloff, door de uitge
wezen generaal von der Goltz als zijn op
volger aangeduid, een anti-bolsjewistisch le
ger bestaande uit russische en duitse oud-
krijgsgevangenen had verzameld en naar 
Riga oprukte. Met britse en franse hulp 
slaagde Ulmanis ei in Bremondts leger te 
verslaan en tot een akkoord te komen met 
de Landwehr. 

Een levendig-geschilderd verhaal over de
ze epizode vinden wij ondermeer in Ernst 
von Salomons « Die Geachteten ». De nog 
in Latgale verblijvende boisjevistische troe
pen werden in januari 1920 met hulp der 
Polen verdreven. In mei 1920 was de vre-
destoestand in Letland hersteld. Estlands 
onafhankelijkheid was in februari 1920 
reeds door de Sovjetunie erkend, en het
zelfde gebeurde voor Litouwen in juli 1920. 
Daarmee was de onafhankelijkheid zowel 
tegenover de russische bedreiging als tegen
over een baltischduitse machtsgieep veilig 
gesteld. 

Alleen met Polen bleef er van litouwse 
zijde scherpe rivaliteit bestaan : de Polen 
hadden de vroegere litouwse hoofdstad 
Wilna bezet en aangehecht. 

NAAR EEN BALTISCH PAKT 

De geschiedenis der drie jonge republie
ken vanaf hun ontstaan tot hun eerste over
rompeling door de Sovjetunie in 1940 is 
zeker niet zonder krizisogenblikken verlo
pen. 

Estland dat een demokratische grondwet 
kreeg in 1920, waarin ook de — zeer kleine 
minderheden erkend werden, werd tevens 

DE BALTISGHE LANDEN (2.) 

Letland, dat ook zijn russisch hinterland 
veiloor, had dus aanvankelijk grote ekono-
mische hinderpalen te oveiwinnen. Een 
Volkenbondkommissie stelde in 1926 echter 
reeds een heropleving vast. De krizis van 
1930 had echter ook in Letland een ongun
stige weerslag, en de regering had geen 
vastomlijnde ekonomische politiek. In 1934 
bracht een staatsgreep Dr. Ulmanis, de eer
ste ministerprezident van het land terug 
aan de macht. Hij werd staatshoofd en mi
nisterprezident tegelijk, zorgde voor een 
sanering der staatsfinancieën, oiganizeerde 
het hele ekonomische leven, beperkte de 
invloed van buitenlandse kapitalen en oe
fende scherpe kontrole uit op de buiten
landse handel De landbouw werd eveneens 
geialionalizeerd, het kooperatie-wezen on
der kontrole van een centiale instelling ge-
bracht en op de Daugava werd een kracht
station gebouwd. De weikloosheid veidween 
volkomen — en elke zomer kwamen dui
zenden arbeiders uit Litouwen en Polen 
om bij de oogst mee te helpen. 

Op de politieke ontwikkeling van de jon
ge republiek Litouwen woog van in het 
begin reeds een dubbele problematiek, die 
de nationale gevoeligheid raakte. 

Vooreerst was er het probleem van Me
mel en omgeving. Het Memel-gebied met 
zijn gemengd duits-litouwse bevolking werd 
door Duitsland als « irredenta » beschouwd. 
Litouwen van zijn kant probeerde door 
verscheidene maatregelen ten gunste van 
het Litouws de duitse invloed uit de scha
kelen. In de tweede plaats was er het latent 
konflikt met Polen over Wilna (Vilnius), 
dat na de eerste wereldoorlog door Polen 
bezet en geannexeerd was gewodren. Kau
nas (Kovno) werd daarom in Litouwen 
slechts als « voorlopige » hoofdstad be
schouwd. De eerste prezident was Smetona 
en de eerste minister-prezident Woldema-
ras. Binnenlandse moeilijkheden zowel om
wille van de ekonomische als omwille der 

VRIJHEID EN ON 

De Hermansvesting in de oude Hanzas tad Narwa (gebouwd einde 13e eeuw). 

in datzelfde jaar lid van de Volkenbond. 
Reeds in 1919 was het groot grondbezit 

onteigend : de agrarische wetgeving werd 
in 1926 nog aangevuld. De krizisjaren van 
1930 veroorzaakten ekonomische en valuta-
moeilijkheden, die men trachtte te bestrij
den enerzijds door staatsmonopolies o.m. 
van de roggehandel en door verhoogde in
voerrechten op tarwe, anderzijds door he£ 
loslaten van de goudstandaard. Deze moei
lijkheden versterkten de tendens naar een 
sterk autoritair gezag, tendens die vooral 
in de Boerenpartij tot uiting kwam. In 
1933 werd een nieuwe grondwet bij volks
referendum aangenomen, die aan deze 
strekkingen beantwoordde. Tönisson werd 
regeringsleider, met uitgebreide bevoegd
heid : er werd scherp tegen uiterst-linkse 
en uiterst-rechtse groepen opgetreden. 

Wat Letland betreft, kon pas in 1920 
aan de opbouw van de staat begonnen 
worden. Vredesverdragen met Duitsland en 
de Sovjetunie waarborgden van dan af de 
onafhankelijkheid der jonge republiek 
Latvia. Tengevolge van de volledige ont
manteling der industrie door de Russen 
was de ekonomische toestand niet rooskleu
rig. Letland was de meest-geindustrializeer-
de der drie staten geweest en tevens door 
zijn havens Riga, Ventspils (Windau) en 
Liepaja (Libau) de meest handeldrijvende 
en zeevarende natie. Riga, met zijn ca. 
300.000 inwoners, had daarenboven een tra
ditionele oriëntatie naar het Westen, en dit 
reeds van in de Hanza-tijd : het prachtige 
Raadhuisplein met zijn gebouwen in ne-
derlandse renaissance getuigt van de verrei
kende invloed der nederlandse kunstenaars 
en architekten (ook in Estlands hoofdstad 
Reval (Tallinn) spreekt in de St. Niklaas-
kerk een altaar van vlaamse herkomst van 
deze invloed)_. 

buitenlandse politiek ontstonden. Het kon-
flikt met Polen spitste zich toe in de jaren 
1927-1928. Woldemaras, die autoritair re
geerde, werd in 1929 afgezet. Hij oefende 
scherpe kritiek uit op de anti-duitse poli
tiek der nieuwe regering : er ontstond een 
gespannen toestand niet alleen met Polen 
en Duitsland, maar ook met Letland. Wol
demaras, die een einde aan de moeilijke 
binnen- en buitenlandse pozitie van zijn 
land wilde stellen, probeerde het met een 
staatsgreep, die mislukte : hij werd tot 15 
jaar gevangenisstraf veroordeeld. De span
ning tussen Litouwen enerzijds, Duitsland 
en Polen anderzijds, deed de regering in 
Kaunas meer naar de andere grote buur 
Rusland overhellen. Dit veroorzaakte weer 
een verslechtering van de verhouding met 
Estland en Letland, die van hun grote 
buurman niet veel moesten hebben. 

In 1934 waren deze landen, samen meï 
Litouwen te Kaunas aan de konferentieta-
fel gaan zitten en uit deze besprekingen 
was het Baltisch Pakt ontstaan, dat streefde 
naar een tolverbond, en later naar een eko-
nomische unie in de aard van de huidige 
Benelux. Litouwens buitenlandse politiek 
maakte de andere baltische landen echter 
vanaf 1935 minder geneigd tot een^verbond 
met dit land. 

SOVJET-INVLOEDSFEER 
De geschiedenis van de baltische landen 

werd van 1939 af geschreven in Moskou. 
Engeland en Frankrijk die naar Moskou's 
gunst dongen om de omsingeling van Duits
land mogelijk te maken, werden in augus
tus 1939 geslagen op het diplomatieke vlak 
door Hitler, en het duits-sovjet-niet-aanvals-
pakt ontstond. In de geheime klauzule8 
hiervan werd bepaald dat Sovjetrusland» 
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belang in de baltische landen en Polen er
kend werd, en dat zij tot de invloedssfeer 
der U.S.S.R. behoorden. Stalin wist echter 
heel goed, dat deze toegeving van Hitler 
•lechts tijdelijk kon zijn. Toen von Ribben-
trop het Kremlin verliet, na Hitlers ak
koord te hebben meegedeeld, zei de Sovjet-
diktator tot Molotov : « Dit betekent \oor 
ons een duitse oorlogsverklaring ». De bal
tische landen hadden, in de toenemende 
internationale spanning, hun neutraliteit 
beklemtoond. Na de poolse veldtocht, de 
engels-franse oorlogsverklaring aan Duits
land en de Sovjet-invazie in oostehjk Po
len eiste de Sovjetunie militaire bazissen 
in de baltische staten. Dit was de eerste stap 
tot de volledige annexatie; toen in mei 1940 
Hitler de handen vol had in het We^ien, 
rukten de Sovjets Estland, Letland en Li
touwen binnen. De bolsjevizering der balti
sche landen was dan nog maar een kwestie 
van tijd, en verliep volgens het klassieke 
procédé. Eerst werden de vroegere rege
ringsleiders uitgeschakeld en naar Siberië 
gezonden. Daarop volgden algemene verkie
zingen volgens het recept dat nu nog in 
zwang is in de landen achter het IJzeren 
Gordijn, en werden er regeringen gevormd 
met inheemse kommunisten. 

Stapvoets werd de politieke macht over
genomen : eerst werden in alle openbare 
diensten « betrouwbare > elementen ge
plaatst. Daarna kregen deze elementen sov-
jetrussische adviseurs of werden doodeen
voudig uitgeschakeld omwille van zogezeg
de fouten en door Russen vervangen. Een 
tweede faze — die der ekonomische bolsje
vizering — verliep eveneens trapsgewijze. 
Afschaffing van alle grootgrondbezit eerst 
en nationalizatié van alle grote maatschap
pijen daarna afschaffing en nationalizatié 
van heï kleiner bezit. Het maximum toege
laten grondbezit werd op 10 Ha. gebracht, 
terwijl het minimum om van te kunnen 
leven, rekening houdend met de bodemge-

Het «Torenve ld» in Tallinn (Reval). 

NDERGANG 

steldheid, 20 Ha. bedroeg. Zo dreef men de 
boeren naar de kolchosen. De nationale 
munt werd met de roebel gelijkgesteld, de 
lonen bleven dezelfde maar de prijzen ver
hoogden tot 4 en 5 maal, zodat de koop
kracht eveneens fel verminderde. Daaren
boven deden de Sovjets aan een echte eko
nomische plundering : praktisch al het 
spoorwegmateriaal, wagons en lokomotie-
ven, en de hele handels- en vissersvloot 
verhuisden naar Rusland. 

De politieke en ekonomische bolsjevize
ring ging gepaard met een toenemende 
terreur, die zijn hoogtepunt bereikte in ju
ni 1941. In Letland alleen werden in de 
nacht van 14 juni 35 000 personen naar 
Siberië gevoerd in goederenwagens. Deze 
ïransporten maakten deel uit van een plan 
tot uitroeiing der baltische bevolking. 

Tegen de Sovjet-terreur zowel als tegen 
hun handlangers richhtte zich een steeds 
groeiend verzet, dat zich kristallizeerde in 
de partizanen-beweging in Letland, in het 
< bataljon des doods » in Litouwen. 

Een aantal westerse staten wilde de anne
xatie niet erkennen en bleef het exequatur 
der estische, lettische en litouwse diploma
ten handhaven : Engeland en de Verenigde 
Staten behoorden hiertoe. Enkele jaren la
ter, in Yalta, zouden zij de baltische landen 
aan Stalin toewijzen als oorlogsbuit... 

VAN ANTI-RUSSISCH 

NAAR ANTI-DUITS VERZET 
Een jaar na de bezetting der baltische 

landen gebeurde wat Stalin reeds had voor
speld : Hitler rukte Sovjetrusland binnen. 
Een week na het begin van de veldtocht 
bezetten de duitse troepen de baltische lan
den. Het val£ niet te loochenen dat zij er 

als werkelijke bevrijders ontvangen wer
den. Eén jaar Sovjetbezetting had de haat 
tegen de Sovjets zo diep in de harten ge
grift, daï de duitse bezetting door de mees
ten aanvaard werd, zij het vaak met de 
stille hoop op een latere verbetering. Een 
haat, die zich ook uitte tegen de minder
heden waaruit de meeste kollaborateurs wa
ren voorgekomen, en die een zeker nieï 
principieel anti-semitisme enigszins ver
klaart 

De politiek der Duitsers tegenover de 
baltische volkeren ging uit — zoals trou
wens heel hun Oostpolitiek — van princi
piële en psichologisch foutieve premissen. 

Hitlers « Grossraumpolitik > kon geen 
rekening houden met het nationalisme der 
volkeren in het Oosten, en wilde dit ook 
niet. Zijn staats- en imperialistisch denken 
moest onvermijdelijk in konflikt komen 
met de nationalismen der volkeren, even
zeer als het bolsjevisme. 

De zelfgekozen nationale regeringen in 
Estland, Letland en Litauen hadden wei
nig effektieve macht naast het grootscheep
se apparaat van de duitse rijks- en distrikts-
kommissarissen. De « Arbeitseinsatz » van 
Sauckel en uiteindelijk het onder de wapens 
roepen van alle weerbare mannen zette 
kwaad bloed en riep opnieuw — en nu een 
anti-duits verzet wakker. Toch bleef de er
varing van de sovjetbezetting doorwegen, 
en streden duizenden vrijwilligers aan duit
se zijde tegen het kommunisme Op een 
ogenblik dat Churchill — die reeds eerder 
zijn ongenoegen had uitgedrukt omdat de 
volkeren in het Oosten zich niet gewillig 
door de Sovjets lieten « beschermen » — 
zijn bombastische retoriek de eter inslin-
gerde en de Sovjetengelen liet strijden te
gen de nazi-duivels, vochten twee estische 
en drie letlandse SS.-divizies aan het Oost
front, evenals 27.000 Litouwers. 

OPNIEUW BIJ DE SOVJET-UNIE 

In de herfst van 1944 trok het rode le
ger over de vroegere grens met de baltische 
landen. De naam Narwa blijft in deze strijd 
tegen de oprukkende Sovjets verbonden met 
de geschiedenis van de vlaamse Lange-
marck-brigade, zoals de strijd in Koerland, 
waarheen de Duitsers zich terugtrokken, 
verbonden blijtt met het heldhaftig ver
weer der lettische divizies, die er zich wel 
van bewust waren, dat zij de laatste wal 
vormden om de vrijheid van hun land... 

In een brochure « La destinée tragique 
de la Lettonie » in 1949 door lettische 
vluchtelingen-mijnwerkers in België uitge
geven wordt o.m. gezegd . 

« De Westersen venvijten ons dat wij 
tegen geallieerden gevochten hebben. Noch
tans dient men zich rekenschap te geven 
dat wij als volk geen uitstaans hebben met 
enige diktatuur, of die rood o£ zwart weze. 
Het lettische volk is fier op zijn zonen die 
gevallen zijn voor het vaderland, en het 
doet er weinig toe in welk uniform zij dit 
deden, want ieder volk heeft het recht om 
voor zijn volksrechten te strijden. Indien 
men de gewezen lettische soldaten nog ver
volgt, indien UNRRA en IRO weigeren 
hen onder bescherming te nemen, dan is 
het omdat men het ware gelaat van het 
kommunisme niet kent... ». 

De tragische afloop — tragisch voor de 
kleine volkeren aan de Oostzee — van de 
strijd kennen wij. Tengevolge van tewerk
stelling of als vrijwilligen verbleven velen 
uit de baltische landen reeds in Duitsland: 
tussen 1943 en 1944 verlieten alleen al 
170.000 Letten hun land om de kommunis-
tische terreur te ontvluchten. Sommigen sta
ken de baltische zee over in vissersloepen • 
zo kwamen er bijvoorbeeld een 6.000 per
sonen in Zweden aan. 

De nieuwe Sovjetbezetting werd gevolgd 
door een direkte opslorping de: drie lan
den in de U.S.S.R. en door een hernieuw
de vervolging Maai het verzet bleef ook 
daarniet uit . evenals in de Oekraïne verza
melden paitizanen zich in de wouden van 
Lijfland en Koerland en tot in de kommu-
nistische koncentratiekampen toe was het 
vooral het nationalisme, het beset van de 
eigen volksgemeenschap, dat een sterke sti
mulans zou vormen en een geestelijke 
kracht die stand hield. Na de Stalin-periode 
werd de sovjet-diktatuur minder brutaler, 
en ook de ontwikkeling naar een konsump-
tie-maatschappi) droeg ertoe bij om de 
menselijke situatie te verbeteren. Dank zij 
de vlijt en de intelligentie van hun bevol

king staan de baltische landen op menig 
gebied vooraan m het geheel der Sovjet-
produktie. Een eeuwenlange ambachtelijke 
ervaring, gevolg van het westerse gilde we
zen van Brugge tot Riga, verschafte bij
voorbeeld Letland vooral op het gebied van 
meubels en rijtuigen een vooraanstaande 
plaats, bij zoverre dat een tentoonstelling 
in Moskou van Sovjetrussische innovaties 
op het gebied van het meubel hoofdzakelijk 
uit... letlandse fabrikaten bestond. 

Hoe de huidige ekonomische en politie
ke situatie in de baltische landen ook 
weze : zij blijven een door het russisch 
imperialisme gekolonizeerd en door het 
kommunisme van zijn vrijheid beroofd 
gebied. 

Niemand kan zeggen wat de toekomst 
voor deze volkeren zal brengen, maar 
geen enkele politieke struktuur is blij
vend. De kaart van Europa heeft de 
laatste vijftig jaar heel wat wijzigingen 
ondergaan — en niets wijst erop, dat 
de huidige strukturen in Oost zowel als 
in West er binnen vijftig jaar nog zo 
zullen uitzien. Aan de diepere geeste
lijke krachten — die van de vrijheid 
van de mens en van zijn gebondenheid 
aan zijn volkswezen — kan geen enkele 
ideologie weerstaan. Dit betekent ech
ter niet dat wij aan een gevaartijk op
timisme en een naïeve goedgelovigheid 
zouden mogen doen De hoger-geciteer-
de brochure besluit met een zin, waar
mee wij ook dit artikel willen eindigen: 
« Het kommunisme zal nooit zijn doel 
veranderen, hoe vertrouwenwekkend 
zijn masker ook zijn moge. Maar het 
nationaal gevoel, hoezeer het ook kan 
verminderen bij velen, zal eens ontwa
ken en uit de vlam van deze nê r»*? ^ot 
het vaderland zal een nieuwe, vrije na
tie ontstaan . ». 

Jos Dierickx. 
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haareig 

TEGEN DE 

STROOM 
In deze tijd van emancipatie — een 

tema dat vaak tot vervelens toe wordt 
uit de doeken gedaan — zijn er ook 
nog andere meningen, die daarom niet 
ingaan tegen het streven naar emanci
patie, doch die bij voorbeeld pleiten 
voor een herwaardering van oude 
waarden. 

Overwegenswaard is alleszins de be
denking die dr. Ursula von Mangoldt, 
auteur van verscheidene merkwaardige 
boeken over het wezen der vrouw, 
onlangs naar aanleiding van een inter-
vieuw maakte en waarvan we hier een 
gedeelte samenvatten. 

Haar overweging komt op het volgen
de neer. In oeroude tijden werd de 
vrouw als godin van de vruchtbaarheid 
vereerd. Dan begon de geestelijke op
mars van de man waardoor da werke
lijke vrouwelijke kracht steeds minder 
aan bod kwam. Man en vrouw zijn van
daag als het ware uitgeput. De man 
vlucht voor te hoge inspanningen, 
iedereen poogt zich het leven zo licht 
mogelijk te maken, ervaring en leed uit 
de weg te gaan, in passieve reaktie te 
leven. 

Volgens dr. von Mangoldt is de enige 
uitweg uit deze impasse de noodzaak 
dat de vrouw aan de man opnieuw be
paalde eisen stelt Dat hij zich meer dan 
lans het geval is om zijn familie zou 
kunnen bekommeren. Deze tijd maakt 
echter de vrouw tot een goedkope waar, 

onder andere door een te overdreven 
seksuele openheid. De vrouw zou op
nieuw iets zeldzaams moeten worden, 
de man zou zich opnieuw voor de vrouw 
en haar verovering moeten inspannen. 
En hier citeren we letterlijk « Er is een 
schaamteloosheid over de wereld geko
men, die voor geen enkel geheim meer 
terug deinst». 

Dat is een andere klok in het debat, 
dat ook op deze pagina, zij het minder 
expliciet, bezig is. Een teruggrijpen 
naar bepaalde waarden hoeft niet persé 
verkeerd te zijn. Uitspraken als deze 
hierboven hoeft men niet zo maar te 
aanvaarden Maar niemand zal betwis-

Klaus Bohnenbergen uit Pfor-zheim 
won met dit juweel de internationale 
diamanttroffee 1968. Het neemt de 
vorm van het oor aan en is ingegeven 

door een vuurwerkmotief. 

Vrouw en politiek : mevrouw Nguyen 
Thi Binh, hoofd van de Vietnamese 
delegatie van het Nationaal Bevrij
dingsfront, bij haar aankomst te Parijs 
voor deelneming aan de Vietnamese 

vredeskonferentie aldaar. 

ten dat ze niet minstens het overwegen 
waard zijn in een tijd, die ten slotte 
toch op zoek is naar een eigen imago en 
naar herwaardering van het leven, tijd 
van grote verwarring, die dit zoeken 
lang niet gemakkelijk maakt. 

NAALDEN 

Hoe oud is de naainaald ? Reeds in de 
oertijd kent men dit nuttig huisgerief. 
Oorspronkelijk werden grote doornen 
als naalden gebruikt door de... mannen, 
om dierenvellen aan elkaar te naaien. 
Stammen die nabij de zee woonden of 
er rondzwierven gebruikten ook grote 
visgraten als naalden. Later werden ze 
uit brons, ijzer, bamboe, hout, hoorn en 
beenderen vervaardigd. Het waren zeer 
primitieve dingen, die vermoedelijk 
geperfektioneerd werden vanat het 
ogenblik dat de vrouwen zich er mee 
bemoeiden, zodat men zelfs in de Ren-
naissance met siernaalden voor de dag 
kwam. Het duurde trouwens geruime 
tijd eer de naalden van een oog voor
zien werden, waardoor pas dan de naai-
kunst, zoals we die nu kennen, mogelijk 
werd. 

TAAL 

Een lezeres vroeg ons vanwaar het 
woord non stamt Het komt van het La
tijn; nonnus of eerwaarde vader en 
nonna, eerwaarde moeder Het achter
voegsel «na» viel in het Nederlands 

vrij spoedig weg, in andere talen zoals 
het Frans en het Duits werd de a ver» 
drongen door de e. 

BIERDRINKERS 

Walen zowel als Vlamingen hebben 
de faam, tot de grootste bierdrinkers 
van de wereld te behoren. Geruime tijd 
namen we zelfs de eerste plaats in de 
«wereldrangschikking» in. Uit een 
onderzoek is gebleken dat onze kinderen 
reeds in hun prille jeugd met bier als 
drank vertrouwd worden gemaakt. Van 
3 tot 10 jaar is dat tafelbier, daarna ko
men de sterkere biersoorten aan de 
beurt. De meisjes wachten er wat lan
ger mee en drinken ook niet zoveel als 
de jongens. Sterke alkoholische drank 
komt pas veel later aan de beurt De 
« bier-opvoeding » in België schijnt dus 
in « goede handen » te zijn. 

LIJFSTRAFFEN 

Engeland is het laatste westerse land 
geweest waar nog lijfstraffen op schooi 
worden toegepast. Hoe het in het gezin 
met de straffen gesteld is, kan men niet 
gemakkelijk nagaan Maar het blijk* 
dat bij vb in Frankrijk de lijfstraf in 
het gezin nog toegepast wordt, o a. met 
de bekende «martinet». Ook in ons 
land zou de «martinet» nog in veel 
gzinnen bewaard worden, doch bijna 
zelden of nooit gebruikt. Men gebruikt 
het beruchte stokje met de leren repen 
slechts om stoute kinderen bang te ma
ken of het ligt gewoon op zolder bij de 
«andere souvenirs uit vaders tijd»... 

fTNnk 
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dlTH 
Om de Engelsen vertrouwd te maken 
m.et het tienocUg metriek stelsel wordt 
tans in Engeland deze affiche ver
spreid : een mooi meisje, wier maten-
rechts in duimen en links in centimeter 
zijn vermeld. Zo moet zelfs de stomste 
Engelsman het lezen, schijnt het devies 
van de ontwerpers geweest te zijn, of 
Engeland dat aansluit op Europa via 

gecentimeterde meisjes... 

Broer en zus Shayne (10) en Sean (7)Willmot nemen geregeld met hun 
paard en motor deel aan wedstrijden en slepen daarbij heel wat bekers ea 

onderscheidingen in de wacht. 

G E Z I N S H U L P 
De gezms- en bejaardenhulp ais 

beroep m ons land is ongeveer een 
kwart eeuw oud. Er ztjn momenteel 
echter slechts 4000 gezins- vf bejaar-
denhelpsters, die het met een begro- ' 
ttng van 190 miljoen van rijkswege 
moeten stellen, Ü at volgens insiders 
nog niet half genoeg is. J4 eliswaar 
steken de provinciale en gemeente
lijke besturen een handje toe, doch 
dat gebeuit dan niet pluralistisch, zo
dat men hier stellig van eenzijdigheid 
kan spreken, een blijkbaar onuitroei
bare 1 politieke » ziekte in ons land. 

Men stelt zich trouwens nog te veel 
op het standpunt van verouderde op
vattingen van een soort armenzorg. 
Deze moderne vorm van naastenlief
de zou moeten opgevat worden als 
een vorm van sociale voorziening, die 
gelijke tred houdt met de waardering 
voor de huisvrouw nis sociale part

ner. Zolang de vrouw thuis met be
schouwd wordt als een xKilwaaidige 
partner m de sociale struktuur zo
lang zal ook de gezinshulp lijden on
der dit algemeen understatement. 

Er bestaan ter zake programma's, 
doch men doet weinig om deze pro
gramma's m te schakelen tn een glo 
baal georganizeerde toepassing. Mei 
de toenemende geztnslasten en voorai 
met de toenemende vereenzaming 
van de huidige mens, i»ooral van de 
huidige bejaarde mens zou gezins- en 
bejaardenhulp niet langer mogen be 
schouwd worden als een soort gelief-
hebber of zonderlinge (?) hobby. Er 
is op -dit vlak nog ontzettend veel te 
doen tn de welvaartstaat van van 
daag, die er nog steeds met m slaagt 
de problematiek, die uit de welvaari 
ontstaat doch anderzijds met speet 
ftek van deze tijd alleen is, te beheer
sen. 



WIJ 15 

AMERIKAANSE NAÏEVE 

Uit de in nauwelijks 20 jaar aangelegde private verzameling Edgar en Bernice 

Cht ysler-Garnder (2500 sttiks.') is momenteel in het brusselse Paleis voor Schone 

Kunsten een selektie tentoongesteld die een zeer goed overzicht biedt én van de 

zogenaamde amerikaanse naïeve schilders én van de amerikaanse handel en 

wandel tussen 1700 en 1900. 

Het is boeiend om na te gaan, met hoeveel zelfvertrouwen al deze schilders, 

die men vandaag zondagschilders zou noemen, het artistiek probleem oplossen 

en bijwijlen — zelfs met htm onvolmaaktheid! — een pikturaal meesterschap 

verwerven, dat niet belast is door een verleden van technische perfektie en dat 

al de frisheid van de volkse verbeelding bewaart. 

111.; iiiiiipi||ii{i!||i|,||i||i|!ii|{i|im|||iji||iiii|i|i I, i i i i 
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Er zijn heel wat portret ten in deze 
tentoonstell ing : s treng kijkende Qua
kers-echtparen, officieren, farmers, en 
vooral veel kinderen, uitgebeeld met 
hun speelgoed en hun lievelingsdieren. 
Vooral in de portret ten stellen we vast 
da t het begrip «naief» in deze koUektie 
nogal ruim werd opgevat, want er zijn 
heel wat portrets tuken die naar tradi
tionele begrippen meer dan op peil zijn 
en zeker wèl europese invloeden verra
den. Het volstaat t rouwens de afkomst 
en het curriculum vitae van bepaalde 
dezer kunstenaars na te gaan om te be
sluiten, dat ze geen naïeven meer zijn, 
voor zover dit nodig is bij het zien van 
de koloristische en matière-verfijning 
die sommigen bereiken. 

De werkeli jke naleven in deze ten
toonstelling vinden we bij de rondrei
zende of gewoon uit liefhebberij schil
derende Amerikanen uit de tijd, dat de 
Verenigde Staten nog in volle inwendi
ge expansie waren • een verdragsslui
t ing met Indianen, één keer een 
indiaans opperhoofd in vol ornaat, veel 
meer dorps-en stadgezichten al dan niet 
in luchtperspetief, landschappen met 
het «nauwkeurig portret van de boerde
r i j van de opdrachtgever ». flora en fau
na van de Far West, in een gebrekkige 
maar behoorlijke poging om dit « aards 

paradi js» te idealizeren, het leven in 
vreugde en leed, kortom een zeer char
mante evokatie van het leven van elke 
dag in een pionierssamenleving, die ge-
neld zat tussen de gevaren van een nog 
vreemde wereld en de half of heel ver
werk te europese erfenis. 

Dat gebeurt dan in een stijl, waar 
men voelt dat de maker meer met durf 
dan kunde te werk gaat doch met een 
onbegrensd geloof in zich zelf en door
gaans met de volle instemming van hen_, 
die hem aan het werk zetten of daarbij 
gade slaan. Een stijl die meestal met 
handenschildering niet overweg kan en 
van gezichtsstruktuur niet steeds de 
juiste wet ten kent (hoewel : wat toen 
fout was blijkt het nu niet meer te 
zijn .) en in de meeste gevallen ook 
met het perspektief overhoop ligt. Maar 
dat alles is dan toch weer bijzaak tegen
over de koloristische rijkdom en smaak, 
de bijna ontroerende nauwgezetheid of 
verbazingwekkende vlucht van de ver
beelding. Dé overheersende faktor in 
dit alles is echter de grote, intense 
liefde én voor het tema én voor de 
teken- en schilderunst die van deze 
overigens zeer knap uitgebalanceerde 
tentoonstelling een intens geestplüV en 
estf^ti'^f'h cennt maakt 

Tot 29 december a.s. R. C 
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« Portret van geneesheer », 18e eeuw, onbekende auteur. 

WALTER ROLAND: 
JJ HET KIJKGAT j? 

Met « Het Kijkgat » is Waltei Roland aan zipi deide loman toe. Hij schieej daaienboven 
nog een sooit « non-fiction » roman over Fetre Grignard en een koit verhaal « De late 
Buiidsnacht ». Een literair palmaiès dat, v(X>i de enkele ]aien sedert Rolands debuut 
(1966), al belangrijk mag heten. Ook wat de kwaliteit van dit weik betieft! Was de eer
ste loman nog de ajiekening met een verleden, waai in de oorlogsei oai ing op een zeer 
persoonlijke wijze weid gesublimeerd en juist vanuit dit persoonlijke tot een algemeen-
menselijk peil weid geheven, dan betekend e de tweede roman « Een veegje natte verf » 
een zich keren naar hel probleem van liefde en geluk, gekonkietizeerd m de figuren van 
de jonge priester Kaïel en de kunstschilderes Anna. Ook hier weer een ljc)\\>onhjk lot 
dat fenotipisch is voor een algemeen-menselijk verlangen, een streven naai de zelfbeves
tiging van de menselijke persoonlijkheid : door geloof, dooi kunst, door levensstijl. 

De dei de roman \an Roland heet « Het 
Kijkgat » en hieimee is het luikje bedoeld, 
waardoor de gevangenisbewaker in de cel 
kan zien en de gevangene kontroleren. Tn 
die cel ligt een dode : de jongeman, hoofd
personage van dit verhaal, die zich veihan-
gen heeft spijts kontrole en kijkgat, tot 
grote woede van de direkteur die alleen 
maar bezorgd is om de last die de zelfmoord 
van een gevangene hem beiokkeiit. Van uit 
de oveizijde, het land achter de dood, ver
haalt de jongeman nu hoe het allemaal ge
beuld is. Wat aan de zelfkant levend, en het 
weinige dat hij nodig heeft verdienend met 
wat tekeningen en schetsen, ontmoet hij op 
een avond in een café een meisje. De liefde 
tussen beiden is eerlijk en van een piimi-
tieve natuurlijkheid. Ze leven van de hand 
in de tand : hij met schilderen, zij als mo
del. O p een avond zegt ze : < Wij gaan 
naai de Riviera •». Al liftend bereiken /e 

Zuid-Fiankujk, leven er in een giot en 
beleven er hun jonge helde, ongestoord, 
met de waimte der zon en de koelte van 
het water. Tot zij, op' een van hun avond-
tochten door de nabijgelegen badplaats, op 
zoek naar wat eten en dunken, in het ge
zelschap van een man geraken, die hen in
viteert op zijn boot. Zij beantwoorden zijn 
uitnodiging, hij ontdekt hun schuilplaats 
tussen de rotsen, inviteert hen opnieuw vooi 
een avondje uit, flirt met het meisje, dat 
tenslotte aan zijn opdringerigheid toegeeft 
en meer en meer in de keuze lussen het on-
gei epte van haar nonkonlormistische liefde 
en de maatschappelijke geboigenheid bij 
haar nieuwe aanbidder, naar het laatste 
overhelt. Wanneer de aanbidder weg is, ver
wijt de jongen haar flirt. Het komt tot 
harde woorden, zij wijst hem af, er volgt 
een scène van jaloersheid, tot ze tenslotte 
door een ongelukkig gebaar naar beneden 

valt, tien meter diep. Zij is gewond : hij 
wil haar gaan helpen maar zij dreigt hem 
aan te klagen, scheldt hem uit tot hij in 
blinde woede haar wurgt... Hij vlucht, 
maar wordt aan de grens aangehouden. Men 
beweert dat hij haar gedood heeft omwille 
van het geld dat ze kreeg van de andere. 
Hij woidt veroordeeld tot levenslange 
dwangarbeid Zijn verzoek om giatie wordt 
algewezen. 

Om uit deze langzaam maar zeker hem 
vernietigende molen van het menselijk ge
recht te ontsnappen, en aan de nutteloze 
vegetatie in pen cel zonder uitzicht op vrij
heid, verhangt hij zich. 

Het verhaal begint wanneer de jongen 
dood is : vanuit de « overzijde » ziet hij 
hoe in de gevangenis zijn zelfmoord kon-
stematie heeft verwekt. Hij ziet zich weg-
voeien naar de dodencel — en dan komt 
de reminiscentie aan het verleden : een 
monoloog van de dode met het meisje, een 
soliloquium waaruit wij dan te weten ko
men hoe alles gebeurd is. 

Deze verhaalsti uktuur neemt echtei in 
genen dele de spanning weg, een spanning 
die niet zozeer in de feiten zelf dan in de 
psichologie der peisonen ligt. 

Naast deze overgang van de jonge zorge
loze liefde naar een berekende, naar maat
schappelijke geborgenheid zoekende van dt 
vrouw, wier atavistisch konservatisme het 
haalt op haar uiterlijk non-konformisme. 

staat een tweede faktor : die van de be
trekkelijke waarde van het menselijk ge
recht, van de vooropgezetheid en de voor
ingenomenheid van het gerechtelijk oordeel 
dat zelfs bij alle streven naar objektiviteit 
nooit vrij van vergissingen is omdat het zo 
vaak konkluzies trekt uit onvoldoende om
schreven of gekende premissen, waar nu en 
dan niet zozeer de feitelijke dan wel de psi-
chologische en geestelijke faktoren bedoeld 
zijn. 

Naast deze dubieuse rechtvaardigheid 
der mensen staat dan, eveneens door de 
auteur op schrijnende wijze getekende, de 
wreedheid van een menselijk bestraffings
apparaat, dat zijn doel van maatschappe
lijke beveiliging uit het oog verloor. 

Waren in de vorige romans van Roland 
niet steeds alle personnages ot gebeurtenis
sen volkomen verantwoord vanuit de eigen 
psichologie of de evolutie, dan is de kern 
van dit verhaal in zijn werkelijkheidsge-
tiouwheid haast een fait-divers, dat zo uit 
de krant zou kunnen overgenomen zijn : 
een jong nonkonforniistisch paartje, het 
meisje dat door een playboy omworven en 
aangetrokken wordt, jaloezie, een ongeval 
en een woede-uitbarstiiig met fatale afloop. 
Ook de uitweiking ervan is, zonder opper
vlakkig te zijn, natuurlijk en zonder hia
ten. Daarenboven is er de wijze waarop dit 
verhaal veiteld woidt met een handige af
wisseling van ik- en jijvorm en met de 
haast poëtische en toch eenvoudige stijl, 
heeft Roland ook hier de gestadige rijping 
van zijn talent bewezen. Vergeleken met de 
vorige romans, is dit veihaal warmer, kleu
riger, ondanks onderwerp en ondanks be
perktheid van feitelijke gegevens. 

Onderstrepen wij tenslotte, wat ook leeds 
in de andeie werken aanwezig was : een 
distinktie, een voornaamheid, die Rolands 
benaderen der problemen kenmerkt. Ook 
de meest-kiese weet hij zuiver te verwoor
den : een beheersing die velen die zich 
meester wanen nog moeten leren 1 

Walter Roland « Het Kijkgat » — 150 
fr. — Standaard-Uitgeverij, Antwerpen. 
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EEN NIEUW AUTEUR 
OVER EEN 
OUDE TRAGEDIE. . . 

'*LEVE 

E 

K R E P E R E N " 
De vraag kon zeker gesteld worden of er — na de generatie van de Pillecyn, Einest 

Claes e.a. — nog ooit een ]ong auteur zou geneigd gevonden worden om een ro

man te schrijven met wereldoorlog I als onderwerp of als dekor. 

De auteurs die tans aan bod komen zi-jn zeker geen ooggetuigen geweest. Om de 

gebeurtenissen van 1914 tot 1918 m een serieuze roman te verwerken, moeten ze 

beroep doen op oudere ooggetuigen — die steeds zeldzamer worden of op histo

rische bronnen die, in dit land altans, niet steeds zeer objektief werden gesteld. 

Vooral nu de vijftigjarige herdenking van de wapenstilstand in 1918 aktueel is, 

was de hoop niet ongegrond dat we misschien nog eens een roman zouden kun

nen lezen die wereldoorlog I van uit 1968 had bekeken. Eli E. Balduck heeft ons 

dit boek geschonken. 

Balduck is voor ons geen onbekende: 
van zijn hand verschenen reeds « Krijgs-
kerkhoven en oorlogsmonumenten in 't 
leperse » (1963), de biografie « dr. se. 
Berten Pil, jeugd en plicht » (1965) en 
« Diksmuide, onze trots en onze schan
de .) (1968). 

Hieruit alleen reeds blijkt dat zijn 
belangstelling voor de Ijzertragiek door 
een degelijke voorstudie een flinke aan
loop naar de/e roman heeft mogelijk ge
maakt. 

Een oorlogsroman ? Neen, niet zo
maar een oorlogsroman. Zeker, Balduck 
is een geëngageerd auteur : op iedere 
bladzijde weer opnieuw voelt men zijn 
bi jna instinktieve weerzin voor de oor
log en voor al diegenen die zijn volk 
hebben uitgezogen en geknecht : van 
monsieur Anatole van 't kasteel tot de 
oorlogsronselaais die de vlaamse dom
pelaars als « volontaire de guerre » aan

werven om te gaan sneuvelen in de zom
pige oevers van de IJzei. 

O p menige bladzijde ook die simpa 
tie voor de — soms onbewuste — volks-
verbondenheid die we vinden zowel bij 
de onderpastoor (« een Blauwvoeter uit 
één stuk ») als bij Monten die « flamin
gant was geworden sedert zijn verblijf 
in Amerika, omdat hij daar vele sukke
laars had ontmoet die de grote plas wa
ren overgestoken omdat ze in Vlaande
ren met kreperen wilden ». 

Een grenzeloze deernis ook met de 
jonge brikkebakker die de eerste keer 
dat hij als jong rekruut ingezet wordt 
aan de IJzer, het zoenoffer wordt van 
een kruising van belgische en duitse ko
gels die « elkaar zoenden »... 

En toch is « Leven en Kreperen » 
niet het zoveelste boek dat uit bitter
heid, uit wrok, uit sociaal ressentiment 
IS gegroeid; met zomaar een ooilogs-

PIETER VERLINDEN 
De man, wiens naam men met de 

regelmaat van een klok m de IV 
ziet, achter het woord . sonorizatie, 
Pieter Verluiden, stelt zoals we m ons 
vorig nummer al mededeelden tans 
als kunstschilder tentoon m « Carya-
tide » te Brussel. Geboren m 1934 te 
M-echelen is deze muztkus en kompo-
nist een autodidakt als schilder, een 
muzikaal schilder dan, v(K>ral m zijn 
vroeger werk, waarvan de « kolora-
tuur » zeker de muzikus verraadt. 
Voor een autodidakt beheerst Pieter 
Verlmden op merkwaardige wijze de 
kunst van het glacis, de kunst van 
het uitspaien gepaard met het vei mo
gen, een matiere-rijkdom te suggere-
ten, die het ongeoefend oog niet zo 
licht ontdekt. 

Techniek der harmonie zo men 
wil, temattek van het poëtische, het 
i\}mantische, soms ook het tragische. 
Of heel eenvoudig van een impressio
nistische natuurbeleving waarin het 
sprookje of de 'egende leeft, hier en 

aaar ook de gedachte aan de vergan 
kelijkheid of het eeuwige. Dit laatste 
leidt Pieter Verlmden ertoe kosmisch 
te gaan zien, steeds tn zeer gevoe 
lige kleurenharmonie, waarvan de or 
kestratie en de spanning deze door
gaans op klem formaat geschilderde 
werken spankracht en diepte verle
nen. 

De jongste werken zijn een veel so
berder lyoepassing van deze techniek. 
Ze doen ook minder vloeiend aan, 
deze schaars aangebrachte kleuren-
vlekken, waaim we nauwelijks nog 
het natuurtema ontdekken. Maar het 
blijft precieuse kunst, m i. de beste 
benaming voor het werk van Pieter 
Verlmden . een muzikale juwelier die 
ons deelachtig maakt aan zijn droom
wereld, waarin tets naleeft van de 
18de eeuw, aan zijn heimwee naar 
een minder geweldige, des te gevoe
liger en geraffineerder wereld 

RC. 
Tot 19 november. 

verhaal, niet zomaar een sociale roman. 
Dat alles, ja, maar nog veel meer. 

« Leven en kreperen » : het eeuwige 
relaas dat niet wordt afgebakend door 
geografische grenzen en historische da
ta : tijd en plaats moeten met andere 
maatstaven gemeten worden 

Tijd en plaats : het hart van het 
dienstertje dat « school)utlrouw » gaat 
spelen in een afgelegen volksschooltje; 
het hart van een « brikkebakker » die 
evengoed de moordenaar had kunnen 

worden van een werkmakker in de 
steenbakkerijen van Marais de Lomme; 
doch ook het hart van Monten da t 
steeds ijler schijnt naarmate zijn porte
monnee voller en zijn tongval franser 
wordt , het hart ook van Achiel, de 
« plaatseschijter », die als een vreemde 
eend in de bijt ui t de gesloten gemeen
schap der MeruUenaars wordt gesloten 
en toch met verdwijnt uit het leven 
van Jules en Josee, omdat ergens aan 
de IJzer « de volkeren elkaar ontmoe
ten »... 

T i )d en plaats : een « lange hete zo
mer » op de landwegen tussen de Me-
rulle en de Brandhoek. . en toch nie t 
zomaar een oorlog is zomaar een « ver
woest gewest ». Er is ook het gulpje 
bloed uit de mond van de teringlijder 
die als kind-soldaat uit ergens een stad 
in Frankrijk is gekomen en als held zal 
mogen sterven nog voor hij de tijd heeft 
helemaal uit te teren. Er is die jonge 
duitse Uhlaan, de papa van de kleine 
Karl die elke dag vraagt : waar is papa? 

Er is het stroompje bloed ui t het kin
dermondje op de strozak in grote zaal 
vol vluchtelingen... 

En er zijn de maanbleke tepel van 
Vette Vonne en de blote borstjes van 
Cordula, het kind dat zich veikwanselt 
om een h o m p brood... 

O m dit harde boek te schrijven heeft 
Balduck aan zijn grenzeloze liefde voor 
zijn mensen een schrijverstalent gepaard 
dat hem met één ruk geplaatst heeft in 
de ri) )onge auteurs die, sedeit de gene
ratie van f i l ip de Pillecyn. hun sociale 
bewogenheid en hun honkvaste volks
verbondenheid hebben willen ui tdruk
ken m een gave, poëtische maar soms 
bikkelharde taalvormseving 

DAiNIEL MLRLEVEDE. 

ËliHIIHHiliiif 
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iiVi, 

Jacques Sleghers leidt als het ware zijn tentoonstelling bij « Caryatide » te Brus
sel in met een schilderij dat hij maakte, toen hij een jaar te Salzburg bi de 
beroemde Oskar Kokoschka werkte. Kokoschka schreef op dit werkstuk «bxrel-
lent, you paint like a tiger » En dat is wel juist gezien : Sleghers (die tn 1958 de 
Kokoschkaprijs veroverde) schildert met een fauvistisch temperament dat noch-
tans een bepaalde discipline met uitsluit. Du figuratieve werk is op en top 
modern door het geestelijk klimaat : ook m dit werk weerklinkt de onzekerheid 
en de angst van een generatie, die haar toekomst niet vindt Dat gebeurt bn Sle
ghers zonder vals patos doch met een zeer sterk plastisch en sintetisch vermo
gen, met een sober palet waarvan zwart, oker en grijs de dominanten zijn en 
de nogal rauwe sfeer bepalen. « Dode held » is daarvoor als sterkste schilderij 

simptomattsch. Tot 19 november. 
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1 CAN VERKEEREN 

Dit jaar is he t precies 350 
Jaar geleden dat Gerbrand 
Adriaensz Bredero (1505-1618), 
de grote nederlandse dichter, 
overleed. Deze evokatie t racht 
de figuur van Bredero zo ob-
Sektief mogelijk te benaderen. 
Dikwijls wordt immers verge
ten dat Bredero misschien in 
eers te plaals een modedichter 
was die graag koketteerde met 
gevoelens die destijds als erg 
fijn en beschaafd werden be
stempeld : melancholie en este-
t izerende mistiek. Maar dat be
let niet dat hij toch grote poë
zie heeft gebracht die ergens 
wel autentiek is. Zoals Erns t 
van Altena het zegt : dichters 
liegen, maar zij liegen de 
waarheid De rijk geschakeerde 
minepoëzie van Bredero — hij 
heeft heel wat meisjes het hof 
gemaakt — is onvoldoende ge-, 
dateerd om alles van zijn sen-

Vlaamse T. V, 
Zaterdag 16 november 
13 00 t o t 14 00 Rechtstreekse reportoge 
yan de aankomst van Sinterklaas in het 
Zeeuwse hovenstodie Veere — 16 00 to t 
18 00 : Volksuniversi tei t — 18 50 
Zandmannet ie — 18 55 : Huck Finn 
TV- feu i l le ton voor de leugd : Het p i ra -
tenei land — 19 20 : Au to roma — 19 50 : 
Keurig Frans — 19 52 • Zoekl icht — 
19 57 : Mededelingen — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 • 100 000 of mets Spel-
progrommo — 21 40 : Echo — 22 10 • 
Geheime opdracht — 23 00 : TV nieuws 

Tim 

Zondag 17 november 
11 00 t o t 1140 Eucharistieviering — 
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 00 . 
De heersers van Venus • De gevongenen 
van de Venusmannen — 15 15 : Binnen 
en bui ten — 17 15 Tienerklanken pre-
len teer t • Das (unge Orchester ( I I ) — 
17 40 to t 18 05 In ternat ionaal Volks-
donsfest ival te Middelkerke ( I I ) — 
18 15 : Klein, k le in k leuter t ie — 18 35 
Sportreportage — 19 05 Dok ta r i Laa t 
ste o f l • Judy en het o l i fan t ie — 19 55 
Mededelingen — 20 00 TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 • Speel
f i lm : De lange tocht van Sommy — 
22 25 : Poëzie in 625 Innen • « ' t Con 
Verkeeren > — 23 05 TV nieuws 

Maandag 18 november 
14 05 t o t 15 15 : Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18 55 Zandmon-
net je — 19 00 Zorro De qroppen-
maker — 19 25 Jonger don |e denkt 
Olympia Show — 19 50 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 55 De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 High 
Chaparral • Dorst — 21 15 Ten huize 
van de Belgisch-Nederlandse actr ice Ido 
Wasserman, echtgenote van Joris Diels 
— 22 05 • Gastprogramma De Liberale 
gedachte — 22 35 : TV-nieuws 

Dinsdag 19 november 
14 05 t o t 16 00 Schooltelevisie — 
17 55 : Schooltelevisie — 18 55 Zand 
mannet ie — 19 00 Tienerklanken — 
19 25 : Al ledag — 19 50 • Keurig Frans 
— 19 52 : Zoekl icht — 19 57 Mede
del ingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 • 
De troost van ie gezelschap TV spel van 
Robert Anderson — 21 55 : Vergeet met 
t e lezen — 22 30 : TV-meuws 

Woensdag 20 november 
16 30 • T lp- top Jeugdtelevisie recht
streeks vanui t het A T : « Schildwacht 
pas op », tv-spel door Alex Wilequet — 
18 00 . Schooltelevisie — 18 55 Zand -
monnet je — 19 00 • Wie weet wint — 
19 30 : Horizon — 19 50 : Hier spreekt 
men Nedrelands — 19 55 De Weerman 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 25 • TV-
ganzespel — 21 (X) : Panoramo — 
22 10 • Gastprogramma Het vri je woord : 
het Humanist isch Verbond — 22 40 : 
TV-meuws 

Donderdag 21 november 
14 05 to t 15 15 : Schooltelevisie — 
18 30 • Guten Tog — 18 55 : Zandman
net ie — 19 00 • Tienerklanken — 19 3 5 : 
Pol i t ieke t r ibune • de Christel i jke Volks
par t i j — 19 50 . Keurig Frans — 19 52 
Zoekl icht — 19 57 Mededelingen — 
20 00 TV-meuws — 20 25 • Ritmeester 
Buat — 21 15 : Contact — 22 00 Pre
mière — 22 40 : TV-meuws 

Vrijdag 22 november 
14 05 t o t 16 00 : Schooltelevisie — 
18 25 . Schooltelevisie — 19 00 Luceot 
— 19 30 • Z iet u er wat in ? — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
De Weerman — 20 (X) TV-nieuws — 
20 25 : Het proces Carl von Ossietzky 
TV-spel — 21 40 : Dat heerl i jke wereld
je van ons ! Persiflerende 'how — 
22 05 TV-nieuws — 22 10 t o t 23 00 • 
Die jongeman ui t Boston Levensschets 
vort wi j len President John F. Kennedy. 

t imenteel leven te ontraadse
len. Eerst verschenen zijn lie
deren in Liedtboeken o a de 
Apollo. Na zijn dood werden ze 
verzameld in het Boertigh, 
Amoreus en Aendachtigh Groot 
Liedtboeck. 

Zowat negen gedichten van 
Bredero worden in dit pro
gramma voorgedragen en hier
mee worden evenveel taferelen 
opgebouwd Het zijn kleine his
torische rekonstruktie^ waarin 
aspekten uit het leven van Bre
dero worden uitgebeeld, zoals 
zijn onbeantwoorde liefdes, 
zijn barok improvizatietalent, 
zijn ijdelheid, fantazie en rede-
rijkersspitsvondigheid en ten 
slotte zijn verlangen naar de 
dood Julien Schoenaerts poogt 
de barokke spankracht van 
Bredero's kleurri jke verzen op
timaal tot zijn recht te laten 
komen De dichter schreef zijn 
verzen op bestaande muzikale 
wijsjes U krijg ze te horen, 
want ze dragen de versregels 
als achtergrond en begeleiding. 
Ook de sfeer van het bij het 
begin van de 17e eeuw opbloei
ende Amsterdam met zijn toe
nemende handels- en kulturele 
bedrijvigheid wordt m dit pro
gramma opgeroepen Het sce
nario is van Johan de Meester, 
die ook de regie in handen had. 
de bindteksten werden geschre
ven door Ernst van Altena en 
worden gezegd door Arnold 
Willems. In de rol van Brede
ro ziet u Julien Schoenaerts 

Zondag 17 november om 
22 25 u. (Brussel Ned.) 

DE LANGE TOCHT 

VAN SAMMY 

Een goede familiefilm, waar
aan vooral de meer jeugdige 
kijkers plezier kunnen beleven. 
Sammy Har t land is een tienja
rig jongetje dat tijdens de 
tweede wereldoorlog zijn ou
ders verloor bij een bombarde
ment op Port Said Hij besluit 
die stad te verlaten en zich bij 
zijn oude tante in Durban te 
voegen. Durban ligt echter in 
Zuid-Afrika en dat is duizen
den kilometers ver Het wordt 
een lange tocht voor Sammy 
met heel wat belevenissen... 

Zondag 17 november om 
20.40 u. (Brussel Ned.) 

Jagers rusten niet. 

TEN HUIZE VAN 

IDA WASSERMAN 
Ida Wasserman — algemeen 

beschouwd als de grootste ak-
trice van het nederlandse taal
gebied — is eigenlijk van let-
landse afkomst. Haar ouders 
waren Joden die in 1899 naar 
Antwerpen emigreerden Zij 
werd daar geboren, volgde er 
de lessen aan het konservato-
r ium en behaalde er de grote 
onderscheiding — een doku-
ment dat ze nooit is gaan afha
len (ze Was pas twintig en 
«wat kon het je schelen», 
meent ze) Vrijwel onmiddel
lijk daarna kwam ze terecht bij 
de KNS, speelde in 1926-27 in 
Rotterdam en Amsterdam en 
keerde in 1928 terug naar Ant
werpen Na de oorlog - in 1946 
— begon haar karrière voor
goed in Nederland, achtereen
volgens bij het Rezidentietoneel 
er. de Haagse Komedie, waar
aan ze nu nog steeds verbon
den is Een vrouw die na veer
tig jaar toneeltriomfen verba
zend nuchter is gebleven. 
Vraag : wat zou u nog graag 
s p e l e n ' Antwoord van me
vrouw Wasserman : Niets. Ik 
denk dat het tijd wordt dat ik 
ermee ophoudt 

De echtgenoot van Ida Was
serman, akteur-regisseur Joris 
Diels komt in deze uitzending 
opnieuw aan het woord over 
het verder verloop van zijn 
loopbaan na de tweede wereld
oorlog Daarmee wordt de 
draad opgenomen van de vorige 
Ten Huize van die aan hem 
gewijd was 

Maandag 18 november om 
21.15 u Brussel Ned.) 

DE TROOST 

VAN JE GEZELSCHAP 

Het toneelstuk « Silent night, 
lonely n igh t» van de ameri-
kaanse schrijver Robert Ander
son wordt dinsdagavond ge
speeld in de nederlandse be
werking van Gerard Rekers. 
Het tema is dat van de wanho
pige eenzaamheid van de twee 
hoofdpersonen — een man en 
een vrouw — die elkaar op de 
vooravond van Kerstmis ont
moeten in een oud, klein hotel 

ïn een amerikaans provincie
stadje 

Dinsdag 19 november om 
20 25 u (Brussel Ned.) 

HET PROCES CARL VAN O 
In dit televiziespel van de 

westduitse televizie wordt ge
schetst hoe gerecht en leger in 
de Weimar-republiek reeds 
voor de machtsovername door 
Hitler ondermijnd waren door 
de nazi's Het spel verhaalt het 
wedervaren van de duitse No
bel-prijswinnaar voor de vrede, 
Carl von Ossietsky, die in 1931 
wegens landverraad veroor
deeld werd en die in 1938 stierf 
in een nazi-koncentratiekamp. 

De samenstellers hebben daar
bij ruim gebruik gemaakt van 
historisch materiaal 

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

DE JONGEMAN 

UIT BOSTON 
De november-tragedie van 

Dallas, toen president John 
F. Kennedy werd vermoord, be
hoort al vijf jaar tot de geschie
denis. Vrijdagavond word+ een 
levensschets van Kennedy uit
gezonden, verwezenlijkt met 
de medewerking van de fami
lie Kennedy, Jacqueline Ken
nedy, inmiddels mevrouw 
Onassis, en enkele vrienden In 
dit dokument zijn fotos en 
filmfragmenten verwerkt die 
nog niet werden vrijgegeven, 
waaronder persoonlijke inter-
vieuws met Jacquelme Kenne
dy, met Pierre Salinger, pers
chef van de prezident, Ar thur 
Schlesinger jr. en nog anderen. 
De film kreeg in de Verenigde 
Staten ongewoon hoge kijk-
dichtheidscijfers. Niet zozeer 
op de figuur van J.F. Kennedy 
als prezident ligt de nadruk, 
dan wel op de periode die zijn 
prezidentschap voorafging U 
ziet hem zoals alleen zijn fami
lie en goede vrienden hem ken
den, als een levendig en opge
wekt kind, een energieke jon
geman en student aan de uni
versiteit van Harvara die graag 
voetbal speelde, als een ver
woed liefhebber van zeilsport 
en als een man die hield van 
zijn familie Een groot aandeel 
m de voorbereidingen van deze 
film had Jules North, die alle 
gegevens heeft geverifieerd zo
als hij dat ook deed voor de 
film «The making of the Pre
sident » Het scenario is van de 
bekende historikus en schrijver 
Stephen Longstreet 

Vrijdag 22 november om 
22 05 (Brussel Ned.) 
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De stille, rustige herfst. 
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NU EENS DE ECHTEN 
Het ogenblik is gekomen om 

in alle sporttaken weer eens de 
grrrote prijzen te gaan verde
len. In de atletiekbond is het al 
gebeurd Maar er moeten er 
nog veel volgen 

Wij denken dat, op belgisch 
vlak altans, dit jaar als nooit 
tevoren de kans bestaat om 
eens een échte sportman in het 
zonnetje te zetten. 

De « offisjelle » vedetten heb
ben er dit jaar niet zo bijzon
der veel van terecht gebracht, 
en de enkelen die dat toch de
den zullen daarvoor al wel 
meer dan behoorlijk beloond 
zijn. 

Wij vinden dat men dus 
maar eens naar de werkelijke 
amateurs moest gaan, waar nog 
meer dan genoeg heel verdien
stelijke mensen te vinden ziin, 
en werkelijk voorbeeldige 
sportbeoefenaars. 

MISBROUWSEL 
Men heeft bij de aanvang 

van dit seizoen Constant van 
den Stock bij Klub Brugge bm-
nengehaald, waarschijnlijk met 
de bedoeling dat hij op slag en 
stoot van Brugge een klub met 
grote allures (en sjieke manie
ren) zou maken. Een vedetten-
klub. Nu weten we niet ir hoe
verre het aan de brouwer 'elf 
ligt. maar sedert hij in Brugge 
kwam, zijn de zaken daar fel 
de berg afgegaan Voor m sieur 
Constant zelf ook blijkbaar 
want we lazen dat hij momen
teel zodanig overspannen is dat 
hij de wedstrijden van Klub 
Brugge niet eens meer kan bij
wonen. Wij denken dat mijn
heer van den Stock meer ple
zier had gehad als hij destijds 
onze raad had gevolgd, en de 
«forestwaas» wat had gehol
pen En we denken dat ze in 

Brugge beter nog wat hadden 
voortgeboerd in de ouwe trant, 
gauw. 

SPANNEND 
De voetbalkompetitie belooft 

dit jaar toch weer spannend te 
worden Bij de aanvang van 
het seizoen verwachtte men 
Anderlecht, Standard en Klub 
Brugge Ze doen het alle drie 

maar slappekens. Alle drie 
immers al twee weken na el
kaar zonder overwinning. 

We zullen maar vlakaf zeg
gen dat die gang van zaken ons 
verheugt. Wij voelen nu een
maal meer voor de kleinen dan 
voor de groten. Het doet ons dus 
wel een beetje plezier dat de 
ploegen die het meest met geld 
« smossen », met de dikste nek
ken rondlopen, hun trainers het 

Steeds weer balletsprongen op de voetbalvelden : Daringman 
Coclet doelt het eerst in de match tegen Beerschot ondanks 

tussenkomst van een antwerpse back-speler. 

verst gaan zoeken, en de beste 
spelers kopen, op tijd en stond 
eens afgerost worden door 
ploegskens, die, met hen verge-
leen, nog amateursploegskens 
zijn. 

We hopen dat het zo verder 
gaat tot het einde van het kam
pioenschap. 

KAMPIOEN. MAAR... 

Theo Verschueren moet nog 
altijd zoiets zijn als derny-
kampioen van Europa, en Leo 
Proost wereldkampioen bij de 
stayers. Ze zijn er wel mee, met 
hun titels. Ze zitten allebei zo 
goed als zonder werk, het 
koerske links en rechts buiten 
beschouwing gelaten. Voor zes-
dagenwerk worden ze praktisch 
niet gevraagd. 

Het moet ontmoedigend zijn, 
en we vragen ons af of men de 
pistebedrijvigheid niet stille-
kens-aan-mag gaan afschrijven. 
Wat blijft er nog van over, bui
ten enkele zesdaagsen, die het 
dan nog moeten hebben van 
kermisat t rakt ies ? En hoeveel 
mensen kunnen op de baan nog 
hun brood verdienen ? 

Wat blijft er eigenlijk van 
de hele wielersport nog over, 
buiten het kleine groepje pu
blicitair gefokte vedetten dat 
op de weg de lakens uitdeelt in 
wedstri jden die meer en meer 
een georganizeerd spektakel 
worden ? Wat moet men den
ken van de toekomst van de 
wielersport ? 

'T EXEMPEL 
Vrijgesproken in een do-

pingsaffaire — naar het schijnt 
vooral omdat men voor de 
jeugd de herinnering aa r en 
het voorbeeld van een groot 
kampioen niet wou besmeuren 
met een vulgaire gerechtelijke 
straf — kreeg meneer Van 
Steenbergen, ex - wielerkam
pioen, grootvader, plutokraat, 
filmster en noem maar op, on
langs een boete omdat hij vals 
had gespeeld bij het kaarten. 

Naar het schijnt is er nu al
weer een proces tegen hem 
aanhangig gemaakt, omdat he t 
tijdens een onderhoud met een 
van zijn kaartvrienden, die 
nogal vet in de « poef» stond, 
tot kletsen-uitdelen is geko
men. En daarbij zou de 
« vriend »toch in die mate zijn 
toegetakeld, dat hij meende 
klacht te moeten neerleggen. 

We hebben, er allemaal geen 
zaken mee Maar kunnen «r 
geen betere «exempels» ge
vonden worden voor " onze 
jeugd ? 

B.T.W. 
Wij weten niet of de heer 

Slosse er in zijn ui teenzett ing 
over de belasting op de toege
voegde waarden aan gedacht 
heeft dat wij, sportleven, m e t 
een dik ei zitten. 

Volgens Les Sports zou de 
mogelijkheid bestaan dat de 
B.T W. invloed heeft op de toe
gangsprijzen tot sportwedstr i j 
den. En vermits invloed nie ts 
anders kan zijn dan sinoniem 
van prijsverhoging, maakt dat 
ons zeer bezorgd. Temeer om
dat volgens dezelfde krant wie
lerbond en voetbalbond en zo 
niets minder zijn dan instellin
gen van openbaar nut, en aldus 
niet in aanmerking komend 
voor taksverhoging. 

VIJGEN NA PASEN 
Men weet dat de belgische 

boksbond geen enkele bokser 
naar ée olimpische spelen 
stuurde, al kwamen daarvoor 
wel een paar jongens als 
Abspoel en Nielandt in aan
merking. De schuld van dat 
niet-aanduiden hebben voorzit
te r en sekretaris elkaar dapper 
in de schoenen geschoven. 

Waren er geen boksers in 
Mexiko, de voorzitter van de 
bond was er wel. 

In Les Sports vertelde hij 
dat onze boksers, als ze had
den deelgenomen, een serieuze 
kans hadden gemaakt een me
daille te veroveren. . . 

WERKELIJK SPORTIEF? 
Zo, hier zitten wij dan met de 

mond t*)/ tanden. Ntet alleen wij van 
Wi], maar zowat iedereen die met het 

schrijven van al dan met leesbaar 
proza over al dan ntet genietbare 
sport een boterhammeke tracht te 
verdienen of bij te verdienen. Ze heb
ben allemaal, van klem tot groot, een 
hele zomer katoen gegeven om van 
het ohmpisch komitee te bekomen 
dat men ook nog die en die oou mee-
sture naar Mexiko. En om te zeggen 
dat X er ook moest bijzijn, vermits 
i en Z ook van de partij waren. Zij 
hebben allemaal aangevoerd dat het 
verkieslijker was een uitgebreide de
legatie naar Mexiko te sturen, veel 
liever dan een klem stelletje alge
meen erkende vedetten. 

Dat IS gebeurd België is naar Az-
tekenland getogen met een grote af
vaardiging (voor zo'n klein landje 
altans). 

En wat hebben al die jongens en 
meiskens ervan terecht gebracht ? 
Miks. 

Hebben zij op een o/ andere ma
nier bewezen dat de brave gelijk had 
met hun selektie te eisen ? Ge zijt er 
wel mee. 

Ze zijn teiuggekomen, niet met een 
vliegtuig vol goud, zoals Roelants het 
had beloofd, maar met een zilveren 
r.iadolleke voor Serge Reding, en een 
bronzen voor de koereurs (maar dat 
lijkt ons eerder een affront dan een' 
eer). 

Och gottekens, geen mens had veel 
goud veracht. Iedereen ' verwachtte 
niks anders dan dat al die gemakke
lijk geselekteerden tn Mexiko hun 
best zouden doen om eens een serieu
ze prestatie te leveren. Niet eens vol
gens olimpische normen, maar vol
gens belgische normen. Welnu, er 
zijn m Mexiko massa's rekords ver-
beteid. Wereldrekords, olimpische 
rekords, nationale rekords, persoon
lijke rekords. Noem maar x>p. Maar 
hoeveel belgische rekords zijn er ver
beterd ? Hoeveel van onze jongens en 
meiskens hebben er hun persoonlijk 
rekord verbeterd ? Wat zijn zij naar 
Mexiko gaan doen ? 

En, wat ons hier vooral interes
seert, welke uitleg hebben zij voor al 
die mizerie? 

Werden zij niet goed vcKirbereid ? 
Bij ons weten is er nooit een olimpi
sche ploeg beter voorbereid dan deze. 

met hoogtestages en koninklijk be
zoek kompleet. 

Is een overwinning bij de olimpi
sche spelen niet belangrijk, vergele
ken bij de deelneming zelf? De en
kele mensen die weikelijk hun best 
deden uitgezondei d, hebben de Bel
gen zelfs niet deelgenomen, als men 
onder « deelnemen » verstaat het 
meekampen tfoor de overwinning, en 
niet een blote « aktdeprézaans >. 

Hing er geen geld aan vast f Naar 
het schijnt was onze koeieurs toch 
honderdduizend frank beloofd als ze 
goud konden behalen. 

Doen WIJ er best aan ons op voor
hand neer te leggen bij de supiema-
tie van de zwarten, de Ameukanen, 
de Russen, de Oostewopeanen ? Van 
iedereen, alia. 

Ontberen onze mensen de stimu
lans die de zwarte atleten vinden in 
hun vaste wil de blanke man nu 
eens en voorbed te bewijzen dat hij 
niks méér is dan de zwarte, of die 
de rode atleten (moeten) vinden m 
hun betrachting de wereld met hun 
prestaties te bewijzen hoe heilzaam 
voor de mens en zijn ribbenkas het 
rooie regime wel ts ? 

Er IS, denken wij, nog geen reden 
ons neer te leggen bij om het even 
welke suprematie, of bij om het even 
welke extra-sportiave stuwkracht. 

Ten eerste, van de 108 medailles, 
verbonden aan de atletiek, wonnen 
de zwarten er wel 39, maar de blan
ken toch tooft nog 69. Van die 69 ver

overden de blanke Amerikanen er 
12, de Russen 13, de Oosteuropeanen 
24, de Westeuropeanen 19. Dat be
wijst toch dat deze laatsten nog al
tijd meedoen, zij het dan zonder de 
Belgen. 

Ten tweede, als de zwaite en de 
lode sportmensen buiten de sport 
zo'n sterke stimulans vinden om het 
in de sport beter te doen, waarom 
zouden wij er dan geen kunnen vin
den f Desifoods m de sport zelf, bij 
vooi beeld m de idealen van de Cou-
beitin, waarmee wij toch zo graag 
schermen. 

Neen, we zien niet direkt een ver-
klaiing voor het kotnplete falen van 
onze ehte-jeugd. 

We denken dat ze ergens moet te 
zoeken zijn in de mentaliteit waai mee 
ze naar Mexiko gegaan zijn. Ztj wis
ten zich op vooihand geklopt. Dat 
wisten WIJ ook. Maai het jeit dat 
ZIJ geen kans hadden, ontsloeg hen 
niet van de plicht zich m te spannen. 
Dat lijkt ons toch de elementairste 
plicht van wie zich sportman noemt. 

Onze Mextko-gangers ontgoochelen 
ons heus niet omdat ze geen goud 
raapten. 

Ze ontgoochelen ons tomdat ze mei 
sportief genoeg waren om zich volle
dig in te zetten. 

Wij moeten over hen toch nog niet 
zeggen, zeker, wat Anquetil over zich
zelf zei : ik ben geen sportman, ik 
ben een stielman f 
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Ook wij Vlamingen 
hehhen 
onze Wijnkelders ! 

Bezoek... 

DE WIJNCOOPERATIE 
ISCA 
Stwg. op Brussel, 273 
OVERUSE 

GELEIDE BEZOEKEN 
TOEGANG GRATIS 

* 

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

MILJOENEN DER LIEFDE 
Hat propagandocomité von de V.Z.W. c Stichtlofl St.-
OdQ » Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook in u w kennissenkr ing is er w e l 
licht een verstandel i jk gestoord k i n d . 

St.-Oda-Overpelt bouwt een moderrt instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN GELUKKIG LEVEN! 
stor t u w steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde. St.-Oda, Overpelt. 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L. Roppe^ Gouverneur van Limburg. 

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

) f ) f3 f ) f ) fJ f3 f>f ) f> f ) f 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

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

&•(« U M I 

Gnttt votK vwitUf^M. 

WaH«r ROLAND 

iUHltV«M. M — An«w.r|Ma 
fM «Ah. «f M ii»i I ^ 

- • • • -K^^^-k^^-K 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKEUNRICHTINGEN 

o.o. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA De winterstraat 24 
Borgerhbut/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35- 36.59:31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr Sekretariaat . ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL Tel. 02 /19 08.64 

Prov Sekr Limburg : HALEN, Stationsstraat 25, tel 013/414.08 

Meer dan 50 plaatselijke afgevaardigden bodedienstea 

HERMES 

Zuidlaan 54, Bruttal 

Volledige 
tecretariaatcursussen 

STENO- en DAaVLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAO- EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres ; 
M. SCHEERLINCK 

Mulienstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon i (011) 741.96 

H DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bi i Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatseh. zetel : Antwerpen 2 
Tel. ! (03)49.30 45 - 49.15 94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS. Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tol. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelhot BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten • Polyethyleen-

drijsschorten • Prijskaartjes, 
zakken, -vellen . Rollen - Be-

drijsschorten - Prijskaartjes 

DE HUISHOUD- EN INDUSTRIËLE VERVEN 

BREUGEL 
wenst kontakt op te nemen met 
ve rkooppun ten in Oost-Vlaanderen 
en Vlaams Brabant. 

Mechelse steenweg 254 , Kontich, tel . 0 3 / 5 3 . 1 2 . 5 9 

EEN GOEDE REIS IN VLAAMS GEZELSCHAP 

EEN GROEPSREIS MET DE V.T.B.! 
Winterspor t re izen van 21 december tot 5 januar i naar 
Badgastein, Damüls, Gries-im-Sellrain, Hopgarten, 

Mitteiberg, Pfunds, Zell-am-See en Obergurgl. 
Reissom van 5.760 fr. af. 

SPECIAAL VOOR DE JEUGD ( 1 8 tot 30 iaar) : 
naar Tannheim, Vent, Saas-Almagell en Sulden. 

Reissom van 5.990 fr. af. 

Al le in l icht ingen in de V.T.B.-kantoren. 

BRILLEN 
Laattte modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optlekert 

p.v.b.a EUROPTIEK 
f. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blantfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

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

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

LEDEN : 10 % KORTING 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering oDCXtc 
Poort gans in aluminium. Omlijsting BREVET 
in gepiiosfateerde staalplaat O ' ) n O o 
Zeer lichte bediening. -c o U y o 
Automatisclie sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C I O O 
A. JEURiSSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weiersuaat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.3u 

L 



Voor dat het parlement deze week terug 
ging i kakelen » (om een oud woord van 
Jan Verroken te gebruiken) heeft minister 
Vlerick nog maar eens de stok in het hoen
derhok geworpen. Vlak op haantje Merlot. 
Hoenderhouder Eyskens heeft bezwerend 
moeten sussen. 

En Boudewijn die dit -alles ziet, kreeg het 
I l november-hart gevuld met verdriet. AU 
der ouderen Belgen eendracht weggevaren is, 
met die van de Vlamingen is het ook niet 
alles, zoals de d Staten-generaal > aantoonde, 
waar bijna slechts één soort politiekers aan
wezig waren. 

LA LIBRE BELGIQUE 
Vlerick zal waarschijnlijk de weg opgaan 

van ee«i Van den Daele waarop Het Volk in 
een eerlijk ogenblik ooit eens het gevleugeld 
woord toepaste : < Als een flamingant, ook 
als minister flamingant blijft, wordt hij nooit 
een tweede keer minister ». In elk geval er 
zijn al hevige haantjes, die het hoofd van Vle
rick eisen. 

Vlerick is al een eerste maal onder het juk 
doorgemoeten, 

« De Vice-premier is natuurlijk in de loop 
van de Kabinetsraad van vrijdag op de uit
latingen van de h. Vlerick teruggekomen. Hij 
heeft deze laatste ervan beschuldigd zijn pres
tige te hebben aangetast en hij eiste het 
hoofd van de minister voor Vlaamse regionale 
ekonomie. De Vlaamse CV.P.-ministers wa
ren daar zeer door geschokt en replikeerden, 
dat als de h. Vlerick ontslag nam, zij hem 
allemaal zouden volgen. Men zal zich herinne
ren dat het ontslag van de C.V.P.-ministers 
naar aanleiding van de zaak-Leuven, de val 
van de regering-Van den Boeynants en de 
verkiezingen van 31 maart voor gevole hn'l 
den. 

De h. Eyskens heeft dan al zijn krachten 
ingezet om zijn regering te redden. Er werd 
een wankel kompromis bereikt... op de rug 
van de joernalisten en de h, Eyskens heeft 
na de Kabinetsraad een bezorgde en verwar
de verklaring afgelegd : « De h. Vlerick 
heeft zijn kollega's ervan op de hoogte ge
bracht, dat het onjuist en belachelijk was te 
zeggen, dat de radio-elementen op dit ogen
blik niet te Mol worden gekonditioneerd — 
n.d.l.r. : wat de h. Merlot zou hebben ge
zegd — dat is maar waar voor de kobalt 60. 
De h. Vlerick heeft ook de manier betreurd 
waarop een krant verkeerdelijk zijn uitlatin
gen heeft weergegeven zodat naast het ont
werp zelf, ook nog de persoon van de vice-
premier in het gedrang kwam ». 

Het incident is nu gesloten maa r slechts 
voorlopig naar het eruit ziet, want de gemoe
deren blijven verhit tussen de h. Merlot, die 
de Waalse socialisten achter zich heeft en 
de h. Vlerick, <Ke door de vlaamse C.V.P. 
wordt gesteund. » 

DE NIEUWE GAZET 
Blijft erbij dat Vlerick wel degelijk zegde 

wat hij zegde over Merlot. 
Hij is dus een goed prof in ekonomie, maa r 

een slechte diplomaat in een belgische rege
ring. 

« Zonder het te noemen, bedoelde de h. 
Eyskens ons blad. Na de vergadering van het 
Ministerieel Comité voor Ekonomische en 
Sociale Coördinatie, verleden woensdag, stel
den wij inderdaad een vraag aan de k. Vle
rick, minister voor Streekekonomie, als pro
fessor in de ekonomie aan de universiteit te 
Gent, om zijn deskundigheid geprezen. 

Wij wilden zijn mening kennen over het 
voorstel van Vice-eerste-minister Merlot in
zake de oprichting van een bedrijf voor kon-
ditionering van radio-isotopen nabij Charle
roi. 

HULDE 
DR. DE PAEP 

Naar aanleiding van zijn 70ste 
verjaardag wordt senator dr. De 
Paep op zaterdag 23 en zondag 24 
november luisterrijk gevierd. Vol
gende week publiceren we het vol
ledig programma. 

Alvast wijzen we op de akade-
mische zitting om 14.30 u. te Beve-
ren-Waas (zaterdag) en op het 
programma van zondag 24 novem
ber : 10 u. mis in de dekanale kerk 
van Beveren-Waas, 11 u. optocht 
en feestzitting in « De Vier Em
mers » Om 15 u. feestmaal in « De 
Gulden Schaduw ». 

De h. Vlerick noemde dit plan gewoon be
lachelijk. Wij schreven dit en wij nemen daar 
geen woord van terug. 

De uitspraak van de minister was al even 
duidelijk als krachtdadig. Hij voegde er im
mers aan toe : Met uitzondering van kobalt 
worden in het kemcentrum te Mol reeds ra
dio-isotopen pekonditioneerd. 

Te Mol wacht men enkel op toelagen om 
ook met de konditionering van deze splijt
stoffen te beginnen. De h. Eyskens heeft vrij
dag gemeend te moeten goedmaken wat hij 
als een diplomatieke fout beschouwt van een 
regeringslid. Om dat te kunnen, heeft hij 
niet geaarzeld de woorden van de h. Vlerick 
in verband te plaatsen dat niet meer het 
oorspronkelijke is, en dus de waarheid ge
weld aandoet. Laten wij begrip tonen voor 
/.ijn moeilijkheden... » 

L E S O I R 

Het is nog niet zolang geleden dat een 
woord van een kardinaal als volgt moest ver
taald worden : a Er zijn twee volkeren in 
België, het ene gemaakt om te dienen, het 
andere om te heersen, i 

Sommigen denken het zo nog, maa r duiv 
ven het niet meer zeggen. 

Een ander hoog^vaardigheidswoord werd 
op 11 november gesproken door koning Bou
dewijn en is sentimenteel samen te vatten als 
< Kinderkens, bemiint elkander i (Joannes 
1ste brief). 

De oude Soir wordt er bepaald lirisch bij. 
« Het is uiterst zeldzaam dat een konink

lijk woord wordt onderbroken door toejui
chingen en dan nog door zulke geestdriftige. 

Nochtans, maandag aan de kongreskolom 
werd een deel van de toespraak van de ko
ning toegejuicht, zowel voor de vlaamse tekst 
als voor de franse : daar waar het staats
hoofd verklaarde dat Walen en Vlamingen 
niet zonder elkaar voortkunnen. Wij waren 
echt in Brussel, zinnebeeld van het land. » 

DE STANDAARD 
Het zal echter niet zijn met zulke Braban . 

gonne-tremolos dat Brussel zijn < taak > Uatn 
vervullen. Er wordt meer geëist, zoals ge
formuleerd werd op de Staten-generaal der 
vlaamse verenigingen. W a a r echter, enkele 
dagen na de grote eensgezinde Waalse bij
eenkomst, praktisch geen politiekers waren 
dan die van de Volksunie. 

« Op de staten-generaal werden de grote 
beginselen van de Vlaamse aktie voortreffe
lijk geformuleerd. Clem de Ridder , heeft de 
verantwoordelijkheden iuist afgebakend : «De 

Vlaamse verenigingen helpen de weg banen, 
maa r de politici moeten het wegdek leg
gen ». Dat brengt ons terug tot de politieke 
werkelijkheid en de teksten. 

De liberale woordvoerder, prof. Verhulst, 
heeft op de staten-generaal verklaard : c Te 
Hertoginnedal hebben de Vlamingen voor de 
laatste keer toegegeven. Nu moeten de Frans
talige Brusselaars toegeven i>. Deze scherpe 
vermaning van de voorzitter van het Wil
lemsfonds heeft een biezondere betekenis, 
gelet op de voorstellen die de PVV in ver
band met de grondwetsherziening heeft inge
diend. Die voorstellen komen inderdaad de 
eisen van de Brusselse annexionisten tege
moet. Welnu, niemand in Vlaanderen is nog 
bereid aan die annexatiepsichose toe te ge
ven. 

Zolang Brussel dat niet begrijpt, zal het de 
nationale verstandhouding blijven ondermij-

HET VOLKSBELANG 

Ook Piet Van Brabant zegt in dit blad 
van het Liberaal Vlaams Verbond dat er niet 
kan toegegeven aan de brussebe pretenties 
vooraleer de toestand te Brussel totaal ge
keerd is. Dat zal dan wel door het federa
lisme moeten gebeuren met Brussel herleid 
tot zijn rol : c in dienst van de twee volke
ren in België ». 

« Zo menen wij dat het plan-Grootjans in
zake de uitbouw van de nederlandstalig on
derwijs in de Brusselse agglomeratie een po
sitieve bijdrage is, die ingegeven is door de 
wil om de werkelijke behoeften te dekken. 
Maar wat de «t vrijheid van het gezinshoofd » 
in 1973 betreft voorbehoud maken. Het 
staat in elk geval vast, dat hiervan geen 
sprake kan zijn, zolang de Vlamingen in de 
Brusselse agglomeratie de positie bekleden, 
die hen gedurende zo lange tijd tot de ver-
fransing dreef. Dit betekent, dat de toestand 
in Brussel eerst geheel moet gesaneerd zijn. 
Dit is in de eerste plaats een kwestie van 
voldoende behoorlijk uitgeruste en oordeel
kundig gespreide Vlaamse scholen. Vlaamse 
peuterklassen en kinderkribben. De vooraf-
gaandelijke sanering, die wij eisen betreft 
echter ook de administratie, ja zelfs de men
taliteit in het bedrijfsleven en het algemeen 
klimaat. Dit betekent, dat over cc vrijheid 
van het gezinshoofd » slechts kan gepraat 
worden wanneer ook de toekomstkansen van 
de Vlamingen in Brussel gewaarborgd zul
len zijn. Wanneer de Vlamingen niet meer 
de behoefte zullen voelen om hun kinderen 
naar Franse scholen te zenden « opdat zij 
het ver zouden brengen in hun ca r r i è re ! » 

y ^ z : ^ 

De «ne belegging is de andere niet 

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

Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 

Coremanssiraat 22 
Berchem-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 (21.) 

DIMANCHE PRESSE 

Ze weten het wel, de fransdolle Brusselaars, 
wat het federalisme voor hen zou b e t ^ e n e n . 
Maitre Corbeau, PVV-kamerlid, uit Brussel 
slet.rt er nog maar eens de oude argumenten 
bij. Wij hopen dat dit de ogen zal openen van 
elk vlaamse Reinaard en dat ze die Corbeau 
zijn vette kaas ontfutselen van de unitaristi-
sche voordelen in één richting. 

<t Als men terugkeert uit het buitenland in 
ons landje — waar het zo goed is om leven 
— en men wordt door zijn politieke verplich
tingen terug in de « gemeenschapsbetwistin
gen » geworpen, dan kan men zich afvragen 
of de Belgen het hoofd niet verliezen. 

Want immers — waalse vrienden — waar 
zou U het federalisme heenleiden ? Recht
streeks naar een ultra-rood straatje-zonder-
eind, waar het super-doktrinair socialisme 
zou heersen, stijl Glinne. 

En voor het overige zou het onze vlaano-
se vrienden niet brengen onder de klauw van 
een racistisch klerikalisme dat zich amper 
zou weten te verhullen ? Voor Brussel zou 
het in elk geval het begin van de ruïne zijn. » 

G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Voorziet een zwaar parlementair jaar. Met 
zwakke pozities voor de Vlamingen, als de 
i gematigden i meer vertrouwen stellen in 
een halfslachtige PVV dan in de VU. Een 
minimum navolging van de waalse eendracht 
moet voor de Vlamingen plicht zijn, 

« Het is nog niet te laat om het roer om 
te gooien. Als de C.V.P. en de B .S .P . wer
kelijk iets willen realizeren op grondwettelijk 
vlak, dan moeten zij de regeringsvoorstellea 
aan het parlement voorleggen als vrije kwes
ties. Dan moet het tot een dialoog komen, 
waaraan alle partijen kunnen meedoen, en 
men meerderheden bereikt, dwars over de 
partijbegrenzingen heen. 

Maar die weg willen sommigen niet in
slaan. Die willen wel praten met de P . V . V , 
maar huiveren al bij de gedachte dat er een 
wisselmeerderheid zou kunnen ontstaan, dank 
zij de steun van de V.U. Diezelfde mensen 
aanvaarden wel bondgenootschappen van hun 
partijgenoten met franstalige extremisten, 
maar enfin, dat is wat anders. 

Als men daarbij bedenkt dat langs Waalse 
zijde openlijk wordt gestreefd naar een ge
meenschappelijk front, over partijgrenzen 
heen, zou het dan geen tijd worden dat van 
Vlaamse zijde ook iets wordt gedaan ? Tegen
over de frontvorming van de Walen en het 
Brussels gemaneuvreer voor een drieledige 
regering, moet er dringend Vlaamse samen
horigheid en samenwerking komen. Alleen 
blokvorming kan tot resultaten leiden, of min
stens anti-Vlaamse strukturen beletten. » 

WALTER LUYTEN. 

Groepen on mastschappifen 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, flfn. goed en goedkoop 

Inlichtingen ter plaats* 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulst* Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
OE KLAROEN 

Aalt» T*t (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

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

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

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

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

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

Ten voordele van het « Vlaams 
verbond voor gepensioneerden s. 

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

Onze afgevaardigden op Linker 
Oever richten een volleybal ploeg 
op. Wie doet er mee ? Waar zitten 
de sportieve leden en simpatizan-
ten? 

Meer inlichtingen : Snoecken 
Frans, Galgenweellaan 49, Antw. 
L.O. 

Borgerhout 
MAANDELIJKSE 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 17 november, bij
eenkomst bij Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstraat 26, Borger
hout. 
KIEZERSLIJSTEN 

Wij raden iedereen aan, na te 
gaan of zij wel voorkomen op de 
nieuwe kiezerslijsten, voor 20 no
vember a.s. Ze liggen ter inzage op 
volgende adressen : Dirk Stap-
paerts, Gebroeders Blommestraat 
23, tel. 213997; Juul Dillen, Lode 
Van Berckenlaan 184, te l 21.30.90 
en Piet Willems, De Winterstraat 
14, tel. 36.43.08 evenals op het ge
meentehuis, Moorkensplein en op 
het politiebureau. 
HERNIEUWING 
LIDKAARTEN 

Mogen wij onze leden vragen de 
huisgenoten van het bezoek der 
lidgeldinners in kennis te stellen, 
het geld klaar te leggen en de za
ken vlug af te handelen. Hoofdlid 
60 ir., bijlid 25 fr. 
HERMAN VAN DEN REECK-
KOMITEE DANKT! 

Genoemd komitee dankt alle per
sonen die hebben bijgedragen tot 
het wellukken van de herdenking. 
Ook de heer en mevrouw Dierckx-
Van den Reeck, danken namens de 
familie. 

Bornem 
BAL 

Zaterdag 23 november om 21 uur 
zaal Alcazar, Puursesteenweg 25, 
Bornem, bal met het Waltra-orkest 
van Stan Philips. Inkom 40 fr. 
Voorbehouden van plaatsen tel. 052-
32698 en 33737. 

Deurne 
OP EIGEN BENEN 

Drie jaar lang heeft Volksunie 
Deurne haar morele en geldelijke 
steun verleend aan de 11 julivie-
ring in Deurne. Deze 11 julifeesten 
gingen door in samenwerking met 
alle politieke en kulturele organi-
zaties. wat inhoudt dat iedereen 
een beetje water in de wijn hoefde 
te doen. 

Vorig jaar echter werd door ver
schillende groeperingen de mening 
naar voor gebracht dat de gelegen
heidsrede best kon uitgesproken 
worden door een politiek geënga
geerd spreker. Met de uitdrukke
lijke verzekering dat deze politie
ker zich niet op een partijpolitiek 
standpunt zou stellen legden wij I 

ons daarbij neer. Men koos de « ro
de Leeuw» Fayat als spreker, die de 
regeringspolitiek kwam verdedigen ! 
Van provokatie gesproken ! Wij we
ten nu wat een gegeven woord van 
deze mensen waard is en onthou
den ons daarom van alle verdere 
medewerking. 

Wij hebben niemand nodig oin 
Vlaanderen's hoogdag te vieren en 
nodigen nu al iedereen uit om op 
11 juli te komen kijken hoe wij, 
zonder wiens medewerking ook, 
deze feestdag laten uitgroeien tot 
een waardige, stijlvolle bijeenkomst! 

Ekeren 
KOLPORTAGEN 

Zondag 17 november 1968 samen 
met de afdeling Antwerpen met ra
diowagen in de wijk Schoonbroek-
Hagelkruis. 

Bijeenkomst aan de kerk te Eke
ren Centrum om 10 uur 's mor
gens. 

Geel 
VOLKSUNIEBAL 

Op vrijdag 6-12-68 om 8 uur 30 
in de zaal Wijnhuis, Stationstraat, 
Geel, bal, The Climbers. Inkom 40 
fr. 

Herentals 
BAL EN ST. NIKLAAS 

De kaartenverkoop voor onze 
flaminganten « Dans-in » nacht ver
loopt naar wens. Wij durven reeds 
rekenen op een bomvolle zaal op 
30 nov. 

Hoboken 
LEDENHERNIEUWING EN 
ABONNEMENTENSLAG 

Vanaf volgende week zullen onze 
bestuursleden op stap gaan met de 
lidmaatschapskaarten 1969. 

Ze zullen van de gelegenheid ge
bruik maken om desgevallend een 
abonnement op Wij, vlaams-natio-
naal aan te bieden. De meeste men
sen zullen wellicht doen opmerken: 
weeral geld! December is nu be
paald niet de meest geschikte 
maand voor uitgaven. Vergeet ech
ter niet dat de afdeling de plicht 
heeft een hoog aantal nieuwe abon
nementen aan te werven. 

Daarom vragen we met aan
drang : breng zelf uw abonnement 
binnen of bezorg ons de nodige 
adressen. 

Kessel - Nijlen 
FEEST 

Hedenavond 16 november om 19 
uur in de feestzaal Van Meerbeeck, 
Dorp 27, _ Kessel, verbroederings-
feest afdelingen Kessel en Nijlen. 

Kontich 
DANSAVOND 

Zaterdag 23 november a.s. om 20 
uur richt de Vlaamse Kring Kon
tich in de feestzaal « Parochiecen
trum », Magdalenastraat een dans
avond in. Ray Chadwich met het 
show- en dansorkest The Tropicals. 

Lier 
SINTERKLAASFEEST 

Zaterdag 30 november om 15 uur 
30 in de zaal Belgrado, Lisp 5, jaar
lijks Sinterklaasfeest voor de kin
deren van de VU-leden van Lier. 
Koek met chokolade, poppenkast, 
uitreiking van snoep en speelgoed. 

Merksem 
ALG. VERGADERING 

Een bijz. algemene vergadering 
voor onze leden zal gehouden wor
den op donderdag 28 november te 
20 uur 30 in het Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 

LIDMAATSCHAPSKAARTEN 
1968 

Over enkele dagen zal men ten 
huize van onze leden de lidmaat
schapskaarten voor het jaar 1969 
aanbieden. Wij vertrouwen er op 
dat u onze afgevaardigden goed 
zult ontvangen. 
SINTER KLAAS 

Bij voldoende belangstelling wil
len Sinter Klaas en Zwarte Piet 

I dit jaar weer langs Merksem ko

men. Per briefje, t^ telefonisdi aan 
het sekretariaat Em. Lemineurstr. 
33, tel. 45.57.77, wens om bezoek 
mededelen. 

Mortsel 
IN MEMORIAM 

Vorige donderdag 14 dz. brach
ten wij onze laatste afscheidsgroet 
aan een van onze trouwste mort-
selse leden de h. Florent Carton. 

Als gepensioneerde was hij nog 
dienstbaar en aanvaardde de taak 
van penningmeester van de Ant
werpse - Volksunie - Harmonie. 
LIDKAARTHERNIEUWING 1969 

Van heden af zullen onze wijklei-
ders zich bij onze leden aanbieden 
met de hernieuwde lidkaarten 
1969. 

Turnhout 
DEBATAVOND 

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

Westmalle 
GEBOORTE 

In het gezin van ons medelid Ro
ger Aerts-Meeusen, werd een ze
vende zoon geboren. 

Proficiat! 

BRABANT 

Lubbeek 
BAL 

Eerste bal van de VU op zater
dag 23 nov. a.s. om 20 uur te Bin-
kom. Dancing Witte Hoeve, or
kest The Sarea's. Inkom : 50 fr. 
Voorverkoop 40 fr. -

Onze parlementsleden Verduyn 
en Van Pamel zullen het bal bij
wonen. 

Wolvertem - Melse 
Iste AFDELINGSBAL 

Dit heeft plaats in de feestzaal 
« Cecilia » te Wolvertem heden za
terdag 16 november 1968 te 21 uur, 
ot Waltra-orkest ». 

zoekertjes 
H.O M.E. artikelen voor dagelijks 

gebruik zoekt o\er gans Vlaande
ren : aktieve gastvrouwen, piesen-
tatricen, monitriceii. Hlijvtnde, /.eer 
ruime bijverdienste. Mare Clarijsse, 
Renbaanlaan 4, Kiiinne, tel. 056-
74254. — T 143 

Houd mij ter beschikking \oor 
liet vertonen van dias, eijjen en an
dere, en het fotograferen van (o-
tos en dias. Liefst piov. Antwerpen. 
— T 140. 

Gevorderd fotoliefhebber zoekt 
kontakt niet ander fololiefhebber 
die me nog \eel kan leren (vooral 
dias). Liefst noorden prov. Antwer
pen. T 141 

Zoek bijverdienste (schrijf-, t\ p-
of handwerk). Noorden prov. Ant
werpen. — T 142 

2 techn. ingenieurs scheikunde, 
klaar met legerdienst zoeken pas
sende betrekking. Z.w. W, Jorissen, 
tel. (015) 19994, Astridl. 80, Meche-
len — T 144. 

Bediende, 2 kinderen, 37 jaar, 
zoekt passende betrekking : Ant
werpen, Mechelen, Brussel. Zich 
wenden : senator W. Jorissen — 
T 145. 

Juffrouw, 20 jaar, diploma mod. 
humaniora zoekt betrekking als be
diende : Antwerpen of Brabant. 
Zich wenden senator W. Jorissen 
— T 146. 

Verpleegster (diploma Al) — 34 
j. oud — zoekt betrekking in het 
Brusselse — onmiddellijk vrij. Alg. 
sekret. Voldersstraat 71, Brussel 1 
— T 138. 

Jonge man met diploma techn. 
ingenieur (weverij) — oud 24 j . — 
zoekt passende betrekking in het 
Kortrijkse, Gentse of Brusselse. 

Wenst ook niet gespecializeerde 
betrekking. Een referentie : is knap 
organizator in de VU. Schr. Gies 
Eechaudt, Peperstr. 128, Moregem 
(Oudenaarde) — T 139. 

VI. Nat. 59 jaar bankbediende 
zoekt full- of parttime betrekking 
of thuiswerk : boekhouding, admi
nistratie, fakturatie. 

Inlichtingen : provincieraadslid 
Oswald Van Ooteghem, Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel. 09-
52.72.87 — T 136. 

Jong onderwijzer, pas afgestu-
deedzoekt betrekking als bediende 
liefst prov. Antwerpen Schrijven : 
senator Bouwens, Eeuwfeestlaan 
163, Lier. — T 134. 

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 moge
lijkheid een goede, vaste betrekking 
op te bouwen. 

Voorwaarden : Vlaams-nationalist 
zijn, beschikken over een auto. vol
hardend en welbespraakt zijn. 

Schriftelijk wenden tot : Vlaam
se Kooperatief p-a Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117 Deurne (Ant
werpen) — T 135. 

HoofdredakteuT ; 
r van Overstraeten 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7. Tel 23.11.98. 

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

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

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers . 8 fr 
Alle stortingen voor het ^lad 
op postrekening 17 i l .39, 
f Wij » Vlaa•rns-nat^onaal 
weekblad 

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

Brussel 12. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
HERNIEUWING ABONNEMENTEN KADERBLAD 

(VADE-MECUM) 

De postbode zal weldra de hernieuwingen van het VU-Kader-
blad aanbieden (80 fr. voor het jaar 1969). 

De abonnees doen er goed aan hun huisgenoten te verwitti
gen, zodat alles vlot kan verlopen 

Alle klachten in verband met de verzending van de afleverin
gen, moeten gericht worden aan het VU-Sekretariaat, Volders
straat 71, Brussel I. 

SPREKERSSCHOOL 
Wij bevelen zeer sterk de sprekersschool aan, ingericht door 

het Lodewijk Dosfelinstituut, tijdens twee weekeinden in februari 
en maart 1969. Voor de provincies Antwerpen, Brabant en Lim. 
burg in het retraitehuis van de abdij van Averbode, voor beide 
Vlaanderen in dat van de abdij van Male (St. Kruis-Brugge). 

Arrondissementele bestuursleden (vooral voorzitters), afdelings
voorzitters, mandaUrissen, kaderleden, moeten zich bekwamen 
in de kunst van het spreken in het openbaar zowel als in de 
techniek van vergadering en diskussie. 

Nadere inlichtingen bij het sekretariaat van het Dosfelinsti
tuut, Elshoutbaan 25, Schoten (tel. 03-Sl.72.74). 

DOSFELDOKUMENTEN 
Als eerste in een reeks van brochuren, die een bazisdokumen-

tatie zullen vormen over aktuele problemen, verschijnen eerst
daags de nrs. 1 en 2. 

Nr. 1 geeft een unieke inventaris over « Instellingen voor Ho
ger en Universitair Onderwijs — Inrichting van Universi
tair onderwijs » (75 blz., 50 fr.), Nr. 2 handelt over « Ruimtelijke 
Ordening » (50 blz., 30 fr.). ^ 

Zij kunnen besteld worden door storting op rekening nr. 3.180 
van het Dosfelinstituut bij de Kredietbank te Schoten (PR 
177.77). 

PROVINCIALE KADERDAGEN 

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

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

— Limburg 
Zondag 1 december 
ZAAL REMBRAND - Weg naar As 1 - Genk. 
Begin : 10 u. 
Middagmaal : 100 fr. 
Inschrijven bij R. Vanheusden - Zavelvennestraat 32 • 
Hasselt. 

Twee referaten worden gehouden : 

— de taktische lijn van de partij 
door Fr. Van der Eist 

— Metodologie van de politiek (teorie + praktijk) 
spreker nog aan te duiden. 

http://03-Sl.72.74
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OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
BROCHURE OVER AMNESTIE 

Onder het motto « Aninestie-ak-
tie nu » hield volksvertegenwoordi
ger dr. R. Van Leemputten op za
terdag 19 oktober te Erwetegem een 
belangrijke rede. Op verzoek van 
verschillende vrienden werd de 
tekst van deze rede nu uitgegeven. 
Senator Renaat Diependaele schreef 
een voorwoord als inleiding. 

Gratis te verkrijgen op eenvou
dige aanvraag, te sturen aan Will.v 
Cobbaut, Dorp 33, Baardegem (2 
fr voor post-kosten bijvoegen aub.). 
KADERDAG 

Het arrondissement Aalst hield 
einde oktober een geslaagde kader-
dag. Na een korte inleiding door 
voorzitter Bert De Cremer werd de 
\ergadering gesplitst in 3 sekties nl. 
financiën, sociaal dienstbetoon en 
sekretariaat - organizatie - propa
ganda. 

Uit de vruchtbare besprekin.gen 
onthouden we : vlugge afrekening 
van de te hernieuwen lidmaatschap
pen, 500 nieuwe leden voor het 
einde van het jaar, onmiddellijke 
start met de abonnementenslag, op
richting van kantonnale kolportage-
ploegen, op punt stellen van de af-
delingssekretariaten, bijdragen tot 
het propagandafonds, prezentatievan 
het werkschema voor sociaal dienst
betoon voor de periode gaande tot 
31.12 68, enz. 

Provincieraadslid Oswald van 
Ooteghem hield een opmerkelijke 
en fel toegejuichte rede over de 
oostvlaamse ekonomische proble
men. 

Beveren-Waas 
BLIJDE GEBEURTENIS 

Op 29 oktober bracht de ooievaar 
een lief dochtertje Tania bij de jon
ge familie'Claeys, als jongste scha-
keltje van een mooi vijfgeslacht, dat 
als volgt is samengesteld : Clemen
tine Buytaert (93 j.), Alice Goos-
sens (69 j.),- Lissette Totté (45 ja.). 
Erna Lippeveld (19 j.) en Tania. 

Onze hartelijke gelukwensen. 

Erembodegem 
ST MAARTENSFEEST 

Zondag 29 nov. in zaal Animo om 
14 uur 30 Sint-Maartensfeest voor 
de kinderen onzer leden poppen-
teater « Tijl » uit Aalst met « Tijl 
in de miserie ! ». 
MOSSELFEEST 

Zaterdag 30 nov. in zaal Animo 
om 19 uur 30 (halfacht) mosselfeest 
voor alle leden en echtgenoten. 

Gezellig samenzijn : zang- mu
ziek en sketchen door eigen leden. 

Etikhove 
KOLPORTAGE 

Wegens het bar slechte weder 
was de opkomst begrijpelijk zeer 
gering. 

Niettegenstaande dit was de ver
koop uitstekend. Gies Eechaudt en 
Pol De Bock verkochten inderdaad 
samen 23 nummers op 55 bezochte 
huizen. 

Gent 
KOLPORTAGE KALENDER 

Zondag 17 nov. Zwijnaarde, zon
dag 24 nov. Oostakker, zondag 1 
dec. St Denijs-Westrem, zondag 8 
dec. Mariakerke, zondag 15 dec. 
Drongen, zondag 22 dec. St. 
Amandsberg. 

Naast de zondag kolportages zijn 
er de kolportages iedere zaterdag
namiddag in de Veldstraat te Gent. 
Verzamelen telkens om 14 uur 30 
in het Vlaams Huis Roeland. Voor 
de zondag kolportages telkens bij
eenkomst om 9 uur in het lokaal 
« Onder de Toren » bij St. Jacobs 
20 

Lokeren 
BAL 

O p 23 november a.s. te 20 uur 
eerste bal van de vlaams-nationa-
listen te Daknam. 

De Amedee Verbruggenkring Lo-
keren-Daknam nodigt allen uit in 
het Palingshuis te Daknam. Orkest 
« The Telstars ». Inkom 30 fr. 

Ninove 
KOLPORTAGES 

Zondag 3 november tijdens onze 
achtste kolportage was Okegem 
aan de beurt. Tien man zorgden er 
voor dat 200 nummers totaal uit
verkocht was. Er waren zelfs een 
5Ü-tal nummers te kort. Voor 560 
huizen maakt dat een gemiddelde 
van 1 per 2,8 huizen ! De verkoops-
tcchniek van onze ploeg verbetert 
zienderogen ! 

Morgen zondag 17 november staat 
Appeltetre op het programma. 15 
mensen zijn nodi,g om deze uitge
strekte gemeente volledig te bewer
ken. Verzamelen om 9 uur 30 aan 
de kerk ! 

Oudenaarde 
BAL 

Zaterdag 23.9 in de zaal Keizer 
Karel, Nieuwe Wijk, 9de bal van 
de Vlaamse Vriendenkring Oude-
naarde-Ronse. Eerste dans 21 uur; 
orkest Bert Brent. 

Sint-Amandsberg - Oostakker 
KALENDER 

Het bestuur der afdeling ver
wacht een zeer flinke opkomst van 
de leden op de hiernavolgende ma
nifestaties : 

Dinsdag 19 no\ ember om 20 uur 
algemene ledenvergadering in a St. 
Amand », Antwerpse steenweg 119, 
St. Amandsberg. Senator Baert 
spreekt over het berucht wetsont-
v\erp « grondwetsherziening ». 

Zondag 24 november : 4de Pater 
Callewaertherdenking. 

Om 10 uur 30 Mis in de Hol
straat, om 11 uur 30 akademische 
zitting in het kloosterpand. Vooraf 
om 9 uur 45 jaarlijkse hulde en ge
bed op het kerkhof te Mariakerke. 

Eveneens op dezelfde zondag kol
portage met « Wij » te Oostakker, 
bijeenkomst aan ons lokaal om 9 
uur, a St. Amand », Antwerpse 
steenweg 119. 

Lebbeke 
BAL 

Op zaterdag 16 november om 20 
uur richt de afdeling een bal in dat 
zal doorgaan in de zaal « Palings
huis », Markt. Inkom 40 fr. 

Zelzate 
MOSSELFESTIJN 

Alle leden met echtgenote, ver
loofde of simpatizanten worden 
vriendelijk uitgenodigd op ons mos
selfestijn. Dit gezellig samenzijn 
zal doorgaan op heden zaterdag 16 
november te 20 uur in cc De Hollan
der », Groenstraat 1, Zelzate. Deel
name 60 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Aalter 
ALGEMENE VERGADERING 

Zondagvoormiddag 27 nov. om 10 
uur algemene ledenvergadering in 
de zaal Casino, Markt, Aalster. 

Dagorde : landbouwvraagstukken 
en grondwetsherziening door resp. 
sen. Persyn en sen. Ballet. 

Toegang vrij. 

Assebroek 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid R. Reynaert, 
Gen. Lemanlaan 26 (tel. 34822) op 
maandag 18 en dinsdag 19 nov.^a.s. 
van 20 tot 21 uur. 

Brugge 
VOLKSUNIEJONGEREN 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Verliep zaterdag 9 nov. in de bes
te sfeer en tot in de vroege uurtjes. 
67 leden waren hierbij aanwezig, 
evenals prov. raadslid Guido Van 
In en zijn echtgenote, bestuursleden 
van de Vlaamse Ontspanningsklub 
alsook de 5-koppige afvaardiging 
van Vujo-Oostende. Zaterdag 16 

nov. te 20 uur zijn we te Oos
tende te gast : Van Iseghemlaan 4. 
Gratis toegang. Iedereen welkom. 

Donderdag 21 nov. a s . te 20 uur 
30 in het « Breydelhof », debat
avond over alle aspekten van d* 
jeugd en de politiek, In het biezon-
der « inspraak in het beleid van het 
land » en « is de Volksunie een 
partij voor de jeugd? ». 

Inleider Ignace Gilté, lid van de 
Vujo-raad van advies en scoutslei
der. 

. GEBEURTENIS . 
Zaterdag 7 dec. a.s. te 15 uur 

stipt, op het Posterijenplein te Zee-
brugge verwachten de Vujo hun 
leden en veel volk op een originele 
« gebeurtenis » ofte happening. 
Meer lossen we niet. De plaats van 
samenkomst kan tot nadenken 
stemmen. 

OVERLIJDEN 
Alhier overleed schielijk de heer 

M. De Meyer, gehuwd en vader van 
vier kinderen, op 41-jarige leeftijdT 
De overledene was een trouw lid 
van onze beweging, op hem werd 
nooit tevergeefs een beroep gedaan. 

Aan zijn echtgenote en nabestaan
den betuigen we onze innige deel
neming. 

Deerlijk 
DIENSTBETOON 

Dirk Bossuyt, ondervoorzitter VU 
arr . Kortrijk, Ponlstr . 61, Deerlijk, 
steeds na afspraak. Tel. 73526. 

Heule 
DIENSTBETOON 

Advokaat Frans Van Steenkiste, 
Kortrijksestr. 34, Heule, steeds na 
afspraak. Tel. 21566. 

Kortrijk 
KOLPORTAGEPROGRAMMA 

Eerstvolgende kolportage nu op 
17 november te Zwevegem. Verza
meling te 9 uur in lokaal « 1302 » 
te Kortrijk of te 9 uur 30 aan de 
Slnt-Aniandskerk te Zwevegem 
(Plaats). 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Lokaal 1302, A. Reynaertstr. 9, 's 

maandags van 18 tot 20 uur door 
senator Frans Blancquaert en van 
17 tot 19 uur door kamerlid Luk 
Vansteenkiste. 

Kuurne 
DIENSTBETOON 

Lokaal de Cirkel, Harelbeeksesti. 
35, 's maandags vanaf 20 uur door 
senator Frans Blancquaert. 

Vandaag, 3de zaterdag, door pro
vincieraadslid Roger Vandewattij-
ne, van 11 tot 11 uur 30, zelfde lo
kaal. 

Lauwe 
DIENSTBETOON 

Dr. jur. Herwyn Vandenbulcke, 
voorzitter V.U. arr . Kortrijk, We-
velgemstr. 124, na afspraak. Te be
reiken alle dagen, tussen 12 uur 30 
en 14 uur, behalve 's vrijdags. Tel. 
41150. 

Ledegem - Dadizele 
KOLPORTAGE 

Jaarlijkse kolportage te Ledegem 
morgen zondag 17-11-1968. Verza
meling om 8 uur 45 In café « 't 
Kanon », Menenstraat, Ledegem 
(dicht bij de kerk). 

LIDGELD 1969 
In de eerstvolgende dagen bieden 

onze kaderleden zich ten huize aan 
om de lidgelden voor 1969 In ont
vangst te nemen. 

Oostende 
W E R K G R O E P VROUWEN 

Op 7 november kenden onze da
mes met hun eerste aktlviteit een 
suksesrijke start. 

De opkomst voor deze avond 
(voorstelling wintermode) was zo 
groot (162 aanwezigen) dat er 
plaatsgebrek was. 

In haar openingsrede wees me
vrouw Denise Declercq, onder-
voorzitster van de oostendse VU-
afdeling, erop dat onze afdeling, als 
eerste in Vlaanderen, het initiatief 
nam ook de dames aan bod te la
ten komen. Zij hoopte dat ook dit 
Initiatief een stimulans zal zijn voor 
andere afdelingen uit het arron
dissement. 

Het ligt niet in de bedoeling van 
de groep een soort vrouwenbond te 
maken, die mettertijd zou ontaar
den in een koffiekransje, doch ei
gentijds te ijveren om de vrouw te 
integreren in het politiek leven van 
de partij. 

Behalve aan mevr. Declercq weze 
hier lof toegezwaaid aan de mej. 
Trees Sarrazijn, en mevr. Rosette 
Vandamme, die onder hun drieën 
deze manifestatie tot een groot suk-
ses maakten. 

Onze dank gaat ten slotte ook 
naar de mannequins en de prezen-
tator Gaby Bondewei, en allermeest 
naar het huis Claire, dat de model
len en vele prijzen ter beschikking 
stelde. 

MEESTER VAN IN OVER 
FEDERALISME 

Op 4 november gaf Mr. Guido 
Van In, voor een zeer talrijk ge
hoor op boeiende wijze een zeer be
langrijke toelichting over ons VU-
federalisme, dat hij meteen kon 
vergelijken met de T.N.T. ontwer
pen van de regering. 

Op de toespraak volgde een boei
end debat, waaraan verschillende 
niet-VU-leden deelnamen. 

C O P P I E T E R S BIJ DE VUJO 

Op 29 november is Maurits Cop-
pieters te gast bij de Vujo in café 
<c Derby », Nieuwpoortsesteenweg, 
te 20 uur 30 met het onderwerp : 
studentenraden, inspraak, medebe
heer. Leden gratis, niet-leden 10 
fr. 

Roeselare 
ST. NIKLAASFEEST 

Alle leden met kinderen worden 
op zaterdag 30 november verwacht 
in de bovenzaal van drankhuis 
Blauwvoet. Inschrijvingen bij Van 
Onacker Gerard en Vandenbunder 
Hubert. Steunen door storting of 
overschrijving op p.c.r. 92.86.23 van 
Hubert Vandenbunder, Hof van 't 
Menneken 12, te Roeselare. 

KOLPORTAGE 

Zondag 17 nov. te Ledegem. Ver
zamelen om 9 uur in de Blauw
voet. 

ARR. BESTUUR 

Maandag 11 nov. werd het nieuw 
bestuur gekozen : voorzitter : Pat-
tyn Jef, ondervoorzitter : Verslype 
Herman, sekretariaat : mevr. De-
poorter, bijzondere opdrachten : 
Demeester Gerard, penningmeester: 
Pynket Gaston, organizatieleider : 
Van Onacker Gerard en propagan
daleider : Mervillie Roger. 

LEDENWERVING 

Aansluitkaarten te bekomen bij 
sekretarls Walter Geldhof, Groene
straat 143, Roeselare. 

Sint-Andries 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger P . Leys, 
Manitobalaan 5 (tel. 155.20) op vrij
dag 22 nov. a.s. van 14 tot 16 uur. 

St-Kruis • Moerkerke - Damme 
O p initiatief van J.M. Bogaert en 

P . Klnipe had een eerste kontakt-
vergaderlng voor de jongeren 
plaats. Voorzitter O. Dombrecht 
woonde de bijeenkomst bij. Over
eenstemming werd bereikt wat be
treft de verhouding tussen de jon
geren en de afdeling, de Inspraak 
van de jongeren in het afdelings
bestuur, de aktlviteiten en de fi-
nancies. 

Er werd besloten nieuwe jonge
ren aan te spreken, een kolportage 
te organlzeren en zich in te zetten 
voor de volksvergadering van 29 
nov. a.s. Na de vergadering legden 
de jongeren bloemen neer op het 
graf van onze overleden vriend J. 
Willekens. 

Sint-Kruis 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvert. P . Leys en V.U.-afd. 
voorzitter O. Dombrecht, ter Enge-
lendaleweg 89, op vrijdag 22 nov. 
a.s. van 19 tot 19 uur 45 (tel. 30839). 

TREFPUNT 

Op 5 nov. had de 'stichtingsver
gadering plaats van de vereniging 
a Trefpunt ». Ons bestilurslid, de 
heer Noël Deceukelelr, werd tot 
voorzitter verkozen. 

Sekretarls : heer Pol Klmpe, or
ganizatie : de heer L. Verplancke. 

« Trefpunt » Is een vereniging op 
pluralistische grondslag een ontmoe
tingscentrum voor kulturele aktlvi
teit en ontspanning. 

25 X . VRIJ EN VRANK . 

Nr. 5 in de 4de jaargang is u i t ! 
Dit is meteen het 25ste nummer 
van ons blad. De hoofdredakteur 
wordt telkens uitgenodigd op de 
gemeenteraadszittingen, perskonfe-
rentles van het gemeentebestuur en 

allerhande aktlviteiten. Dat bewijst 
dat « Vrij en Vrank » ernstig wordt 
genomen te Sint-Kruis. 

Sint-Michiels 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Jan Fraipont, 
Leyselestraat 104 (tel. 14411), op 
donderdag 21 nov. van 19 tot 20 
uui*. 
INFORMATIEBLAD NIEUW 

Zopas werd een nieuwe afleve
ring gratis bij de Inwoners ver
spreid met een artikel van Guido 
Van In over « Zeebrugge, een his
torische kans ». Verder bijdragen 
om het tracé van de autoweg 
It Blauwe Toren-Loppem t en over 
het wetsvoorstel Van Haegendoren 
i.v.m. de wijziging van de kiesge
rechtigde leeftijd voor de gemeente
raadsverkiezingen. 

Sijsele 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger P . Leys, 
in café « Rome », Dorpstraat 93, op 
vrijdag 22 nov. a.s. van 20 tot 21 
uur. 

TIelt 
DEBATAVOND 

Volksvertegenwoordiger Luk \ 'an-
steenklste spreekt op vrijdag 22 no-
\e inber om 20 uur over « Het pro-
jekt van de regering over de kultu
rele autonomie en de ekonomische 
decentrallzatie ». Bovenzaal van ca
fé d'Hespe. Senator Wllly Persyn 
geeft het inleidend woord. 

Veurne - Koksijde 
WINTERFEEST 

Onze belde afdelingen richten 
gezamenlijk een winterfeest in in 
de nieuwe zaal « Drie Koningen » 
te Wulveringem op zaterdag 16 no
vember. 

MEDEGEDEELD 
Gentbrugge 
GROTE FEESTAVOND 

Willem De Meyer komt en me
vrouw Lieve De Sinet-Vermeulen 
draagt voor. Wij herdenken de 
vlaamse oudstrljders Emiel HuUe-
broeck en Ernest Claes en de 50ste 
verjaardag van de wapenstilstand. 

Wij vieren het 50-jarig bestaan 
van V.O.S. 

Zaal Floralies, Brusselse steen
weg 378, Gentbrugge, vrijdag 22 no
vember 1968 om 20 uur. Toegang 
vrij. 

Menen 
AVONDFEEST 

Gezellig avondfeest heden zater
dagavond aangeboden door het be
stuur van -de V.A.B., Davidsfonds 
en Jong Davidsfonds. « The Fala-
do's », in het Bloemenhof te We-
velgem. Stadskledij. Eerste dans 20 
uur 30. Toegang 50 fr. Animator is 
Pol Vandenabeele. Gratis voorbe
houden tafels :' Bevrljdlngsplaats 9, 
tel. 52751 en Moorseelsestr. 105. 

Mechelen 
DAG VAN DE V.M.O. 

Zondag 17 november 1968 In me
moriam Wim Maes. 

11 uur 30 : mis ter nagedachte
nis van Wim Maes, in de kerk der 
Paters Minderbroeders, Karmelie
tenstraat 4, Mechelen. Vanaf 12 
uur : doorlopende tentoonstelling 
« 20 jaar V.M.O. » in het Vlaams 
Huis « De Salamander », Adegem-
straat 68 te Mechelen. 20 uur : 
klankfilm-vertoning. Toegang vrij. 

Aalst 

ZIELEDIENST TE AALST 
Broederband nodigt uit tot do 

plechtige zieledlenst, opgedragen 
ter nagedachtenis van wijlen de 
heer Staf De Clercq, op zondag, 24 
november, te 10 uur 30 in de kerk 
van het H. Hart (Leopoldlaan) te 
Aalst. 

Antwerpen 
JEUGDAVOND 

Were-Dl jongerenwerking Ant
werpen richt op donderdag 21 no
vember In « Scheklehof », Oude 
Koornmarkt 28 Antwerpen een 
jeugdavond in met de medewerking 
van Amedee Verbruggen en Lieve 
Cools (luisterliedjes). 

Inlichtingen Vermeulen Luc, Van 
der Meydenstraat 5 Borgerhout, 
tel. 321569. 
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BLIKVANGERS! 
INDERDAAD... MAAR WAARHEID 
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— een ontwerp naar persoonlijkheid 

— een bestudeerde en juiste prijs vooraf 

— steeds eerste keus materialen 

— een voorname en verfijnde afwerking 

— nooit verrassingen achterai 

KOM U OVERTUIGEN ! 

Maak onmiddellijk 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 gele
gen moderne woning. 

Een appartement zoals men het heden graag heeft - maar zoals men het in 1975 
zal eisen. 

— hall met rustieke tegels 
— ramen 'in aluminium 
— thermopane in living 
— rijkelijke open haard 
— centrale verwarming met buitenpiloot en thermostaat 
— prachtige badkamer en douche 
— ingerichte keuken, warm en koud water 
— mooie terrassen 
— parket in living en plastifeutre in slaapkamers 
— deuropener en vuilschuif 
— beschikking over Sauna 

TOTALE KOSTPRIJS vanaf 625.000 F en... misschien nog 

een premie van 60.000 F + 2 0 % per kind ten laste. 

U HOEFT DIT NIET TE CELOVEN - KOM KIJKEN 

Vraagt inlichtingen maar... wacht niet tot het te laat is. 

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

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel. privé - Tel kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw 

over gronden voor hoogbouw 
over gronden v eensgezmswonmg 
over gronden voor geldbelegging : 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

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