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V.U. EN KULTURELE AUTONOMIE 
In het vorig nummer van « WIJ » werden de tegenvoorstellen van de Volksunie 

gepubliceerd voor de verwezenlijking van de kulturele autonomie. 

Het is wenselijk deze tegenvoorstellen nader toe te lichten en te vergelijken 

met de regeringsvoorstellen. Te veel lichtgelovige mensen geloven dat hetgeen 

de regering voorstelt onder de naam « kulturele autonomie » hieraan ook beant

woordt. Dit is geenszins het geval. Wij moeten waarschuwen tegen voorbarig op

timisme en lichtgelovigheid. 

Effektieve kulturele autonomie die aan de gemeenschappen de kans biedt om 

een eigen, autonoom kultuurbeleid te voeren veronderstelt dat ten minste vol

gende voorwaarden vervuld zijn : 1° een eigen wetgevend orgaan ; 2° een eigen 

uitvoerend orgaan ; 3 eigen financiële middelen ; 4° de bevoegdheidsfeer moet 

ruim genoeg zijn. 

Dit speelgoed zochten we uit 

0»»* | 

Wat de eerste voorwaarde betreft 
stellen we vast dat de regering voor
stelt de raden van senatoren weliswaar 
een zekere wetgevende bevoegdheid toe 
te kennen, doch deze raden met het 
grootste wantrouwen behandelt en on
der de voogdij stelt van de regering, 
het parlement en de Raad van State. 

De vraag moet ook gesteld of de ge-
koopteerde en provinciale senatoren 
dezelfde onafhankelijkheid hebben als 
de rechtstreeks gekozen mandatarissen. 

Het komt verdacht voor dat de rege
ring de volksvertegenwoordigers wil 
uitschakelen De Volksunie stelt dan ook 
voor de taalgroepen in Kamer en Se
naat wetgevende bevoegdheid te geven 
in alle kulturele aangelegenheden. Dit 
is zeker van aard het autonoom wetge
vend orgaan te versterken en meer poli
tiek gewicht te geven. 

Wat de tweede voorwaarde betreft 
zijn de regeringsvoorstellen volstrekt 
onaanvaardbaar Het uitvoerend orgaan 
zijn in feite de ministers voor nationale 
opvoeding en kuituur. Deze zouden ech
ter alleen verantwoordelijk zijn voor 
het parlement, doch niet voor de «ra
den van senatoren». 

Een Vlaamse minister voor de neder-
landse kuituur zou dus wel kunnen 
geïnterpelleerd, ter verantwoording ge
roepen en zelfs tot aftreden gedwongen 
worden door de waalse gekozenen in het 
parlement, doch is geen>verantwoording 
verschuldigd voor de vlaamse «raad 
van senatoren». 

Iedereen zal moeten toegeven dat dit 
niet alleen onlogisch is, maar tot on
houdbare situaties kan leiden De Volks
unie stelt dan ook voor dat de bevoegde 
ministers voor wat de uitvoering van de 
kulturele begroting en van de regionale 
wetten betreft verantwoording zouden 
verschuldigd zijn voor hun taalgroep, 
doch niet voor het unitair parlement. 

De derde voorwaarde : volgens de 
voorstellen van de regering is de finan
ciële afhankelijkheid van de regering 
en van het unitair parlement totaal. 

Men realizeert zich wat dergelijk vol
ledige financiële afhankelijkheid bete
kent : wie de koordjes van de beurs 
houdt is baas, zegt het spreekwoord. 

Wij stellen dan ook voor dat de «taal
groepen , naast het globaal krediet dat 
de regering en parlement ter hunner 
beschikking stelt, principieel de moge
lijkheid gegeven wordt over eigen in
komsten te kunnen beschikken, juist 
zoals de gemeenten en de provincies. De 
regering wil aan de grote agglomeraties 
dit recht toekennen. Waarom ook niet 
aan de gemeenschappen. Om een eigen, 

(vervolg op blz. 3.) 

Het Partijbestuur wenst in de 
allereerste plaats zijn innig mede-
leven te betuigen met mevrouw 
Slosse, met de dochtertjes Tinekei 
en Hilde en met gans de familie. 
Mevrouw Slosse moge er van ver* 
zekerd zijn dat haar beproeving 
en haar zorg voor de toekomst de 
beproeving en de zorg van gans 
het Partijbestuur zijn. 

Het Partijbestuur van de Volks
unie wenst de ganse Partij nadruk
kelijk te wijzen op de zeer grote 
verdiensten die wijlen de heer 
Slosse sinds jaren gehad heeft op 
de meest verschillende gebieden 
van het partijleven : de studie
dienst waarvan hij de leiding had, 
de kongreskommissie die hij voor
zat, de vergaderingen van Bestuur 
en Raad waarvan hij verslaggever 
was, de redaktie van het kader
blad dat hem toevertrouwd was, 
de kronieken van het weekblad 
« Wij » die hij verzorgde, het Lo-
dewijk Dosfelinstituut waarvan hij 
direkteur was, de provincieraads-
fraktie van Antwerpen waarvan hij 
de spil was en zo vele andere ta
ken die hij met grenzeloze toe
wijding op zich had genomen. 

De dood van de heer Etienne 
Slosse is wellicht het zwaarste 
verlies dat de Volksunie treft se
dert haar ontstaan. Eerst als vrij
willig medewerker en sinds enkele 
maanden als full-time direkteur 
van het Lodewijk Dosfelinstituut 
heeft de heer Slosse een beslis
send aandeel gehad in alle initia
tieven van de Volksunie de jong
ste jaren. De partij in het bijzon
der en het vlaams-nationalisme in 
het algemeen heeft aan de idea
listische, ononderbroken volge
houden inspanningen van deze 
man onnoembaar veel te danken. 

Het is dan ook een vanzelfspre
kende plicht dat het Partijbestuur 
aan de uitvaart van de heer Slosse 
het plechtig karakter van een 
posthume hulde en dankbetuiging 
wil verlenen. Deze uitvaart heeft 
plaats heden zaterdag, te 11 uur 
in de Don Bosco-kapel op de Ford-
baan. Schoten, samenkomst aldaar. 

De herinnering aan de heer 
Etienne Slosse zal onverbreekbaar 
verbonden blijven aan de Volks
unie en aan haar opgang naar de 
brede volksbeweging die zij van
daag geworden is. Het Partijbe
stuur roept alle kaderleden en le
den op, de heer Slosse vandaag 
zaterdag door aanwezigheid op de 
uitvaart of in gedachten te ge
denken. 

Brussel, 23 november 1968. 

Het V.U.-Partijbestuur, 
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en gij 
OPWEKKEND VERHAAL 

Een vriend van mij, flamin
gant in zijn vrije tijd — en ook 
tijdens de werkuren, in de mate 
dat zulks mogelijk is, want zijn 
baas is franstalig... — vertelde 
me het volgende opwekkende 
verhaal over de wijze waarop 
wij door onze hollandse-broe-
ders-van-over-de-Moerdijk ge
steund worden. 

Op een vergadering in Am
sterdam waar de afgevaardig
den uit de verschillende landen 
bijeengekomen waren die, zo
als zijn firma in België, de pro-
dukten van een duitse fabrikant 
verkopen ; werd door deze laat
ste de vraag gesteld in welke 
taal de katalogen met betrek-
gkin tot de onderscheiden ver-
koopgebieden dienden opge
steld. 

Welnu, de « OUander » die 
er zijn firma vertegenwoordig
de, verklaarde koudweg er geen 
bezwaar in te zien dat de kata
logen voor wat Holland betrof 
in 't Duits of in 't Engels zou
den gedrukt zijn. 

En die vriend dan, die sedert 
lang bij zijn (franstalige) baas 
aandringt op katalogen in 't Ne
derlands, voor het vlaamse 

% Wenst U «en prachtig* 
bontmantsl ? 

9 Verlangt U afzondertl]-
ke bontttukken aan t« 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt ü in volle vertrouwen tot 
ons lid 

W.CLAYKENS 
Oudergemselaan 328 
•tterbeek - Tel.: 48.37.01 

Inlichtingen kunnen 
steeds 
iratis bekomen v^^orden 

land... Dat kon dan niet meer, 
zei de duitse fabrikant, de opla
ge alleen voor 't vlaamse land 
te gering zijnde om de grote 
kosten te wettigen. 

Tja, die flamingant van-bene-
den-de-Moerdijk, die weet best 
dat hij in de toekomst bij zijn 
baas niet meer zal moeten plei
ten voor vlaamse katalogen. 
Want het antwoord kent hij van 
te voren : een grijnslach, een 
blik vol leedvermaak... 

Opgetogen over de steun die 
hij van zijn stamgenoten uit het 
Noorden mocht ontvangen heeft 
onze flamingant de rest van de 
namiddag doorgebracht met 
wat rond te kuieren in Amster
dam. Waar hij heel wat inboor-
Imgen ondereen Frans heeft 
horen tateren (met haar, met 
veel haar op, vertelde hij mij 
grimmig) en in de grote waren
huizen aldaar waant men zich 
in Brussel of in Parijs, dierbare 
vlaamse strijdgenoot, verzeker
de hij mij nog. 

Al zingend van « Geef mij 
maar Amsterdam », af en toe 
afgewisseld met het Wilhelmus 
en de Marseillaise, en nu en dan 
gekruid met een krachtige 
vloek, is hij dan huiswaarts, 
naar zijn dierbaar Vlaanderen, 
getogen. 

K.C., Vilvoorde. 

HIJ UCHT... 

In een lezersbrief van een aal-
sters lezer verschenen in Het 
Volk in verband met de grote 
pendel in zijn streek naar Brus
sel, werd de suggestie gedaan 
in zijn gewest affiches te plak
ken met de veelbetekende 
tekst ; « Hij lacht, hij is geluk
kig, hij werkt te Brussel ». 

Misschien zit in dat idee wel 
enig muziek voor het ontwer
pen van een VU-affiche, be
stemd voor de talrijke slaap
vertrekken van Brussel in het 
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vlaamse land. 
Bovendien ben ik het volle

dig eens met lezer R.L. uit Hoe
delen (uw nummer 45) waar de
ze pleit voor een voortdurende 
publieke aktie en dus niet al
leen tijdens de verkiezingspe
riode. De VU wordt nog maar al 
te veel verkeerd beoordeeld bij 
gebrek aan een brede voorlich
ting. 

G. V., Dendermonde. 

PRAKTISCH VOORSTEL 

In het laatste nr van « WIJ » 
las ik in de rubriek bewegings-
leven met genoegen hoe dege
lijk het sociaal dienstbetoon ge-
organizeerd is in het arrondis
sement Oostende-Veurne. Wer
kelijk alle plaatsen worden be
reikt door een dicht net van 
spreekuren. Ook Brugge schijnt 
niet stil te zitten. 

Graag zou ik echter willen 
voorstellen dat er op een spe
ciaal blad in « WIJ » eens een 
volledig overzicht van het 
dienstbetoon in alle arrondisse
menten zou gegeven worden. 

De « WIJ »-Iezers mogen ge 
informeerd worden, dacht me, 
over de aktiviteit van al de par

lementsleden op dat stuk. Ie
dereen heeft trouwens ergens in 
het land wellicht een vriend, 
een kennis of een familielid die 
hij naar één van de zittingen 
kan verwijzen. 

Het is inderdaad nodig dat al
le parlements-, provincie- en ge
meenteraadsleden zich maxi
maal inspannen om over gans 
het vlaamse land een net van 
sociaal dienstbetoon te organi-
zeren. Vooral in de arrondisse
menten waar de partij pas een 
zetel heeft veroverd is dit van 
belang. 

Bovendien zouden alle men
sen, leden, « WIJ »-lezers en 
simpatizanten van de V.U. die 
niet openlijk, maar wel op hun 
manier en vanuit hun mogelijk
heden iets kunnen presteren, 
hun diensten moeten kunnen 
aanbieden op een arrondisse
menteel of nationaal adres. 

Ik geloof dat ook nog andere 
« WIJ «-lezers het daarover eens 
zullen zijn. 

X., Mechelen. 

BIJ DE 11 NOYEMBER-REDE 

Zondag jl., 10 november, wer
den mijn gezin en ik door een 
vriend aan het Zuidstation af
gehaald. We namen plaats in 
tram 62 en mijn vriend bood 
aan de ontvanger zijn ritten-
kaart aan, 4 plaatsen vragend. 
De kaart werd hem teruggege 
ven : « S'il vous plait ». Het 
was mij opgevallen, maar tot 
daar... 

Toen wij echtfr 's avonds 
naar het Zuidstation terugkeer
den, zonder onze vriend, bestel
de ikzelf 3 kaartjes. De bedien
de gaf ze mij met een « S'il vous 
plait ». Ik vroeg : « Hoeveel is 
het a.u.b. ? ». Het antwoord 
luidde : « Vingt-quatre francs ». 
Ik vroeg : « Hoeveel zegt U 
a.u.b. ? J) met opnieuw als ant

woord : « vingt-quatre francs ». 
De trammaatschappij zou 

tenminste van haar bedienden 
moeten eisen dat ze de elemen
taire zinnen, nodig bij het uit
oefenen van hun werk, in beide 
landstalen kennen en zeker de 
bedragen in beide landstalen 
kunnen noemen. 

Het ware zeker goed dat deze 
trambedienden een afschrift 
kregen van de toespraak welke 
Koning Boudewijn tot de Bel
gen richtte op 11 november jL 

J.L., Gent. 

SJEVENNE 

Het is voorzeker ondoordacht 
dat steller van het stukje « Het 
Bed in de derde Wereld », ver
schenen in uw geëerd blad van 
26 okt. jl. achter Scheyven 
schreef (uitspreken als Sjeven-
ne). 

Moeten wij dan de verbaster
de uitspraak der Walen en 
franskiljons overnemen ? Dit 
kan toch de bedoeling van stel
ler niet zijn ! 

Gepast ware geweest en is het 
nog te schrijven : « wordt sje-
venne » uitgesproken door de 
Walen en franskiljons ». 

Mij noemde men in 't hoofd
bestuur ; « Verskoor » ! 

V., Mechelen. 

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

van de redaktie 

Brussel, 21 november 1968 
Betr. : rouw in de redakt ie . 

De plotse dood van Etienne Slosse wierp a ie t 
alleen een slagschaduw op (3e par t i j en de s tu
diedienst of nog op het Lodewijk Dosfellnétituut 
ook onze redaktie ervaart het einde van d i t 
jonge en zo bedrijvige leven a ls een zeer zwaar 
ve r l i e s . 
Etienne Slosse was immers een vaste medev^erker 

van "WIJ", een vaste iiedewerker, een zeerjregel-
raatige, een zeer s t ip te en vooral een zeer be
kwame. Als expert in financiële en fiskale aan
gelegenheden verschenen van hem regelmatig b i j 
dragen over deze onderwerpen en het i s ni^t zon
der ontroering dat wij en voorzeker ook ü van
daag in "WIJ" op bladzijde negen het vervolg en 
het slot van zijn beschouwingen over de Belasting 
op de Toegevoegde Waarde zullen lezen. 
Als hoofd van onze studiedienst leverde Hij r e 

gelmatig a r t ike ls over de vizie van-de par t i j 
op bepaalde problemen. Etienne Slosse beperkte 
rich echter niet to t zijn spec ia l i t e i t doch 
schreef ook boekbesprekingen en stond in v̂ oor 
onze veertiendaagse platemrubriek. Als sekre-
t a r i s ten s lo t te van het Dosfelinstituut werd 
ons blad nauwkeurig en regelmatig op de hoogte 
gehouden van a l le akt ivi te i ten van d i t ins^tituut, 
Etienne Slosse was de orde zelf. Dat konden we 

zien aan zijn keurig geti jpte kopij die bijna 
T,ersklaar op onze redaktietafel terecht kwam. Dat 
en zijn st iptheid tekende deze in-vriendelijke 
jongen, deze goede kameraad. Wij van "'•''TH -„^_ 
len hem heel erg missen. 



WIJ 

V.U. EN KULTURELE AUTONOMIE 
(vervolg van blz. 1.) 

autonome kultuurpolitiek te kunnen 
voeren is dit een essentiële vereiste. 

~r zou ook nog kritiek uit te brengen 
ziin op de opsomming die door de rege
ring gegeven wordt van de kulturele 
aangelegenheden. Deze opsomming is 
gebrekkig en verre van volledig. Dit 
zou een half ongeluk zijn indien de mo
gelijkheid open gelaten werd deze op
somming aan te vullen en uit te breiden 
bij gewone wet. Doch de regering voor
ziet uitdrukkelijk dat de grendelproce
dure hier toepasselijk zal zijn : dubbele 
meerderheid, meerderheid in beide taal
groepen vereist! Ook wanneer de 
Vlaamse meerderheid in Kamer en Se
naat eenparig de uitbreiding van deze 
opsomming zou eisen en voorstaan, kun
nen een 40-tal waalse gekozenen iedere 
wijziging onmogelijk maken. In feite 
wordt dus de kulturele autonomie afge
grendeld in een onvolgroeid stadium. 
Ook dit is onaanvaardbaar. 

De Volksunie kan ook niet aanvaar
den dat de gekozenen van het duitse 
taalgebied automatisch ingedeeld wor
den bij de franse taalgroep, zoals de 
regering het voorstelt. Minstens moet 
men aan deze gekozenen de vrije keuze 
laten al of niet bij een van beide taal
groepen aan te sluiten. 

Wij zijn ook van mening dat de kul-
tuurraad voor het duitse taalgebied een 
door de bevolking van dit gebied demo-
kratisch verkozen raad moet zijn. 

Ten slotte willen wij dat voor de re
geling van het taalgebruik de bevoegd
heid van de taalgroepen zo ruim moge
lijk zou zijn en zich uitstrekken tot 
gans hun taalgebied. 

De tegenvoorstellen van de Volksunie, 
en men zal er zich rekenschap kunnen 
van geven dat zij noodzakelijk zijn om 
de ontoereikende en gebrekkige rege
ringsvoorstellen te verbeteren, werden 
door de vlaamse pers gunstig onthaald 
en pozitief genoemd. Wij twijfelen er 
geen, ogenblik aan dat zij de goedkeu
ring en de steun zullen krijgen van 
gans de vlaamse openbare mening. 

Wij hebben deze voorstellen overge
maakt aan de regering en aan de voor
zitters van de C.V.P. en de B.S.P. Tot 
nu toe kwam hierop geen de minste 
reaktie. Alleszins hebben wij aldus blijk 
gegeven van onze goede wil en onze 

bereidheid mee te werken aan het ver
wezenlijken van effektieve kulturele 
autonomie. De vraag die echter moet 
gesteld worden is of wij bereid zijn 
hiervoor de prijs te betalen van de 
« grendelprocedure » in de grondwet. 

Wij hebben deze grendels steeds 
scherp afgewezen en bestreden. Zo pas 
nog hebben de vlaamse verenigingen op 
hun Staten-Generaal zich eensgezind 
uitgesproken tegen deze grendels. In de 
vlaamse pers verschenen artikelen om 
te waarschuwen tegen deze gevaarlijke 
afgrendeling van de vlaamse meerder
heid. De vlaamse C.V.P. van haar kant 
heeft in het verleden steeds het stand
punt verdedigd dat zij deze grendels 
slechts zou aanvaarden nadat alle nog 
hangende problemen zouden opgelost 
zijn. Daar is geen sprake van. Het vol
staat te verwijzen naar het probleem 
Brussel en de waarborgen tegen mino-
rizatie die aan de Vlamingen in hoofd-
stad-Brussel moeten gegeven worden. 

De houding van de vlaamse C.V.P. 
(en hetzelfde geldt voor de vlaamse 
B.S.P.) zou dan ook onaanvaardbaar 
zijn wanneer zij nu reeds de grendels 
zou goedkeuren. De Volksunie zal zich 
blijven verzetten tegen deze grendels 
die het grootste gevaar opleveren voor 
de toekomst en is op dit stuk tot geai 
koehandel bereid. Wij zijn overtuigd 
dat de vlaamse openbare mening ons 
hierin gelijk zal geven. 

Mr. F. Van der Eist. 
Voorzitter van de V.U. 

TEKENING GEVRAAGD 

ieuvense 
raadseltjes 

(jaak cuppens) Toevallig heb ik bij 
een bepaalde gelegenheid uit «goede 
en betrouwbare brons- het hiernavol
gende vernomen. De « bron » heeft aan

gedrongen om deze feiten kenbaar te 
maken; een taak waarvan ik mij gaarne 
wil kwijten door dit artikeltje te ple
gen. 

Ondanks alle diskussies omtrent een 
mogelijke overheveling in de loop van 
vorig jaar, is het een feit dat Leuven-
Frans in 1967-1968 van de «Frères des 
Ecoles Chrétiennes de Belgique-Sud» 
(de zuidelijke of waalse provincie van 
de Broeders van de Kristelijke Scholen) 
de gebouwen Placet, gelegen aan de 
Merhelse Vest 6, te Leuven, gehuurd 
heeft. 

Het Placet is toch helemaal geen klei
nigheid : het bevat circa 200 kamers, 
meerdere zalen, ruime kelders (vroe
ger als klaslokaal gebruikt), een grote 
kapel (nu reeds omgebouwd tot feest
zaal), een grote hof. Dit alles tesamen 
een 2 ha. 

Een tijdelijke noodwendigheid van 
Leuven-Frans misschien ? In elk geval, 
het huurkontrakt werd opgemaakt voor 
20 jaar! 

Wat is men dan zinnens met deze ge
bouwen ? 

Er wordt en er werd reeds geïnstal
leerd : Seminaire de Tournai (30 perso
nen); studentenkamers (90); apparte
mentjes voor gehuwde-jonge-studenten-
gezinnen; een «Centre Culturel» : 
feestzaal en lokalen; een restaurant 
«Alma» is in aanbouw; een afdeling 
Fröbel van de kastenschool-Heverlee; 
de franstalige Scouts-Leuven bouwen in 
de tuin een appartement voor de frans
talige direkteur, de heer Lechat. 

Op een 20-tal personen na (1 brabants 
kotstudent, 2 Indoneziërs die in het Ne
derlands studeren, 12 vlaamse klooster
lingen en anderen), de portier en het 
kuispersoneel, (natuurlijk!) zijn alle 
bewoners franssprekenden. 

Een aanpalende nederlandstalige la
gere jongensschool van de Broeders 
van de Kristelijke Scholen schafte de 
laatste trasmutatieklas af, maar in de 
gehuurde gebouwen en naast wordt een 
aanvang gemaakt met een franstalige 
afdeling van de kastenschool-Heverlee. 
Een rode lijnbus werd reeds door de 
Zusters gecharterd om de leerlingen 
naar «'t schooltje» te brengen. De ra
men van het schooltje werden met tra
liewerk voorzien, want het was reeds 
gebeurd dat de deur van die school op 
een nacht werd dicht gemetseld... 

De «Frères des Ecoles Chretip-nnes 
de Belgique-Sud» hebben het Placet-
kompleks, Mechelse Vest 6, verlaten om 
er juist naast een nieuwbouw te betrek
ken. Het Placet — de installatie van de 
centrale verwarming, de vernieuwing 
van de daken, de binnenhuis-herinrich
ting gebeurt allemaaal op kosten van 
Leuven-Frans! — staat ten dienste van 
Leuven-Frans. Twintig jaar... 

Hier behoort werkelijk een tekeninkje 
bij... 

(Vervolg op blz. 4.) 
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GROEIENDE VERWARRING 

Niemand heeft zich veel illuzies 
gemaakt — en niem.and m,aakt 
zich illuzies — over de kansen van 
een goedkeuring van de grond
wetsherziening. De CVP mag dan 
nog zoveel hij monde van haar na
tionale sekretaris verklaren dat ze 
geen uitstel zal dulden van de kul
turele autonomie (als reaktie op 
een verklaring van kamervoorzit
ter Van Acker die voor als na op 
een simplistische manier de «heils
leer van de eenheid van het land» 
gaat verkondigen en die verklaard 
had dat de kulturele autonomie 
om grondwettelijke redenen naar 
een volgende legislatuur zou moe
ten verdaagd worden) het ziet er 
niet naar uit dat de regering^ de 
vereiste twee derde meerderheid 
zal vinden. In beide regeringspar
tijen zitten er tegenstanders van 
de kulturele autonomie, wat op 
zich zelf al de quasi-noodzakelijk-
heid betekent van een wisselmeer
derheid, doch de andere partijen, 
uit wier schoot de ontbrekende 
stemmen moeten komen, verstaan 
onder kulturele autonomie heel 
wat anders dan de twee leidingen 
van de regeringspartijen. Deze 
week kondigde de PVV ingrijpen
de amendementen aan, hoewel ze 
zelf met het vraagstuk niet in het 
reine komt. Het standpunt van de 
Volksunie kent men, geen gren
delprocedures en een vereenvoudi
ging van het regeringsvoorstel om 
zoveel mogelijk juridische haar-
klieverij te vermijden, nl. een ge
leidelijke verwezenlijking door 
middel van eenvoudige meerder
heden. Ook in BSP-kringen heerst 
grote onzekerheid en de BSP-lei-

beroepsHALVE 
bekeken 

ding mag dan nog de indruk ver
wekken dat ze zeker is van al haar 
parlementsleden, zo Vlamingen, 
Walen als Brusselaars, het is een 
feit dat het geschil onder de brus-
selse socialisten nog altijd niet is 
opgelost en dat een oplossing in 
stijgende mate bemoeilijkt wordt 
door de elektorale noodwendighe-
den, die voortvloeien uit de ge
meenteraadsverkiezingen van 1970. 

En dit verband mag het pozitief 
onthaal in de pers van de VU-voor-
stellen inzake kulturele autonom,ie 
onderstreept worden. Het zal wel 
de eerste keer zijn dat in zulk een 
omvang en over zulk een belang
rijke kwestie de Volksunie als het 
ware felicitaties krijgt, ook al zijn 
deze joernali&tieke felicitaties dan 
niet bindend op partijpolitiek vlak. 
Maar ze tonen duidelijk aan hoe 
het klimaat ten opzichte van onze 
partij verandert. Het is niet de eer
ste keer dat onze partij zich rede
lijk toont, het is nog niet zo lang 
geleden dat een loyaal aanbod 
werd gedaan, mits bepaalde voor

waarden, de wisselmeerderheid te 
zoeken buiten een verbond met de 
PVV om. 

Het valt dus nog te bezien of 
men de pogingen, om een drie-
partijenregering te vormen, zoge
zegd uit noodzaak omwille van de 
grondwetsherziening, nu zal sta
ken. Ook na de verklaring van de 
heer Swaelen, dat deze regering 
haar normale termijn mpet uit
doen met verwezenlijking van haar 
programma, zullen nog pogingen 
in het werk gesteld worden, om 
koTnbines op touw te zetten, al zijn 
de kansen op een onderonsje wel 
gedaald. Het zal ook van het ver
loop der debatten in het parle
ment afhangen, met de te ver
wachten amendementen, die zo 
talrijk en zo ingrijpend zouden 
kunnen zijn, dat het tweepartijen-
akkoord, op bazis waarvan de re
geringsvoorstellen werden uitge
werkt, zou moeten herzien worden. 
Het zal zeker de PVV niet zijn, 
die de mogelijkheid tot een derge
lijke vertraging zou verwaarlozen. 

GEZONDE MUNT ? 
Voorlopig schijnt ons land geen 

weerslag te moeten vrezen van de 
monetaire krizis, tweede faze. Ui
teraard legde premier Eyskens ge
ruststellende verklaringen af in 
dit verband, hij is daarin in zijn 
rol en hij beschikt trouwens over 
voldoende argumenten, om zijn 
vizie kracht bij te zetten. Er is een 
ekonomische heropleving, onze be
talingsbalans is pozitief, de heU 
gische frank behoort tot de meest 
stabiele in de westerse hemisfeer. 
Wel is er een stille devaluatie aan 
de gang, al sinds jaren, doch ons 
land wordt daarmee niet op scher
pe wijze gekonfronteerd omdat de 
sociale voorzieningen ten onzent 
zo geprogrammeerd zijn, dat 
schokkende tegenstellingen uitblij
ven. 

Het is echter zo dat een gebeur-
lijke devaluatie van de franse 
frank — waaraan niet noodzake
lijk de re-evaluatie van de west-
duitse mark moet gekoppeld zijn 
— onze uitvoermogelijkheden wel 
enigszins zou kunnen belasten. In
dien deze ontwaarding zou gepaard 
gaan met een herwaardering van 
de mark (onze konkurrent) dan 
zouden de gevolgen voor onze uit
voer minder ongunstig zijn dan in 
geval van devaluatie van de fran
se frank alleen. Voorlopig is daar
van geen sprake doch het is duide
lijk, dat de regering met de moge
lijkheid rekening moet houden wil 
ze in de aanstaande lente (tijdstip 
waarop de financiële kringen een 
nieuw hoogtepunt in de monetaire 
malaise verwachten) niet onaan
genaam, verrast worden. De jong
ste berichten over de financiële 
malaise waren trouwens niet ge
ruststellend. 
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(vervolg van blz. 3.) 
Gaat Leuven-Frans verhuizen en zo ja, 

waarom dan nog zulke projekten en 
Investeringen nog te Leuven ? Of wil 
fnen met een gedeelte te Leuven blij-
|Sen en tevens en buitensporig dure ves
tiging te Ottignies ? 

De V.U. had gelijk achterdochtig te 
«Sjn bij gelegenheid van haar kommen-
iaar op de regeringsverklaring. 

Niemand zal ontkennen dat boven 
aangehaalde feiten simptomatisch zijn 
Voor de dubbelzinnige en duistere gang 
Van zaken van de zogenaamde overheve
ling van Leuven-Frans. 

• DE FRANK 
EN DE SUPERKAPITALISTEN 

openheid 
demokratische 
eis 

'(ACO) Zoals de andere goeverneurs 
van belangrijke westerse centrale ban
ken heeft goeverneur Ansiaux van de 
Nationale Bank van België vorig week
end vergaderd te Bazel. 

Na de bijeenkomst bleef het gebrui
kelijke kommunikee achterwege. Over 
de metode om de franse frank te red
den was blijkbaar geen overeenstem
ming bereikt. 

Daaraan kan goeverneur Ansiaux na
tuurl i jk niets veranderen. Maar nadat 
hij te Brussel is teruggekeerd, heeft hi j 
zich zwijgzaam opgesloten in de ui ters t 
exklusieve kring van enkele grote ban
kiers en bevoorrechte politici. Die 
ui terst kleine klub van super-kapitalis
ten en «grand commis» weten nu over 
de belangrijkste financiële problemen 
van het ogenblik alles. Kennis is macht. 

We zijn tegen dit sisteem, niet uit 
wantrouwen tegen een van de super
financiers persoonlijk, maar omwille 
van het beginsel en in naam van een 
gezonde demokratie. 

Wie kan de financiële oligarchie — 
die zoveel méér weet dan he t volk, en 
wier gebruik van die kennis onkontro-
leerbaar is — verplichten ook rekening 
t e houden met het welzijn van de ge
meenschap in haar geheel ? Als er er
gens informatie, inspraak en toezicht 
vereist is, dan wel aan de financiële 
top. 

Hiermee bedoelen we niet dat goe
verneur Ansiaux op de hoeken van de 
straat zijn informatie moet verkondi
gen. Monetaire vraagstukken zijn kies 
en dienen vertrouwelijk behandeld. 
Maar tevens in een raam dat waarbor
gen biedt aan de mensen die bij alle 
monetaire krizissen uiteindelijk het 
nauwst betrokken zijn : de doodgewone 
arbeidende man en vrouw van dit land. 

Het beheer van de Nationale Bank 
moet op een andere leest geschoeid 
worden. De « haute finance » is een van 
die feodaliteiten welke in de twintig
ste eeuw stand gehouden hebben. Ze 
moet gebroken worden. 

Het zou ons interesseren te vernemen 
of goeverneur Ansiaux in onderhavig 
geval de raad van regenten van de Na
tionale Bank heeft samen geroepen. 
Daar zitten enkele sindikale vertegen
woordigers in. Gust Cool b.v. En een 
paar andere Vlamingen : Cappuyns van 
Gevaert en van het VEV, Prof. Vande-
put te van de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid, Con
stant Boon van de Boerenbond. 

Worden de regenten op de hoogte ge
houden en geraadpleegd ? Is er een 
kontroleerbaar stelsel van informatie en 
besluitvorming, of gebeurt het in het 
halfduister door enkele super-groten ? 

• NOG EEN KONINKLIJKE BOODSCHAP 

ook in 1968 
zijn woorden 
geen oorden 

(m.v.d.b.) Ook niet wanneer zij door 
een koninklijke mond worden uitge
sproken. De jongste 11-november toe
spraak van koning Baudouin is een 
vet te kluif geworden voor de franstalige 
dag- en weekbladen, die zich vooral ge
worpen hebben op de koninklijke waar
schuwing dat «Walen en Vlamingen 
elkaar nodig hebben. Indien de wijzi

gingen die men tans beoogt een weder
zijds niet-begrijpen, een weigering tot 
verstandhouding mochten vertolken, 
dan zou dit een vergissing zijn die voor 
ons allen tragische gevolgen zou heb
ben ». Voor wie de mental i te i t van die 
franstalige bladen kent staat het vast, 
dat zij er niet aan twijfelen dat die 
vermanende koninklijke vinger naar de 
Vlamingen wordt ui tgestoken! 

In « Le Soir» heeft n iemand minder 
dan de loco-voorzitter van de P.V.V. 
onder de veelbelovende ti tel «De ko
ning heeft gesproken » de volgende on
zin neergepend : « ledermaal dat onze 
koningen voelden dat het nodig was, 
hebben zij aan de Belgen diepdoordach-
te adviezen verstrekt, en dit in sobere 
bewoordingen. En telkens werden die 
adviezen opgevolgd». Zo eenvoudig is 
het echter n i e t ! 

Toen koning Albert zich begin augus
tus 1914 tot de natie r ichtte om haar 
strijdbaarheid aan te wakkeren, sprak 
hij in wezen als een verkapte federa
list, want hij r icht te zich niet tot de 
Belgen, maar wel tot de Vlamingen en 
de Walen afzonderlijk. Tot de eersten 
zei hij « Vlamingen, gedenkt de slag der 
Gulden Sporen» (een herdenking die 
ons nu vaak kwalijk wordt genomen!) 
en de Walen her innerde hij aan «de zes
honderd Franchimontezen» (naar he t 
schijnt waren zij niet zo talrijk, en in 
hun rangen streden dan nog een flink 
aantal Vlamingen onder de leiding van 
Vincent van Bueren) . Van deze konink
lijke wekroep is in het geheugen van 
onze Belgicisten niet veel overgebleven. 

En op he t einde van de oorlog beloof
de koning Albert in de eerste vergade
ring van het Parlement , begin 1919, 

ETIENNE SLOSSE 
op onze redaktietajel 7iaast de telejoon lag het doodsanlje dat we die mor

gen, in antwoord op ons rouwbeklag die regenachtige 3de oktober, met de post 
hadden ontvangen. En de telefoon vertelde ons dat Eteinne Shsse dood was. Ver
ongelukt op de dodenweg Antwerpen-Brussel. Tegeti een betonwagen aangebotst 
toen hij door de dichte mist naar Brussel reed om er te vergaderen over de pro
vinciale kaderdagen en het aanstaande partijkongres. 

Men kan zich even later niet meer realizeren wat men gevoeld en gedacht 
heeft bij het vernemen van zo'n schreeuwend-onverwacht nieuws : de verslagen
heid \}m de dood van een vriend is een verdovende schok die een leemte in het 
geheugen laat. Maar we weten wél, wat onze tweede gedachte was : die van het 
allesoverheersend besef dat Etienne voor de partij en voor het vlaams-nationalis-
me in de meest absolute zin onvervangbaar is. We weten wel dat op die vast
stelling doorgaans gereplikeerd wordt, dat de kerkhoven van de hele wereld vol 
liggen met onvervangbaren. Vervangbaar is iedereen : desnoods één dode dk)or 
twintig levenden. Hoeveel mensen er nodig zijn om de éne Etienne Slosse te ver
vangen, zullen we in de komende weken en maanden steeds duidelijker onder
vinden. 

Hij deed letterlijk alles. Er is sinds jaren geen enkel belangrijk initiatief in 
de partij, waarbij hij niet betrokken was. Hij speelde sekretaris voor onze pro-
vincieraadsfraktie te Antwerpen en zijn werk in die raad dwong de waardering 
van vriend en tegenstrever af. Hij gaf het kaderblad van de Volksunie uit : een 
minutieuze rubricering van alle kleine en grote dingen die het raderwerk van een 
partij doen draaien. Hij was v\)orzitter van de V.U.-sïudiedienst : een vraagbaak 
voor alle parlementairen, voor onze redaktieen voor Jan en alleman. Hij nam het 
leeuwenaandeel van het voorbereidingswerk voor onze kongressen op zijn schou
ders; hij zorgde er voor dat de referaten tijdig klaar kwamen, dat de deskundi
gen aange-^cht, bijeengebracht en aan het werk gezet werden, dat de dag van het 
partijkongres iedereen de indruk van perfekte voorbereiding en degelijke afwer
king tevreden mee naar huis nam. Hij was verslaggever van partijbestuur en 
partijraad : zijn uitvoerige, degelijke en objektieve verslagen vormen als het ware 
een schitterende historiek van de partij; de wijze waarop hij het essentiële in af
zonderlijke beslissingsnota's liet rondsturen, zorgde ervoor dat iedereen zijn taak 
en opdracht kende en dat iedereen er aan gehouden bleef tol wanneer ze uitge
voerd waren. Hij l^ouwde voorzichtig en geleidelijk de ervaringen van het wer
ken, het besturen en koördineren om tot statuten die het geraamte vormen van 
heel de inwendige partijstruktuur. Hij was geregeld — bijna week aan week — 
medewerker aan ons blad (zijn laatste artikelen verschijnen deze week); hij was 
van al onze redakteurs de bereidwilligste en de vlotste. Het volstond, hem des
noods na middernacht op te bellen en hem te zeggen « Tienne, er zit nog een 
bladzijde leeg. Kunnen we die morgen hebben ? •». De volgende ochtend lag bij 
onze t)chtendpost, keurig getijpt, de bijdrage — het produkt van de zoveelste 
doorwerkte en doorwaakte nacht. Hij verzorgde onze platenrubriek en verrijkte 
ons weekblad met zijn belangstelling voor de hele wijde sektor van de sociaal-eko-
nomische en financiële problemen. Hij was direkteur, medestichter, draaischijf en 
bezieler van het Lodewijk Dosfelinstituut waar Maurits Coppieters in hem de 
machtige steunpilaar had gexAsjiden waarop zulk werk moet worden gebouwd. 

Hij was méér dan dat alles. Aan de top van de partij, 'tussen de kleine groep 
mensen die meestal sterke individualisten, ontembare persoonlijkheden of lastig 
tot teamwork te plooien geweldigaards zijn, was hij het rustig punt loaarrond al
les draaide. « Slosse zal het wel doen » werd bijna gebruikt als een stopwoord — 
maar het was geen stopwoord want Slosse deed het! En door het onoverzichtelijk 
vele grote en kleine werk dat Idj deed, werd er orde gebracht in de chaos, rich
ting in de inspanningen en eendrachtigheid in de bestrevingen. 

Hij was een diepgelovig katoliek — en een breeddenkend man : ook op dat 
vlak een bindteken tussen velen. Achter de op het eerste zicht droge, zakelijke en 
onromantische ambtenaar schooleen uiterst gevoelig mens, open vioor al het schone 
in muziek en kunsten, toegankelijk voor echte en verrijkende vriendschap. Hij 
had een droge keiharde humor die zelden sarkastisch werd en doorgaans méér een 
zachte glimlach dan een bulderende lach uitlokte. Op vergaderingen en vieringen 
ontpopte hij zich, tot veler verrassing, tot een snedig puntdichter en een geestig 
imitaiXor. Achter al die dingen school de behoede om goed te zijn en goed te doen. 

Niet in het minst was hij een model-echtgenoot en vader. Politici en allen 
die volop in de wind van het openbaar leven staan worden er vaak toe gebracht, 
tegen hun zin en ondanks hun tegenstribbelen, vrouw en hinderen al te zeer als 
een vanzelfsprekende faktor te gaan beschouwen. Ook voor dit fundamenteel pro
bleem van ieder druk leven had Etienne zijn ophssing en zijn weg gevonden; in 
het gezin verliezen een vrouw en twee kleine meisjes de altijd-aanwezige, de altijd-
gedienstige, de altijd-bekommerde. 

Al het werk dat wij hierboven opsomden plus de konstante zorg voor zijn 
mooi en écht-vlaams gezin : het was reeds zijn taak toen hij nog hoofdinspehteur 
van de belastingen was. Vandaag realizeert men plots, wat dat wil zeggen : jaren 
van nachtelijk werk en gewroet, ^onbezoldigd, idealistisch, degelijk en onoverzich
telijk. Sinds enkele maanden was hij fulltime-direkteur geworden van het Dosfel
instituut : gedurende die maanden hebben we ondervonden, wat een bergen werk 
konden verzet worden door bulldozer Slosse die vier en twintig uur \)p vier en 
twintig aan de slag kon gaan voor het vlaams-nationalisme. 

We hebben geweend voor Wim Maes — we hebben nog geen ïranen gevon
den voor Etienne Slosse, onze innige vriend. We zitten te kijken, niet eens berus
tend maar »mder begrijpen, naar het steeds onheimelijker en gigantischer zwel
lend besef van het grootste verlies dat we leden sinds het ontstaan van de Volks
unie. 

dio Genes. 

aan de Vlamingen « gelijkheid in rech
te en in feite» ! Verre van mij te be
weren dat er sindsdien niets ten goeae 
is veranderd, maar het zou niet moei
lijk vallen deze hele krant te vullen me t 
het verhaal van de lijdensweg van de 
broksgewijze bekomen verbeteringen, 
waarvoor Vlaanderen vaak een woeker
prijs heeft moeten betalen (zie taal
grens en Brussel). Deze plechtige belof
te is nu vijftig jaar oud, en nog zijn wij 
niet aan de gelijkheid toe ! Zodat volks
vertegenwoordiger Kiebooms in een 
van zijn inzendingen in de vrije t r ibune 
van de Gazet van Antwerpen heeft 
moeten bekennen dat «de tradit ionele 
parti jen in 1966 die opdracht nog altijd 
niet volbracht hadden ». 

Om nu op de 11-november toespraak 
van de koning terug te komen, hij heeft 
dus gezegd «Vlamingen en Walen heb
ben elkaar nodig», maar van de Brus
selaars heeft hij met geen woord ge
r e p t ! Zou hij ook al gewonnen zijn 
voor een federalisme met twee ? 

Hoe dan ook, ik meen dat de koning 
zich niet al te veel illuzies moet maken 
over het lot dat aan zijn waarschuwing 
zal beschoren worden. 

Vlamingen en Walen moeten elkaar 
begrijpen, maar in hetzelfde n u m m e r 
van «Le Soir» waar in de koninkli jke 
toespraak in een kadert je werd gezet, 
publiceerde dit blad op zijn voorpagina 
een berichtje, dat bijna klonk als een 
zegebulletin : stel je voor, in 130 atenea 
en lycea in Wallonië werd verleden 
schooljaar het Engels als tweede taal 
onderwezen, in plaats van « le flamin ». 
De leerlingen van die scholen wil len 
en zullen dus geen Nederlands leren : 
hoe willen zij ooit hun vlaamse land
genoten kunnen begrijpen ? De Walen 
lappen de wens en de waarschuwing 
van de koning vierkant aan hun laars, 
en weigeren kordaat een stap te zetten 
op de weg van de toenadering onder de 
gemeenschappen. Zij, en zij alleen, zul
len de verantwoordelijkheid te dragen 
hebben van wat Baudouin een tragische 
vergissing noemt, maar wat tenslot te 
leiden moet tot de bevrijding van 
Vlaanderen via en hers t rukturer ing 
van de staat in federalistische zin. 

• VOLKSUNIE BEKENT SCHULD 

verneder -
landsing in het 
leger 

(v.d.) Onder de vet te t i tel «He t be
s tuur van de Koninkli jke mil i taire 
School wordt voortaan in het Neder
lands gevoerd» j ammer t «Le So i r» 
over een rondschrijven van de algeme
n e legerstaf, waarbi j de mili taire in
richtingen in Hoofdstad-Brussel worden 
aangeduid, die hun administrat ie voor
taan in het Nederlands moeten voeren. 
Tot deze inrichtingen behoren, zo 
schrijft t r i l lend van verontwaardiging 
he t brussels blad, de Koninkli jke mili
taire School en het Rekruter ings en 
Selektiecentrum (Klein Kasteelt je) . 

Het blad is er zo van geschrokken da t 
het zelfs op pad is gegaan, om nadere 
inlichtingen over het onheil te verne
men. Op het depar tement van Landsver
dediging zou men mondeling het rond
schrijven hebben toegelicht. Hierui t 
heeft de schrijver van het artikel, een 
zekere meneer Deroux, met ontzet t ing 
onthouden, dat « b e s t u u r » in de breed
ste zin moet worden begrepen. Daar
onder dient men te verstaan het beleid, 
de boekhouding, de briefwisseling enz. 
In een art ikel ui tgesmeerd over drie ko
lommen klaagt de man erover dat er 
ook franstalige mil i tairen zijn in de 
Koninkli jke mil i taire School en frans
talige militieplichtigen voor het Rekru
terings- en selektiecentrum verschijnen. 

Het is totnogtoe niet doorgedrongen 
tot de schrijver dat er ruim 100 jaar ook 
Vlamingen in deze inrichtingen kwa
men en nogal de meerderheid. 

De man is zo van streek dat hij, om 
de r amp te keren, de wet van 1963 in
roept, U weet wel « la lol scélérate» 
(de snode wet ) . Meneer Deroux blijkt 
niet eens te vermoeden dat hier de wet 
van 1938 op het gebruik der talen in het 
leger van toepassing is, en de wet van 
1963 op het gebruik der ta len in be
stuurszaken hiermee geen snars te 
maken heeft. 

En_ weet U aan wie deze snoodheid 
t e wijten is ? Aan een zekere « depute » 
van de Volksunie : Mattheyssens. Deze 
heeft de lef gehad in een par lementai re 
vraag, de toepassing te vragen van de 
wet waarbi j in gemengde eenheden en 
diensten de voertaal, de taal moet zijn 
van de meerderheid. En hij heeft nog 
gelijk gekregen ook! 

( 



WIJ 

naizijn 
VLAAMS-NATIOKALE 
GEDACHTE 

Het gastprogramma «De 
vlaams-nationale gedachte» 
komt op het scherm maan
dag 2 december rond 22 u. 
Het zal, onder de titel «Mooi 
Vlaanderen ? », een reporta
ge brengen over enkele pro
blemen in verband met 
ruimtelijke ordening, steden-
en natuurschoon en algeme
ne leefbaarheid van ons 
dichtbevolkt land «tussen 
de zee en de heide». 

PATROKAATSKULTUUR 
Oud-minister Van Elslande 

verdedigt een nieuwe formule 
inzake kulturele autonomie : 
hij stelt één groot kultuurfonds 
voor waaruit zowel radio, tele-
vizie, plastische kunsten, to
neel enz. zouden gefinancieerd 
worden, de verdeling ervan te 
berekenen volgens taalgebied. 

Er steken in dit voorstel wel 
pozitieve elementen (o.a. in 
verband met de film) doch het 
bazisprincipe vertrekt voor als 
na van een unitaire financie
ring, die hoe dan ook een wer
kelijke kulturele autonomie 
uitsluit. Ook dit voorstel is de 
zoveelste krampachtig? poging 
om toch maar unitaire sleutels 
voort te kunnen hanteren. Een 
ongeneeslijke ziekte die alleen 
door een radikale formule te 
genezen is. 

TWEEDE WAALS 
PARLEMENT 

De pers die naar aanleiding 
van de eerste bijeenkomst van 
de waalse parlementsleden van 
alle partijen zo tevreden was 
over het feit dat er op deze 
eerste zitting geen potten wer
den gebroken zal misschien 
ook nu nog niet opschrikken 
bij het bericht, dat de waalse 
parlementsleden op 9 december 
a.s. voor de tweede maal bij
eenkomen. 

In onze kommentaar op de 
eerste bijeenkomst stelden we 
dat het belang ervan niet lag 
ïn hetgeen er gezegd werd dan 
wel in feit dat de bijeenkomst 
plaats had. 

De Walen doen er dus aan 

voort. En waar blijven de Vla
mingen ? Er is al lang een aan
bod van de Volksunie voor een 
gemeenschappelijk front, er 
zijn de pas gepubliceerde voor
stellen en de nieuwe good-will-
betuiging van onze partij. Maar 
de kleurpartijen in Vlaanderen 
durven nog geen afvaardiging 
sturen naar een staten-gene-
raal van de kultuurverenigin-
gen... 

GROTERE AUTONOMIE 
De publikatie van het nieuw 

organiek reglement van de leu-
vense universiteit in het staats
blad weerspiegelt de evolutie 
die Leuven sinds een jaar heeft 
doorgemaakt. Toch blijft de 
topstruktuur van de universi
teit nog unitair, al is er voor 
beide afdelingen een veel gro
tere speelruimte gekomen dan 
vroeger. Ongetwijfeld is dit 
organiek reglement het laatste 
overgangsreglement, wat er zal 
op volgen kan slechts de defini
tieve en totale splitsing van de 
universiteit betekenen. 

BRITSE BAZES 
Hoewel niet zo simpatiek en 

stevig als bron van werkver
schaffing heeft het bericht van 
de herleiding tot de helft van 
de britse bazes in de Kempen 
beroering verwekt, omdat daar
door 1100 mensen met werk
loosheid of toch moeilijkheden 
in dit verband bedreigd zijn. 
Deze beslissing van de britse 
regering valt in het kader van 
haar bezuinigingspolitiek. In 
hoever de « nieuwe NATO-poli
tiek » zal verhinderen dat ook 
de andere helft der britse bazis 
in ons land zou opgeheven wor
den valt af te wachten. Maar 
intussen blijkt eens te meer 
hoe broos de werkverschaffing 
in vele gewesten van ons land 
nog is. 

FORD-GENK 
Heel waarschijnlijk werd 

donderdagavond het beginsel
akkoord tussen de vakbonden 
en de direktie van Ford-Genk 
aanvaard door de stakers. De 
loonsverhoging (5,20 fr. per 
uur) en de vermindering van 
de werktijd brengen Genk nog 
niet op gelijke hoogte met Ant
werpen, iets wat waarschijnlijk 
ook wel niet onmiddellijk werd 
verwacht. Het is echter duide
lijk geworden dat er toch wel 
verschil bestaat tussen de lim-
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De jaarlijkse St. Verhaegen-viering van de brusselse vrije uni
versiteit — nieuwe voorzitter van de raad van beheer is 
Anderlechts burgemeester Simonet — veroorzaakte eens te 

meer grote verkeersopstoppingen in onze « capitate » 

N.I.M.: Waalse investeringsmaatGhappij? 
(ACO). Het jaarversla' 

van de Nationale Investe
ringsmaatschappij (NIM) is 
verschenen en ziet er uiter
lijk goed uit. De inhoud van 
het jaarsverslag is echter 
een ontgoocheling. De in
houd is zo dunnetjes dat de 
lezer zich over belangrijke 
aspekten van de bedrijvig
heid en van de rezultaten 
van de NIM geen nauwkeu-
ring beeld kan vormen. 

Dan bedoelen we in de 
eerste plaats het volstrekt 
onvoldoende overzicht van 
de participaties van de NIM. 
We zijn geen supporters van 
de Société Générale, maar 
men moet erkennen dat de 
Générale in haar jaarver
slagen een veel duidelijker 
beeld van haar deelnemin
gen verstrekt dan de NIM, 
ofschoon de NIM meer ver
plichtingen tegenover het 
ruime publiek heeft. Juist 

omdat in het verleden her
haaldelijk kritiek werd uit
gebracht op het beleid van 
de NIM (wegens participa
ties in bedrijven die op het 
hellend vlak waren) zouden 
we graag gehad hebben dat 
het jaarverslag konkrete ge
gevens bevatte over de gang 
van zaken waarin de NIM 
werkingsmiddelen gestoken 
heeft. Beperken we ons tot 
de uitdrukking van onze 
verwondering over de aard
rijkskundige ligging van de 
bedrijven waarin de NIM 
deelneemt : Op 58 participa
ties zijn er 25 gesitueerd in 
Wallonië, 17 in het Brus
selse, en 16 ir Vlaanderen. 

De ene participatie is 
weliswaar de andere niet. 
Een drietal kredietverlenin
gen of kapitaaldeelnemingen 
samen voor de expansie van 
een streek kunnen van min
der belang zijn dan één goed 

uitgekozen, omvangrijke ka
pitaalsoperatie ten gunste 
van een bedrijf met toe
komst. 

Ook erkennen we dat over 
de regionale betekenis van 
een onderneming niet uit
sluitend kan geoordeeld wor
den in funktie van de lig
ging van de maatschappe
lijke zetel. 

Maar nadat we dat alle
maal hebben toegegeven, 
blijft in ons de ergernis over 
de gebrekkige informatie 
van de NIM over haar wer
king. Ook het wantrouwen 
blijft bestaan : we hebben 
de indruk dat Vlaanderen, 
met amper één derde van de 
NIM-participaties (waarvan 
één derde in het Antwerpse) 
onvoldoende aan zijn trek
ken is gekomen. 

NIM of WIM (en Brussel
se) Investeringsmaatschap
pij? 

burgse arbeiders en de werk-
slaven in een of ander onder
ontwikkeld gebied. Over deze 
eerste stap kunnen nationalis
ten zich alleen maar verheu
gen. 

HONDERDDUIZEND NULLEN 
Woensdagavond is de beslis

sing in de zaak Willy Stevens 
gevallen. Want het is een zaak, 
ook wel omdat deze voortreffe
lijke kandidaat de honderdui
zend frank niet krijgt, maar 
vooral omdat de jury zich to
taal belachelijk heeft gemaakt 
en voortaan nooit nog enig ver
trouwen kan genieten. Er is 
ten eerste het opstellen van de 
vraag : deze zogezegde geleer
den kunnen nog een jaar lang 
praten over de betekenis van 
« ontstaan », het blijft een feit 
dat zij toen de vraag werd op

gesteld zelf niet wisten wat ze 
juist vroegen. Misschien de da
tum waarop De Geyter voor de 
eerste keer muzikaal gevloekt 
heeft ? Er is vervolgens het uit
sluitend steunen op het werk 
van Picard, wat in elk geval 
wetenschappelijk onverant
woord is. Eerlijkheidshalve had 
men dan kunnen aankondigen 
dat alle datums volgens het on
feilbare werk van Picard wer
den gevraagd. Er is ten slotte 
het gewoonweg krankzinnige 
na-spel : een aantal mensen 
zullen onder de indruk komen 
van het schijn-wetenschappe-
lijk gedoe rond twee enige 
exemplaren, van een weekblad 
uit 1873 en van een niet-geda-
teerde m u z i e k t e k s t , waar
schijnlijk van begin 1874, maar 
juist dat gedoe diskwalificeert 
het gehele opzet, en vooral het 
nu duidelijke misbruik. 

VERWONDERrNG 
Reeds Plato en Aristoteles (de filozoof niet de geld

magnaat en reder !) schreven dat het begin van alle filo-
zofie of als we het zo uitdrukkingskrachtige nederlandse 
woord gebruiken, dat het begin van alle wijs-begeerte de 
verwondering is. Ongetwijfeld zagen zij de verwondering 
nog al te veel in verband met de dingen die zichtbaar en 
waarneembaar zijn rondom ons, maar de « moeder-ge
dachte » was er toch al. En zelfs zij die de wijsbegeerte 
doceren als een soort leerboekje, of dat nu een tomistisch 
of een voltairiaanse betekenis heeft, kunnen wel niet 
anders dan dit ten minste te vermelden, zij het slechts als 
wetenswaardigheid die verder geen enkele betekenis 
meer heeft in hün « wijsbegeerte ». 

Maar zelfs wie deze kern- of « moeder »-gedachte aan
vaardt en als het onvervangbare, als een moeder liefheb
ben wil, heeft alle moeite van de wereld er trouw aan te 
blijven, ze nooit te vergeten. Het gewone, het onverschil
lige, het nieuw-modische, de nood aan leeftocht heersen 
immers zo oppermachtig. Misschien niet dé grootste 
vijand maar in elk geval een van de grootste vijanden 
van de verwondering als uitgangspunt en begin van alle 
wijsbegeerte, lijkt ons echter de afkeer te zijn, die vrijwel 
iedereen heeft voor een verantwoorde be-wondering. Een 
bewondering die volledig verschilt van het veel voorko
mend en tamelijk stompzinnig dwepen met iemand, van 
het gedachtenloos iemand achterna lopen, dat volledig 
verschilt van wat de oude meester Koeng de tweede weg 
tot levensinzicht heeft genoemd. 

Daarom heeft « huldigen », als het ten minste niet aan 
de lopende band gebeurt, als het werkelijk zin heeft, een 
diep-menselijke en zelfs onvervangbare betekenis. Nem-
rod heeft zo aan de universiteit een prof. gekend, een 
harde werker, een degelijk en eerlijk man, maar die niet 
bewonderen kon. Het was voldoende lovend over iemand 
te spreken om onveranderlijk z'n tegenzin tegen diezelfde 
mens op te wekken. En dat lag op een ander vlak dan dat 
van de nuttige en noodzakelijke kritische benadering. Dit 
was een pijnlijk tekort in zijn mens-zijn, wat echter een 
eerlijke waardering voor ook deze mens niet te verhinde
ren mocht. 

Deze gedachten zijn de aanleiding waarom hier hulde 
wordt gebracht aan een volledig onbekende en zeker vol
ledig vergeten maar echte weldoener van de mensheid. 
Misschien heeft het de schijn slechts een grapje te zijn, 
maar dat is het helemaal niet. Humoristisch is het echter 
wel. « Al lachend zegt een zot zijn mening ». 
Die onbekende, onvervangbare mens is de ontdekker van 

het warm water. Modern uitgedrukt de ontdekker van 
het WW (de afkorting kan ook in het Engels gebruikt 
worden en is dus wel aanvaardbaar). 

De ontdekking van het vuur, ook al het werk van een 
onbekende, in een onbekend verleden, wordt algemeen — 
en dus terecht ? — erkend en begroet als een van de 
grootste datums in de geschiedenis van het menselijk ge
slacht. Niet zolang geleden schreef de gewezen nazi-mi
nister Lutz Graf Schwerin von Krosigk een driedelige 
geschiedenis van de ontwikkeling van de duitse industrie 
onder de titel « Die grosze Zeit des Feuers ». Terecht 
trouwens. Maar als we de ontdekker van de stoommachi
ne vereren, waarom dan niet de onbekende, man of vrouw, 
die de onvervangbare tussenschakel is geweest tussen het 
vuur en de stoom. Die op de gedachte kwam dat men het 
water bij het vuur kon brengen als men maar een instru
ment had waardoor verhinderd werd dat het water het 
vuur zou doven. Over de reuzestap van het vuur naar het 
warm water verwondert zich blijkbaar niemand, en toch 
heeft het nog duizende jaren geduurd voordat de stap van 
het warm water naar het gebruik van de stoom werd ge
zet ! 

Telkens Nemrod warme koffie of tee drinkt, warme 
soep kan eten, denkt hij met verwondering terug aan die 
onbekende. Met verwondering die ook be-wondering is. 
En misschien bestaat er helemaal geen échte verwonde
ring waar de be-wondering door zelfgenoegzaamheid of 
hoe dan ook, onmogelijk is geworden. 

NEMROD. 
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DE HEER VAN KARREYELD 

Burgemeester M a c h t e n s 
houdt blijkbaar van plechtig
heden, van zeer plechtige 
plechtigheden, en daarom ver
koos hij het kasteel «Kar re -
ve ld» boven het normale en 
voorgeschreven gemeentehuis 
om er de huwelijksplechtighe-
den van zijn onderdanen te 

doen plaats grijpen. Ook daar
tegen is nu een klacht aanhan
gig. De heer burgemeester 
heeft dan maar verklaard dat 
hij dit deed omdat de trouw
zaal van het gemeentehuis 
bouwvallig zou zijn. De eerste 
vraag is dan natuurli jk waar
om die niet kan hersteld wor
den. Maar boze tongen bewe
ren zelfs dat die bouwvallig-

AB0KHEMENTENSLA6 

DE EERSTE RE2UITATEN 
Het is nog te vroeg voor grote rezultaten in de nieuwe abon-

nernentenslag. De oogst van de eerste week is echter reeds 
indrukwekkend en houdt de belofte in van nog veel méér. 
Indien het tempo van de start het tempo blijft van de hele 
wedstrijd, dan worden nieuwe rekords gevestigd. 

Onze eerste erelijst is uiter
aard een fragmentaire lijst. 
Een klassement voor de arron
dissementen is er nog niet uit 
t e distilleren; in deze faze van 
de abonnementenslag zijn het 
enkele vluggerds en haastige 
individualisten, die een voor
sprong hebben genomen met 
de kennelijke bedoeling hem 
te behouden Maar lijn en teke
ning zit daar nog niet in; dat 
wordt iets voor volgende week. 

Laat ons dan toch alvast 
maar de eerste bloemen naar 
de eerste overwinnaar gooien 
De heer Dirk Stappaert uit 
Borgerhout heeft reeds 48 abon
nementen gemaakt • een stevi
ge bazis waarop gewerkt kan 
worden aan een al even stevige 
eindstand Op hem volgt de 
heer Piet Willems, eveneens 
ui t Borgerhout, met 16 abon
nementen. De « drit te im Bun-
de» is ook al een Borgerhoute-
naar, de heer Jos Verbergt, met 
7 abonnementen. Vlak daarop 
volgen als vierde en vijfde de 
heren Werner Vanhoutte uit 

Zedelgem en jH. Verslijpe uit 
Tielt. 

Bij de afdelingen ligt — hoe 
kan het anders ? — Borgerhout 
vreselijk ver op kop, zo ver dat 
we het eens extra in de verf 
willen zetten. Daarop volgen in 
volgorde : Zedelgem, Tielt en 
ex-aequo Diksmuide, Erps-
Kwerps en Ronse. We vermel
den graag nog Merelbeke en 
Stekene, die reeds het bewijs 
leverden dat er daar gewerkt 
wordt. 

Als we nu goed optellen, dan 
blijkt dat de provincies Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Antwerpen en Brabant reeds 
in deze eerste erelijst vertegen
woordigd zijn. De goede ver
staanders in de Kempen, aan 
de Maaskant en in Haspen-
gouw zullen hopelijk maar een 
half woord nodig hebben.. . 

Na de eerste week kijken we 
reeds met vertrouwen uit naar 
de eindstand van de abonne
mentenslag. Vertrouwen dat 
steunt op de vaststelling • men 
schiet volop aan het w e r k ! 

V.ü. OP HET SCHERM 
Volgende week donderdag, 

te 19u35, komt de politieke 
tr ibune van de Volksunie 
voor de tweede maal op het 
scherm. Ze zal in hoofdzaak 
gewijd zijn aan de kommu-
nautaire problemen, aan het 
vraagstuk van de kulturele 
autonomie, aan de bedrei
ging van de grendels in de 
grondwet en aan de Volks-
unievoorstellen zoals ze on
langs werden geformuleerd 
tijdens een perskonf eren tie. 

held niet or veroorzaakt zijn 
door ouderdom of gewoon ver
val, maar dat er heel andere 
oorzaken zouden zijn. Oorzaken 
waaraan de burgemeester niet 
vreemd zou zijn. 

PRIK IN DE 
BRUSSELSE BALLON 

« Combat», het orgaan van de 
Mouvement Populaire Wallon 
nam in zijn jongste nummer 
stelling tegen het kunstmatige 
opblazen van de zogenaamde 
noodzakelijke brusselse ekono-
mische expansie. Opvallend is 
hierbij dat dit orgaan van he t 
stri jdend wall ingantisme het 
arrondissement Halle-Vilvoor-
de uitdrukkelijk bij Vlaanderen 
rekent, evenals Nijvel t rouwens 
bij Wallonië. Het blad wijst e r 
op dat de ekonomische vraat
zucht van Brussel duidelijk 
aan het licht t reedt waar het 
streven er op is gericht niet 
alleen Halle-Vilvoorde doch 
ook Nijvel op te slokken, een 
kunstmatige expansie, die hier 
aan de kaak wordt gesteld. Dit 
is een zeer juiste waals-natio-
nale refleks waarop van Vlaam
se zijde niets kan aangemerkt 
worden, integendeel. Het zal 
de brusselse extremisten, die 
naar waalse steun hengelen, 
geen genoegen doen dit vanui t 
zulke onverdachte bron te 
moeten vernemen. 

AFSCHAFFING 
FACILITEITEN 

De senaatskommissie van 
Nationale Opvoeding besloot 
het wetsvoorstel Jorissen- Van 
Haegendoren inzake afschaf

fing van de taalfaciliteiten in 
de brusselse randgemeenten te 
verwijzen naar het geheel van 
de bespreking over de kommu-
nauta i re betrekkingen. De V.U. 
zal echter niet aflaten en ver
moedelijk ook het voorstel voor 
de kommissie Binnenlandse 
Zaken brengen. 

OOK DAAR 
Op het driedaags kommunis-

tisch kongres te Oostende 
kwam het tot een hevig inci
dent toen de gentse afvaardi
ging scherp de brusselse fede
ra t ie aanviel omdat deze het 
beruchte manifest der 29 was 
bijgetreden. Een tweede inci
dent ontstond toen het kongres 
de tsjechoslovaakse minister 
van Opvoeding toejuichte, be
halve de luikse delegatie, die 
haar applaus voor de russische 
afgevaardigde spaarde. . . Het 
derde incident was eerder van 
komische aard toen oud-volks-
vertegenwoordiger Dejace, die 
ontslag uit de partijleiding nam 
omdat hij met de motie over 
Tsjecho-Slovakije niet akkoord 
kon gaan en dit tans op het 
kongres betreurde. 

Voor het overige is bij onze 
kommunisten, die federalist 

zijn en de russische intervent ie 
in Tsjecho-Slovakije zeer voor
zichtig afkeuren, alles in orde.. . 

HAAST U LANGZAAM 
Het geschil tussen prins Ka-

rel en baron Allard wordt door 
de belgische justitie benaderd 
met een schildpadtempo. Tot 
nog toe werden beide personen 
geen enkele maal door de on
derzoekende instantie met me
kaar gekonfronteerd. Wel werd 
de blokkering van Allards re
keningen in Zwitserland en 
ook in België opgeheven ter
wijl tussen een maatschappij , 
waarin zowel pr ins Karel als 
Allard belangen hebben, en een 
vooraanstaand belgisch diplo
maat een nieuw geschil is ont
staan, waarbij de maatschap
pij in kwestie tans eisende 
part i j is. Ook de diplomaat be
hoort tot de belgische adel. 

Mekaar processen aandoen, 
waarbij de betrokkenen n u 
eens tegenstanders dan weer 
bondgenoten zijn, wordt een 
slechte belgische adellijke ge
woonte, weinig bevorderli jk 
voor hun reeds zo geschokt 
aanzien. Voorzichtiger mensen 
zouden zulke potjes (het zijn 
eigenlijk grote vleespotten)^ 
gedekt laten. 

De provinciale kaderdagen van de Volksunie worden druk bijgewoond en zeer aandachtig gevolgd. 
Dat was onder andere te Oudenaarde voor Oost-V laanderen het geval. De kaap der kaderdagen is 
nog niet omzeild : morgen zondag hebben deze voor Antwerpen te Turnhout en voor Brabant te 

Kortenberg plaats. Limburg zal de reeks sluiten op 1 december te Genk. 

BEZINNING OP DE 
POLITIEKE DEMOKRATIE 

In de salons Van Dijck te Mechelen hield het Dosfelinsti
tuut op zondag 17 november een colloquium, voorbehouden 
aan de brevethoudeis van het Instituut. 

Een ganse dag werd aan « kreatief denkv^rerk » gedaan door 
een vijftigtal deelnemers over de hervorming van de politieke 
demokratie. 

In de vooraiiddag gebeurde dat na een inleidend referaat 
van de kleine, vinnige senator Frans Baert (met de klare blau
we ogen volgens de Standaard). Deskundig zette hij zijn ge
dachten uiteen over de verbetering van de efficiency in he£ 
staatsbestuur (wetgevende en uitvoerende machten). Na de 
problemen en de mistoestanden geschetst te hebben, duidde hij 
mogelijke oplossingen aan. 

Na de « lunch » was het de beurt aan de gedegen limburg-
se volksvertegenwoordiger Evrard Raskin (die tussen haakjes 
een wetsvoorstel klaar heeft tot afschaffing van de faciliteiten 
in de Voerstreek). Hij was zeer aktueel met zijn tema : de 
vrijheid en inspraak in het staatsbestel. 

Ook hij wees op tal van misbruiken die bestaan bij de be
perking van de individuele en sociale vrijheden der burgers en 
duidde mogelijke oplossingen aan. Vervolgens ontleedde hij 
een vijftal situaties waar het z.i. mank liep met de werkelijke 
inspraak in het belgisch staatsbestel, daarbij telkens mogelijke 
oplossingen naar voor schuivend. 

Beide uiteenzettingen werden telkens gevolgd door een zeer 
geanimeerd groepsgesprek (in drie ploegen). De voorzitters 
der gespreksgroepen vuurden dan de geformuleerde vragen af 
op de referaathouders, wat dan aanleiding gaf tot een buiten
gewoon interessante gedachtenwisseling. De heren De Schuytte-
neer, Delang en Audenaerde hebben zich als groepsvoorzitters 
voortreffelijk van hun taak gekweten. 

Tussendoor, als broodnodige adempauze, verstrekten zowel 
direkteur M. Coppieters als ondergetekende inlichtingen in 
verband met de werking van het Dosfelinstituut (dat nu ook 
over de grenzen kontakten opneemt), en werden de toekomst
plannen toegelicht. Het eerste nummer van de « Dosfeldoku-
menten » (Universitair onderwijs) dat dank zij nachtwerk van 
de boekbinder in beperkte hoeveelheid klaarkwam, werd als 
koek verkocht. Het is dan ook een uitgave waarop het Insti-
tuut trots mae zijn 7owe1 wat inhoud aU wat vormgeving be
treft. 

De slotrede weid uugesproken door de eeuwige jonge Mau-
rits Van Haegendoren, de duikbootsenator. Met vuur en gede
gen kennis van zaken, borstelde hij een groots toekomstpaneel 
van de komende evolutie der mensheid in het algemeen, en de 
taak die Vlaanderen en de nationalisten daarin spelen in het 
bijzonder. 

Op aanvraag van de aanwezigen zal ik aan de eerstvolgende 
raad van beheer van het Instituut voorstellen de teksten van 
dit colloquium, waar nodig aangevuld en vervolledigd, uit te 
geven in onze reeks van Dosfeldokumenten. Uit deze nuchtere 
mededeling blijkt meer dan uit iets anders, dat het initiatief 
sukses kende. De vlaamse gemeenschap wordt er zich bewusï 
van dat bezinning op de toekomst, in een werkelijke staats-
vormende geest, dringende noodzaak is geworden. 

E. SLOSSE, + 

Sekretaris Dosfelinstituuï. 
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PROTESTANTSE STEM... 

Nog een late echo over de 
amnestiebetoging te Antwer
pen : in «De Stem», orgaan 
van de protestantse evangeli
sche kerk « in Vlaams-België » 
verscheen in de «kroniek van 
de voorzitter» ds. Ed. Pichal, 
zelf verzetsman en helper van 
door-de bezetter gezochte per
sonen, een artikel, waarin 
steller zich openlijk voor am
nestie bekent. «Ik betreur dat 
de koning niet vaker van zijn 
genaderecht gebruik maakt om 
gevangenen geheel of gedeelte
lijk hun straf kwijt te schel
den», aldus ds. Pichal, die 
hierbij klaarblijkelijk vergeet 
dat vooral de regering ter zake 
bevoegd is door haar advies
recht. 

».. VOOR AMNESTIE 

Steller heeft het verder over 
de oorlog die voor iedereen vijf 
jaar duurde en over een repres
sie die voor al te velen nog 
reeds drie-en-twintig jaar 
duurt. Hij vraagt niet alleen 
amnestie doch ook rechtsherstel 
en desgevallend schadevergoe
ding, gedachtig het evange
lisch beginsel « hebt Uw vijan
den lief». Gans het artikel is 
één pleidooi voor amnestie, 
dan toch van zeer onverdachte 
zijde, vermits ds. Pichal anders 
niet zo «progressief» is waar 
het onze nationaliteitenvraag
stukken geldt. 

OVERHEVELEN 

De produktie van de kolen
mijn Eisden zal dus met 
400.000 ton in 1969 moeten in-
gerompen worden. Dat zal de 
afdanking van 1280 mijnwer
kers betekenen. Ze zullen 
«overgeheveld» worden, aldus 
de mededeling van de bedrijfs-
direktie, een schoon woord voor 
afdanking. Vermoedelijk zon
der herplaatsing, want gedach

tig de vroegere praktijken we
ten we al bij voorbaat dat die 
herplaatsing meer in de ver
beelding dan in de werkelijk
heid bestaat. 

Niet te verwonderen dat de 
personeelsraad zich tegen dit 
besluit verzet en in hoger be
roep bij het kolendirektorium 
ging. Niet te verwonderen dat 
Limburg meer en meer in be
roering komt, waar de werkge-
legenheden afbrokkelen, de 
pendelarbeid toeneemt en op 
de koop in bloeiende bedrijven 
aan loondiskriminatie en af jak
kering gedaan wordt. 

DR DE PAEP 70 

Gedurende het komende 
wtekend worden in het Waas
land plechtigheden georgani-
zeerd rond de zeventigste ver
jaardag van onze senator dr. G. 
De Paep. In het kader daarvan 
hadden we graag onze onge
meen verdienstelijke vriend 
De Paep laten portretteren 
door dio Genes. De onverwach
te dood van Etienne Slosse 
heeft dit voornemen doorkruist. 

Volgende week zullen we se
nator De Paep ruimschoots ge
ven waarop hij recht heeft. 
Inmiddels bieden we hem, na
mens de redaktie, onze beste 
wensen en een welgemeend 
«ad multos annos». 

P.V.V.-RUZIES 

De P.V.V.-P.L.P. Brussel 
moest dinsdag kiezen tussen de 
voorstanders van het «mani
fest der 29» en deze van «het 
handvest van de eendracht», 
dit laatste opgesteld door frans
en nederlandstaligen in de 
brusselse P.V.V.. De laatste 
groep is uiteraard sterk in de 
minderheid in het blauwe huis
houden te Brussel, waarvan de 
franstalige leiders meer en 
meer de weg van een teugel
loze opbodpolitiek tegenover 

het F.D.F. opgaan. De stelling-
name van de vlaamse P.V.V.-
afdelingen van het arrondisse
ment Brussel ten gunste van 
het «handvest» en dus tegen 
het « manifest der 29 » werpt in 
elk geval niet veel gewicht in 
de schaal : te Brussel zal de 
P.L.P. met de P.V.V. geen reke
ning houden. Zoals dat in de 
neo-liberale (of is het ex-neo
liberale) partij altijd geweest 
is. 

Volgens P.V.V.-P.L.P. ge
woonte leverde de stemming 
op de arrondissementsvergade
ring voor beide teksten even

veel stemmen. De ruzie blijft, 
en de kartonnen-eendracht ook. 

BEPERKING 

RECHTEN OPPOZITIE ? 

Kamervoorzitter Van Acker 
loopt al geruime tijd met het 
plan rond, het stellen van vra
gen door kamerleden via het 
Bulletijn van Vragen en Ant
woorden te beperken, waar
schijnlijk eerst en vooral om 
de Volksunie, die van dit mid
del om aan opbouwende oppo-
zitie te doen meer dan welke 
andere partij ook ruimschoots 

gebruik maakt, te kortwieken. 
Ook senaatsvoorzitter Struye 
heeft dergelijke plannen ge
koesterd doch werd door V.lLi-
fraktievoorzitter Jorissen spoe» 
dig tot betere gevoelens ge« 
bracht. Het gaat niet op, de 
rechten en middelen van de 
oppozitie te beperken omwille 
van het komfort der heren mi
nisters en om zogezegde mis
bruiken te vermijden : het stel» 
len van vragen is een belang
rijk middel voor de oppozitie, 
om zich in te lichten, vooral 
tegenover instanties die in vele 
-opzichten te «bescheiden > 
willen zijn. 
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Sommige brusselse politie-afdelingen zijn sinds enkele weken uitgerust met een — nieuwe —gum
miknuppel (70 cm. lengte) en een — nieuwe — helm met dubbele stormband. « Dit alles, met het 
oog op mogelijke woelingen» voegt het persagentschap Belga er aan toe. Toch zeker geen woe
lingen als gevolg van de te verwachten « woelige » zittingen in het parlement naar aanleiding van 
de debatten over de kulturele autonomie of toenemende spanningen in verband met het vraag

stuk Brussel? 

de vBaamse beweging 

geen spel voor t.v. 

Honderdduizenden TV-kijkers hebben 
zaterdag j.1. met spanning en gemengde 
gevoelens de finale meegeleefd van het 
spelprogramma 100.000 of niets met als 
tema : De Vlaamse Beweging. De fina
list de heer Willy Stevens uit Balegem 
— een landelijke gemeente gelegen tus
sen Gent en Zottegem—stond gedurende 
20 lange eindeloze minuten letterlijk in 
het licht der schijnwerpers. Stel je voor 
dat de zelfzekere juryleden plotseling 
gekonfronteerd worden met een kordate 
en overtuigende finalist die dan nog de 
als enig juiste door de jury opgegeven 
datum weerlegt en prompt de ganse his
toriek van het Geuzenlied uit de doeken 
doet. Deze vlotte uitleg scheen zelfs een 
ogenblik de jury perpleks te slaan en 
bracht ze in felle verwarring en twijfel. 

Het besluit van de voorzitter Prof. De 
Smet was dan ook een gedeeltelijke op
luchting wanneer hij verklaarde : mijn
heer Stevens, indien uw datum 1874 in 
het werk van de heer Elias voorkomt, 
dan krijgt U, zoals trouwens normaal is, 
de 100.000 fr toegewezen. De prezentator 
Pros Verbruggen voegde er overtuigend 
aan toe : « Dat spreekt vanzelf, heer 
voorzitter ». 

Tijdens het nog steeds voortdurend ge
harrewar en redetwisten nodigt de jury

voorzitter in een flamingantische opwel
ling het TV-orkest Francis Bay uit de 
eerste vier noten, (ja, 4) van de Vlaam
se Leeuw te spelen. Hetgeen dan ook ge
beurde doch nog ruim onvoldoende bleek 
om de ingedraaide jury toe te laten de 
zaak definitief uit de doeken te doen. 

Minutenlang werd steeds ijverig ver
der gebladerd en heen en weer gepraat. 
Pros Verbruggen trachtte de ongeduldig 
wordende kandidaat-laureaat gerust te 
stellen met een zeer afdoend argument : 
« De Vlaamse Beweging heeft het altijd 
erg moeilijk gehad mijnheer Stevens, 
waarom zou het nu gemakkelijk gaan ». 
En hij had het nog bij het rechte eind 
ook. 

Plots de opluchting. De verlossende 
stem in alle huiskamers : de kandidaat 
heeft recht op de 100.000 fr. 

Een uitbarsting van Arreugde. Een dol
gelukkige vrouw klimt op het podium 
en omhelst schreiend haar uiterlijk on
bewogen doch innerlijk voldane echtge
noot. De muziekmaatschappij St Marti-
nus uit Balegem, die tussen de toeschou
wers in het Amerikaans Teater had 
plaats genomen, grijpt naar de blaasin
strumenten en speelt een welverdiende 
serenade. Overhaast wellicht was de mu-
ziekfanfare de meest voor de hand lig

gende melodie — deze van de Vlaamse 
Leeuw — vergeten en speelde zeer knap 
een godvergeten melodie. 

Het kan verkeren zou Bredero zeggen. 
Met als laatste beelden de spelende 

fanfare werd de uitzending onderbro
ken... tot grote verbazing wellicht van 
alle TV-kijkers. 

Geen overhandiging van de check van 
100.000 fr zoals gebruikelijk. Geen af
scheidswoord. Een dom einde om geen 
straffere uitdrukking te gebruiken. 

Alsof dat alles nog onvoldoende was, 
kregen we maandagmorgen krantenarti
kels zoals : « Ondanks de serenade heeft 
Willy Stevens de 100.000 fr nog niet op 
zak ». 

Hoe het twistpunt ook worde opgelost, 
het principe van het gegeven woord 
geldt hier als norm om de uiteindelijke 
beslissing te bepalen. Wanneer de aar
zelende jury reeds een zo belangrijke 
vraag met 100.000 fr als inzet opstelt met 
mogelijkheid tot diskussie en in voorko
mend geval de kandidaat de voorge
schreven prijs belooft indien de opgege
ven datum wel degelijk in het voornoem
de werk van de heer Elias vermeld staat, 
dan mag het woord van de voorzitter 
niet verbroken worden. 

Het is trouwens zo dat het jaartal 1874 
wel degelijk vermeld wordt in het boek 
van H. Elias, zodat we ons afvragen wat 
men nog meer wenst om een — recht
vaardige — beslissing te treffen. 

Gelukkig heeft vooral het dagblad 
« Het Volk » aan deze zaak aandacht be
steed. Helemaal terecht trouwens. Uit 
een persgesprek met de kandidaat bleek 
dat deze man helemaal niet van zin is 
zich te laten doen. Tegelijk bleek ech
ter ook dat de voorzitter van de Jury 
prof. Desmet verklaard heeft dat de da
tum van Elias, 1874, in « elk geval » niet 
juist is. Er zouden namelijk schriftelijke 
stukken bestaan die bewijzen dat het 
« Geuzenlied » al voor 1874 bestond en 
verscheen. Zo'n standpunt vinden we ge
woonweg schitterend en geniaal. Vooral 
nu nog een studiekommissie werd opge
richt van hooggeleerde professoren die 
de zaak zullen onderzoeken. 

Moet een kwis-kandidaat dan zelf een 
archief-onderzoek instellen over vragen 
die de hooggeleerde heren durven stel
len zonder ze zelf te kunnen beantwoor
den ? Als de heer Stevens over dit on
derwerp dan een doktoraatstesis zou wil
len maken bij de hooggeleerde heer pro
fessor Wils dan zal hij toch niet van 
hem kunnen leren hoe men een weten
schappelijk werk moet konsulteren. Het 
was op het scherm immers heel duide
lijk te zien hoe de hooggeleerde heer 
professor de struktuur van het werk niet 
kende : met behulp van het personenre
gister zocht hij midden in het boek, om
dat hij niet scheen te weten dat het 
werk van Elias begint met een inleidend 
overzichtelijk hoofdstuk. En daar waren 
de gezochte gegevens gemakkelijk te 
vinden, tot en met een strofe van het 
hatelijke geuzenlied. 

Werden de vragen opgesteld met ver
waarlozing van het laatste wetenschap
pelijke werk, omdat dat werk van de 
hand van Elias is ? Is de B.R.T. gewoon
weg razend omdat dit werk dan toch 
werd vernoemd ? 

Hoopt de B.R.T. nu nog op kandidaat 
deelnemers aan haar o zo wetenschappe
lijk opgestelde, en o zo eerlijk gespeelde 
spelprogramma's ? 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

De jaailijkse tredmolen van de begro
tingen is weer op gang gekomen. Eerst de 
rijksmiddelenbegroting, de globale ont
vangsten en uilga\en en nadien de depar-
tementele begrotingen, door elke minister 
voor zijn eigen departement te verdedigen. 
De excellenties zullen mekaar op de tribu
ne op\olgen en de toonaarden zullen niet 
aan mekaar gelijk zijn. Merlot zal met zijn 
volle barvton gezwollen en breedsprakerig 
doen, I.efè\re agressief en cinisch, de kol
lega's van « Ie festival des médiocres » 
onnodig voor het hoofd stotend, omdat hij 
meent, dat aan zijn (gefabriceerde) mite 
van harde staatsmanschap verplicht te zijn. 
De Saeger zal bits en hooghartig zijn als een 
romeinse legeraan\oeider, Segers sluw en 
geruisloos als op kousevoeten en Vranckx 
rustig als een goedige opa. 

De bespieking van de rijksmiddelenbe
groting (gewone en buitengewone) voor 
een peulschilletje van luim 300 miljard — 
hel hoogteickord in de geschiedenis van 
dit land — verloopt rimpelloos voor een 
schaars bezet halfrond. Deze bespreking 
die traditiegetrouw aanleiding moet geven 
tot een bieed debat over het regeringsbe
leid is ontmijnd, doordat de ontplofbare 
problemen in regeringsontwerpen over kul-
turele autonomie, grendelpiocedures en 
ekonomische dccentralizatie. zijn onderge
bracht. 

De slag waarin deze regering kan sneu
velen is nog niet aan de gang. De hache-
ülke momenten moeten nog komen, bij de 
behandelingen van de kommunautaire pro
blemen Deze regering is gestart op een 
gok. Voor de belangiijkste punten van 

haar regeringsprogramma heeft zij geen 
meerderheid. Zij rekende echter bij haar 
start erop, niet zonder listigheid, dat beur
telings fiakties uit de oppozitie haar uit 
de drop zouden halen, omdat het program
mapunten betrof die in de lijn liggen van 
deze oppozitiepartijen. De Volksunie heeft 
echter het spelletje doorzien en bekend ge
maakt dat zij voor geen wisselmeerderheid 
zal zorgen, om een manke kultuurautono-
mie te betalen met stevige grendel op het 
enige vlaamse wapen. De PVV, wil ook geen 
helpende hand toesteken omdat die de 
wrakke kultuurautonomie nog te radikaal 
vindt. En de eerste-minister heeft zich in 
een ogenblik van moedeloosheid laten ont
vallen dat de regering zich niet aan de 
macht zal vastklampen, als zij haar bijzon
derste taak, de oplossing van de gemeen
schapsproblemen niet aankan. 

De nieuwe minister van financiën baron 
Snoy d'Oppuurs, een rijzige kasteelheer, 
heeft zoals het hoort de begroting toege
licht. Het was technisch aardig in mekaar 
geklikt en opwindend als een ministerieel 
rondschrijven. De minister moest een pijn
lijke por inkasseren van Frans van der Eist. 
Toen hij nog een hoog ambtenaar was, 
heeft hij herhaaldelijk en terecht, onbarm
hartige kritiek uitgestort op de hoofden 
van de ministers van financiën, die met 
kunst en vliegwerk proberen een lekke be
groting in evenwicht voor te stellen. De 
Volksunievoorzitter zei spottend dat de 
minister dezelfde knepen aanwendt als die 
welke hij bij zijn voorgangers met afschuw 
bestreed. 

Cools, minister van begroting, die een 
tijdje, samen met Merlot en Terwagne 
doorging voor een hardgekookte wallingant 
heeft geen onvergetelijke indruk nagela
ten. Men heeft geprobeerd hem, samen 
met Terwagne, onschadelijk te maken met 
een ministerportefeuille. Zijn ïussenkomst 
was zeer braaf ortodoks en laat vermoeden 
dat de operatie niet helemaal mislukt is. 

Frans van der Eist viel de regering aan 
in haar begrotingspolitiek. Hij zei dat de 
begrotingen steeds als sluitend werden 
voorgesteld, maar telkens weer als defici-
tair werden afgesloten. Op tien jaar tijds 

NUCHTERE CIJFERS 
in het informatieblad van het arr. Kortrijk « Kijk Nieuw » verscheen een ver-
aelijkende tabel tussen de parlementaire verrichtingen van de kortrijkse parle
mentsleden en die van de Volksunie voor de parlementaire zittijd 1965-1968, twee 
jaar en negen maanden. We geven hierbij deze nuchtere cijfers : 

Coucke (CVP Senaat) 
De Clercq (CVP Senaat) 
Dequae (CVP Kamer) 
Derore (BSP Senaat) 
Gillon (PVV Senaat) 
Kempinaire (PVV Kamer) 
Levens (VP Kamer) 
Lecluyse (CVP Senaat) 
Mathys (BSP Kamer) 
Vandenberghe (CVP Senaat) 
Vandenhove (BSP Kamer) 
Verhenne (CVP Kamer) 

TOTAAL 

GEMIDDELDE : 

VOLKSUNIE 

Anciaux, Brussel Kamer 
Babyion, Roeselare Kamer 
Ballet, Antwerpen, Senaat 
Coppieters, St. Niklaas, Kamer 
De Paep, St. Niklaas Senaat 
Elaut. Gent Senaat 
Goemans. Antwerpen Kamer 
Jonssen, Mech.-Turnh Senaat 
Leys. Brugge Kamer 
Lootens, Oostende Kamer 
Mattheyssens. Antw Kamer 
Roosens, Antwerpen Senaat 
Schiltz. Antwerpen Kamer 
Vander Eist, Antwerpen Kamer 
Van Leemputten, Aalst Kamer 
Wannyn, Gent Kamer 
Wouters, Gent Kamer 

TOTAAL 

GEMIDDELDE 

Tussen
komsten 

5 
1 

11 
6 

37 
1 

20 
1 
1 
4 
4 

25 

116 

10 

43 
23 
35 
48 
14 
17 
8 

77 
18 
9 

27 
17 
30 
49 
9 
3 
6 

433 

25 

Wets- Parlemen-
voor- Amende- taire 

stellen menten vragen 

O 
1 
O 
O 
1 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
1 

o 
o 
8 

11 
2 
2 
5 

49 
3 
1 
O 
1 
2 
3 
1 
1 
O 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
6 

11 

1 

3 
1 
4 
9 
2 
2 
0 
5 
3 
1 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 

39 

2 

13 
0 
6 

272 
0 
29 
32 
1 
18 
1 
32 
79 

484 

40 

302 
118 
155 
273 
42 
28 
172 
1011 
88 
45 
176 
24 
53 
14 
57 
5 
14 

2577 

150 

De Volksunie ging dus gemiddeld 2,5 meer naar het podium om te spreken, dien
de 5 maal meer wetsvoorstellen in, 2 maal meer amendementen en haast 4 maal 
Tieer parlementaire vragen. 

was er één enkele uitzondering op deze 
slechte regel. Het is een kronische ziekte, 
zei hij ironisch. Hij bracht kritiek uit op 
de regeringsontwerpen inzake kulturele 
autonomie, en verdedigde de voorstellen 
van de Volksunie. In verband met de eko
nomische decentralizatie verwierp hij de 
verstaatsing van de ekonomische raden die 
alleen advizerende bevoegdheid hebben. 
Hij wil een beslissingsbevoegdheid toege
kend zien aan de taalgroepen. Spreker ver
wierp met klem de grendels en hield tot 
besluit een warm pleidooi voor federalis
me. 

NIK CLAES. 

IN DE 

SENAAT 

Daar de begrotingen normaal op één 
oktober in de Senaat moeten binnen zijn 
en er tans slechts twee (financiële en 
middenstand) ter beschikking zijn heeft 
de senaat in openbare vergadering nog 
maar weinig werk. Alleen de kommissies 
draaien op volle toeren. De eerste 14 da
gen zal er geen openbare vergadering 
meer zijn. 

Dinsdagmiddag liep in de senaat het 
bericht binnen over het dodelijk ongeval 
Etienne Slosse overkomen. Iedereen die 
hem kende, ook in andere partijen, was 
diep onder de indruk. In de Volksunie-
gelederen heerste diepe verslagenheid. 
Senator Jorissen was zo onder de indruk 
dat hij bij de stemming, als gevolg van 
de interpellatie Baert pardoes voor de 
regering en tegen zijn eigen motie stem
de. 

Dinsdagmiddag stonden er drie inter
pellaties op de agenda. 

Senator Van Haegfendoren nam de ont
wikkelingshulp op de korrel en de taai
toestanden in dit ministerie. Ook de taal-
moeilijkheden die de vlaamse jongeren, 
die zich in de ontwikkelingslanden wil
len inzetten, in de weg gelegd worden, 
werden scherp gehekeld. 

De interpellatie was grondig voorbe
reid, mede door tal van parlementaire 

vragen die door de senatoren Van Hae-
gendoren, Jorissen en Van de Weghe 
vooraf gesteld werden. Voor het overige 
put te senator Van Haegendoren uit een 
eigen studiedienst, die onuitputtelijk 
schijnt te zijn. 

Ook bij de interpellatie Hougardy, de 
nieuwbakken P.V.V.-voorzitter, over he t 
lot van de technische ingenieurs gaf se
nator Van Haegendoren blijk van een 
grondiger kennis van het onderwerp dan 
de interpellant zelf. 

Tenslotte interpelleerde de F.D.F.-se-
nator Lagasse over het feit dat de art
sen en tandartsen in de zes randgemeen
ten met tegemoetkomingen verplicht 
worden aan te sluiten bij de nederlands-
talige Raad van de Orde. 

Zoals steeds probeerde de heer Lagas
se te betogen dat het s tatuut van de 
randgemeenten eerder een tweetalig sta
tuut is zoals dat van Brussel. 

Senator Franck, B.S.P.-burgemeester 
van St Gillis, sprong hem ter hulp. De 
C.V.P.-er Custers en de V.U.-senatrar 
Elaut weerlegden hun beweringen. 

De taaitegemoetkomingen zijn be
perkt en opgesomd. Men kan ze niet uit
breiden. Ook te Komen-Moeskroen moe
ten de vlaamse artsen bij de franstalige 
Orde aansluiten. De minister t rad me t 
een doekje voor het bloeden het v laams 
punt bij. 

In de kommissie Nationale Opvoeding 
verdedigde senator Jorissen zijn wets
voorstel tot afschaffing van de facilitei
ten in de zes randgemeenten. Het uit-
stelmaneuver van voorzitter Leynen en 
minister Vermeylen werd handig door 
de senatoren Van Haegendoren en Joris
sen bestreden. Maar uiteindelijk speelde 
de meerderheid. 

In de kommissie Landsverdediging 
kwam het tot een pijnlijk incident daar 
de C.V.P.-fraktie op brutaal bevel van 
Whip Sledsens de kandidatuur van se
nator Van den Berghe, die vlot naar een 
meerderheid ging, moest intrekken om 
de plaats te ruimen voor de l imburgse 
P.V.V.-franskiljon Vreven. 

De C.V.P. blijkt de vernederlandsing 
van het leger aan goede handen toe t e 
ver t rouwen ! 

Achteraf bleek dat senator Van den 
Berghe nooit op de hoogte gesteld werd 
van die beslissing ! 

Mooie zeden in de C.V.P.-fraktie. 
De kommissie Kui tuur zal hoogstwaar

schijnlijk gesplitst worden. 
Weer wordt aldus een V.U.-voorstel 

aangenomen. Het zullen 2 kommissies 
worden met elk 22 leden. De regerings
partijen staan nu voor de keus of de V.U. 
en het F.D.F.-R.W. meer dan een zetel 
in hun onderscheiden kommissie te ge
ven dan wel ook een afgevaardigde van 
de V.U. in een frantsalige kommissie en 
een van het F.D.F.-R.W. in de neder-
landse kommissie te aanvaarden. Dit 
laatste zou natuurli jk gek zijn. Het an
dere betekent 3 leden van de V.U. in de 
nederlandse Kommissie voor Kuituur, 3 
voor de P.V.V., 6 voor de B.S.P. en 10 
voor de C.V.P. 

De aandacht gaat echter vooral naa r 
de kommissie grondwetsherziening. Vo
rige week donderdag was dit echter een 
zuivere procedurediskussie. 

Voorzitter Struye vond de teksten on-
estetisch. De grendels zijn echter niet al
leen dat. Zij zouden dodelijk worden 
voor de nederlandse taalgemeenschap. 

t 
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WIJ 

B.T.W.-INFLATI 

In een vorige bijdrage onderzochten we de reden van de invoering der belas
ting op de toegevoegde waarde, en de uitwerking ervan zoals die blijkt uit het 
regeringsontwerp. 

Zonder geestdriftig te zijn (wie is dat ooit als het over belastingen gaat ?) 
moeten we erkennen dat de regering moeilijk anders kon handelen gelet op haar 
verplichtingen in de E.E.G. Bovendien kan de BTW een wezenlijke verbetering 
betekenen in vergelijking met het hopeloos verouderde stelsel van de over
drachttaks, die een echte watervalbelasting was. 

Toch werden enkele grove fouten begaan, die ons alles behalve geruststellen 
voor wat de toekomst betreft. En onze kritiek (niet op zijn Volksgazet!) zal 
voornamelijk uitgaan van het standpunt van de verbruiker. Het is hij immers 
die uiteindelijk de BTW volledig zal betalen : de fabrikant, de groot- en de 
kleinhandelaars, allen zullen de belasting verder afwentelen, tot ze terechtkomt 
bij de verbruiker, die niets kan afwentelen en de volle kostprijs — het volle 

pond — moet en zal betalen. 

GEHEIMDOENERIJ 
Een eerste verwijt treft zowel de hui

dige als de vorige regering (met de o zo 
bekwame Willy De Clercq, P.V.V. en 
«mouten f rise»). Het gaat-over de on
verantwoorde geheimdoenerij bij de 
voorbereiding van de BTW-ontwerpen. 

In deze tijd van inspraak en vrije ver
gadering is het onaanvaardbaar dat een 
regering in het diepste geheim werkt 
aan een ontwerp dat de hele ekonomi-
sche kringloop van de gemeenschap 
beïnvloedt. Opvallend is wel dat op 
enkele akademische protesten na wei
nig of geen stemmen opgingen tegen 
deze handelwijze. 

Noch het Verbond der Belgische Nij
verheid, noch het Vlaams Ekonomisch 
Verbond, noch de Ekonomische Raden, 
noch de middenstandsorganizaties 
(NCMV, AVZA) of verbruikersorgani-
zaties werden zelfs maar geraadpleegd 
door de regering Van den Boeynants. 
Van demokratische instelling gespro
ken ! 

Maar ook bij de inwerkingtreding van 
de BTW zal de regering (Eyskens dan) 
een soort volmachtenwet voor zichzelf 
krijgen : het is immers bij Koninklijk 
Besluit dat de tarieven kunnen bepaald 
en gewijzigd worden, zodat het parle
ment er gewoon niet bij te pas komt. 

VEREENVOUDIGING ? 
In beginsel betekent de BTW een gro

te vereenvoudiging t.o.v. het vroegere 
stelsel met zijn talrijke aanslagvoeten 
en ingewikkelde toepassing. 

In België heeft men echter gemeend 
dat wij zodanig aan meer dan inge
wikkelde belastingzaken gewend zijn, 
dat men geen al te brutale eenvoud kan 
invoeren .. 

Waar in teorie slechts eén tariet mag 
gebruikt worden, heeft men er daarom 
niet minder dan vier voorgesteld : het 
gewone (20 %) het verhoogde, het ver
laagde en het «tussenliggende». In 
Duitsland en Nederland kent men 
slechts twee tarieven, zodat de latere 
harmonizering in de EEG niet zal ver
gemakkelijkt worden door de vier be
staande belgische (en ook franse) tarie-

VERHOOGDE PRIJZEN 
De BTW beïnvloedt in begiasel 

(steeds weer die schone principes) de 
prijzen niet : het is immers per se een 
neutrale belasting Maar tegenover het 
onbekende staande wil de regering 
zeker spelen en zijn de belgische tarie
ven aan de hoge kant genomen : een 
verdoken vorm van belastingverhoging 
dus. 

Volgens sommige ramingen zou de 
opbrengst van de indirekte belastingen 
(waarvan het gros door de BTW gele

verd wordt) ongeveer 20 miljard meer 
belopen, wat nagenoeg 25 % betekent. 
En zoals we hiervoor reeds zegden, zijn 
het de uiteindelijke verbruikers die de 
last van deze enorme verhoging zullen 
dragen. 

De prijzen zullen dan ook zeker stij
gen. Onze buren, die nochtans beter 
voorbereid waren op de invoering van 
de BTW, hebben dat reeds ondervon
den : de prijzen stegen met 2 %, wat 
dus overeenkomt met een devaluatie 
van de munt en een vermindering van 
de koopkracht. Zulks niettegenstaande 
in sommige produktieketens prijsver
minderingen optraden. Maar het waren 
vooral de diensten die de meeste ver
hogingen te ïien gaven. 

Voor België werden (uiteraard onze
kere) berekeningen gemaakt die een ge
middelde prijsverhoging van 2,27 % in 
1970 (na de invoering van de BTW) 
doen verwachten. 

Aan de regering te zorgen voor het 
behoud van onze koopkracht! 

NOODZAKELIJKE GOEDEREN 
Een waar schandaal betekent o.i. de 

aanslagvoet van 6 % op levensnoodzake
lijke goederen. Rekening houdend met 
de te verwachten prijsverhogingen op 
elk gebied, en met de zeer grote veilig
heidsmarge die de regering heeft geno
men bij het bepalen van de tarieven, 
komt deze verlaagde voet van 6 % als 
een onnodige verzwaring 

In het belang van de talrijke sukke
laars die ook in onze welvaartstaat nog 
leven (gepensioneerden, zieken, gehan-
dikapten) moet dit tarief afgeschaft 
worden 

1.000 NIEUWE AMBTENAREN ? 
Volgens een bericht van Fabrimetal 

zou de staat niet minder dan duizend 
nieuwe ambtenaren moeten aanwerven 
voor de toepassing van de BTW Inder
daad gaat het hier om een volledig 
nieuw stelsel, waarvoor een omscholing 
van het bestaande kader der registratie 
(overdrachttaks* nodig is, maar boven
dien vereist de BTW van de administra
tie een kontrole on boekhouding en 
BTW-aangiften die de registratie vroe
ger nooit kende in die mate 

Wanneer men weet dat de steeds snel
ler stijgende overheidsuitgaven een be
stendige oorzaak zijn van sluipende in
flatie, zal deze personeelsuitbreiding de 
inflatoire druk van de BTW zelf nog 
verzwaren. De regering wordt dus 
vriendelijk verzocht zuinig te leven... 

ROMPSLOMP 
VOOR DE BELASTINGPLICHTIGEN 

Alsof de fiskale druk op zichzelf nog 
niet genoeg was, heeft de regering ge

meend de schatplichtigen nog te belas
ten met administratieve formaliteiten. 

Zo wordt in het regeringsontwerp op 
de BTW bepaald dat elke maand aangif
ten moeten ingediend worden ter vol
doening van de belasting. 

Waarom deze aangiften niet elk kwar
taal mogen gedaan worden zoals in 
Nederland bv., blijft een raadsel. Of kan 
de Schatkist het eerste kwartaal dit uit
stel niet dragen ? Dan kon men toch 
overgangsmaatregelen treffen, zoals dat 
trouwens gebeurde voor andere punten? 

Een tweede bijkomende last valt te 
beurt aan de groothandelaars. Zij moe
ten immers de BTW (onder de naam 
van « egalizatiebelasting ») aan de bron 
inhouden voor die kleinhandelaars die 
opteren voor dit stelsel. 

Na de werknemers, heeft de staat dus 
de groothandelaars belast met een ti-
pisch werk van de belastingontvangers 
zelf : het inhouden van de belasting. 
Met dit verschil dat de ingehouden 
sommen doorgestort moeten worden 
naar de eigenlijke ontvanger, die alleen 
moet inkasseren... 

ADDER IN HET GRAS 
Al onze lezers zijn natuurlijk gewe

tensvolle belastingplichtigen. Maar 
toch willen we waarschuwen tegen een 
addertje dat onder het gras van de 
stocks op 31-12-1969 zit! 

Immers werd een overgangsstelsel 
uitgewerkt, waarbij voor de voorraden 
op die datum wordt aangenomen, dat 
de BTW er reeds op gedragen werd Zo 
zal het voordeel van de aftrek van de 
BTW op aankopen, behouden blijven. 
Maar dan is het ook in het belang van 
ieder handelaar zijn stocks zo juist (en 
zo hoog) mogelijk aan te geven. 

En daar komt dan de fiskus om de 
hoek kijken, die dankbaar gebruik kan 
maken van de grootte der voorraden om 
een zgn. indiciair onderzoek in te stel
len naar de aangegeven winsten der 
voorbije jaren. 

De « zwarte » schapen doen er dan ook 
goed aan, hun inventaris niet op te drij
ven, en eerder het verlies aan BTW-
rekuperatie te lijden. Tenzij ze zich in 
een langdurige verliesperiode bevin
den... 

BESLUIT 

Zoals een lezer, die de moed opbracht 
onze bijdragen tot het einde te door
worstelen, zal vaststellen, is de BTW 
ondanks zijn schone beginselen en zijn 
neutraliteit, een geheimzinnige zaak 
vol gevaren. 

Gevaren van inflatie, van prijspsi-
chose, van administratieve overlast, en 
tenslotte van belastingverhoging. 

En hiertegen moeten onze mandata
rissen scherp tekeer gaan : geen ver
kapte belastingverhoging door het goo
chelen met BTW-tarieven! Geen prijs
stijgingen ten koste van de kleine ver
bruiker ! Een hervorming die in begin
sel gezond is, en op europees en binnen
lands vlak een grote vooruitgang kan 
betekenen, mag niet in het nadeel uit
vallen van de verbruikers. 

E .SLOSSE. 

ERRATUM 
« In ons vorig artikel is een type 

fout geslopen. Op pagina 9 van het_ 
nr. van Wij dd. 9-11-1968 moet in 
kolom 2, voorlaatste paragraaf gele 
zen worden : « in B 70 fr. » in plaats 
van « in B slechts 50 fr. ». 
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VRAGE 
Spottend wordt wel eens gezegd dat een dagbladschrijver iemand is die heel 

Veel kan schrijven over iets waar hij helemaal niets van weet. Spijtig genoeg 
•wordt dat niet altijd ten onrechte beweerd. Daarom is het goed hier uitdrukke
lijk te zeggen dat als gehandeld wordt over de problemen van de europese en 
van de wereldgeldmarkt, dit niet gebeurt vanuit het standpunt van de financieel 
technisch deskundige. De enige bedoeling is te wijzen op enkele politieke achter
gronden en verbanden, waar het eigenlijk op aan komt is vragen te stellen, ook 
al wordt het antwoord niet gegeven. Trouwens, blijkbaar kunnen ook de heel 
gespecializeerde kroniekschrijvers niet veel méér doen! 

Het gaullistische rijk heeft op financieel gebied wel een heel merkwaardige 
ontwikkeling doorgemaakt. De financiële toestand van Frankrijk was in 1958, 
toen de Gaulle aan de macht kwam, niet schitterend. De nieuwe en gezagvolle 
prezident heeft toen het plan van Pinay doorgevoerd, er kwam een N(ieuwe) 
F(rank) en deze NF werd daarna een van de hardste munten van de wereld. 
Tans is deze NF, die een tijdlang sterker leek dan de dollar, ernstig bedreigd. 
Deze week werd de beurs te Parijs voor drie dagen gesloten! 

Was de politieke en vele jaren lang 
ook militaire situatie van Frankrijk 
sinds het einde van de tweede wereld
oorlog lang niet gunstig, de ekonomi-
sche en financiële toestand was dat 
evenmin. Tot 1954 duurde de eindeloze 
strijd in Vietnam en enkele maanden 
na het beëeindigen van deze oorlog be
gon de opstand in Algerië, terwijl ook 
de rest van Noord-Afrika (Marokko en 
Tunezië) in beweging kwam. Oorlogen 
slokken grote sommen van de staatsbe
groting op, zij geven ook wel bestellin
gen aan bepaalde industrieën De balans 
blijft echter ook ekonomisch meestal 
ongunstig Bovendien kende Frankrijk 
grote financiële schandalen, waarvan 
het meest bekende, het Piaster-schan
daal, nooit volledig opgeklaard werd. 
De sociale onrust was groot, en de eigen 
nijverheid volgde blijkbaar het ritme 
Van de europese ontwikkeling niet De 
erfenis die de vijfde republiek van de 

DEZE WEEK 
m DE WERELD 
[P Italiaanse redering Leone neei ont

slag, terwijl een grootscheepse sta
king alle bedrijvigheid i.i het land 
lamlegt. 

B Dertiei^rife Panashoelis wegens uit
gevoerde doch mislukte aanslag op 
de griekse premier Fanadonoelos ter wil 
dood veroordeeld. Paulus VI en ver-
scheidpne westeuronese regerineen 
verzoeken At^ne om niet-uitvoering 
van het vonnis. 

• Eiironees bankiersoverleg te Bazel 
leidt tot steun van de westerse finan-
ciewereld aan de in moeilükheden 
vrkerende franse frank Premier 
Cnuve ie Murville kondigt bezuini-
?'"?sniaatrpgelen aan. In financiële 
krincen reVent men met een deva-
liiatie van do fr^tise fratik in de aan
staande lenfp De opkoon van mar
ken en Zwitserse franken duurt 
voort. 

• Rearime van Moh'do Keita door mili
taire putch in Mali omvergeworpen. 

• Biafraanse regering zet huurlingen
leider Steiner en vier van zijn luite
nants aan de dijk. Het biafraans le
ger meldt suksessen tegen de fede
rale nigeriaanse trepen. 

M Saigon stelt als voorwaarde voor 
deelneming aan de parijse Vietnam-
konferentie dat de afvaardiging van 
het Bevrijdingsfront alleen als lid 
van de noordvietnamese afvaardi
ging zou zetelen, wat verzet van 
Hanoi uitlokt. 

vierde kreeg was in geen enkel opzicht 
een rijke erfenis. 

De oorzaken, de wegen en de midde
len doen hier niets ter zake, maar de 
Gaulle slaagde erin na enkele jaren 
Frankrijk voor het eerst sinds 1945 te 
bevrijden van elke oorlog, uit het ver
lies van Algerië redde hij wat hem het 
belangrijkste leek : de rijkdom aan 
aardolie en enkele andere grote onder
nemingen. Frankrijk redde in Algerië 
ten slotte meer dan de Fransen die na 
de onafhankelijkheid hun geboorte
grond verlieten. De Gaulle slaagde er 
eveneens in de sociale onrust, de stakin
gen, te verminderen. Hoe en met wiens 
hulp is weer een andere vraag. De 
Gaulle genoot het vertrouwen van hen 
die kapitaal en industrie beheersen, de 
vakbonden aanvaardden hem. 

Toen hij, wel niet « op een teken van 
zijn hand», dan toch geordende en 
overzichtelijke toestanden hersteld had, 

begon hij aan zijn «wereldpolitiek» : 
de rol van Frankrijk was nog altijd 
universeel; Frankrijk had een «rendez
vous » met het universum! Groot-Brit-
tanië zou buiten de europese gemeen
schap blijven, en de Verenigde Staten 
zouden leren rekening te houden met 
hem, aan wie zij de heerschapij over 
Europa hadden geweigerd. Een politie
ke strijd, maar evenzeer een financiële 
en een ekonomische. Frankrijl haalde 
zijn goud uit Fort Knox terug. Open
lijk wilde de GauUe dat de bazis zelf 
van de bestaande verhoudingen, de 
goudprijs en de rol van de dollar, zou
den worden veranderd. Zou het zo ver
wonderlijk zijn als de Verenigde Sta
ten alles hebben gedaan wat zij konden 
om terug te slaan ? Wie herinnert zich 
nog de uitspraak van die hoge ameri-
kaanse ambtenaar die in volle goud-
krizis verklaarde dat zij die nu op het 
goud spekuleerden het zich nog wel 
zouden beklagen ? Een vermetele 
vraag : — de meikrizis is zeker een van 
de beslissende faktoren in deze zaak — 
heeft Cohn-Bendit, wat hij zelf ook 
dacht of wilde, niet veel meer voor de 
dollar gewerkt dan voor wat anders 
ook ? En is het zo zeker dat het terug
trekken van het goud uit Fort Knox 
wel zo goed was? 

De dollar heeft zich hersteld, de Duit
se Mark werd al te « gezond », maar het 
is niet langer alleen maar het pond dat 
bedreigd is! Zal de Gaulle de beper
kingen opleggen die onvermijdelijk 
lijken ? Welke eisen stelt het politiek 
inderdaad zwakke, maar financieel en 
ekonomisch zeer sterke Duitsland ? De 
bezorgdheid van de Gaulle, de bezorgd
heid van gehele financiële wereld blijkt 
duidelijk uit de beurssluitingen. Mac 
beweert dat het kapitalistische sisteem 
heel spoedig ineenstort. Ook dit is een 
vraag. 

Niet alleen door de 11.11.11-aktivitei-
ten en aanplakbrieven, maar zowat het 
gehele jaar door worden we herinnerd 
aan de voedingsituatie in de wereld. 
En wat men ook denken moge over de 
wegen die bewandeld worden om daar
aan te verhelpen, of over het gebruik 
dat gemaakt wordt van wat ingezameld 
wordt, het is in elk geval een probleem 
dat als een kruis op onze tijd en onze 
wereld rust (voor de « geleerde » le
zers : een kruciaal probleem !). Over 
deze voedmgstoestand worden we bij
na uitsluitend ingelicht door de « Food 
and Agriculture Organization » — de 
Voedings- en Landbouworganizatie van 
de Verenigde Naties, de FAO. 

Volgens de berekeningen van deze 
organizatie is de ontwikkeling van de 
laatste jaren ongunstig, want de stij
ging van de voedingsproduktie gaat 
minder snel dan de stijging van de we
reldbevolking. De honger in de wereld 
is dus groter geworden. Een dergelijke 
berekening zegt heel weinig over de 
toestand in de verschillende gebieden, 
ook al weet iedereen wel dat er in Eu
ropa en in Noord-Amerika in elk geval 
meer dan genoeg voedingswaren wor
den voortgebracht. En in landen als 
Indië te weinig. 

HEEL 
DE 
WERELD 
VOEDEN: 

VIS ETEN 

Begin deze week heerste er op de parijse beurs een grote drukte ingevol
ge de moeilijkheden met de franse frank. De beurs van, Parijs sloot voor 
drie dagen, doch ook de beurzen van New York en Londen sloten, zij 
het voor slechts één dag. Het scenario met de engelse pond vorig jaar 
dreigt zich nu te herhalen met de franse frank. Enig leedvermaak is 
daarbij onverantwoord omdat duidelijk blijkt hoe gevoelig de interna
tionale geldmarkt reageert op dergelijke «nationale» gebeurtenissen. 

Globale beschouwingen vergeten bij
voorbeeld meestal dat het uiterst moei
lijk is wetenschappelijk, dat wil zeg
gen op een verantwoorde wijze, aan te 
duiden wanneer een mens of een bevol
king honger begint te lijden, ondervoed 
is. In omvangrijke rapporten wordt 
wel rekening gehouden met een hoger 
en een lager verbruik van kalorieën, 
omdat nu eenmaal wie zijn dagen in 
de zon doorbrengt minder voedsel no
dig heeft dan wie door onze novem-
berkoude loopt. In de propaganda en 
in de dagbladpers verschijnen daar
over echter geen grote titels. Boven
dien streeft de wetenschap naar het 
schematizeren van de veelvormige 
werkelijkheid, en hierbij gaat zij dan 
uit van wat, volgens haar, vaststaat. 
Zo gebeurt het dan dat bv. zelfs Italië 
terecht komt in de meer dan 500 mil
joen sterke groep van gebrekkig ge-
voeden omdat men als maatstaf heeft 
genomen het verbruik van eiwitten en 
meer in het bijzonder het verbruik van 
dierlijke eiwitten. Joegoslavië dat ze
ker minder welvarend is behoort ech
ter tot de groep van de goed-gevoeden. 

Nu is het zo dat zowel in Noord-
Amerika als in West-Europa de opper
vlakte van de landbouwgronden steeds 
kleiner wordt en het aantal mensen dat 
hoofdzakelijk voeding produceert 
steeds geringer. En de produktie wordt 
steeds groter. Maar « wij » gebruiken 
ontzettend grote hoeveelheden voe-
dingsprodukten (maïs, rogge, gerst en 
aardappelen vooral) om ze, langs het 
vee om, in vlees en vet om te zetten. 
In het gunstigste geval krijgen wij 
voor 4 kalorieën « gevoederde » kalo
rieën slechts één kalorie terug in eet
baar vlees of vet, de rest gaat verlo
ren. 

Het is wel niet helemaal onbekend 
meer dat er een afdoende oplossing in 
de zee ligt : letterlijk, want zeewier 
zou onuitputtelijke mogelijkheden bie
den. Een professor van de universiteit 
te Kiel, Fritz Baade, heeft echter 
nuchter en zakelijk berekend dat ook 
in de visvangst alleen al een volledige 
oplossing ligt. Het zijn de duitse Ho-
waldtwerke geweest die al voor de 
eerste wereldoorlog een nieuw tipe van 
vangst en vooral van fabriekschepen 
hebben ontworpen en gebouwd. Maar 
de Russen hebben er het eerst en het 
meest van besteld, en later zelf ge
bouwd In de « russische » generatie 
van deze schepen zijn er al die 50.000 
t. meten. 

Tot vandaag toe is slechts één tiende 
van die gebieden in de zee waar ^oed 
kan gevist worden, ook werkelijk vis-
gebied. En toch brengt de wereldvis
vangst in 1964 al 51.000.000 ton op tegen 
20.000.000 in 1948. Dat is echter nog niet 
één tiende van de mogelijkheden ! De 
wereldproduktie van vlees bedraagt 67 
miljoen ton, in 1980 kan de visvangst 
wel 120 miljoen ton opbrengen. Dat be
tekent dan een even grote eiwitpro-
duktie als voor het vlees! 

Mogen we ons weldra verwachten 
aan een koninklijke oproep : « Eet vis, 
en steun zo de hongerige wereld » ' De 
praters over « kostelijke visgerechten » 
hadden toch beter enkele naakte, nuch
tere cijfers bekeken in plaats van zich 
te bedrinken aan woorden. 



KONKRETE GEGEVENS 
Onze buitenlandse noten 

t rachten vooral inlichtingen t e 
geven. Het oordeel laten we 
aan de lezers zelf over. Dit 
geldt vooral voor deze noot : 
h e t gaat er helemaal niet om 
paniek te zaaien. Maar het is 
toch niet aannemelijk dat de 
mees te bladen vrijwel alle kon-
k re te gegevens verzwijgen, en 
alleen maar hun stel l ingname 
geven, opdat die door de lezers 
zou worden overgenomen. 

De konventionele str i jdmacht 
van de Na to (d.w.z. zonder de 
a toommacht) is de laatste ti jd 
s te rk achteruit gegaan. De 
t roepensterkte van de duitse 
Bundeswehr werd bevroren op 
456.000 man, terwijl het gestel
de doel 508.000 man bedroeg. 
De Verenigde Staten hebben 
alleen al gedurende de laatste 
twaalf maanden 33.000 man ui t 
Duitsland naar Amerika terug
gebracht. En die" kunnen alleen 
n a een betrekkeli jk lange waar
schuwingstijd naar Europa te
rugkeren, en die langere waar
schuwingstijd is sinds de bezet
t ing van Tsjecho-Slovakije 
weggevallen. Het britse Rijn-

De ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Landsverdediging van de 15 NATO-landen 
kwamen te Brussel bijeen. De russische interventie in Tsjecho-Slovakije leidde tot een sinds jaren 
ongekende eensgezindheid in de NATO, waarbij vooral de gematigd geworden houding van 

Frankrijk opviel. 

a 

LISE MEITNER 
Tot aan haar dood, een paar weken gele

den, juist tien dagen v\}or haar negentigste 
verjaaidag, was Lise Meitner niet alleen 
voor velen maar wellicht voor bijna ieder
een een onbekende. Haar foto is nooit be
langrijk geweest, nooit was zij rechtstreeks 
in het politieke leven betrokken door haar 
eigen aktiviteit of zelfs maar door publieke 
stellingnamen, zij behcKirde al evenmin tot 
de wereld van de kunst of tot de geldwe
reld. Zij was niets anders dan een harde 
en begaafde werkster op het gebied van de 
atoomwetenschap. 

Echte wetenschapsmensen zijn meestal 
viijwel onbekenden tenzij dan voor hun 
naaste medewelkers of kollega's, maar om
dat zij dan toch ook mens zijn laten zij toch 
maar zelden een gelegenheid voorbij gaan 
om zich te chen gelden. Bij Lise Meitner 
echter was haar zeer grote bescheidenheid 
eerlijk en als het ware natuurlijk, en hele
maal geen gevolg van ziekelijke mensen
schuwheid. In gezelschap van vrienden was 
zij vrolijk en opgewekt, maar daarbuiten 
heeft voor haar blijkbaar alleen haar we
tenschappelijk werk bestaan. 

Lise Meitner werd op 7 november 1878 
geboren te Wenen als derde in een gezin 
van acht kinderen. Daar haar familie wel
stellend was kon zij genieten van de be
staande schoolopleiding, ook na de lagere 
school, vcK)r meisjes. (Zijn we er ons vol
doende van bewust dat ook dit al sinds 
eeuwen een tipisch europees verschijnsel is, 
waarbij de opkomst van de burgerij, van 
de bourgeois, een belangrijk element was?) 
Maar studeren aan de universiteit was toen 
nog zeer uitzonderlijk. Verboden was het 
niet, er moest geen reglement veranderd 
worden om het mogelijk te maken, maar 
de sfKit van medestudenten en professoren 
was wellicht erger dan een reglementaire 
bepaling. Ondanks deze moeilijkheden werd 
toen de grondslag gelegd voor haar gehele 
verdere leven : zij studeerde o.a. bij Ludwig 
Boltzmann die de toen heersende weten
schappelijke stelling verwierp dat de 
« atoom de kleinste, soliede, ondeelbare 
massa > is. In 1906 behaalde zij haar dok-
toraat in de fisika en ging daarna naar Ber
lijn om verder lessen te volgen over de 
teoretische fisika bij de geniale Max Planck, 
die K)ngetwijfeld voor de moderne fisika 
meer heeft betekent dan Freud voor de 
moderne psichologie. Hoewel Max Planck 
volgens onze echte moderne geesten be
hoort tol een tijd toen er nog geen echte 
mensen op deze aarde leefden, erkende hij 
de menselijke en wetenschappelijke waarde 
van zijn studentin. De minzame en harte' 

lijke mens Max Planck wekte haar belang
stelling voor het teoretische onder^ek en 
zorgde er bovendien voor dat zij als weten
schappelijke assistente kon werken, iets on-
gehcA)rds voor die tijd. Toen begon al haar 
samenwerking met Otto Hahn die bijna heel 
haar leven zou duren. Hahn had reeds ge
werkt onder de leiding van Ramsey in Lon
den en Rutherford in Kanada. In 1912 
kwam Lise Meitner samen met Hahn in 
het Kaiser Wilhelm Instituut voor Schei
kunde in Berlijn-Dahlem en begon de pe
riode van de gezamenlijke ontdekkingen. 
Vijf jaar later kreeg zij zelf de leiding van 
de fizische afdeling van dit instituut, na
dat zij in het begin van de eerste wereld
oorlog als verpleegster, als vrijwillige ver
pleegster had dienst genomen in het Oos
tenrijkse leger in de afdeling Röntgenstra
len. 

Hel heeft hier geen belang hier een aan
tal geleerde woorden in de tekst te strooien 
die voor geen enkele leek in dit vak bete
kenis hebben. Lise Meitner was op haar ge
bied iemand geworden, maar bleef in al 
haar bescheidenheid tmbekend voor het 
grote publiek. In 1935 begon zij samen met 
Fritz Strassmann en Hahn te werken aan 
het bombarderen van uranium met kleinere 
deeltjes, neutronen. Dit leidde tol de ont
dekking van de atoomsplitsing in 1938. Aan 
Hahn werd hiervoor de Nobelprijs aange
boden maar Hitler verbood hem die prijs 
aan te nemen. Menselijk belangrijker is 
echter dat Hahn er in datzelfde jaar voor 
zorgde dat Lise Meitner die de oostenrijk-
ie nationaliteit had en tot aan de An
schluss niet onder rassenwetten viel, langs 
Nederland om naar Zweden kon uitwijken. 

Een amerikaans aanbod om naar de Ver
enigde Staten te komen en daar aan de 
voorbereiding van de atoombom te werken, 
wees zij af. En ook hierin was zij trouw aan 
de gemeenschappelijke gedachten met Otto 
Hahn. En toch heeft zij bijgedragen tot de 
ontdekking van de atcPombom door een ar
tikel waarin zij de ontdekkingen van Hahn 
bekend maakte, bovendien deelde zij nog 
bevindingen mee aan haar neef Otto Frisch 
in Kopenhagen en die bevindingen geraak
ten langs Niels Bohr in de Verenigde Sta
ten. 

Deze geleerde, wijze en edele vrouw is 
zo een beeld van de tragiek van de 
menselijke wetenschap : zelf werkte ze niel 
aan de atoombom, maar heel haar levens
werk droeg er toe bij. En als zij in Duits
land was gebleven? Dan zou zij reeds in 
1945 in Engeland gevangen hebben gezeten. 
Nu is zij daar heel stil gestorven. 

leger telt 5 000 manschappen 
minder dan voorzien was. De 
twee franse divizies die in 
Zuid-Duitsland gestationeerd 
zijn staan niet langer meer 
onder Nato-kommando. 

Konkreet gezien, een nogal 
gevoelige vermindering in ge
vechtswaarde, en daardoor — 
en dat is het belangrijkste — 
verminderde ook de mogelijk
heid niet zo vlug beroep te 
moeten doen op de niet-kon-
ventionele strijdmiddelen, d.i. 
de atoomwapens. 

HOE HET WERKELIJK 
GEBEURDE 

Wie bedenkt hoe groot de 
mili taire uitgaven zijn en hoe 
belangrijk het voor elk leger 
toch is niet slapend verrast te 
worden is het meer dan 
onbegrijpelijk wat in het wes
ten gebeurde toen de War-
schau-landen op 21 augustus 
met hun bezetting van Tsjecho-
Slovakije begonnen. In Duits
land bv. werden goed geteld 
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niet meer dan twee kompa-
gnies « Fallschirmjage. » vroe-
ger gewekt, en dan nog omdat 
hun kommandanten het bericht 
over de bezetting langs de ge
wone radio hadden gehoord. Zi j 
wekten hun mannen op eigen 
gezag. Het enige wat zij daarna 
nog konden doen was diezelfde 
rranschappen twee uur l a te r 
terug gaan laten slapen. Mis
schien is het niet zo erg over
dreven als een duits weekblad 
schreef dat als het Oostblok 
het had gewild, hun t roepea 
waarschijnlijk al tegen he t 
«Abendbrot» aan de Rijn wa
ren geweest. 

ONZE ZEKERHEID 
Een eerllijke ontleding van 

de beschikbare gegevens over 
de verhouding tussen de parate 
mili taire machten in Europa 
leidt tot het besluit dat uitein
delijk de enige grondslag voor 
de veiligheid in Europa in de 
stilzwijgende afspraak tussen 
dfc Sovjetunie en de Verenigde 
Staten ligt, eikaars machtsge
bied te eerbiedigen. Zodra dit 
machtsgebied niet meer duide
lijk is afgelijnd, of zodra er een 
beoordelingsfout ontstaat bij 
een van beide groten is het me t 
onze zekerheid ook volledig, 
maar dan ook volledig gedaan. 

KANDIDATEN OPGESTELD 
Nadat de prezident van de 

Bondsrepubliek had bekend ge
maakt dat hij enkele maanden 
vroeger dan wettelijk voorzien 
is, zal aftreden, zijn de twee 
grote partijen van dit land op 
zoek gegaan naar een geschikte 
kandidaat. Uiteraard spelen 
daar bij nog heel wat andere 
motieven mee dan alleen maar 
de geschiktheid. Bijvoorbeeld 
ook, en wel niet het minst, de 
innerlijke verhoudingen in de 
partijen, wat dan ook wel bete
kent het uitschakelen van mo
gelijke konkurrenten of tegen
standers. Ten slotte schijnen de 
C.D.U. en de S.P.D. zich t e 
zullen verenigen op de namen 
van Gerstenmaier en Schmidt. 
In elk geval twee zeer verschil
lende figuren, van wie ook een 
heel verschillende opvatting 
van het prezidentsambt en van 
dfc uitoefening van dit ambt 
kan verwacht worden. 

"I 
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Sinds de bouw van de Assoeanstuw is het eiland Philas in 
Egypte negen maanden per jaar overstroomd. De UNESCO 
besloot maatregelen te treffen om de ruines van de tempels uit 
de Oudheid op dit eiland te redden. Zo is onze wereld : terwijl 
voortdurend mensenlevens en kultuurschatten vernietigd wor^ 
den is men bezorgd voor — mooie — resten van een oudt 

kuituur... 
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prestatie* aan de onsterfelijke romanfiguur 
Brits Janssens uit Gods Geuzen. Door zijn 
humanisme en prestige aan dr. Schweitzer. 
Meer dan de ene is hij echter wetenschaps
mens en realist. Meer dan de andere dra
ger van verfijnde kuituur en godsdienstzin. 
En meer dan de derde is hij kind van zijn 
tijd, met oj>en oog voor de vorderingen en 
de mogelijkhheden van wetenschap en tech
niek. Dr. Hemerijckx is niemand anders 
dan dr. Hemerijckx, de éne pionier van de 
leprabestrijding op planetair vlak. 

Zijn faam en zijn roem zijn al lang over 
heel de wereld verspreid. Niet de roem 
die heden ten dage met publicitaire han
digheid verkocht wordt, die steunt op een 
« image » en verder op leegte. Maar roem 
die steunt op daden. Daden zijn : met ei
gen hand, « zonder handschoenen, want 
anders hebt g'er gelegen », 50.000 melaatsen 
onderzoeken, behandelen, en duizenden er
van voorgoed genezen. Niet door ergens te 
gaan zitten wachten tot de melaatsen ko
men opdagen, maar door ze tegemoet te 
gaan, bij hen thuis, in hun dorpen, langs 
de weg. « Ik denk dat dit mijn voornaam
ste taak en mijn hoofddoel is geweest, met 
al de gevolgen ervan op familiaal, sociaal, 
medisch en zuiver humaan vlak >. 

Daden zijn : over heel de wereld een ak-
tie, niet prediken, maar door eigen werk 
op gang brengen, om 15 miljoen melaatsen 
te genezen. 

Daden zijn : het mensdom ertoe brengen 
eindelijk eens die afschuwelijke melaats
heid aan t;e pakken. 

De eerste indruk die men van dr. Heme
rijckx krijgt, zoals hij daar heel rustig ziï 
in zijn zetel, < op zijn sloefen >, is dat bij 
een zeer eenvoudig mens is. < Ik houd 
niet van al dat protokol >. En daarbij een 
oneindig goed mens. Dadelijk daarop volgt 
een tweede indruk : die van een sterke per
soonlijkheid, een onverzeïtelijke wilskracht, 
een nooit wijkende vastberadenheid, een 
reusachtige kracht. 

Dr. Frans Hemerijckx, die de wereld wil 

een dakpan op je hoofd kiijgen, als be
smet worden door lepra. De ziekte is daar
bij niet erfelijk, en niet dodelijk Melaat
sen sterven aan alles, behalve aan lepra, 
behoudens natuurlijk enkele uitzondei ings-
gevallen ». 

Maar pater Damiaan dan ? « Er bestaat 
natuuilijk niet de minste twijfel over dat 
pater Damiaan door de lepra was aangetast, 
meer bepaald door de knobbellepia, en dat 
in een erg gevoiderd stadium. De laatste 
foto's van hem bewijzen het zeer duidelijk. 
Dat hij besmet werd is misschien te wij
ten aan het tragische toeval dat hij behoor
de tot het kleine percentage mensen, dat 
in bepaalde omstandigheden, waarvan het 
hoe en het waarom nog ver van duidelijk 
zijn, voor lepra ontvankelijk is, en waar
bij geen spontane genezing optreedt. Wat 
de rechtstreekse oorzaak van zijn overlijden 
was, kan niet met zekerheid gezegd wor
den Het kan een akute staat van reaktie 
geweest zijn, d i. een akute opflakkering, 
met een niet onmogelijke dodeli)ke afloop. 
Wellicht was hij daarbij totaal uitgeput, 
overwerkt, slecht gevoed, en dat alles in eea 
zeer onhigiènisch milieu. Daarbij kan die 
opflakkering nog gepaard zijn gegaan met 
een andere ziekte, longontsteking, malaria, 
maar dat is nu niet meer te zeggen. » 

« Mij moet ge in ieder geval geen kroon
tje op het hoofd zetten voor de gelopen ge« 
varen. Ze waren niet zo erg groot. » 

Er zijn twee hoofdvormen van lepra. Eén 
is de vlekkenlepra, praktisch niet besmet
tend, een gelokalizeerde huidziekte. De an
dere een open lepra, waarbij de ziektekie
men zich over het ganse lichaam versprei
den, en die aldus ook de < besmettelijke > 
Yorm van de ziekte is. Ze veroorzaakt de 
tipische knobbels, en soms tast ze zelfs de 
kleine beentjes van handen en voeten aaiL 
Vele andere vormen van lepra kunnen nog 
gerangschikt worden tussen deze beide po
laire vormen. 

Lepra tast daarbij al heel vroeg de op
pervlakkige zenuwen aan. De zenuwen gaan 

^' Vltia'nééteTfïifidi'^jH -zenen uit. De jhr-

mule 15 doodversleten. Niet echter de rea

liteit die eiachter staat, met ai haar heroi-

itche grootheid, en vaak ook haw diepe tra

giek. 

Veel uitgezonden vlaamse zonen gingen 

in alle hoeken van de wereld simpelweg op 

zoek naar loem, eer, macht en geld. Maar 

velen ook gingen om enkel wat te brengen. 

Een beetje goedheid aan mensen die niet 

eens wisten dat zoiets als goedheid bestaat. 

Een sprankeitje hoop aan hopelozen. Een 

straaltje licht m volslagen duisternis. Wat 

kennis aan onwetenden. Genezing en le

ven aan levende doden. 

Zo ]ej Deveuster, die ging naar de hel 

van Molokai, in dte tijd de vuilnisbelt van 

de wereld, waarop de afval, de melaatsen, 

werd samengevoegd om er zo rap mogelijk 

te kreperen. Pater Damiaan vocht er als een 

leeuw op twee fionten : tegen de lepra, 

waartegeri hij machteSjos was — hij ging 

er zelf aan tenonder — en tegen het onbe

grip van de wereld, die met wilde beseffen 

dat melaatsen mensen zijn. Zieken, maar 

In het spoor van Damiaan is dr. Heme

rijckx gegaan. Met dezelfde toewijding, 

maar veel beter uitgerust voor zijn strijd 

tegen dezelfde vijand met de twee koppen ; 

de melaatsheid en het onbegrip. 

DOKTER DER MELAATSEN 

PIONIER 

Hij ziï hier voor ons, dr. Hemerijckx, 
« kontent dat hij de vlaamse mensen met 
dit vraaggesprekje een plezierke kan doen, 
want hij is toch zelf een Vlaming, zeker >. 

Door zijn bezieling en door de aard van 
zijn werk doet hij denken aan pater Da
miaan Door zijn uitzicht en daverende 

en zal verlossen van de melaatsheid, « maar 
ge moet goed weten dat wij daar nog maar 
pas mee begonnen zijn >. 

MET DE HANDEN VAN EEN ANDER 
« Men heeft altijd gedachi dat de me

laatsheid erg besmettelijk is. Dat was een 
vergissing. Je kan even gemakkelijk eigens 

zwellen, en dit kan in akute gevallen on-
draaglijke, en praktisch niet te stillen pi j . 
nen veroorzaken. Uiteindelijk sterft de ze
nuw af, en verliest ze dus haar motorische 
en gevoelsfunktie. Vandaar bij voorbeeld 
de misvormingen, zoals de «klauwhanden>, 
en de gevoelloosheid, die melaatsen het ge
voel geeft < dat zij werken met de handen 
van een ander >. 

Het is die gevoelloosheid die meetal oor» 
zaak is van de vele verminkingen. Bijko
mende infekties, verwondingen, verbran
dingen e.d. worden niet meer gevoeld, nieï 
verzorgd, en precies dat, en niet de lepra 
zelf, leidt tot het verlies van vingers en te
nen. 

De inkubatietijd is zeer lang, soms ja« 
ren, zodat de melaatse de ziekte al heel lang 
in zich draagt, eer hij er iets van merkt. 

ZIEKEN ALS ANDERE ZIEKEN 
Aan de lepra is nog een ander aspekï 

verbonden. Op veel plaatsen werden de 
melaatsen beschouwd als « onreinen >, als 
verdoemden. In de middeleeuwen liepen 
ze hier bij ons rond met een bel, opdat de 
anderen, de « reinen », zich tijdig uit de 
voeten zouden kunnen maken. Uit veel ge
meenschappen werden ze verstoten, afge
zonderd. Deze houding van afschuw werd 
de meeste volkeren ingegeven door vrees 
en onwetendheid. 

Deze houding vindt men natuurlijk vedl 
minder terug bij de volkeren waar lepra 
veelvuldig voorkomt, zoals in Centraal-
Afrika, en in sommige gebieden van Azië, 
Daar is de lepra echter nogal eens dikwijls 
een voorwendsel en een middel om zich te 
ontdoen van een lastige en werkonbekwame 
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deke, om een bijkomend erfdeel op ïe strij
ken, om de gezinslast te verkleinen. 

Nu echter, met de betere kennis over de 
lepra, en met de moderne behandelings-
metoden, is er geen enkele reden meer om 
de melaatsen af te zonderen zoals dat des-
fijds gebeurde, bij voorbeeld op Molokaï, 
waar trouwens nog een honderdtal oude, 
Terminkte melaatsen getuigenis afleggen 
y*n een — gelukkig — voorbij tijdperk. 

Het is precies één van de belangrijkste 
vernieuwingen van dr. Hemerijckx geweest 
de melaatsen thuis te (doen) verzorgen. 
Familiebanden worden aldus niet meer ver
broken, de zieken worden niet meer uit 
hun milieu weggerukï, iedereen blijft waar 
hij is, en doet wat hij deed. Zodoende 
wordt ook geen kunstmatige nood aan so
ciale herklassering geschapen. In één woord: 

kunnen. Nu pas is men er immers in ge
slaagd de leprabacil te vermenigvuldigen 
in de pootjes van proefmuizen, zij het dan 
in nog kleine mate. 

Die proeven hebben echter nu reeds toe
gelaten te bewijzen dat de sulfonen, het 
geneesmiddel dat in de Verenigde Staten 
in 1941 voor de eerste keer gebruikt werd, 
inderdaad het meest afdoende geneesmid
del is. Dit heeft dr. Hemerijckx reeds lang 
proefondervindelijk ervaren. UiE dezelfde 
proeven heeft men ook belangrijke gege
vens kunnen afleiden betreffende de beste 
dozissen. 

Sedert 1941 is er dus het geneesmiddel 
dat de lepra geneest. Maar daarmee is de 
kous niet af. 

Gezien sommige verwoestingen, door de 
bacil veroorzaakt, nieï door geneesmidde-

de melaatse moet beschouwd worden als 
«en zieke zoals een andere zieke. Niets 
meer. 

DE HAAS EN DE SCHILDPAD 
Tijdig behandelde lepra geneest in 99 

t. h. van de gevallen. Onder genezing moe{ 
men verstaan dat de leprabacil, in 1873 
ontdekt door Hansen, geleidelijk afsterft 
en verdwijnt, omdat zij zich niet meer kan 
vermenigvuldigen, dit dank zij de behan
deling met sulfonen. Vanaf dat ogenblik 
k de lepra als ziekte overwonnen. 

Nochtans, de reeds aangerichte schade 
blijft Zo de dode zenuwen, de verminkin
gen enz. Dikwijls kan daaraan niets meer 
verholpen worden. 

€ Wij hebben geen wisselstukken, ziet 
ge ». Ook op dit gebied echter doet de mo
derne heelkunde tegenwoordig wonderen. 

Het komt er dus op aan de leprabacil te 
lijf te gaan, eer ze de tijd heeft gehad ver
woestingen aan te richten. « Melaatsheid 
heeft een kronisch verloop, en de blijven
de letsels verschijnen soms pas na jaren. 

Het komt er dus voor ons, artsen, op 
aan sneller te lopen dan de lepra. Maar het 
is zoals in de fabel van de haas en de 
schildpad. Wij komen veel te dikwijls, on
nozel-weg, te laat. 

Het sociale probleem dat de melaatsheid 
stelt is aldus de maat van wat wij niet de
den, van wat wij te laat deden, van de na
latigheid van de autoriteiten, de artsen en 
de zieken zelf, en van hun omgeving ». 

Tot op dit ogenblik is een echte preven-
Beve behandeling nog niet mogelijk. Mis
schien zal dat in een nabije toekomst w d 

len kunnen hersteld worden, moet men de 
patiënten, zelfs genezen, leren ervoor te zor
gen dat die op hun beurt geen ergere ge
volgen hebben. 

Men moet, bij voorbeeld, mensen mei 
gevoelloze handen, en de mensen in hun 
omgeving, leren zo ïe leven dat ze die han
den ook niet gaan verminken. Al die voor
zorgsmaatregelen samen vormen het zoge
naamde « plezante sisteem D » van dokter 

Hemerijckx. Aan het verspreiden ervan heb
ben hij en zijn medewerkers, zo zegt hij, 
veel plezier beleefd. 

BRENG JE HART MEE 
Toen dr. Hemerijckx in 1929 « met zijn 

valieske » in Kongo belandde, kon hij nog 
maar moeilijk vermoeden dat hij ooit 's 
werelds meest vermaarde leproloog zou 
worden. Hij wist toen over lepra zelfs nog 
niet zo heel veel af. Aanvankelijk was zijn 
vijand nummer één trouwens de slaapziek
te, die hij in zijn aktiegebied overigens de
finitief versloeg. Tijdens wekenlange stu-
dietochten in de wildernis rond de San-
kuru (per fiets, nota bene) leerde hij de 
lepra echter heel goed kennen. En vanaf 
1933 was de bestrijding ervan zijn levens
taak. 

Veel hulp kreeg hij aanvankelijk niet 
van de medische wetenschap. « Lepra is al
tijd zo een beetje het stiefkind van de we
tenschap geweest Mogelijk was dat niet 
het geval geweest als de lepra hier bij ons 
een dringend probleem had gesteld >. 

Dr. Hemerijckx toog dus aan het werk 
volgens de toen gebruikelijke metoden. Hij 
bouwde de grootste en modernste leprozerij 
in Afrika, Dikungu, en daar verzorgde hij 
duizenden melaatsen, zo goed en zo kwaad 
als het ging, maar in het begin zonder ge
schikte geneesmiddelen. Ze bestonden nog 
nieï. Hij realizeerde zich vlug dat de lepra 
niet alleen een medisch probleem was, maar 
ook een sociaal. Op zijn verzoek werd een 
missiezuster naar België teruggestuurd, om 
hier sociale assistente te worden. Wellicht 
is zij een van de eerste religieuze sociale 
assistenten geweest, en zeker en vast de 
eerste die in Kongo werd te werk gesteld. 
Al was het dan met de raad van dr. Heme
rijckx : < Alles wat ge geleerd hebt kunt 
ge ginder wel achterlaten, want de zaken 
liggen hier heel anders. Maar breng uw 
hart mee >. 

In 1941 werd in de Verenigde Staten 
dan voor de eerste keer lepra behandeld 
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met sulfonen. Het geschikte geneesmiddel 
was gevonden — het is zo pas nog weten
schappelijk bewezen — en toen, na de oor
log, de sulfonen op de wereldmarkt ver
schenen, kon de strijd tegen de lepra ei
genlijk voor het eerst met kans op sukses 
worden verder gezet 

INDIA 
Toen nam koning Leopold III het ini

tiatief om India te helpen bij het bestrij
den van de reusachtige kwaal der melaats
heid. Er zijn in India inderdaad ongeveer 
2,5 miljoen melaatsen. En hij verzocht dr. 
Hemerijckx de leprabestrijding in India te 
gaan organizeren. « Wij zaten een sigaar 
te roken, en hij vroeg of ik in India ook 
niet iets kon gaan oprichten zoals Dikun
gu. Ik zei hem dat ik er op die manier 
i^iet mee;' zou ^aan beginnen, maar, dat ik 
wel een uitgebreide mobiele dienst voor 
de leprabestrijding wou organizeren. En 
einde 1954 vertrok ik naar India ». 

Daar begon dr. Hemerijckx aan het twee
de hoofdstuk van zijn levenswerk. 

In Kongo was hij de eerste geweest' om 
de lepia op grote schaal te bestrijden. In 
India was hij de eerste om datzelfde te 
doen, maar dan volgens een nieuwe, mo
derne metode, die sedertdien overal wordt 
nagevolgd. 

Geen leprozerijen meer, geen atzondering 
van de zieken, maar moderne centra met 
hospitaal voor de noodgevallen, van waaruit 
mobiele diensten zich over een groot gebied 
verspreiden, om de zieken te gaan opzoe
ken, en ze regelmatig thuis te gaan verzor
gen. < In mijn gebied moest geen enkele 
melaatse meer dan drie kilometer afleggen 
om venorgd te worden ». 

Samen met de redding brengende sulfo-
nen-pillen, werd naar de kleinste dorpjes 
uitgedragen dr. Hemerijckx' sisteem D, 
waaronder zowel veiliger werkmetoden re-
sorteren als de onder zijn leiding vervaar
digde schoenen voor bedreigde, gevoelloze 
voeten. « Het was een plezierige tijd. » 

(Vervolgt) 

Dr. Hemeryckx met één van de vijftigduizend (biz. 12 boven). Bespreking 

op het hoogste vlak. De prezident van India (links midden), minister en 

dr. Hemeryckx (bIz. 12 onder). 

Ziekenzaal in de kliniek te Polambakkam: het verzorgen der zieken (mid

den links). 

Dr. Hemeryckx doceerde aan vele universiteiten. Zo vormde hij zelf zijn 

oovolgers (bfz. 13 boven rechts). 



' VJU* * * 

14 wu 

haar eigei4jj]]sje 

TEGEN DE STROOM 
Het gaat met de vrouwenemancipatie 

ongeveer als met de Vlaamse Bewe
ging. Voor wie zich van geen kwaad 
bewust is, gaat dat eeuwig doorbomen 
gauw vervelen. Een aantal gematigden 
vinden dat het nu toch al mooi is. En... 
wie de macht heep, krijgt het ervan op 
de zenuwen. Daarom kom ik nog maar 
eens terug op de recepten van dr. von 
Mangoldt. 

DE TERUGWEG? 
I VADERS 

Dat de man zich meer dan tans het 
geval is, om zijn famihe moet kunnen 
bekommeren, is een eis van het moder
ne gezinsleven. Betekent dit een terug
grijpen naar oude waarden ? 

Harig geval : «Pandora •», ajgaanse 
windhond, kwam op de schouders van 
zijn meesteres aan, op het hondensalon 

te Londen. 

De juwelen die Lydia Smith hier voor
stelt zijn niet te koop bij iedere 
juwelier. Het zijn verzamelingen, die 
elektronisch ingeschakeld zijn. De mo
tieven van halssnoeren en van de oor
ringen zijn in ceramiek, de gebruikte 
metalen zijn titaan, tantaat en goud. 

Vroeger immers bekommerde de man 
zich om zijn familie als patriarch ofte 
pater familias. Hij oefende het gezag 
uit over een Tcleine maatschappelijke 
kern die niet alleen een leefgemeen
schap vormde doch ook een produktie-
eenheid in de oude maatschappij Hij 
behartigde de ekonomische kant, zorg
de voor de opleiding van de jonge 
arbeidskrachten die later zijn rol zou
den overnemen (Zie het voorvaderlijk 
boerengezin, de ambachtelijke familie 
en de burgerij). De jeugd die uit der
gelijke gezinnen stamde, was werkzaam 
en plichtbewust. Zij bouwde de wereld 
op waarin wij tans leven : de indu
striële maatschappij. 

In die maatschappij is het gezin geen 
produktie-eenheid, zelfs geen verbruiks-
eenheid. Centriim van opleiding, vrije

tijdsbesteding en arbeid is niet alleen 
de familie. Daardoor vormt ze minder 
een gesloten geheel. Het open gezin is 
een bedreigd gezin. Vroeger kon een 
gezin X aaneenhangen op grond van 
nevenfunkties : het werk, de fortuin. 

Nu zijn die nevenfunkties weggeval
len. Het gezin ziet zich gesteld voor zijn 
essentiële taak : een kern vormen waar
in ieder tot rust kan komen, waarin de 
ontmoeting-in-liefde centraal staat, eer
der dan het gezag. Dat is vanzelfsspre-
kend de taak van de moeder. Toch niet 
uitsluitend, zoals men kort geleden nog 
dacht. Toen meende men dat de man 
zijn taak buitenshuis lag en die der 
vrouw binnenshuis. Tevoren immers 
speelde de man zijn rol als opvoeder 
bijna onbewust terwijl hij zijn werk 
deed. Doordat hij dat werk buitenshuis 
vond, liet hij — wellicht even onbe
wust — zijn opvoederstaak vooral aan 
de moeder over. 

Een harmonisch gezin heeft echter 
beide nodig. Gelukkig zijn het niet 
alleen de psichiaters die het belang van 
de vader in de opvoeding benadrukken. 

II SEKS 

De overdreven seksuele openheid 
waarvan tegenwoordig sprake is, is niet 
zozeer het gevolg van nieuwe waarden. 

Dat de man zich niet meer zou inspan-

De modeheren stellen dit ensemble 
voor als «een doorschijnende kamer' 
jas, te dragen boven een bikini». Toch 
niet thuis zeker. Of is het doorschij
nend ding bedoeld als strandjas. Aan 
de Cote d'Azur dan bij voorbeeld. 

nen om de vrouw te veroveren, ligt niet 
aan overdreven emancipatie maar aan 
het gebrek ervan. De vrouw is een zo
genaamd «goedkope waar» geworden 
omdat de mannenwereld de vrouw lie

ver als een lustobjekt dan als persoon 
behandeld ziet en omdat de vrouw haar 
best doet om aan dit verbruiksideaal te 
beantwoorden. Vrouwen die emancipatie 
nastreefden hebben dit anderszij ds te 
veel gezien als naapen van mannelijke 
gedragswijze. In de mate dat de vrouw 
echt zichzelf is, kan zij de man boeien 
en eisen dat hij haar verovert 

Nelly. 

HUISVROUW 
De huisvrouw wordt niet volgens 

haar prestaties betaald. Dat is alge
meen geweten. Ze krijgt kost en in
woon en wat daarbuiten valt hangt van 
« interfamiliale afspraken » af. 

Nu heeft men toch al herhaaldelijk 
uitgerekend wat een huisvrouw zou ver
dienen indien men haar volgens tarief 
zou betalen voor haar prestaties als kok
kin, kuisvrouw, kindermeisje, zieken
verpleegster, « public relation officer » 
enz. Dat «beroepsinkomen» schommelt 
tussen 8000 en 15.000 fr. per maand Het 
mag een troost voor ons wezen dat de 
statistici zich reeds met ons werk en de 
vergoeding ervan bezig houden, vroeger 
was dat hoogstens een — bitter — ge-
sprektema onder huisvrouwen, pardon 
onder « beroepshuisvrouwen ». 

ROSWITA 

Onlangs werd een nieuwgeborene in 
een gezin met deze naam bedacht. Op 
de vraag, of die naam wel bestond ant
woordde men dat het om een oeroude 
naam gaat, die onder meer in de mid
deleeuwen gebruikelijk was. 

Wij vinden dat er goede vlaamse na
men genoeg zijn om onze kinderen een 
naam te geven. Men hoeft daarom niet 
te gaan overdrijven met «germanis
men», want dat is al even dwaas als de 
franse naamwoede, die de jongste jaren 
in Vlaanderen gelukkig aan het afne
men is. 

DISKRIMINATIE 

In een algemeen gewaardeerd inter
nationaal tijdschrift troffen we onder 
«Personalia» twaalf mini-biografieën 
van mensen aan, die de betreffende 
week in de kijker liepen. Daaronder 
was er geen enkele vrouw, er werd al
leen terloops melding gemaakt van 
een... buikdanseres, omdat een der man
nelijke prominenten onder het twaalf
tal gepoogd had, de kunst van het buik
dansen te leren. Met de dame in kwes» 
tie. 

O op 12 is weinig. Is er dan per week 
geen enkele vrouw het bespreken 
waard ? Zo weinig talrijk zijn de inte
ressante vrouwen zeker niet. 

De britse dierenvriendin Margaret Hunter charterde een Viscount-vliegtuig om 
met haar 80 honden en 10 katten naar Portugal te vliegen, waar het klimaat 
beter is en de belastingen minder zwaar zijn dan in Engeland. De dieren zaten 
in kisten, die op de plaats van de zetels werden vastgesjord. Reiskosten : 1000 

pond of een goeie 200.000 bfr. 

MODERNE DANSEN 
Niet alleen in onze levenswijze is 

er sinds enkele jaren grote verande
ring gekomen, x>ok in het ontspan-
ningsleven traden grondige wijzigin
gen in. Het uitgaan bij voorbeeld 
van de ouderen ts verminderd en het 
zijn de jongeren die meer dan ooit 
de toon aangeven. De jongeren zijn 
bij wijze van spreken een « steeds be
langrijker markt » geworden, niet al
leen voor kleding, mode-artiketen 
doch vooral op de K>ntspannings-
markt. 

We leven met allerlei uitvindingen 
in de tijd van de kommunikatie, de 
dialoog, de inspraak en wat weet ik 
meer. Maar de jongeren zijn zwijg
zamer geworden dan de vorige gene
raties. Ga in een dancing en kijk 
naar de jongeren : ze zwijgen veel
al, misschien (zoals dezer dagen ie
mand opmerkte) omdat er in deze 

dancings (en elders, hij voorbeeld 
aan onze stranden) zoveel hels la 
waai is. De nieuwe dansen wijzen 
eK>k op een afzondering : heel wat 
moderne dansen kan men best alleen 
dansen, er hoort eigenlijk geen part
ner meer bij. Tenzij men van me
ning is dat vele van deze dansen een 
moderne — en internationale -— ver
sie zijn van de vroegere volksdansen 
die bij uitstek gemeenschapsdansen 
waren. Maar het vertrekpunt van de 
moderne dans lijkt niet de gemeen 
schap te zijn, veeleer het individu . 

Is dat ook een simptoom van de 
vereenzaming van de huidige mens '< 
Of van de ernst waarmee de huidige 
jeugd in het leven gaat ? Misschien 
wel van beide, want ligt in het aan
voelen van zijn eenzaamheid niet een 
reden tot ernst, zelfs tijdens de ont
spanning f 
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DUIVEN-
DAGBOEK 

Wij weten allemaal in welke lirische be
woordingen onze duivenmelkers de eigen
schappen van hun respektievelijke blauw-
geschelpte of wiipen kunnen bezingen. Deze 
lirische ontboezemingen zijn echter in de 
meeste gevallen niet geïnspireerd door pure 
dierenliefde alleen en zijn nieï vrij van fi
nanciële en andeie — zeer menselijke — 
bijbedoelingen. 

Het « duivendagboek > dat wij u willen 
voerstellen is geschreven door iemand die 
schuilgaat achter het pseudoniem P. van 't 
Blad. Zijn boek is de himne van een waar
achtig kolombofiel aan de gevleugelde 
diertjes en het is met buitengewone opmer
kingsgave en fijne humor geschreven. De 
auteur, meester in de rechten, verbleef op 
het ogenblik dat de tweede wereldoorlog 
uitbrak in Nederlands Indië; hij had de 
redaktionele leiding van een dagblad op 
Zuid-Midden-Java. Toon de oorlog zich ïot 
dit gebied uitbreidde, en de Japanners ook 
Java bezetten, werd hij als burger van een 
vijandige natie geinterneerd. De hechtenis 
werd later omgezet in huisarrest. 

Het is in die periode daï dit « dagboek > 
ontstond, deze acht cahiers waarin de au
teur het verhaal van de zestien witte duiven 
vertelt, die hem ïijdens zijn gedwongen af
zondering gezelschap hielden en hem dage
lijks een beetje vreugde verschaften. Het be
gon met Babbo, de doffer en Bianca, het 
vrouwtje, de stamouders van de later veel
koppige en zowel naar uitzicht als < per
soonlijkheid > zeer verschillende diertjes.' 
De auteur slaagt erin, met een buitengewo
ne raakheid deze uiterlijke en innerlijke 
< individualiteit » van elk dier, zoals hij ze 
ondervindt, weer te geven. Hij maakte zelfs 
muzikale notities van het gekoer der dui
ven. Een specialiteit van hem — die hij 
trouwens, toen hij na de oorlog naar Ne
derland terugkeerde, ook opnieuw uitoefen
de samen met de journalistiek — is de ti-
pografie van muziek. 

Dat de auteur met een buitengewone 
aanvoeling de psichologie der diertjes die 
zijn gevangenschap opvrolijkten, heeft we
ten te doorgronden en weer te geven, en dat 
deze weergave op een bizonder-zuivere, poë-
ïische en toch meeslepende wijze gebeurt, 
maakt zijn « Duivendagboek » niet slechts 
door het onderwerp maar ook door de lite
raire kwaliteit een opmerkelijk boek, en een 
waardig < monument > voor zijn gevange
nismetgezellen. 

P. van 't Blad < Duivendagboek > — 118 
bh. — 100 fr. Uitgeverij Oranje, Prins Bou-
dewijnlaan. Wilrijk. 

HET VERHAAL VAN DE KENNEDY'S 
De Kennedy's blijven in he t nieuws. 

De jongste prezidentsverkiezingen heb
ben onder he t teken gestaan van een 
krizis in de demokratische pari t j , die 
n ie t alleen door McCarthy maar ook 
door Robert Kennedy op de spits werd 
gedreven — en nog Lopas heeft het hu
welijk van de weduwe Kennedy me t 
Onassis de sensatie- en sent imentele 
weekbladen uitvoerige kopij verschaft. 

Over deze amerikaanse familie van 
ierse afstamming, die in het amerikaan
se politieke leven der laatste decennia 
zulk een belangrijke rol gespeeld heeft, 
werd door Associated Press een rijke
lijk geïllustreerd boek uitgegeven : 
« T r i u m p h and Tragedy. The Story of 
the Kennedys» dat in nederlandse ver
ta l ing verscheen bij Desclée-De Brou
wer, en dat zopas aan de pers werd 
voorgesteld in aanwezigheid van de 
amerikaanse ambassadeur. Over deze 
familie en haai verschillende leden 
werd reeds heel wa t geschreven. De 
belangri jkste figuur blijft u i te raard 
John Fitzgerald, de vermoorde prezi-
dent, en het aan hem gewijde werk is 
ook het omvangrijkste en belangrijk
s te : vanaf Salingers boek en T. Whites ' 
« Making of a Pres iden t» tot Schlesin-
gers «Thousand Days». 

Het door A.P. uitgegeven werk is een 
dossier over de hele familie, en verhaal t 
de geschiedenis ervan vanaf he t ve r t r ek 
ui t Ierland van de overgrootvader Pa
t r ick uit het ierse Wexford tot de dood 
van Robert. Het is een geschiedenis die, 
afgezien van he t politieke aspekt, die 
van menig amerikaanse familie zou 
kunnen zijn, ook al was de voorvader-
inwijking uit Ierland niet, zoals veel 
van zijn ierse lotgenoten, s t raatarm. De 
in 1888 geboren afstammeling Joseph P. 
Kennedy, die in 1914 huwde met Rose 
Fitzgerald, dochter van de republikein
se politikus en burgemeester van Bos
ton John F. Fitzgerald, is de vader der 
hu 'd ige kennedy-dynastie. Als ambassa
deur der Verenigde Staten in Engeland 
was hij het oneens met Churchills oor
logspolitiek en had in he t begin van de 
oorlog reeds aan Roosevelt een voorstel 
gedaan om te bemiddelen, voorstel dat 
o*D onheuse wijze afgewezen werd : 
Roosevelt zou de V.S. zelf in de oorlog 
voeren. Kennedy sr. kant te zich scherp 
tegen' interventie, evenals zijn zonen 
trouwens. Na de intrede der V.S. in de 
oorlog werden de drie zonen soldaat • de 
oudste Joe jr. die voorbestemd was om 
de droom te realizeren en in de politiek 
de olaats te bekleden die hij — de va
der — op het zijspoor der diplomatie 
niet had kunnen bereiken. Doch Joe 
keerde van een vlucht met zijn bommen
werper niet weer • de tweede zoon John 
F (« Jack» ) zou de ouderlijke droom 
realizeren — maar eveneens op tragi
sche wijze omkomen En op het ogen
blik dat de derde zoon Robert, met de 
steun van het Kennedy-kapitaal en de 
hele Kennedy-clan, zich voorbereidde 
om een worp te doen naar het prezident-
schap, kwam ook hij op tragische wijze 

om. Triomf en tragedie : in deze twee 
woorden ligt de geschiedenis besloten 
van een ameriaanse familie, die in de 
laatste decennia een belangrijke rol 
speelde in de amerikaanse, en daardoor 
ook in de wereldpolitiek. « Het verhaal 
van de Kennedys» is het verhaal van 
de ambities en de prestaties dezer fami
lie. Het is géén getuigenis voor hun 
politiek ideaal of ambitie, geen verkla
r ing zoals menig ander weer : wél een 
verzameling van feiten die op zichzelf 
getuigen. Dat maakt het boek interes
sant, ook voor hen die niet achter de 
politiek der Kennedy's noch achter hun 
persoonlijkheid konden staan. 

« H e t Verhaal der Kennedy's». 
Triomf en Tragedie» — 255 blz. geb. 
249 Fr. Desclée-De Brouwer. Brugge. 

GESPREKKEN 
IN HANOI 

De Zweedse schrijfster Sara Lidman ver
bleef ongeveer een maand in Noord-Viet-
nam, en haar « Gesprekken in Hanoi t die 
in 1966 verschenen en die nu in nederland
se vertaling uitkwamen bij Bruna, Zwarte 
Beertjesreeks zijn het literaire rezultaat van 
dit verblijf. De titel is enigszins misleidend: 
het boek bevat in hoofdzaak de beschrijving 
van ontmoetingen met allerlei mensen — 
Vietnamezcn en anderen — en van de reis 
en het verblijf van de schrijfster in Noord-
\'ietnam. Deze beschrijvingen zijn vaak 
poëtisch, idealizeiend. De schrijfster heeft 
tegenover de vreedzame Noordvietnamezen, 
die naar de wapens moeten grijpen en hun 
broeders in het Zuiden alleen maar helpen 
om van het amerikaanse juk be\rijd te wor
den, de hardheid en wreedheid geplaatst 
van een oorlog zoals die door de « imperia
listen » ge\oerd wordt. De poëtische en 
idealizerende wijze van beschrijven en be
naderen geeft aan de tekst wel zijn charme. 
Het naïeve en ongenuanceerde echter — 
bewust of niet — geeft een al te idillisch 
portret aan de ene kant, en ziet de reali
teit aan de andere zijde niet. Wanneer men 
dan meent, een werkelijk gesprek te krijgen 
met realistische argumenten in het hoofd
stuk « Standaardvragen *, wanneer men 
meent daar de problemen eens objektief en 
op nuchtere, joernalistieke wijze beschouwd 
te zien, moet men zich tevreden stellen met 
wat algemeen-bekende feiten die een exclu-
zief-noordelijke uitleg krijgen, zoals bijvoor
beeld de vlucht van een miljoen katolieken 
naar het Zuiden. Het gesprek met de Ita
liaanse joernalist is in zijn geheel nog het 
interessanste, omdat daar tenminste getracht 
wordt het kernprobleem te benaderen, ont
daan van de officiële blabla en de idilli-
sche en romantische voorstelling van de 
strijd tussen de braven en de slechten. 

Revelerend voor mentaliteit — zowel van 
Noord als Zuid — is het gesprek met de 
man die in een zuidvietnamees koncentra-
tiekamp gezeten had. 

« Gesprekken in Hanoi » leest vlot en 
aangenaam. Veel nieuws kan het ons echter 
niet leren. 

Sara Lidman : « Gesprekken in Hanoi >, 
Zwarte Beestjes • A. W. Bruna, Utrecht. 

Te Brugge werd in het provinciaal 
hof de tentc^nstelling < Schilder
kunst in West-Vlaanderen » geopend 
naar aanleiding van de toekenning 
van de prijs voor schilderkunst van 
de piovincie West-V laanderen. Er 
zijn twee laureaten namelijk God
fried Vervisch uit leper en Willem 
Deneckere uit Kortrijk. 

Beiden zijn figuratieven waardoor 
de westvlaamse jury van de piovin-
ciale schildersprijzen breekt met de 
sinds jaren gevestigde norm, bijna 
steevast abstrakten of informelen te 
bekronen. Dit wijst eveneens op een 
teruggang van de abstrakte < mode > 
in officiële middens. 

De jury heeft tr\>uwens geen slech
te keus gedaan. Godfried Vervisch, 
38, en autodidakt is een krachtig en 
temperamentvol schilder, die in zijn 
kompozities — meestal groot for
maat — een naturalisme huldigt in 
een zwierige, bijna brutale stijl. Het 

schilderkunst in 
west - Vlaanderen 
naturalistisch expressionisme van 
Vervisch tilt de alledaagsheid op tot 
gevoelsgelaten totaalbeelden, zonder 
enige « keuken » doch in een a la 
primastijl, die in deze tijd van pro
cédé en technische geheimdoenerij 
als een bevrijding aandoet. 

De negen jaar jongere Willem De
neckere draagt de sjK>ren van zijn 
gedegen scholing en behaalde reeds 
verscheidene prijzen. Zijn werk :s 
schematisch, het is vlakschildering die 
het vooral van de kleurschakeringen 
moet hebben, wat een veel minder 
geladen klimaat doch een subtieler 
sfeer dan bij zijn prijsgenoot ver 
klaait. 

Het hele ensemble m deze < Schil
derkunst tn West-V laanderen » ts 
trouwens beter dan de jongste jaren 
het geval is geweest. West-Vlaanderen 
blijkt op gebied van schilderkundige 
produktie (om een industrieel woord 
te gebruiken) zijn inzinking te bo
ven te zijn. 

Tot 1 december. R.C-

Modernizerlng te Boedapest : de allegorische beelden die de bovengalerij van het Nationaal Miizeum van Boedapest 
versieren werden vervangen door nieuw beeldhouwwerk van Janos Fedrusz. Hier het beeld de Allegorie van de Wet. Btt 

wet van de harde rode lijn?. 
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dagboek uit pra 

Men heeft de gebeurtenissen in de zomer van 1968 te Praag vanuit zeer velschillende 

standpunten beschouwd en nu eens op deze, dan op gene vermeende beweegreden de klem

toon gelegd. 

De enen zagen in de Sovjet-mval een nieuwe bevestiging van het feit dat het kommumsme 

in de praktijk niet zonder terreur kan voortbestaan, en zij voegden Praag toe aan de 

reeks LKiedapest, Berlijn, Posen... 

Anderen weer zagen in de Sovjetinval een gevolg van de innerlijke konfltkten in de kom-

munistische wereld, waaibtj een sterk door het stalinisme getekend kommunisme kwam te 

staan tegenover een zich — voorlopig nog schuchter — naar een demokratisch socialisme 

ontwikkelend kommunisme. Om het enigszins simplistisch uit te drukken : men be

schouwde de Sovjetinval als een faze in de strijd tussen de « goede i^ en de ^ slechte > 

kommuntsten .. 

Een dei de reeks kommentaren beklemtoonde het Sovjet-tmperialisme, dat zich niet zozeer 

om politieke geschillen zou bekommeren dan wel orn de handhaving van een politiek ap

paraat dat zijn invloed moest bevestigen en waarborgen. De afwijking van de totalitaire 

sovjet-ltjn werd door de Sovjetunie meer als een antt-russisch dan als een anti kxjmmunis-

tisch gevaar gezien, en hel ts daarom ook dat militair werd gereageerd. 

In hoevene de enen méér dan de ande
ren gehjk hebben • daarover valt moeilijk 
te oordelen Waarschijnlijk zit in elk van de 
drie wel een kern van waarheid en is voor 
de Sovjetunie wel een drievoudige beweeg
reden te zien waarbij de ene de andere 
aanvult 

In zijn boek « Journal de Prague » heeft 
Pierre Daix getracht de gebeurtenissen te 
zien op de achteigrond van twintig jaar 
Tsjecho-slovaakse geschiedenis Pierre Daix, 
geboren in 1922. is kommunist. Hij sloot 
aan bij de kommunistische partij in sep
tember 1939, op het ogenblik dat zij in 
Frankrijk \eiboden werd omwille van het 
Sovjet paki met Duitsland Toen na de 
veldtocht tegen Rusland de kommunisten 
in het verzei traden maakte hij deel uit 
van een gewapende groep werd gevangen 
genomen in 1942 en naai het kamp te 
Mauthausen oveigebiacht Daar werd hij 
lid \an ,een» kommunistische verzet^gioep 

en kwam als zodanig in kontakt met tsje-
chische kommunisten. Na 1945 werd hij 
sekretaris van een minister, en was sedert 
1948 hoofdredakteur van het kommunisti
sche blad « Les Lettres Fran^aises ». Hij is 
tevens auteur van verscheidene romans en 
van literaire en politieke essais. Hij schreef 
o.m. een interessant overzicht over « zeven 
eeuwen franse roman », over de geboorte 
dei Fianse poëzie, over moderne kunst en 
nieuwe kritiek enz. 

Zijn « Journal de Prague » reikt veel ver
der dan de'gebeurtenissen vanaf december 
1967 tot september 1968. Er zijn drie grote 
delen. Het eerste, « Lente te Praag » ge
schreven in maart-april 1968, geeft de in
drukken van de auteur weer bij het kon-
takt met een land waarin het strakke tota
litaire sisteem zijn greep op de massa be
gint te verliezen en waarin het zich nood
gedwongen aan de geest van een jonge kri
tische generatie moet aanpassen. 

Het tweede gedeelte, geschreven tussen 
mei en juh 1968, handelt over de oude lei
ders, de « stalinisten », over de verantwoor
delijken voor de processen en de terreur. 
Er komen interessante dingen in dit ge
deelte voor en uit heel de onverkwikkelijke 
historie blijkt dat niet alleen de «slechten> 
maar ook de « goeden > in het marxistische 
kamp ijverig aan de terreur meegedaan 
hebben : nog enkele maanden voor de 
« dood « heeft bijvoorbeeld iemand als S ik, 
de sankties tegen de schrijvers mede ge
stemd. Men stelt zich bij dit alles de vraag, 
waarom mensen als Daix en zovelen in het 
Westen pas nu spreken. 

Het derde gedeelte, over de jongste evo
lutie en de inval, toont aan dat het anti-
stalinisme van de auteur en van zijn gees-
tesgenoten een taktisch, geen ideologisch 
noch politiek afstand nemen van de totali
taire leer is. De hele situatie is pijnlijk voor 
de westerse kommunist, omdat hij hier in 
het westen met woorden als vrijheid en 
humanisme schermt, terwijl het sisteem da
gelijks zijn anti-humanistische en anti-de-
mokiatische praktijk uitoefent Voor Pierre 
Daix zijn de gebeurtenissen in Tsjecho-
Slovakije een krizis in het kommunisme, in 
het marxisme in het algemeen en alles 
wordt in dit perspektief gezien. Alsof de 
kern ervan niet in het marxisme zelf lag en 
in zijn anti-humanisme. 

Ergens zegt de auteur dat de hoop die 
de volkeren in de Sovjetunie gesteld had
den, vanaf haar ontstaan, een morele kracht 
was. Hoe het met die « hoop » gesteld was. 

.J 

weten wij uit de geschiedenis : de Sovjet
unie heeft in heel Oost-Europa bestendig 
haar militaire macht moeten aanwenden 
om die volkeren een beetje onwillige 
< hoop » aan te leren ! 

Daix verklaringen, bijvoorbeeld voor de 
kommunistische staatsgreep in 1948 en voor 
de hongaarse opstand, stammen uit het or-
todoxe stalinistische arsenaal : voor hem 
zijn het de bourgeois en de fascisten, die 
daar de hand in het spel hadden, en de 
kommunisten hebben alleen maar « gerea
geerd >... De Sovjet-verklaringen voor de 
inval in Tsjecho-Slovakije liggen in de
zelfde lijn en zijn in dezelfde toon, zelfs in 
dezelfde bewoordingen, gesteld. 

De in bet kommunistisch perspektief ge
stelde strijd tussen de neo-stalinisten en de 
« demokratische mutatie > van het kommu
nisme gaat aan de werkelijke bazis van heÉ 
konflikt voorbij. Daarom moet Daix ook 
in zijn perspektief de drang naar indivi
duele vrijheid, die in opstand komt tegen 
de totalitaire doktiine, en het nationale 
reflex, dat in opstand komt tegen het rus-
sisch imperialisme, minimalizeren™ Zijn 
standpunt laat de erkenning van een sterke 
nationalistische onderstroom niet toe. Dat 
de tsjechische kommunisten in het konfliki 
meer gedrevenen waren dan stuwers, ei» 
dat de stroom die hen stuwde een massale 
hunkering naar vrijheid en nationale zelf
standigheid was : dat is uit praktisch alle 
getuigenverslagen gebleken. Bij alle mar
xistische optiek is dit boek over Praag toch 
leerzaam, niet zozeer om de poging tot ver
klaring van een evolutie die in feite meer 
geesteli)ke afwijzing en verzet dan muta
tie was — maar wel om het feitenmateriaal 
dat de auteur, vooral met betrekking tot 
de « stalinisten > bijeenbrengt, en die een 
beeld scheppen van wat er aan menselijks 
en onmenselijks gebeurde in de periode van 
1948 tot 1968 in een land dat van al de 
Oostbloklanden wellicht hét meest-weste-
li)k was georiënteerd... 

Pirere Daix « Journal de Prague », Ro
bert Laffont, Parijs — FF 20,70. 

PLATEN RUBRIEK 

Fredd\ Flamingo, rijzende ster aan de operawereld uit Brugge (tans verbonden 
als lirisch tenor aan de brusselse Muntschouwburg) won onlangs te Roubaix 
met klank de internationale wedstrijd voor lirische muziek. Twee weken geleden 
kwam ztjn eerste langspeelplaats uit met bekende aria's uit het internationaal 
opera-repertoire. Te Roubaix oogstte Freddy — overtuigd Vlaming — bij een 
inffi'miwnaal publiek reuzebijval met «Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief», 

niet het minst bij de Frans-Vlamingen die hun « Flandre » niet vergeten. 

GEESTELIJKE MUZIEK 
TELEMANN • MAGNIFICAT 

Philips 835275 DXY — 168 fr. 
Reeds m een vroegere bijdrage we

zen we op de grote betekenis die 
Georg Philipp Telemann (1681-
1767) m da duitse muziek heeft. Be
tekenis die pas tijdens de jongste de
cennia duidelijk werd, toen men het 
uitgebreid 'oeuvre van de meester 
ontdekte. Een grote rol bij die ont
dekkingen speelde Kurt Redel, de di
rigent en leider van het Pro Arte-
orkest uit Munchen. Htj herinnerde 
zich o.m. dat in de Pruisische Staats-
bibhoteek van Berlijn onuitgegeven 
handschriften lagen, die wegens het 
bommengevaar tijdens de 2de wereld
oorlog verspreid werden. Met mon-
nikengeduld slaagde Redel er zo tn, 
de handschriften van twee Magnifi
cat's te vinden, ze te ontcijferen en 
om te zetten tn een uitvoerbaar werk 
Ht-t rezultaal i<A)nde werkelijk de 
moeite het grote Magnificat m C-
gioot (latijnse tekst) is een waarlijk 
majestueus werk dat een machtige 
orkestbegeleiding geeft aan de ver-
tchillende koor- en solozangen. 

Het tiveede Magnificat (in C groot 
op duitse tekst) getuigt eveneens van 
het meesterlijke vakmanschap van 
Telemann, die ondanks zijn produk-
tiviteit met m het banale verviel en 
soms, als hier o.i. het geval is, ver
gelijkbaar wordt met de s,rcKitste 
gemeen. 

De prachtige muziek wordt uitge
voerd (natuurlijk onder leiding van 
Redel zelf) met medewei king van 
het « Choeur des Jeunes » uit Lau
sanne en van grote namen als Agnes 
Giebel, Theo Altmeyer en Hemz 
Rehfuss Wartn aanbevolen! 
}S BACH : HOHE MESSE 

Emi San 195-97 — 675 fr. 
Door een inschrijvingsaktie werd 

de prijs van dit meesterwerk van 
Bach gedrukt tot 675 fr. voor drie 
stereo langspeelplaten, tn een ver

zorgde cassette met bijhorend al
bum. 

Voor een streng protestant als 
Bach was het toch met ongewoon 
een latijnse mis te komponeren. Htj 
heeft het meer dan eens gedaan, 
maar nKoit heeft hij een mis van 
dergelijke omvang en allure gemaakt 
als deze hoogmis tn b klein. Het ver
wijt dat hij in de verschillende on
derdelen tema's zou gebruikt hebben 
uit andere werken, kunnen we ge
rust verwaarlozen. Het was een veel 
gebiuikt procedee, en de eenheid van 
dit werk heeft er zeker niet onder ge 
leden In het geïllustreerd album 
wordt trouwens geregeld verwezen 
naar de < moederstukken * die te-
ma's leverden. 

Men weet werkelijk met wat het 
meest te bewonderen valt, het vo 
kaal of het instrumentaal gedeelte 
Het ganse werk heeft het genie van 
Johann Sebastian doordesemd. Het 
IS een cintsche speling van het lo' 
dal hel formidabele werk, aangebo 
den aan de vorst van Saksen Augun 
II (wie kent die man nog?) meei 
dan waarschijnlijk ongeopend bleef' 

Een waardig eerherstel brengen 
deze drie splinternieuwe platen. Ott-
Klemperer letdt het B B.C.-koor ei 
het New Philarmonic Orchestra e'i 
heeft de medewerking van de •fopraan 
Agnes Giebel (een der meest ge 
vraagde artisten voor dergelijke op 
namen), de alt Janet Baker, de te
nor Niclat Gedda, de beroemde ba 
riton Hermann Prey en de bas Franz 
Crass. 

Het album, rijkelijk met foto s 
verlucht, brengt een grondige bespre 
king van het werk en al zijn onder
delen, evenals de integrale tekst met 
vertaling. 

Een pracht geschenk voor de ko
mende feestdagen ; een der muzikale 
standaardiuer ken van de religieuze 
mensheid. 

STEE. 
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De Filmtribune brengt op 29 november de eerste voorstelling van « De Dageraad » (Joegoslavië). 

DE NIEUWE TECHNIEK 

Op technologisch gebied 
heeft Amerika altijd de eerste 
viool gespeeld, ook nu nog. De 
lopende band, checklist, count
down, computer — het zijn al
lemaal termen waarmee de 
Amerikaan het jargon van de 
technologie heeft verrijkt. De 
automatizering heeft er een 
enorme vlucht genomen De 
nieuwsgierigheid van de Ame
rikaan in zijn omgeving kan 
men terugleiden tot Benjamin 
Franklin, die o.a. de eerste 
bliksemafleider ontwikkelde. 
Omdat de menselijke arbeids
kracht in Amerika altijd duur 
was vergeleken met de grond 
werden de amerikaanse boeren
bedrijven steeds meer geïndus-
trializeerd en handarbeid werd 
er verdrongen door het lopende 
band-werk. Hetzelfde was het 
geval in de industrie waar bij
voorbeeld Henry Ford met zijn 
lopende band de massaproduk-
tie mogelijk maakte, die door 
de ontsluiting van het westen 
waar een geweldige nieuwe 
handelsmarkt ontstond, nog in 
de hand werd gewerkt. Iedereen 
kon werk vinden in de fabriek; 
ongeschoolde arbeiders werden 
snel geschoold. Door de voort
durende zucht naar komfort 
van de Amerikanen raakte de 
markt niet overzadigd door de 
massaproduktie. 

Zondag 24 november om 
li.30 u. (Brussel Ned.) 

een man die zelf de alkoholver-
slaving te boven kwam en die 
haar uiteindelijk van haar 
noodlottige gewoonte afhelpt. 

Maandag 25 november om 
20.20 u. (Brussel Ned.) 

KABARET NU 

Dit is de eerste uitzending in 
een reeks van zes — een ko-
produktie tussen de BRT en 
do VARA — waarin een over
zicht gegeven wordt van de 
stand van het nederlandstalige 
kabaret, in Nederland en 
Vlaanderen. Producer Rik Gy
les heeft daarvoor een bloemle
zing samengesteld in Neder
land (Tingel-Tangel, Lurelei, 
Pepijn, De Kopermolen) en 
in Antwerpen (Fakkelteater). 

Voor vanavond werden vol
gende nummers samenge
bracht : 

Martin Brozius : Vandaag of 
morgen (eigen tekst); Adèle 
Bloemendaal : Afscheidsbrief 
brief van een lelijk meisje (C. 
Speenhoff), Mijn beste vriend 
(Drs P.); Rommelpot : Gezag 
en Orde (Frans Levei. — Hugo 
Brouckaert) Louis Verbeeck : 
Mylady (eigen tekst — Raf 
Deckers); Leids Zolder-Caba-
ret : Muziek (J.A.M. Verwaijen 
— Ad Vaessen); Gerard Cox • 
Het moderne Repertoir (Guus 
Vleugel — Rudy van Houten); 
Kabaret Lurelei : De File (Ge-
rad Cox). 

Woensdag 27 november om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

MORGEN ZAL IK HUILEN 
Een merkwaardige produktie, 

deze film die in 1956 gedraaid 
werd door Daniel Mann. Susan 
Hayward levert een verbluffen
de vertolking in de rol van de 
aan alkohol verslaafde Lillian 
Roth. Het verhaal is gebazeerd 
op de autobiografische roman 
en bestseller van Lillian Roth, 
een vedette van Hollywood en 
Broadway die ingevolge onge
lukkige huwelijkservaringen 
tenonderging in de drank. Ge
lukkig voor haar ontmoet ze 

RITMEESTER BUAT 
Ritmeester Buat gaat op 

jacht naar de ruiters van de 
bisschop van Munster die plun
derend en brandstichtend door 
Brabant en over de Veluwe 
treken; zijn vrouw logeert bij 
haar tante Anna in Breda. Tan
te luistert hoofdschuddend naar 
de jaloerse uitbarstingen van 
haar nicht die meent dat haar 

man onder de invloed van ze
kere demoiselle van Bever-
weert gekomen is. Als Buat 
van een patrouilletocht terug
keert wordt hij bezocht door de 
pruikenmaker meester Florisz, 
een handlanger van neef Kievit 
die een plan heeft uitgebroed 
om de Witt te vermoorden. 
Buat wil daar niets van weten 
en laat dat overduidelijk mer
ken. Meester Florisz begeeft 
zich dan op weg naar Breda, 
waar hij na een hachelijk avon
tuur aankomt en Elizabeth 
Buat een paar brieven overhan
digt. Er is er een bij, bestemd 
voor ietaand die ze haat..T In 
Londen laat kapitein Laurens 
van Heemskerk zien waartoe 
een verbitterd man kan komen; 
de Witt en van Espenblad over
zien de mogelijkheden die de 
herstelde vloot zal hebben on
der het opperbevel van Michiel 
de Ruyter... Van Espenblad 
blijft stoken tegen Buat en de 
argwaan van Elizabeth tegen
over haar man wordt op onver
wachte wijze tot zwijgen ge
bracht. 

Donderdag 28 november om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

DE DAGERAAD 
Sedert ongeveer 4 jaar be

leeft de Joegoslavische filmpro-
duktie een niet onbelangrijke 
vernieuwing. Purisa Djordevic, 
een 44-jarige kineast maakt 
deel uit van deze beweging In 
de korte inleiding die de film 
voorafgaat worden zijn persoon 
en werk nader belicht Hi: ver
wezenlijkte reeds een 50-tal do-
kumentaires, schreef scenario's 
voor korte films en voor televi-
ziespelen en behaalde op het 
Festival van Pula een prijs 
voor het tweede luik van zijn 
trilogie : Het meisje De droom 
en De dageraad. Dit derde deel 
wordt vanavond in Filmtribune 
voor de eerste keer in België 
uitgezonden. De dageraad is de 
eerste langspeelfilm geweest 
van de bekende Joegoslavische 
produktiemaatschappij Dunav 
Film. Haar kineasten hebben 

talloze prijzen weggekaapt op 
heel wat filmfestivals. Ken
merkend voor deze groep is de 
geest van opbouwende kritiek 
op de hedendaagse maatschap
pij. Deze vinden we ook terug 
bij Purisa Djordevic, een be
gaafd en lirisch kunstenaar die 
in zijn werken droom en wer
kelijkheid door mekaar haalt. 
De kijker moet dan zelf maar 
proberen wijs te geraken uit 
deze puzzel waar logika, tijds
eenheid en realiteit ver zoek 
zijn. Maar poëzie is er, en het 
verhaal heeft een eigen stijl, 
waarin ongewoon mooie beel
den opvallen en in schrille te
genstelling staan met de realis
tisch . geschilderde oorlogs-
wreedheden. Jutro of De dage
raad speelt zich af bi] de be
vrijding van Joegoslavië waar 
de tweede wereldoorlog een 
merkwaardige heroïsche strijd 
was van de partizanen, en te
vens een burgeroorlog tussen 
fascisten en kommunisten. Een 
soldaat keert terug. Hij vraagt 
zich af wat nu de vrede rondom 
hem eigenlijk is. Wellicht het
zelfde als de oorlog — een 
reeks gevechten met zichzelf 
en met de mensen rondom 
hem ? — Betekent overwinning 
gerechtigheid ? en vrede ? En 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 23 november 
16 00 tot- 18 00 : Volksuniversiteit — 
18 50 Zondmonnet ie — 18 55 : Jo 
zuster, nee zuster (V) — 19 35 Pas de 
deux Experimenteel bc l le t f i lmpie van 
Normen Mac Lorren — 19 50 . Keurig 
Frons — 19 52 : Zoekl icht — 19 57 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : 100 000 of mets — 21 40 • Echo 
— 22 10 : Mannix De laatste uitweg 
— 23 00 : TV-nieuws 

Zondag 24 november 
n 00 t o t 1 1 3 0 : Isroehtfsche Eredienst 
— 14 15 De heersers van Venus Het 
dodende Virus — 14 30 : Roodselochtig 
Amer ika De nieuwe techniek — 1 5 00 • 
Kapitein Zeppos De Eglantier — 15 30 
Btnnen en bui ten — 17 15 t o t 18 05 : 
Promenadeconcert door het Rotterdams 
Filharmonisch Orkest — 18 15 . Klein, 
k lem kleuter t je — 18 35 • Sportreportage 
— 19 05 Ben de Beer De jachtpar t i i 
—- 19 30 • De geschiedenis van de XXIe 
eeuw • Mens u i t mensenhanden — 19 55: 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 • Ui t met 
Wi l ! Tura — 21 30 In volle zee, een
akter van Stawomir Mrozek — 22 00 : 
Première-magazine — 22 50 : TV-
njeuws 

Maandag 25 november 
14 05 t o t 15 15 : Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18 55 : Zondmon
net ie — 19 00 : Zorro De vlammende 
pi j l ^ 19 25 : Vergrootglas op de post
zegel — 19 40 : Openbaar kunstbezi t : 
« Het schip van Odysseus, vóór zi)n ver
t rek , door Kalypso bevoorraad » van Ja
cob Jordoens — 19 50 • Hier spreekt men 
Nederlands — 19 55 • De Weerman — 
20 00 : TV-nieuws — 20 20 : Speelfilm : 
Morgen zal ik hui len — 22 15 • Gost-
programma • De Kathol ieke gedachte — 
22 45 : TV-nieuws 

als de oorlog voortduurt tijaena 
de vrede, tot morgen, wat 
brengt dan de dageraad? In 
De dageraad roept Djordevic de 
uitbundige sfeer op van de be
vrijding, met af en toe humo
ristische en burleske fragmen
ten. De film eindigt echter tra
gisch. Djordevic blijft trouw 
aan zijn opvattingen : ondanks 
de bevrijdingsroes en de hel
dendaden van de partizanen — 
vaak traditionele cliché's — 
blijft de oorlog een zinloos, 
wreed bloedbad, de mei^ on
waardig. In De dageraad klinkt 
die boodschap overtuigend. 

Vrijdag 29 november om 
21.05 u. (Brussel Ned.) 

Meester Marcel De Boe, voorzit
ter en Uytterhaegen JuUen, se
cretaris van F.C. Munl<zwalra, no
digen alle Vlamingen uit tot het 

BAL 
mei JIMMY FREY 

zaal VOLKWAGEN . EUROPA 
Grotenbergestraat te Zottegem 

op zaterdag 23 nov. om 20 u 30 
Deze romantische dansavond 
komt ten goede aan de Vlaamse 
voetbalc lub F.C. Munkzvt^alm -
Verbroeder ing van de Zwa lm-
streek — Vlamingen allen naar 
dit dansfeest... 

Dinsdag 26 november 
14 05 to t 16 00 • Schooltelevisie —-
18 55 Zondmonnet ie — 1-9 00 T ie
terk lanken — 19 25 : Ki jk en kook — 
19 50 : Keurig Frons — 19 52 : Zoek
l icht — 19 57 • Mededelingen — 20 00 ! 
TV-nieuws — 20 25 • De rozen van 
Henry Thayer Toneelstuk door H N . 
Clouss — 21 25 • Olympisch Mexico : 
s Todo es posible en la poz > documen
ta i re over Mexico van Rik De Soedeleer 
— 22 05 Aon het orgel — 22 25 : T V -
nieuws 

Woensdag 27 november 
17 00 t o t 18 00 : T ip- top — 18 55 t 
Zondmonnet ie — 19 00 : Atel ier — 
19 25 Areno — 19 50 : Hier spreekt 
men Nederlands — 19 55 : De Weerman 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Cobaret 
nu Ie af levering van een serie over het 
nederlandstalige cabaret anno 1968 — 
21 00 : Verover de aarde • De pr imi t iev« 
soep — 21 50 Concert door het symfo
nieorkest von de Zweedse Radio m m v. 
Birgit Nilsson, sopraan — 22 40 : T V -
nieuws 

Donderdag 28 november 
1405 t o t 15 10 : Schooltelevisie — 
18 30 • Guten Tog — 18 55 • Zondmon
netie — 19 00 Tienerklanken — 19 3 5 : 
Polit ieke t r ibune De Volksunie — 
19 50 : Keurig Frons — 19 52 • Zoek -
l icht — 19 57 • Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Ritmeester Buat 
— 21 15 • Libiè Reportage — 22.00 : 
Première — 22 35 : TV-nieuws. 

Vrijdag 29 november 
14 05 t o t 16 00 : Schooltelevisie — 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 Pro
testants - godsdienstige ui tzending — 
19 30 : Z ie t u er wo t in ? — 19 50 ! 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 ï 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuw« —-
20 25 * De Noordzee Tweede deel Zo 
15 ze — 21 15 * Fi lmtnbune ti De dage
raad > — 23 00 • TV-nieuws. 

D u i t s e wijn 
Vrolijke wijn ! 
Zonovergoten wijngaarden in frisse valleien . warmte 
en frisheid: dat alles vindt men teiug inleen glas goede ̂  
Duitse wijn. Of het nu gaat om Rijn- of Moezel
wijn, wijn uit Frankenland, Baden of Wurlemherg... 
Duitse wijn is steeds hartig, vrolijk... en maakt U 
vrolijk l Er beslaan uitgelezen wijnsoorten voor elke 

gelegenheid, voor elk gerecht, 

A
von vis tot dessert. En uw avond
jes onder vrienden worden onver
getelijk met een paar flessen 

^ ^ ^ ^ , ^ goede Duitse wijn ! 

Vraagt documentatie aan: 
ADVISO 
22, Marnixlaan, Brussel S 
Verband Deutscher Weinexponeure 
532 Bad Codesberg - Moltkestr. 42 
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NATUURLIJK MILIEU 

Naar aanleiding van onze diep
gaande studie over het geval van den 
Stock — Klub Brugge, bij de Chaiel 
lussen twaalf en één, vertelde non
kel Georges ons nog een stichtende 
vertelling uit de oude doos. 

« Maar pas op, zei hij, ge moet 
dat nu weer niet gaan vergelijken. 
't Een is 't een, en 't ander is 't an
der. Ik denk daar alleen aan omdat 
die van Brugge een geuzebrouwer is, 
en die van mi] was toevallig ook een 
geuzebrouwer >. 

Na deze wijze inleiding — en een 
verse pint — deze niet op Klub Brug
ge toepasselijke parabel. 

« Onze voorzitter — burgemeester, 
Lowie, heeft in 25 zijn kasteel ge
bouwd. Ge weet het staan, en ge hebt 
allemaal Lowie nog gekend. Ge ver

staat dus gemakkelijk dat hi],hoe rijk 
hij ook was, daar veel zelf heeft aan 
gedaan. Mortel gemaakt, kalk en 
steen naar lA>ven gedragen, stellin
gen afgebroken en opgebouwd, bekis
tingen gemaakt, « zullen » gegraven, 
de kelders « geschoten », allee, alles 
wat een mens gewoonlijk zelf doet 
aan zijn huis. En ge verstaat van ei
gens dat hij daarmee veel werk had. 
Zoveel dat hij dat jaar de voetbal in 
handen gegeven had van een geuze
brouwer uit Brussel, de schoonbroer 
van de schepen in die tijd. Een bra
ve man, en een van de beste suppor
ters die er hier ooit geweest zijn. 

In plaats van met Lowie trokken 
wij er dus elke keer met die brouwer 
\3p uit, en in het begin viel dat wel 
mee. Hij betaalde namelijk veel meer 

pinten dan Loivie, vooral in Brussel. 
En omdat wi] toen speelden tegen 
ploegen lijk Chaileiot, Luik, Ant
werpen en zo meer, kwamen wij met 
de trein bijna altijd langs Biussel af. 
Ge ziet van hier hoe wij geuze — 
en die tijd was er nog echte, goeie 
geuze — « gelekt > hebben. Maar 
mettertijd was er tets dat begon te
gen te steken. Wij waren boerenjon
gens, en als wij zo op verplaatsing 
gingen, was dat van verre te zien. 
Wij liepen op « blokken >, en dat 
wij 's~ zondags een b\}lhoed droegen 
bij die « blokken ^, maakte ons pte-
cies niet eleganter. 

Onze voetbalspullen sleurden wij 
mee in een patattenzakske. Al die 
geuze maakte ons daarbij ook al niet 
mondainer. En de brouwer had de 
gewoonte, en hij deed dat zeker met 
de beste bedoeling, met ons de sjiek-
ste kafees binnen te trekken, waar 
wij alleen zeker niet zouden binnen
gegaan zijn. Zo van die kafees waar 
de gar f on kwaad was als wij een 1*0-
terham wilden eten, of waar ge langs 
overal tegen spiegels liept, X>f waar 
we onze blokken aan de deur lieten 
staan, om de tapijten niet vuil te ma

ken. En gedomme, na een tijd wilde 
de ene hier niet meer binnen gaan, 
en de andere daai niet meer, en er 
was er al ene die niet meer wilde 
meegaan op verplaatsing, en de brou
wer werd al een « strekenman » ge
noemd (wat niet waar was), en er 
hing mizerie in de lucht. 

Lowie had het in de gaten. Op 
een zaterdag moesten wij allemaal 
een handje komen toesteken, dan kon 
hij 's anderendaags mee, zei hij. En 
zo gebeurde, 's Anderendaags zijn we 
gaan spelen in Mechelen. Verloren. 
En in 't afkomen zijn we blijven han
gen in een klein boerenstamineeke in 
Zemst, tot wij allemaal stipelzat wa
ren, en meer « doer » dan \30it te vo
ren. Ik heb dat toen niet zo direkt 
gesnapt, maar later wel. Lowie heeft 
toen in die boerenstaminee zijn ploeg 
gered. De brouwer heeft dat ook 
nooit verstaan. Lowie wel. Misschien 
omdat hij zelf een boer was. Waar
schijnlijker omdat hij daarbij een 
slimme boer was ». 

Volgens Marcel, onze teK>retikus, 
was fiat een kwestie van natuurlijk 
milieu. Maar dat verstonden wij niet 
zo goed meer. 't Was bijna twee uur. 

Twaalf ploegen namen deel aan de zesdaagse te Gent. Hier de 
favorieten, de Vlamingen Sercu en Rik Van Looy bij de start 

maandagavond. 

JUDO 
Judo is een sport die meer en 

meer beoefenaars vindt : mo
menteel zijn er in ons land ver
scheidene tienduizenden en de 

klubs groeien nog aan. Zopas 
verscheen bij de Standaard
uitgeverij een judo encyklope-
die. van de hand va:. Fr. van 
Haesendonck, leraar Judo en 
auteur van verschillende boe

ken over dit onderewrp. Deze 
encyklopedie is vooral op het 
praktische afgestemd : woord 
en beeld wisselen elkaar af. De 
tekst werd zo beknopt moge
lijk gehouden : daartegenover 
staan ca. 1500 tekeningen en 
foto's die alle soorten grepen 
en worpen vizueel weergeven. 

Het boek bevat, naast deze 
« technische » kant van de judo-
sport, ook hoofdstukken over 
eerste hulp bij ongevallen, 
over sportvoeding, geschiede
nis van de judo, een kompeti
t iereglement en tenslotte een 
verklarende woordenlijst. Een 
boek dat ieder Judo-liefhebber 
dient t e bezi t ten! 

Fr. van Haesendonck : « J u -
do-encyklopedie» — 125 . fr. 
Standaard-Uitgeverij . 

LEKTUURYERSLAG 
Aan de lektuur van Sportle

ven, het orgaan van de belgi-
sche voetbalbond, beleeft men 
doorgaans weinig lol. (Tenzij 
dan het genoegen te mogen 
vaststellen dat de nederlandse 
editie veel beter verzorgd 
wordt dan vroege het geval 
was). 

Deze week vonden wij er 
toch een paar berichtjes in, die 

getuigen van (ongewilde) hu
mor. Speler P. ui t Boutersem 
wordt voor enkele weken ge
schorst omdat hij «op de kle
dij van de scheidsrechter spuw
de». Nog een geluk dat die 
arbiter jas en broek droeg. 

Speler T. uit Lumay kreeg 
ook een paar weken aan het 
been, wegens «dubbelzinnig 
gebaar» . Ge ziet, Sportleven 
is geen lektuur voor kinderen. 

P. uit Hofstade tenslotte moet 
zes weken langs het lijntje 
blijven, omdat hij een tegen
strever op de grond wierp en 
nadien « bewerkte ». 

NUL 
Zondag ging dus de traditio

nele voetbalschok van het jaar 
d o o r . Anderlecht - Standard. 
Hoewel we niet veel voetbalge
not voorzagen, zijn we toch 
gaan kijken. En nu hebben we 
al spijt van ons geld. Het was 
een match van mijn klak. 

Middenveldspel, wegens de 
versterkte verdedigingen langs 
weerskanten. Een paar goede 
kansen, die door de « vedet ten » 
om zeep werden gebracht, als
of het gewone potstampers wa
ren. Uitslag dus een heel logi
sche nul-nul. En, voor ons, alle 
taktische uitleg over halve 

bladzijden krantenpapier ten 
spijt, nul over heel de lijn. 
Geef ons maar wat minder tak-
tiek, en wat meer doelpunten. 

NIET OVERDRIJVEN 
In Sport 68 zagen wij foto's 

van veldrijders die bij he t 
overschrijden van een smal 
bruggetje (drie plankjes) in 
een diepe gracht terecht kwa
men, en zowaar helemaal kop
je-onder gingen. Het blad ver
meldde erbij dat zij « gelukkig 
niet vastraakten in he t s l i jk», 
en zelfs « m e t de nodige hu lp 
weer op het droge kwamen» . 

Nu vinden wij veldrijden in 
de grond een gezonde sport, en 
we weten wel dat he t geen 
sport is voor koorknapen (we 
schreven bijna voor juffrou
wen, maar dat blijft misschien 
niet zo zeker), maar men moet 
« r i j den» toch niet gaan ver
warren met «door de modder 
waden» . Dergelijk vertoon 
voor een gespecializeerd en 
duimen en vingers aflikkend 
publiek, lijkt ons moeilijk in 
overeenstemming te brengen 
met de bevordering van de 
menselijke waardigheid. Ook 
van de mensen die met cros
sen een smalle boterham moe
ten verdienen. 

DRINK MEER WATER 
Het gaat maar zus en zo met de 

franse beroepsvoetballerij. Er zijn 
klubs die doodgewoon verdwijnen, en 
degene die overblijven krijgen het, 
zonder uitzondering, steeds moeilij
ker het hoofd boven water te hou
den. 

Er zijn al enkele maatregelen ge
nomen, die echter nog niet de top-
tossmg brachten, en ze ook niet zullen 
brengen. 

Een eerste oplossing was de spe
lers maar half-time in dienst te hou
den. 

In plaats van een ganse dag te 
trainen, te voetballen en in de bars 
te hangen, blijven ze nu maar een 
halve dag ter beschikking van de 
klub, en vermits hun wedde aan die 

nieuwe toestand werd < aangepast >, 
moeten ze maar proberen de andere 
helft van de dag te gebruiken om 
wal bij te verdienen elders. Plezierig 
vinden zij het niet, naar het schijnt, 
omdat hun vroegere leventje als 
« vedette > veel aangenamer was, en 
omdat ge van serieus werken moe 
wordt. Zi] wijzen erop dat hun nu 
den tfiodige koncentralie gaat ont
breken om hun werk als voetballer 
goed te doen. Kan zijn. 

De laatste rezultaten van de fran
se nationale ploeg wijzen inderdaad 
in die richting. Zo bij voorbeeld de 
toefeling die ze kreeg, op eigen veld, 
van het bescheiden Noorwegen. 

Een andere maatregel die men ge
nomen heeft, naast de verminderde 

pree, is de toelating — of beter : 
verplichting — publicitaire steun te 
ontvangen. ^ 

Inderdaad, op alle truien in heel 
Frankrijk staat dezelfde firmanaam. 
Het is namelijk de bond zelf die 
heeft X>nderhandeld, en die een ak
koord heeft gesloten met een firma 
— een bekend spuitwatermerk — om 
in ruil voor zoveel miljoen haar 
naam op alle spelersruggen te doen 
aanbrengen. 

Dat ts niet overal iri goede aarde 
gevallen. In Bordeaux bij voorbeeld 
vindt men het nogal zot midden in 
de wijnstreek rond te lopen met zt> 
iets als « drink meer water >. Kun
nen wij best begrijpen. 

Toch is het waarschijnlijk niet al
leen de liefde voor eigen « pays > en 
de neringdoeners ervan die dit verzet 
in het leven heeft geroepen. 

We denken dat het eerder is dat de 

klubs grotere voordelen hadden kun
nen losmaken wanneer ze zelfstandig 
hadden kunnen onderhandelen. Dat 
het dus de oude kwestie is van cen-
tralizatie of decentralizatie. 

Daarbij kunnen wij ons best voor
stellen dat, om het bij het V<AJI beeld 
van Bordeaux te houden, de wijn
bouwers en aanverwanten niet scheu
tig zullen zijn nog steun te verlenen 
aan een stel jongens dat hun negotie 
blijkbaar wil benadelen, door rekla-
me te maken voor waterverbruik. 

We zouden best begrijpen dat in 
ons land de plaatselijke brouwers 
hun geldelijke steun wel wat zouden 
verkleinen voor een voetbalklub, die 
met reklame t\>or de konkurrent op 
de rug loopt. 

Al met al denken wij dat de «maat-
regelen> die de franse voetbalbond 
heeft genomen, eerder van aard zul
len zijn om de voetballerij van de 
regen in de drop te helpen. 
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Ook wij Vlamingen 
hebhen 
onze Wijnkelders ! 

Bezoek... 

DE WIJNCOOPERATIE 
rscA 
Stwg. op Brussel, 273 
OVERUSE 
* 

GELErOE BEZOEKEN 
TOEGANG GRATIS 

* 

INLICHTINGEN : 
TEL. (02)57.75.57 

VLAAMSE AKTIE- EN KULTUURGEMEENSCHAP 

VROEGER EN NU 
1968 

Opbrengst ten voordele van 

«c VLAAMS VERBOND VOOR GEPENSIONEERDEN » 

L.S. 

Wij hebben de eer en het genoegen U en uw familie uit 
te nodigen op het avondfeest « VROEGER EN NU ». 

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

Pelikaanstraat, Antwerpen. 

NAMENS HET INRICHTEND COMITEE : 
Frank Trofs, Gerard Bergers, Maurits Coddé, Willy Wil-
lockx- Ray De Bouvre, Frans De Laet, Lode Lambrechts, 
Luc Vermeulen 

Orkest : THE METEORS. 

Avondk led ing voorgeschreven (voor de dames het lange avondk leed 
verp l ichtend - Cocktail niet toege la ten) . 

De deelnemingskosten bedragen 200 f r . per persoon, de plaatsbespre
k ing inbegrepen, te storten aan « Vroeger en nu ». Nr . 1043/01655 
KREDIETBANK CARNOTSTRAAT ANTWERPEN, W A A R V A N POST-

CHECK-NR. 13235. 

De inschr i jv ingen gebeuren l iefst zo v lug mogel i jk . Wanneer het aan
tal personen (500) bereikt is, zal de inschr i jv ing gesloten voorden. 
De datum van betal ing beslist over de rangorde b i j het toekennen der 
plaatsen. Parkeerplaatsen in de onmiddel l i j ke nabi jhe id. Deuren : 21 u. 
Kaarten kunnen ook telefonisch aangevraagd worden : FRANK TORFS, 

CARNOTSTRAAT 131 , ANTWERPEN. TEL. 36.62.24 

ERE-KOMITEE 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS : 
De hh . dr. Anc iaux V ik , Babyion M ik , Belmans Jo, Coppieters Maur. , 
De Commer V i rg i l , De Facq Eugeen, Goemans Hektor, Leys Pieter, 
Lootens Etienne, Mattheyssens Reimond, Olaerts Jef, Raskin Evrard, 
Schiltz Hugo, Sels Ludo, Van der Eist Fr., dr . Van Leemputten Richard, 
Van Steenkiste Luk, dr Wani jn Jan, Wouters Leo. 
SENATOREN : 
De hh Baert Frans, dr Ballet Hendr ik, Blacquart Frans, Bouwens Ed-
gard , Claes Lode, dr De Paep Gerard, Diependaele Ren, dr . Elaut Leo, 
Jeurissen A l fons , Jorissen W i m , Persijn Wi l l y , dr. Roosens Robert, 
Van de Weghe Leo, Van Haegendoren Mauri ts. 
PROVINCIERAADSLEDEN 
De hh. Brentjes Jozef, Cauwenbergh Michel , Delahaye Karet, De 
Ranter Clement, Doevenspeck Paul, Tandarts Draulans Hugo, Heylen 
Jos, Kunnen Hubert, Meynt jes Oktaaf , Rolus Edward, Rombauts Louis, 
Slosse Etienne, Steurs Jozef, Van Dijck Jozef, Vergauwen Sylvain, 
Verhaert Louis, Wagemans Herman. 

GEMEENTERAADSLEDEN : 
De hh . Bergers Gerard, De Lie Gustaaf, dr. Boel Luc, l id C O O.
An twerpen en de h Frickel, arrondissenmentsvoorzit ter Volksunie. 

J 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
het EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

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

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

Meer dan 50 plaatseli jke afgevaardigden - bodediensterL 

HERMES 
SCH€^L 

Zuldlaan 54, Brussel 

Volledige 
lecretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In v ier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

D A O . EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
zich thuia voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres • 

M. SCHEERLINCK 
Muilenstraat 122, LIedekark* 

HOME 
Eigenti jdse won ing in r ich t ing 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon > (011) 741.96 

H. DOX 
Camotstraat 133, An twerpen 

Telefoon t (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestel len 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

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 gezel l igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstra at 4 

( b i j Suikerru l ) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Pal ing 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, te l . 35.63.17 
Agent : De Coene Kortr i jk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr ich t ing 

Kruldtu ln laan 6, Brussel 1 
(tussen A . Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

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

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten • Potyethyleen-

dri jsschorten • Prijskaartjes, 
zakken, -vel len . Rollen - Be-

dri isschorten - Prijskaartjes. 

DE HUISHOUD- EN INDUSTRIËLE VERVEN 

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

Mechelse steenweg 254, Kontich, tel. 03/53.12.59 

OP JACHT MET DE KAMERA ! 
Geen enkele reis is zó aangenaam, zó boeiend of 
zó afwisselend als een fotosafari. Oost-Afrika stelt 
haar natuurrezervaten, een prachtige fauna en flora, 

voor U open. 
Wij bieden U 8 verschillende reismogelijkheden. Op 
verzoek laten wi j U onze kleurenfolder geworden, 
waarin U het gedetailleerd programma van deze rei

zen vindt. 
Deze reizen zijn zeer voordelig. Reeds van 14.275 fr. 
af kan U een 16-daagse reis naar dit « wonderland » 

ondernemen. 
Inlichtingen en inschrijvingen : V.T.B.-sekretariaat, 
St. Jakobsmarkt nr. 45 te Antwerpen, in al onze kanto-

ern of bij Uw plaatselijke vertegenwoordiger. 

1 B R I I 1 B H 
•« •• • b fc •• n 
Laatste modellen 
Dagelllk aangepast, dom 
gadlplomaarda optlakart 

EÜROPTIEK „ . 

! • • • ' » 

f. Vackamanttraat 106, Brussel F : j^Élm^ Ê 
Blansfloarlaan 28, Antwerpen eg^.' j ^ 
Hevanlarstraal 9, Aalst | ^ ' > ^ H 

CONTACTLENZEN H M B ^ ^ ^ 
Cetpocializeerde d i e n s t r c ^ " ' ^ ' ^ | F J k ^ ^ 
Oadlpl. Spec Van Potfelbergh ^ " " T w \ 

KOSTELOZE DOKUMENTATIE V / ' \ 'ï. 
Voor afspraak : '^''''aüM^^ ' 
Tel (053)28870 ^ ^ M M M 
Zonder verbintenis. ' '-^"^ • va«8i|gi 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden f 

1 cncM . i n CSC K O R T I N C L 

1 '" " 

^ ^ ^ ^ ^ ^ " v ^ 

^^^^^^H^^" > 

Ĥ, 
*ïï^/* 

_ _ 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standoarduitvoerlno _ ncMCr 
Poort gans In aiumfnlum. Omlljstfng B R C V E T 
in gephojsfateerde staalplaat. O 'S H O O 
Zeer lichte bedlening. Z O U S* O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

Wij beginnen vandaag ons persoverzicht 
met een van de pijnlijkste stukken die we 
ooit moesten lezen in de vlaamse pers : be-
schonwingen bij het brutale overlijden van 
onze goede vriend Etienne Slosse. Ook 
loyale politieke andersdenkenden zullen 
zwaar getroffen zijn bij dit ploUe heengaan. 

Na de perskonferentie waar de Volksunie 
haar houding bekendmaakte tegenover de 
regeringsontwerpen lokte onze stellingname 
talrijke kommentaren uit. « Het koninklijk 
woord » doet ook nog verder de ronde van 
de pers Jos Van Eynde ziet al een nieuwe 
koningskwestie aan de einder dagen... nu 
door de schuld van de liberale Brusselaars. 
En dan was er dat ander koninklijk woord 
van 14-18 dat bij de herdenking van het 
einde van die eerste wereldmoord van ver
schillende kanten in herinnering werd ge-
bracht. 

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

Evenals andere vlaamse kranten had 
Gazet V. Ant treffende woorden over voor 
de nagedachtneis van Etienne. 

« De h. Slosse, was een veelbelovend ele
ment voor de Volksunie. Om zich volledig 
aan de partij te kunnen wijden had hij 
ontslag genomen als kontroleur van de be
lastingen. Naast provincieraadslid was hij 
sekretaris van de nationale partijraad van 
de Volksunie, hoofd van de studiedienst ent 
sekretaris van het Dosfelinstituut. Tevens 
was hij eerste plaatsvervangend volksverte
genwoordiger voor Antwerpen. 

De h Slosse was zeer toegewijd, aktief 
en dynamisch. In de provinciale raad van 
Antwerpen kwam hij herhaaldelijk in het 
nieuws door tussenkomsten die betrekking 
hadden op alle domeinen die de provincie 
bestrijkt. Vooral ging zijn aandacht echter 
naar het statuut van het provinciaal per
soneel, naar financiële zaken in verband 
met de begroting en naar een meer uitge
sproken Vlaams beleid van het provincie
bestuur op kultureel gebied. 

De h. Slosse laat een weduwe en twee 
kmderen na. » 

De Witte heeft bewonderende kommen
taren over voor de VU-stellingname tegen
over de r^eringsontwerpen. Het bewijst 
dat de VU konstruktief kan denken, maar 
met een vlaamse logika die de CVP in een 
lastig parket zal brengen, besluit hij. 

« Het minste wat men daarover zeggen 
Kan, is dat de V.U. menigeen zal verbazen 
door haar gematigheid. Wie straffe federa
listische kost had verwacht, komt bedrogen 
uit, want de V.U. beperkt zich tot het for
muleren van vrij gematigde en logisch op
gebouwde « verbeteringen » van de rege
ringsontwerpen. 

HULDE 
DR. DE PAEP 

Zaterdag 23 november 1968 : 
Akademische zitting 14 uur 30 onder 

voorzitterschap van prof. dr. Elaut. 
Toespraken door de heer Arthur De 

Bruyne en prof. Elaut. 
Het Sint-Lodewijkskoor van de Broe

ders Hieronymieten van Beveren, voert 
enkele liederen uit. 

De akademische zitting wordt door 
een receptie gevolgd. 

Zondag 24 november 1968 : 
10 uur : H. Mis in de dekanale kerk 

van Beveren-W. met kanselrede, en 
zang door het Sint-Lodewijkskoor. 

11 uur : optocht door de belangrijk
ste straten van Beveren, gevolgd door 
feestzitting in «. De Vier Eemers ». 

Hier worden toespraken gehouden 
door nievr. Nelly Van der Eecken-
Maes, door Am. Verbruggen en door 
drs. M. Coppieters. door Antoon Van 
der Plaetse worden enkele gedichten 
voorgedragen. 

15 uur : feestmaal in « De Gulden 
Schaduw » onder voorzitterschap van 
prof. dr. J. De Waele, die namens de 
oud-studenten uit het Waasland aan 
de eerste vervlaamste hogeschool te 
Oent een toespraak zal houden. 

Tijdens het feestmaal is er het op
treden van Louis Verbeeck en lorgt 
Armand Preud'homme voor een pas
sende muzikale omlijsting. 

Zij wenst alleen dat de kuituurautonomie 
effektief en volledig zou zijn, uitgeoefend 
door een wetgevend orgaan waarin niet al
leen senatoren, maar ook kamerleden zete
len. De simpelste oplossing is de taalgroe
pen, die de regering toch in beide huizen 
wil vormen, wetgevende bevoegdheid te ge
ven per taaistreek, zonder er een aparte 
raad van te maken. 

De gewilde gematigdheid van de V.U.-
amendementen maakt daarvan een politieke 
/et van formaat. Zij zijn zo geformuleerd, 
dat de regeringspartijen ze bezwaarlijk kun
nen verwerpen, zonder kleerscheuren op te 
lo|)en bij het vlaamse kiezerskorps. » 

OE STANDAARD 

« Van kamerleden en senatoren » lezend 
in de zaterdagse Standaard moest men wel 
de indruk krijgen dat het hele parlemen
taire leven door de VU-mannen werd be
heerst vorige week. Frans Baert d met de 
open eerlijke ogen » kreeg een verdiende 
pluim. Rik Ballet eveneens. Het slot werd 
een beschouwing over de VU-houding tegen
over de TNT-ontwerpen. 

« De Volksunie heeft deze week ook haar 
tegenvoorstellen ingediend. Zij vormen een 
soliede bazis van diskussie. Van der Eist, 
Jorissen en Schiltz gedragen zich als staats
lieden. Hun voorstel om de kulturele auto
nomie toe te vertrouwen aan een lichaam, 
waarin niet alleen senatoren maar ook ka
merleden zetelen, omzeilt de grondwette
lijke bezwaren De Volksunie stelt ook voor, 
dat de regering zou wachten met de gren
delprocedure, totdat de hervormingen hele
maal op hun poten staan. Ook dat is een 
redelijk voorstel. Het zal echter politiek 
moeilijk haalbaar zijn. Het wantrouwen van 
de Walen is nu zo scherp gegroeid, dat die 
niet meer willen wachten, tot alle punten 
van het vlaamse programma gerealizeerd 
zijn. Er zal dus aan alle kanten heel veel 
goede _wil en verbeelding vereist zijn, wil 
men niet dat de koord breekt. Maar de 
Volksunie heeft zeker voor een nieuw en 
pozitief element in het debat gezorgd, s 

Dat hij zijn kleine gestalte van politiek 
manoeuvremannetje tracht te verstoppen 
achter de bij voorkeur onbesproken te la
ten koninklijke figuur is het zoveelste be
wijs van de laatdunkendheid van mensen 
van zijn slag. 

Want het is een schande, het staatshoofd 
in één adem te vernoemen samen met de 
leugen dat de socialisten en de CVP-ers 
tweemaal de herziening van de Grondwet 
hebben gesaboteerd, zonder ook maar enig 
gewag te maken van de onomstootbare 
vvaarheid dat de liberalen, en meer speciaal 
hij, Hougardy, in 1965 een rondetafelkonfe-
rentie torpedeerden die, waren haar kon-
klusies in werkelijkheid omgezet, de thans 
nog bestaande moeilijkheden drie jaar gele
den van de baan hadden geruimd. 

Wij hebben hieraan nog slechts één en
kel woord toe te voegen : 

Aan een koningskwestie heeft België 
meer dan genoeg gehad. Opgepast, driemaal, 
tienmaal opgepast dat Hougardystische en 
andere dwaasheden in het centrum van 
België geen vuur ontsteken dat, in de hui
dige omstandigheden, over gans het land 
een laaiende brand zou kunnen verwekken. » 

VOLKSGAZET 

Jos Van Eynde, die in zijn koningskwestie
tijd niet te beschroomd was om koninklijke 
woorden uit hun verband te rukken, is nu 
kwaad omdat PVV-Brusselaar Hougardy 
het koninklijke ros blijkbaar voor de blau
we trikolore kar wil spannen. Jos ziet de 
revolutiebrand reeds onder de koninklijke 
zetel oplaaien. 

« Het Brussels Franstalig liberalisme, dat 
traditioneel meester was in de hoofdstad, 
heeft méér schade aan België en zijn een
heid berokkend dan alle extremisten. 

Met zijn artikel wordt die schade door M. 
Hougardy enkel vergroot. 

DE POST 

Dit weekblad bracht bij het herdenken 
van de wapenstilstand van 1918 een gedo-
kumenteerde bijdrage over de vlaamse 
frontbeweging aan de IJzer. Hoe men nog 
geloofde in een koninklijk woord, tot het 
bleek dat na de oorlog ook dat een vodje 
papier was en de noodzakelijke radikalise-
ring in het beginsel c Vlaainderen doe het 
zelf » begon door te breken, 

« De historische eerste open brief van de 
vlaamse frontstrijders aan koning Albert, 
die door « Ruwaard » Adiel De Beucke-
laere te De Panne, in « Villa les Bleuets » 
opgesteld was, werd in de ochtend van 11 
juli 1917, op duizenden exemplaren gepoly-
copieerd, over heel het IJzerleger verspreid. 
Het was de eerste grootscheepse uiting van 
de Frontbeweging naar buiten. Deze « brief 
aan de koning » werd gevolgd door een reeks 
onzinnige straffen van de legerleiding, een 
stelselmatige onderdrukking van al wat 
vlaams was. In augustus 1917 werd daarop 
met een nieuwe open brief, ditmaal van de 
hand van Verschaeve gereageerd. In deze 
twee bladzijden polycopiedruk tellende do-
kument, schreef Cyriel Verschaeve onder 
meer : « In plaats van een antwoord, is een 
reeks straffen gekomen. Wij hopen dat 
dit niet het antwoord van onzen Koning is 
en dat ze niet geschieden in Zijn naam. 

Wij roepen dus tot U ; Sire, weet gij dat 
de Vlamingen gestraft worden omdat zij tot 
U spreken? Majesteit, geef ons recht, be
scherm ons recht; de geschiedenis zal U 
hierom grootheid geven en Uw vlaamsch 
volk eeuwige erkentelijkheid ». Op 28 sep
tember 1918, vlak voor het eindoffensief, be-
joofde koning Albert gelijkheid in rechte en 
in feite voor de Vlamingen. 

Ondanks de koninklijke belofte herbegon 

D« «na belegging Is de andera niet 

Zo zUn investeringen in bouwgronden steeds veilig feaen 
elke vorm van muntontwaarding. En, als u die investering bU 
J-«fn'!^^5l5^"*" P'«««?«.'« «» "OO extHwenderand ook: ' 

•!:iS"**!ï̂ '**V **"?•"•• *^ ^®''*** selekteert zijn gronden 
uiteiuKend op hun hoge winsfwaarde en behartigt do 
belangen van zOn Investeerders tot het uiterste. 
Een waarborg hiervoor: de Groep De Bondt belegt 50 % 
eigen kapitaal In elk van haar projekten. Vraag nu. 
overigens geheel vryblljvend, onze uKgebralde brochure. 

•dl i 
Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 
Coromansstraat 22 
Berohetn-Antwerpen 
Telefoon 03/3018 85 (21.) 

nu het onderdrukken van al wat vlaams 
w-as De Gentse Hogeschool werd zelfs op
nieuw verfranst. Maar weldra zou blijken, 
dat de aktie aan het front meer geweest 
was dan toevallige en tijdelijke agitatie : 
dat zij het echte begin was geweest van 
massale vlaamse aktie. » 

DE VLAAMSE OUDSTRIJDER 

Iemand die het meer dan wie ook heeft 
meegemaakt in 14-18 en daarna in Ward 
Hermans. Op 11 november hield hij een in
drukwekkende toespraak aan de IJzertoren. 
In naam van de a afzwaaiende generatie » 
gaf hij een antwoord op het koninklijk woord 
van 11 november. « Uw nood helaas drong 
niet tot in de troonzaal door, wie eenmaal 
is gedoemd vindt nergens meer gehoor > 
geldt waarschijnlijk ook voor de eeuwige 
rebel Ward Hermans. Dat men in Laken 
dan echter niet vergete dat ook Louis XVI 
de dag dat de Bastille werd ingenomen in 
zijn dagboek schreef dat er die- dag in Pa
rijs niets gebeurd weis. Vier jaar later rol
de zijn troon en zijn hoofd. 

« In 1914-1918 snauwde men ons toe » 
« Zwijgt en vecht! ». 

_ Dat waren onze « faciliteiten » toen ! Veer
tigduizend zijn erbij gesneuveld ! 

Twintig jaar lang nam men het onze ge
neratie euvel dat zij « de wonde bloedend 
hield » ! 

En zij bloedt nog ! Vandaag 1 Vijftig jaar 
later 1 

Als Vlamingen kunnen wij alleen nog maar 
een waarschuwing richten tot diegenen die 
geloven de bewindvoerders van vandaag en 
de pleitbezorgers van morgen te zijn, de 
waarschuvving : recht te laten geschieden, 
wil men niet andermaal een hard ontwaken 
kennen. Laat de tijd eindelijk voorbij zijn, 
dat een hele generatie nutteloos gestorven 
is zonder antwoord te krijgen op haar dwin-
gendste vraag, die tot een testament gewor
den is voor nieuwe generaties. Laat de tijd 
eindelijk voorbij zijn, dat men telkens weer 
moet herinnerd worden aan de bittere woor
den die Filip de Pillecijn hier op 20 augus
tus 1933 sprak, dat « alles een voortzetting 
IS van de grote leugen waarin wij voor vrij
heid streden en in knechtschap leefden; voor 
het recht kampten en met gevangenissen 
werden beloond ». 

Dat zij die werkelijk bekommerd zijn om 
de toekomst van dit land eindelijk de mo
rele moed en kracht mogen vinden, iets 
goed te maken van alles wat een letterlijk 
opgeofferde generatie van staatswege aan 
kwaad is geschied. Opdat onze kinderen en 
kleinkinderen eindelijk het gevoel mogen 
kennen in een land te leven dat voor hen 
een vaderland is. » 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en masfschappiien 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU -̂lOF 
kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar nniddag-
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 

Oberbayem orkesten. 
Middag- «n avondmaal bi groap 
a«z«IIIa, fl|n, go*d «n goedkoop 

fhllchtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Uuvan Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

HMitta Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpm Tel. (03)312037 
OE KLAROEN 

Aaltt Tel (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 

MEDEWERKERS GEVRAAGD 

Volksbal in de loop van februari. 
Medewerkers worden gevraagd de 
propagandaleider Ie helpen in zijn 
taak. 

VOLKSBAL 
De Vlaamse Aktie en Kultuurge-

meenschap richt onder de bena
ming « Vroeger en Nu » 1968 een 
galabal in op 30 november in de 
zaal Chantilly, Pelikaanstr. Inkom 
200 fr. Avondkleding verplicht. 
Kaarten te verkrijgen bij de heer 
Torfs Frank, Carnotstr. 131 of op 
het sekretarlaat der afdeling. Dit 
feest gaat door ten voordele van 
het « Vlaams Verbond der Gepen
sioneerden ». Stortingen kunnen ge
daan worden op postcheckrek. nr. 
132.35 van Kredietbank, Carnotstr. 
Antw. met als bankrek. nr. 1043-
01655 van « Vroeger en Nu ». 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

Zaterdag 7 december om 20 uur 
in de Parochiezaal, Markt, Berlaar, 
jaarlijks winterbal van de Vlaam
se Kring. Orkest Tijl Uilenspiegel 
onder leiding van L. Serneels. 
Kaarten (30 fr.) te bekomen bij ; 
Luk Janssen, Markt 16; Ward Vleu
gels, Doelstraat 20; Jozef Torfs, Mei-
kauwen 29; Staf Nauwelaerts, Leem-
putten 27 en Staf Soons, Lierse-
steenweg 133. 

Brasschaat 
AANBIEDING LIDKAARTEN 
1969 

In de loop der eerstkomende 
weken zullen de lidkaarten aan on
ze leden aangeboden worden. 

Terzelvertijd zal men de gelegen
heid hebben zich te abonneren op 
het weekblad oc Wij ». Het gewoon 
lidmaatschap bedraagt 60 fr., voor 
bijleden wordt 25 fr.. gevraagd. Het 
bestuur hoopt op een gunstig ont
haal voor onze afgevaardigden. 

Borsbeek 
SENATOR WIM JORISSEN OP 
ONZE LEDENVERGADERING 

Maandag 25 november te 20 uur 
in zaal Rivièra, Jos Reusenslei 17 
in fiorsbeek-centrum, spreekt se
nator Wim Jorissen. 

De problemen van de kulturele 
autonomie en de ekonomischhe de-
centralizatie zullen interessante ge-
sprekstema's vormen voor die 
avond. 

Ook leden en simpatizanten van 
de omliggende gemeenten zijn 
welkom. 

UITBREIDING BESTUUR 

Gezien het ledenaantal en de 
groeiende berg werk die dient ver
zet te worden, koöpteerde het be
stuur de heer Isidoor Buelens, de 
Robianostraat 21, als zevende be
stuurslid. 

KADERDAG 26 NOVEMBER 

Het voltallig bestuur zal aanwe
zig zijn op de kaderdag te Turn
hout op 26-11. 

KOLPORTAGE 

Na de uitstekende verkoop in de 
wijk a het achterrot », bewerkt de 
kolportageploeg op zondag 1 de
cember gans hel centrum van 
Borsbeek. 

Borgerhout 
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 fr., bijlid 25 fr. 

SOCIAAL DIENSTBETONN 
Ten gerieve van de lezers die van

daag ter gelegenheid van de kol-
portage voor de eerste maal kennis 
maken met ons blad, geven wij 
hierna de namen en adressen van 
onze bestuursleden. De vijf eersten 
houden zich ter beschikking van 
gelijk wie om hem in moeilijke 
problemen bij te staan. 

Voorzitter : Dirk Stappaerts, 
Gebr. Blommestr. 23. Tel. : 213997. 

Schepen : Juul Dillen, L. Van 
Berckenlaan 184. Tel. 213090. 

Gemeenteraadslid : Frans Dirks, 
K. Van den Oeverstr. 26. Tel. : 
36.3894. 

Gemeenteraadslid : Bert Verbee-
len. Jozef Posenaerstr. 37. Tel. : 
355708. 

Lid C.O.O. : mevrouw Raets, 
Vinfottestraat 41. Tel. 367997. 

Alle geldverrichtingen en steun : 
Penningmeester Jos. Verbergt, Flo-
rastr. 91. Organizatie, leden en 
abonnementen : Piet Willems, De 
Winterstraat 14. Tel. 364308 of bij 
de propagandaleider : Gerard 
Storme, Ketsstraat 90. 

Voor samenbundeling op het al
gemeen vlaams vlak doet men best 
zich te wenden tot Karel Eykens, 
Weversfabriekstr. 40. Tel. 355610. 

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. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 23 november 1968 kol-
porteren we met « Wij » op het 
gehucht « Leugenberg » te 14 uur 
stipt. Bijeenkomst aan de kerk te 
Ekeren-Centrum om 13 uur 45, 
waar U afgehaald wordt per auto. 

Herentals 
ST.-NIKLAASFEEST 

Sint Niklaas zal de leden van de 
Volksunie en de simpatizanten die 
zulks wensen bezoeken op zaterdag 
7 en zondag 8 december. Dus niet 
op 30 november en 1 december zo
als vorige week werd medegedeeld, 
aangezien op 30 november onze fla
minganten et dans in nacht » plaats 
grijpt. 
BAL 

Voor onze flaminganten « Dans 
in Nacht » op 30 november ver-
loppt de kaartenverkoop reeds vlot 
Kaarten nog te bekomen bij alle 
bestuursleden. 

VLAGGEN EN KENTEKENS 
Leeuwevlaggen, heraldieke schil

den, wimpels, postkaarten, leeuwe
speldjes en dergelijke zijn te ver
krijgen bij Rik Verheyen, Kleer-
roos 57, Herentals. 

Herenthout 
JAARLIJKS LEDENFEEST 

Heden zaterdag 23 november 
jaarlijks ledenfeest. Om 1 uur 30 
samenkomst in ons lokaal « De 
Nieuwe Kroon » voor de gezamen
lijke rondgang bij onze leden her
bergiers. Te 7 uur 30 's avonds 

Stad Herenfals - Grote markt - Zaal Funkis 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 1968 

De Volksunie Herentals nodigt U hartelijk uit op de grootse 

FLAMINGANTEN 
"DANS-IN" NACHT 

VLAAMSE TOP-SFEER 
Deuren open : 20 uur — Bijdrage : 50 F 

Kabaret : DE STRANGERS . Zang : VIVIANE 
Animatie : RIK VERVECKEN - Orkest : DE STRANGERS-COMBO 

Inrichting > VOLKSUNIE Herentals 
U kunt nu reeds uw plaatsen bespreken bij Fr. Anthonis, tel. 22650 

eetmaal met korte tafelrede door 
volksvertegenwoordiger Mr. Jo Bel-
mans gevolgd door tombola en ge
zellig samenzijn. 

SINTERKLAASFEEST 
Dit jaar komt de goede sint op 

bezoek bij de kinderen van onze 
leden, op vrijdag 6 en zaterdag 7 
december. De ouders die verzuim
den aangifte te doen bij een onzer 
bestuursleden kunnen dit nog doen 
tijdens het ledenfeest. 

SPREEKBEURT 
WARD HERMANS 

Voor december is een spreek
beurt, te houden door Ward Her
mans, gepland. Wij hopen dat het 
ook ditmaal een rekord-opkomst 
wordt. 

LEDEN . 

ABONNEMENTENSLAG 
De eerste nieuwe leden voor 1969 

werden reeds ingeschreven. Kon
takten voor 't inschrijven van nieu
we abonnementen werden gelegd. 

DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger Jo Bel-

mans elke 2de dinsdag van de 
maand van 21 uur 45 tot 22 uur 45 
lokaal _« De Nieuwe Kroon ». 

Provincieraadslid Jos Heylen el
ke avond na 19 uur bij hem thuis 
(Markt 19). 

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. 

Geel 
VOLKSUNIEBAL 

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

zoekertjes 
Zondag 10 november verkeerde

lijk mede genomen in cc Roeland », 
Korte Kruisstraat 3 te Gent, tijdens 
Dodenhulde Kring. Snyssens : brui-
ne_ gabardiene met blauw rood ge
ruit en een paar bruine handschoe
nen. Terug te bezorgen aan kolpor-
teur Schiettecatte Albert, Ossen-
straat 51 Gent — T 147. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
HERNIEUWING ABONNEMENTEN KADERBUD 

(VADEMECUM) 

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 1, 

SPREKERSSCHOOL 

Wij bevelen zeer sterk de sprdcersschool 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. Kruls-Brugge). 

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

Nadere inlichtingen kunnen ingevolge het overlijden van de h. 
Slosse niet verstrekt worden. 
Richtlijnen ter zake volgen eerstdaags. 

PROVINCIALE KADERDAGEN 

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

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

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

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

Reklametekenaar - illustrator, op 
hoogte van zwartwitfotografie, 
zoekt passende betrekking (niet 
noodzakelijk tekenwerk) in het Ant
werpse. Tel. 03-669895 — T 149. 

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

Werkzoekenden : klinisch assis
tent-laborant, liefst omgeving as 
Antwerpen - Mechelen . Brussel. 
Ex-boekhouder van Wimar (metaal, 
bedrijf in faling, Merelbeke), liefst 
in het Gentse. Ziekenfonds Flan-
dria zoekt full-time bediende, jong 
van hart en jaren, uit Oudenaarde-
Ronse voor o.a. lokale uitbouw. A2-
mecanica, liefst omgeving van Gent; 
plaatslager - koetswerk; burgerlijk 
ingenieur - mecanica; licenciaat 
scheikunde, vrij van militaire dienst; 
A2 electronica (regeltechniek), mi
litaire dienst einde februari, liefst 
omgeving Gent; vertegenwoordiger 
(34 jaar), zonder betrekking wegens 
stopzetten van bedrijf; vertegen
woordiger (59 jaar),, getroffene re
pressie, zonder betrekking wegens 
stopzetten van bedrijf, meer dan 20 
jaar ervaring, eigen wagen; onder
wijzer, getroffene repressie, zoekt 
betrekking als bediende, omgeving 
Gent. Sinds 1947 in dienst bij fir-
rria bouwmaterialen voor boekhou
ding, sociale wetten, klanten ont
vangen, organizatie van vervoer. In 
vooropzeg wegens omvorming vaa 
de firma. 

Werkaanbod : vertegenwoordi
ger bouwmaterialen (Oost-Vlaande-
deren); magazijnarbeiders (Strom-
beek-Bever); daktylo's : Nederlands-
Duits; mekanograaf; 10 draaiers 
(Herdersem); 5 hoorders; 3 frezers 
en 1 aleseerder; bijverdienste 's a-
vonds (verzekeringen). 

Alle antwoorden, zowel voor 
werkaanbod als voor werkzoeken
den aan mevrouw V. De Muynck-
Gewever, Kweepeerstraat 7, Won-
delgem. Tel. 09-518756 — T 148. 

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 m 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. 

Hoofdredakteur • 
r van Overstraeten. 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar • 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.11.9S. 

Beheer 
Vóldersstraat 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. 
Aboimement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

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

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

Brussel 12. 

http://23.11.9S
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bewegingsyjjjzer 
Hobu..en 
SINTERKLAAS LEIDT DE DANS 

Tijtlens het 7de V.U.-bal, op 14 
december, te 21 uur in de zaal 
Breughel, Kiosk-plaats 84, Hoboken, 
komt de goede Sint van ons af-
scheitf nemen alvorens af te reizen. 
Hij rekent op uw aanwezigheid ten 
voordete van het Steunkoinitee van 
het Vlaams Nationaal Jeugdver-
bond. Toegangsprijs : 25 fr. Tom-
bota. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Dagelijks bij het gemeenteraads
lid de heer Pichal, Heidestraat 293, 
Hoboken, 

De laatste donderdag van iedere 
maand stelt provincieraadslid dhr. 
De Ranter zich ter beschikking van 
19 uur 30 tot 20 uur 30, Broyden-
borglaan 19, Hoboken. Voor drin
gende gevallen wende men zich op 
zijn persoonlijk adres, Steynstraat 
106, Hoboken. 

Kapelieo - Stabroek • Hoevenen 
LIDGELD 1969 

Onze kaderleden melden him be
zoek tijdens de eerstvolgende da
gen om het lidgeld voor 1969 in 
ontvang.st te nemen. 

Abonnees van ons weekblad wor
den dringend gevraagd lid te wor
den 

Richt u tot volgende adressen : 
Lenaert V., Bevrijdingslei 29, Ka
pellen; Schonkeren G., Partisanen-
straat 110, Kapellen-Putte, tel. 
644662 en Van Geenhoven, Doiiglas-
laan 9. Kapellen-bos, tel. 669369. 

NIEUWE AFDELING 
Hoevenen rukt zich los \ an Ka

pellen. Datum van stichtings\erga-
dering zal later aan belangstellen
den mede gedeeld worden. 

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 
SIN 1 ERKLAASFEEST 

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

Merksem 
Klcz. t . i<SUJSTEN 

keeds vroeger hebben wij er op 
gewezen, maar nu zijn het de laat
ste dagen Indien gij er niet van 
o\ertuigd zijt, op de kiezerslijsten 
te zijn ingeschreven, misschien uw 
echtgenote ol andere lamlicleden 
o\ertuig u dan voor het te laat is. 
lo t donderdag, 28 november op 
ons sekretariaat, ol donderdag 28-11 
tussen 20 en 23 uur in Tijl, Breda-
baan 298. Daar kan u zekerheid 
bekomen. Na 30 november worden 
oj) de dienst kieszaken der ge
meente geen reklamaties meer aan
genomen. 

KERSTFEEST BIJ 
VROUWENAFDELING 

Wij doen een dringend beroep 
op de leden van vrouwenafdeling 
aanwezig te zijn op de vergadering 
van woensdag 27 november a s . te 
11) uur 30 in ons lokaal Tijl, Bre-
dabaan 298. Voornaamste puni op 
de dagorde : schikkingen met het 
oog op het Kerstleest in december. 

JAARVERGADERING 
Op donderdag 28 november, te 

20 uur 30 stipt, in ons lokaal Tijl, 
jaarvergadering voor al onze le
den Door de verantwoordelijken 
zal een korte toelichting worden 
gegeven over de werkzaamheden in 
de afdeling tijdens het verlopen 
jaar De bedoeling van de voorzit
ter, in verband met deze vergade
ring, is dat de leden zelf meer in
spraak zullen hebben en hun woor
dje zullen zeggen over wat wij 
denken en verwachten van de | 
\ oiksimic. j 

Als aangename verpozing zal de 

vlaamse woordkunstenaar Jos Van 
der Veken van de VUiainse Woord-
akademie onze vergadering een 
uurtje onilerhouden met kolder en 
vlaamse woordkunst. Toegang tot 
deze vergadering is gans vrij. Sim-
patizanten zijn welkom. 

DE VENDELS DANSEN 
Wij doen een dringend beroep 

op al onze leden en simpatizanten 
op zaterdag 30 november van 20 
uur af de dan.savond bij te wonen 
van het verbond der Blauwvoet-
vendels; in de zaal « De Garve », 
Van Praetlei 137. Inkom : 30 fr. 
Reeds zo dikwijls hebben wij be
roep gedaan op de hulp van onze 
jongeren laat ons nu door onze 
aanwezigheid op hun dansfeest de
ze jongeren onze genegenheid en 
simpatie betuigen. 

KOLPORTAGE 
Niettegenstaande de koude en 

het onaangename weder steeds de 
zelfde getrouwen die mee op kol-
portage gaan. Onze propaganda
leider kon het niet goed verzetten 
dat een vijftal medewerkers die 
vast beloofd hadden te zullen ko
men, niet kwamen opdagen. 

Op een paar uurtjes was alles 
opgeknapt, in honderd gezinnen 
leest men vandaag « Wij », waar 
wij zonder onze moedige kolpor-
teurs nooit binnenkwamen. Vol
houden, jongens. 

Puurs 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Dinsdag 3 december 1968 om 20 
uur in de zaal De Hert, Kalfort, hul
diging van Anton Van der Plaetse 
bij gelegenheid van zijn 65ste ver
jaardag. Wie reeds vroeger deze 
grote voordrachtkunstenaar hoorde 
zal beslist niet willen ontbreken. 
Voor de anderen zal zijn optreden 
een openbaring zijn. Geen inkom-
geld. 

Vorst - Veerie - Eindhout 
NIEUW BESTUUR 

Na enkele jaren moeizame wer
king werd eindelijk de afdeling ge-
reorganizeerd. Een dinamisch be
stuur werd verkozen, en er werden 
reeds plannen gesmeed, o.a. voor 
een gezelschapsavond. 

Nieuw bestuur : voorzitter : Rob 
Geeraerts, Vorst; ondervoorzitter : 
Louis Schepens, Vorst; sekretaris : 
Bruno Geysen, Vorst en penning
meester : J an Ermgodts, Veerie. 

Stabroek 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Con
stant Corneel Verhoeven, afgevaar
digde-beheerder der fabrieken Van 
de Poel en Co, geboren te Sta
broek op 5 januari 1911 en overle
den op 11 november jl. De begra
fenis had plaats op 15 november 
il. 

Aan mevrouw Verhoeven en fa
milie getuigen wij ons zeer oprecht 
I ouwbeklag. 

dRABANl 

Brussel 
De kantonnale gespreksavond in

gericht door het kanton Brussel, 
met volksvertegenwoordiger dr . 
Vie. Anciaux als gastspreker die 
over «t de sociale geneeskunde in 
dienst van het arbeidend volk » 
handelde, kende een talrijk en aan-
tlachtig gehoor. 

De vooraf gehouden kantonnale 
ledenvergadering besloot met een 
volledige instemming, inzake wer
king en lijstvorming betreffende de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen. 

LEDENHERNIEUWING EN 
ABONNEMENTENSLAG 

We doen een oproep bij al onze 
leden, omdat ze zich zouden inspan
nen om een lid of abonnement bij te 
brengen, want ons kanton heeft 
een zwaar streefcijfer. Laat ons ho
pen dat we lukken. Van begin af 
volgende maand zullen onze be
stuursleden de lidmaatschapskaar-
ten 1969 aanbieden. 

BESTUURSVERGADERING 
Zaterdag 23-11-68 te 19 uur in 't 

lokaal bestuursvergadering voor de 
afdeling Brussel. 

Bertem 
OMDAT BRUSSEL BERTEM 
WIL 

Vrijdag 29 november te 20 uur 
in de zaal bij Gaston Frederickx, 
Dottermanstr. , 2, spreekt Willy 
Knijpers over : Brussel, Leuven, 
Ottignies = Gebiedsroof. 

Grimbergen - Beigem 
BAL 

O p 30 november e.k. heeft het 
tweede nachtbal plaats van onze 
afdeling, in het Fenikshol te Grim
bergen. Orkesten Stan Philips en 
The May Jins. 

Bij deze gelegenheid richten wij 
eveneens een tombola in. 

Kapelle-op-den-Bos 
AANWEZIGHEIDSPOLITIEK 

Voor de eerste keer in de geschie
denis van Kapelle-op-den-Bos za
gen wij de V.U.-afdeling van deze 
gemeente in een openbare stoet 
mee opstappen. Onze vrienden van 
Kapelle stapten in de 11-november 
optocht op met leeuwenvlag en 
bloemenruiker. Het werd een waar
dige hulde aan onze gevallen vlaam
se strijders van 14-18. Proficiat aan 
de initiatiefnemers en aan de vier 
bestuursleden : Firmin Deblieck, 
Frans en Hektor Huysmans en pro
vinciaal raadslid Paul Peeters. Wij 
lazen hier en daar een gekalkte slo
gan : « De Volksunie groeit »... in 
Kapelle zeker. 

Kester-Helde 
De jaarlijkse Staf De Clercq her

denking te Kester die op 11 novem
ber plaats had heeft aldaar talrijke 
getrouwe nationalisten bijeenge
bracht. De heer B. Maes belichtte 
in een gemoedelijke taal, de strijd 
van de onbaatzuchtige voorman die 
Staf De Clercq was in die tijds
omstandigheden. De heer Van den 
Heule sprak een In Memoriam bo
ven de grafkelder uit. 

Liedekerke 
DANSAVOND 

Knal-dansavond in de Nieuwe 
Zaal, Stationsstraat, Liedekerke, 
heden zaterdag 23 dezer vanaf 20 
uur. Fantastische avond met Ann 
Soetaert en haar orkest. 

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. 

OOST-VLAANDEREN 

Erembodegem 
ST MAARTENSFEEST 

Zondag 29 nov. in zaal Animo om 
14 uur 30 Sint-Maartensfeest voor 
de kinderen onzer leden poppen-
teater cc 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. 

Lede 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zitdag : elke 4de zaterdag van de 
maand in lokaal « De Reinaert » 
tussen 15 en 17 uur. 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 23 november zal 
in Lede een kolportage gehouden 
worden waaraan zowel voor verko
pers als kopers een zeer rijk ge
vulde tombola verbonden is. 

De kolportage start te 13 uur 30 
aan het lokaal « De Reinaert » sa
men met een wagenkaraaan. 

Lokeren 
BAL 

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

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

Sint-Amandsberg - Oostakker 
Zondag 24 november : 4de Pater 

Calle waertherdenki ng. 
O m 10 uur 30 Mis in de Hol

straat, om 11 uur 30 akademlsche 
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 j> te Oostakker, 
bijeenkomst aan ons lokaal om 9 
uur, « St. Amand », Antwerpse 
steenweg 119. 

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. 

Kortrijk 
KOLPORTAGE 

De kolportage van verleden zon
dag, de eerste kolportage van het 
arrondissement sinils verscheidene 
maanden is te Zwevegem een suk-
ses geworden. O p minder dan geen 
tijd was onze voorraad nummers 
van Wij aan de m a n gebracht : 
op nog geen twee uur tijd zaten we 
al dicht bij de 150 verkochte num
mers . 

Volgende kolportage te Avelgem. 
Morgen zondag trekken we naar 

de streek waar de Volksunie per-
centagewijze nog het verst achter
aan komt. We rekenen dus sterk 
op onze kaderleden om op deze 
kolportage aanwezig te zijn. 

Verzameling in 1302 te 9 uur of 
aan de kerk te Avelgem te 9 uur 30. 
LEDENHERNIEUWING 

In alle afdelingen is de leden
hernieuwing op gang. Help onze 
bestuursleden door uw lidgeld klaar 
te leggen : 60 fr. voor een gewoon 
lid of 25 fr. voor een bijlid (twee
de of volgende lid van eenzelfde ge
zin). 

DIENSTBETOON 
Heden zaterdag door Roger Van-

dewattijne, provincieraadslid, van 
11 tot 12 uur, in lokaal 1302, A. Rey-
naertstr. 9. 

Ledegem - Dadizele 
LIDMAATSCHAP 
EN 
ABONNEMENTENSLAG 

Eerstdaags begint onze afd. een 
nieuwe leden- en abonnementen
slag. De afd. heeft zich tot taak 
gesteld een 20-tal nieuwe leden aan 
te werven. Ons doel is 100 leden 
hebben tegen einde januari 1969. 

Stuur ons naam, voornaam, 
adres, geboortedatimi en 60 fr. naar 
een van onderstaande adressen. 
Voorz. Vandenberge Hendrik, Fa-
briekslaan 20 te Ledegem. P .R . 
5004^6. Sekret. Georges Raes, P .R . 
100//65, Provinciebaan 23 te Lede
gem of bij een van de bestuursle
den. 

Abonnement op « Wij » per jaar 
300 fr., 6 maanden 170 fr. of per 
kwartaal 96 fr. Ook aan huisbe-
stelling word gedaan voor degene 
die het wenst ! Wie een proefnum
mer wenst sture ons een kaartje. 

Loppem 
VLAAMSE KLUB 

Ook de leden van Loppem wor
den uitgenodigd op de bijeenkomst 
van de Vlaamse Klub op maandag 
25 november te St. Michlels (zie 
mededeling aldaar). 

Menen 
DIENSTBETOON 

Dr. Wilfried Vanholme, provin
cieraadslid houde zich ter beschik
king heden zaterdag van 16 tot 17 
uur in lokaal « de Beiaard », Kort-
rijksestr. 3. 
ADVIESRAAD 

Suk.sesvol gestart, vandaag op
nieuw bijeenkomst van de raad in 
de bovenzaal van « de Beiaard » 
te 16 uur stipt. 

Oostende 
OVERLIJDEN 

Onder grote volksdeelneming 
werd op 16 november ons medelid 
Keymond Huisseune ten grave ge
dragen. Reeds meerdere jaren was 
hij een der onzen, en bovendien 
een beminde en gekende figuur in 
de vishandelskringen en in de bow-
lingklub. 

Nog vol dinamisme werd hij plot
seling van ons weggerukt. 

Namens het arr. bestuur nam . \ . 
Van Sijnghel en namens de aide' ig 
de heren Verhaeghe, Callew a n 
Laieman aan de uitvaart deei. 

Aan mevrouw Huisseune en de 
familie on-, welgemeend en krisle-
lijk rouwbeklag. 
HUWELIJK 

Ons lid Leopold Van den Berghe 
stapte eveneens op 16 november in 
het huwelijksbootje met Gisèle De-
poorter. Hartelijke gelukwensen. 
TECHNISCHE INGENIEURS 

Volksvertegenwoordiger Maurits 
Coppieters, komt op 25 november 
speciaal naar Oostende om de stu
denten en gediplomeerden T.I. toe 
Ie spreken over de nieuwe wetge
ving voor technische ingenieure. 
Alle betrokkenen, ongeacht of zij 
lid zijn of niet zijn hartelijk wel
kom. 

Lokaal De Noordzee, Wapenplein, 
Oostende, 25 november 20 uur 30. 
Kosteloze toegang. 
V.U.J.O.-AKTIVITEITEN 

Vrijdag 29 november om 20 uur 
30 spreekt Maurits Coppieters over 
« Inspraak, medebeheer, studenten
raden ». Organizatie : Volksunie
jongeren Oostende. Zaal : «Derby», 
Nieuwpoortsesteenweg 246, Oosten
de. Toegang : Vujo's gratis, niet-
Vujo's : 10 fr. 

Zaterdag 7 december ; samen 
met Vujo-Brugge houden wij een 
happening om de haven van Zee-
brugge weer in de aktualiteit te 
brengen. Wees aanwezig om 14 uur 
30 op het Posterijenplein te Zee-
brugge (bij de ingang van de pier).-
Zelfs de goede Sint zal er zijn ! Vu-
jo-Oostende legt een bus in; ieder
een — ook oudere mensen (met een 
jong hart) kan mee voor de luttele 
prijs van 30 fr. ! Nadien gezellig 
samenzijn. Om 20 uur 30 is ieder
een terug thuis. • 

Oostkamp 
VLAAMSE KLUB 

De voordrachtavond van Fl. 
Grammens op 25 nov. a.s. te 20 
uur te St. Michiels wordt leden en 
lezers van Oostkamp warm aanbe
volen (zie St. Michiels). 

Roeselare • Tielt 
ARRONSISSEMENTEEL 
BESTUUR 

Het nieuwe arrondissementeel be
stuur kwam voor de eerste maal 
samen; naast de voorzitter Jef Pa t -
t jn die statutair lid wordt van d e 
partijraad werd Herman VersUpe 
als tweede afgevaardigde aangeduid. 
Besloten werd een raadsverga
dering te beleggen op 23 november. 
Hierop zullen benevens de raadsle
den ook alle bestuursleden van do 
afdelingen en de medewerkers van 
de Volksunie in het arrondissement 
worden uitgenodigd. Er werd over
gegaan tot het overgeven van d e 
administratieve bescheiden; de kas-
verrichtingen in het arrondissement 
en in de afdelingen zullen vanaf 
heden gevolgd worden door de nieu
we schatbewaarder de heer Pyn-
cket. Bij de afdelingen zal aange
drongen worden om dringend d e 
schulden te betalen. Een adressen
lijst van alle bestuursleden uit het 
arrondissement zal uitgegeven wor-
den. De problemen die zich stellen 
in verband met de uitgave van 
Kijk Nieuw zullen het voorwerp 
van een speciale werkvergadering 
uitmaken. De organizatie van d e 
abonnementenslag berust bij Ge
rard Vanonacker en Roger Mervil-
lie. Het bestuur vergadert opnieuw 
op 21 november. 

Sint-Michiels 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger Pietei; 
Leys en gemeenteraadslid Jan Frai-
pont op donderdag 28 nov. a.s. van 
19 tot 20 uur, ten huize van J a n 
Fraipont, Leyselestraat 104 (teL 
144.11). 
VLAAMSE KLUB 

(Kontaktadres : Fr. Verlinde, Ten 
Hove 21, tel. 135.12). 

Maandag 25 november 1968 te 20 
uur in zaal « Centrum », Kerkstr . 
23a, Sint-Michiels : Flor Grammens 
grote suksesrede : « 50 jaar Vlaam
se Uilenspiegelkamp ». Een halve 
eeuw vlaamse strijdhistoriek van 
1914 tot 196.3, naar aanleiding van 
zijn zeventigste verjaardag, verteld 
door Flor Grammens, die er zelf 
als de a man der daad » een lei
dende en gedurfde rol in speelde.-

Wevelgem 
DIENSTBETOON 

Dr. jur. Herwyn Vandenbulcke, 
voorzitter V.U. arr . Kortrijk, ten 
uwen dienste vandaag in café 
« Derby », Lode de Boningestr. 7, 
van 11 lot 12 uur . 
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BLIKVANGERS! 
INDERDAAD... MAAR WAARHEID 

— een ontwerp naar persoonli jkheid 

— een bestudeerde en juiste pri js vooraf 

- steeds eerste keus materialen 

-- een voorname en verf i jnde afwerk ing 

- nooit verrassingen achteraf 

KOM U OVERTUIGEN ! 

Maak onmiddel l i jk 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 wordf 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 a lumin ium 
— thermopane in l iv ing 
— r i jke l i jke open haard 
— centrale verwarming met bui tenpi loot en thermostaat 
— prachtige badkamer en douche 
— ingerichte keuken, warm en koud water 
— mooie terrassen 
— parket in l iv ing en plast i feutre in slaapkamers 
— deuropener en vui lschui f 
— 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 D IT NIET TE GELOVEN - 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 [ j 

over gronden voor hoogbouw O 
over gronden v eensgezinswomng [ j 
over gronden voor geldbelegging Q 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

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 inl icht ingen wenst te ontvangen. 



24 
WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL VORMINGSWERK 

VERLOOR ZI|N STUURMAN 

r 

m 

Etienne Slosse (links) samen met mevrouw Dosfel en volksvertegenwoordiger Coppieters op 
de stichtingsvergadering van het Lodewijk Dosfelinstituut. 

ETIENNE 

SLOSSE 

Mecheien, 17 november 1968. 

Het Kolloquium over Politieke Hervormin
gen, ingericlit door het L Dosfel-instituut zal 
er plaats vinden. Vóór 10 uur worden de deel
nemers reeds opgewacht voor inschrijvings-
kontrole door de « permanente » sekretaris. 
Etienne zit achter zijn tafeltje. Naast hem de 
keurig verzorgde syllabussen en de kersverse 
('s nachts bij de drukker weggehaalde) ek-
semplaren van Dosfel-dokumenten, nummer 
één. Hij was gelukkig om de fijne verzorging, 
zoals hij gelukkig was met de ruim 50 deel
nemers en de uitstekende referaten van F. 
Baert, E. Raskin en M. Van Haegendoren. 

Toen ik Etienne omwille van heel zijn men
selijke inzet voor de Dosfel-school een «toffe 
kerel» noemde, barstte op slag het warm 
applaus los van zijn kursisten. 

Na zijn hoge funktie in de antwerpse belas
tingsdiensten te hebben verlaten om vrijge
steld sekretaris van het Dosfel-instituut te 
worden, was er in zijn leven als het ware een 
tweede periode aangebroken, zinvol en vreug
devol. Het vormingswerk voor volwassenen, 
de kaderscholing had zijn hart en geest ver
overd. 

En rijkelijk vloeide de bron van zijn ver
beelding en werkkracht. 

Wij hadden plannen voor vele jaren! Meer 
gespreide kursussen, meer gespreksgroepen, 
meer Dosfel-dokumenten, meer... 

Te Mecheien gaven wij mekaar rendez
vous voor volgende dinsdag te Brussel. Eerste 

vergadering van de voorbereidingsKommissie 
voor het partijkongres van de Volksunie In 
april 1969. Dit Keer had Etienne gezworen 
tijdig het partijkongres te zullen voorberei
den. 

BRUSSEL, 19 NOVEMBER 1968. 

NATIONAAL SEKRETARIAAT 

Etienne is nog niet aangekomen. Hij die 
steeds een voorbeeld was van stiptheid. Toen 
ik hierover bij de aanwezigen mijn verwonde
ring uitdrukte, replikeerde Walter Luyten : 
€ Hij heeft zeker hinder van de mist op de 
autosnelweg »... 

BREENDONK, AUTOSNELWEG. 10 uur 15. 

Op dat ogenblik had Etienne zich reeds te 
pletter gereden tegen een zware wagen met 
betonmolen. De schuif van deze baanreus had 
hem op slag gedood. 

In zijn wagen lag een eerste schema van 
het aanstaande partijkongres, de vorige 
avond drie kwart uur lang aan de telefoon 
besproken met Hugo Schiltz. Het hoofdtema 
staat er in vlammende letters: een leefbare 
wereld. Een wereld bouwen die voor ieder
een, en op de eerste plaats voor de Vlamin
gen, een land der mensen zou zijn. 

Hij hield van dit tema. Reeds was hij aan 
de voorstudie begonnen en had hij dokumen-
tatie aangestipt. 

SCHOTEN en SCHILDE. 19 november 

in de namiddag 

Een jonge, radeloze vrouw herhaalt maar 
steeds: f Dat kan toch niet, dat kan toch 
niet... ». En dan heel s t i l : < Hoe moet het 
nu verder ? 9. 

Deze kreet lag op de lippen van de verza
melde familieleden. En op onze lippen. En in 
de hete ogen van de twee kleine meisjes. 
Kristien en Hilde. 

De moeder van Etienne — haar enige zoon 
— verneemt het maar 's avonds. Door smart 
gebroken, getuigt zij van zijn leven in deze 
weinige woorden : « Hij was toch zo'n goeie 
jongen ! ». 

Daar staat hij in onzeglijk leed en in een 
donkere leegte getekend : eenvoudig, vrien
delijk, werkzaam, open, vol écht geloof, vol 
talent en menselijke gaven. Paulus, die jood 
was met de Joden en Griek met de Grieken. 

Aan mekaar, onder zijn partijgenoten, 
vrienden en medewerkers, stellen wij steeds 
maar opnieuw dezelfde vraag : hoe moet het 
nu? 

Misschien vindt zijn gezin, misschien vin

den wij een antwoord in rusteloze werkzaam

heid, in dienst van de waarheid en met het 

vuur der liefde. 

Want de liefde overwint de dood. 

MAURITS COPPIETERS. 


