
Nadat de Volksunie klaar en 
duidelijk haar standpunt tegen
over het « werkdokument » van 
de regering inzake kulturele auto
nomie en grendelprocedure heeft 
bekend gemaakt, onder vorm van 
sterk korrigerende amendementen 
(wat de grendelprocedure betreft 
gaat het om een radikale afwij
zing) heeft ze deze week ook haar 
standpunt bekend gemaakt wat de 
ekonomische decentralizatie be
treft. Ze is daarbij nagenoeg op de 
zelfde wijze te werk gegaan als in 
verband met de kulturele autono
mie : ook al is ze van oordeel dat 
de door de regering voorgestelde 
ekonomische decentralizatie wei
nig inhoud heeft (alleen adviesbe
voegdheid aan de ekonomische ra
den) toch werden amendementen 
ingediend met de bedoeling bin
nen het kader van het regerins-
ontwerp verbeteringen aan te bren
gen. Dat zou dan eventueel als 
een « eerste slap » kunnen opge
vat worden. 

Meer konkreet wenst de Volks 
unie elke dubbelzinnigheid no
pens de randgemeejüen rond Brus
sel te voorkomen : deze raiidge-
nieenten behoren tot het vlaams 
gewest en mogen dus niet overge
heveld worden naar niet-vlaamse 
ekonomische raden. 

Verder stelt de Volksunie voor, 
de rol van Brussel te herleiden tot 
zijn werkelijke proportie. Het 
gaat niet op, Brussel te willen om-
tingen met de provincie Brabant 
om er aldus, en daar om louter 
politieke redenen, een afzonderlijk 
ekonomisch gewest van te maken. 
In de vizie van de Volksunie moet 
ten ekonomisch bureau voor Brus
sel-Stad volstaan, om het kontakt 
met de streken Vlaanderen en 
Wallonië te verzekeren. Dit brus-
sels ekonomisch bureau moet pa-
lilair samen gesteld zijn. 

Ekonomische 

Decentralizatie 

De aanduiding van de politie
ke vertegenwoordigers in de 
Vlaamse en waalse gewestelijke eko
nomische raden moet gebeuren 
volgens de politieke verhoudingen 
binnen de taalgroepen opdat deze 
vertegenwoordiging zou beant
woorden aan de werkelijke politie
ke verhoudingen in Vlaanderen en 
Wallonië. 

Een laatste amendement ten 
slotte stelt voor dat de provincie-
goeverneurs van rechtswege lid 
zouden zijn van hun respektieve 
ekonomische raden, zoals dit door 
de Ekonomische Raad voor Vlaan 
deren wordt gewenst. 

Deze amendementen vormen 
een redelijke bazis om inderdaad 
een « eerste stap » te zetten in af
wachting dat men kan verder gaan 
door oiider andere de ekonomische 
mden geleidelijk beslissingsmach 
len toe te kennen. 
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Volgende maandag, 2 december, rond 22 uur komt het gastprogramma <( De 
vlaams-nationale gedachte » op het T.V.-scherm. Het wordt een film die, onder 
de titel « Mooi Vlaanderen ? », enkele aspekten belicht van de urbanistische 
problemen, van de vraagstukken in verband met het behoud van natuur- en ste-
denschoon die zich stellen in ons dichtbevolkt en snel tot reusachtige stedelijke 
agglomeratie evoluerend Vlaanderen. 

Dit dreigt dan meteen de eerste en tevens de laatste uitzending in de reeks « De 
vlaams-nationale gedachte » te worden. De Beheerraad van de B.R.t heeft inder
daad beslist, dat ons gastprogramma vtinaf begin volgend jaar van het scherm 
wordt gegooid. Toppunt van lompheid : alhoewel deze beslissing reeds weken 
geleden genomen werd, is het « Vlaams T.V.-, Radio- en Persinstituut » dat deze 
gastprogramma's verzorgt nog altijd niet in kennis gesteld van de oekaze. We 
moesten het vernemen via losse geruchten en een informeel telefoontje onzer
zijds met iemand van de B.R.T. 

Daarmee is het vraagstuk van de ver
houding tussen de B.R.T. en de vlaams-
nationale opinie weer in alle scherpte 
gesteld en herbegint meteen de strijd 
voor verovering van zendtijd, een strijd 
die we zullen voeren met de scherpste 
wapens en die we vastbesloten zijn te 
winnen. 

Even een paar woordjes over de « ele
gante » wijze waarop de Beheerraad 
van de B.R.T. het maneuver heeft ge
speeld. Tot voor de jongste verkiezingen 
bestonden er geen geregelde T.V.-uit-
zendingen voor de politieke partijen. De 
vlaams-nationale opinie moest vrede ne
men met vier gastprogramma's per jaar, 
hetzij een derde van wat de liberalen, 
de socialisten en de kristen-demokraten 

ieder afzonderlijk kregen. We hebben 
daartegen hardnekkig geprotesteerd en 
in ons gastprogramma werd zelfs een 
hele uitzending aan deze en andere 
aspekten van het B.R.T.-beleid gewijd. 

Bij de jongste verkiezingen bleek, dat 
de vlaams-nationale opinie praktisch 
een-vijfde van de vlaamse openbare me
ning vertegenwoordigt en dat ze sterker 
is dan de liberale opinie. Redelijkerwij
ze kon dan ook worden verwacht, dat de 
vlaams-nationalisten en de Volksunie 
enerzijds minstens evenveel zendtijd 
zouden krijgen als de liberalen en de 
P.V.V. anderzijds. 

Het zag er een ogenblik naar uit, dat 
deze billijke opvatting zich doorgezet 
had in de Beheerraad van de .B.R.T. Aan 

de Volksunie werd gemeld, dat voortaan 
de gastprogramma's zouden gesplitst 
worden in « Gedachte- » en « Aktie- »-
programma's. De Volksunie zelf zou mo
gen instaan voor de verzorging van jaar
lijks acht programma's van een kwart
uur onder de titel « De vlaams-nationale 
aktie »; de drie overige partijen kregen 
eveneens acht « Aktie «-programma's 
Een faire gelijkberechtiging dus. Altans 
op het eerste zicht! 

Want terwijl de drie overige opinie
stromingen hun aantal gastprogramma's 
van een half uur behouden, wordt tans 
«De Vlaams-nationale gedachte» van 
het scherm gegooid. Onder het motto 
waarschijnlijk dat vlaams-nationalisten 
niet mogen of niet kunnen denken! 

Dit is de smerigste loer die de beheer
raad van de B.R.T. ons ooit heeft probe
ren te draaien. Het komt er op neer dat, 
ondanks alle protesten van ons en van 
de objektieve pers, ondanks de reusach
tige elektorale vooruitgang van de 
vlaams-nationale opinie, wij onze vroe
gere zendtijd met moeite behouden zien, 
terwijl die van de overige partijen prak» 
tisch verdubbelt. 

Dat we het zo niet zullen laten, 
spreekt vanzelf. De Beheerraad van de 
B.R.T. moet zich geen illuzies maken : 
dit wordt een oorlog die door ons zal 
gewonnen worden. 

Het gezichts- en gezagsverlies zullen 
de heren van het opperste B.R.T.-cena-
kel maar in koop moeten nemen. 

We vechten immers niet alleen voor 
ons eigen recht : we vechten voor het 
recht dat gans de gemeenschap heeft op 
eerlijke, objektieve en dus qua zendtijd 
rechtmatig verdeelde voorlichting. Dat 
is demokratie, mijnheren! 
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uw taak de studenten en de pu
blieke opinie opnieuw hiervoor 
wakker te schudden « WIJ » re
kenen op U. 

C.R., Leuven. 

KOLONIALISME 

FRANSKILJONSE MANIEFtEN 

Donderdagnamiddag laatstle
den, stond ik met mijn wagen 
geparkeerd te Antwerpen, in de 
Wapperstraat. 

Achter mij parkeerde even
eens een auto met een heer en 
een dame. De heer, zoals ge hem 
zoudt moeten noemen, komt 
naar de auto toe en vraagt me 
het venstertje te openen. Ik 
voldoe aan dat verzoek waarop 
me de vraag gesteld wordt : 
« Kunt ge Frans ? ». 

Ten zeerste verrast vraag ik 
nogmaals wat hij verlangt 
waarop de vraag herhaald 
wordt en ik « waarom ? » ant
woord ; daarop begint hij me 
uit te schelden. Hij maakte me 
attent op de letters « VL » op de 
auto en dat ik « ne stommerik » 
was, mijn kinderen in één taal 
op te voeden, en dat we, Vla
mingen, allemaal stommerikken 
en lomperikken waren. 

Vervolgens richtte hij zich tot 
mijn dochter die achter in de 
auto zat, en zich op dat punt 
reeds erg vergist hebbende wees 
ik hem erop voorzichtig te zijn 
wat hij zegde. Hij ging daarna 
nog heftiger tekeer. Hij schold 
en lachte mij uit zoals ik nog 
nooit heb meegemaakt ; écht 
vernederend. Ik sprong de auto 
uit en trachte zijn woonplaats 

te weten te komen, doch tever
geefs. Een van de weinige om-
staanders grinnikte spottend en 
ik maakte hem duidelijk dat 
zijn beleefdheid te wensen over
liet Scheldend gmg hij verder. 

Hieruit bhjkt dus dat ze éch
te franskiljons waren, anders 
hadden ze zich niet kwaad ge
maakt. 

Een getuige van het geval 
vond het schandelijk dat zoiets 
gebeurde, vooreerst zonder re
den, ten tweede : in ons eigen 
Vlaamse landgedeelte, en ten 
derde : vrij ongemanierd om zo 
tegen een vrouw te keer te 
gaan. 

Mevr. H.V., Hoboken. 

ANTWOORD AAN A.V. 

^ ' • t t V*ut: 
«lAZe^ M MONTUAiN. 

Waltor ROLAND 
K«rtnir«*t, M — AnSrvpMi 

TflM»Mt » M M 

Wat U schrijft over het T.V.-
program van haar gala-avond 
is zeer juist, wie stelt die pro
gramma's op ? — als U dat 
weet, dan kunt U daar geen 
verwijt van maken aan « WIJ » 
en dan bewijst dat niet dat we 
een volk zijn zonder kuituur, 
zonder scheppende kunstenaars 
en bezielde vertolkers. — Het 
bewijst, dat de beunhazen die 
de programma's samenstellen 
volksvreemden zijn, die er stel
selmatig voor zorgen dat onze 
elite goed in de vergeetboek 
gehouden wordt. 

Zodra de V.U. ook op dat ge
bied meezeggenschap afgedwon
gen heeft zal dat veranderen. 

Er is dus nog erg te vechten 
en in de bres te springen voor 
gelijkberechtiging op alle ge
bied. 

Wees er van overtuigd, dat bij 
verdubbeling van het aantal 
V.U.-mandatarissen de T.V.-
programma's wel een ander uit
zicht zouden krijgen en dan 
zult U niet meer moeten schrij
ven « WIJ heeft goed zeggen » 
— dan zal « WIJ » werkelijk in 
de opstelling van de program
ma's mee te praten hebben. 

J.L., Rillaar. 

NATIONALE LOTERIJ 

Sint '^iklaa^^ftranck^ 
17<i. TRANCHE 

72 MILJOEN fr. 

EEN SUnRHOOO lOT VAN 

TIEN MiUOEN 
1 M VM 1.000.000 fr. 
1 lot wm 1.000,000 h. 
t IsiM vm UOMO fr. 

( k iM «m M0.O0O fr. 
*4 IctM van tOOMO fn 

HO r*(M v n H.000 «r. 
120 l r i « v n SOMO fr. 
U» lotM van 10.000 h. 
m lo)M van 1.000 h 

1400 IriM v n 1000 h, 
a.400 TetM von 1M0 h, 

11000 lom von (00 Hn 
(0,000 M M va» (00 Ik 

+ SO tTMttlolm va* 20.000 Ir. 

Trekking op 9 decimbtr 

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

Tapijten 
330, Oudergemtelaan 

(Jacht Kruispunt) 
Brussel 4 

• - , uwen aiensre. 

A n d r a n i a n TEL. 47.70.47 

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

DAAR GAAT HET OM ! 

Wie de leuvense studentenpro-
blemen onderzoekt moet met 
vele echte Vlamingen tot de 
konkluzie komen dat de in
vloedhebbende studenten moe
ten ophouden te kibbelen over 
informatierecht en zo vlug mo
gelijk « de overheveling van 
Leuven-Frans naar het hart van 
Wallonië» dienen aan te pakken 
voor het te laat is ! Het is om 
te tandenknarsen als men weet 
dat de zgn. carcangonisten reeds 
volop bezig zijn het bieteveld 
van Ottignies om te scheppen 
tot een gevaarlijke hoeksteen 
van de bewuste driehoek. Dit 
terwijl de studentenleiders ho
peloos proberen de massa te 
sensibilizeren zodat ze van de 
Akad. Raad zou eisen zijn vuile 
was te expozeren. Hopeloos 
mensen, hopeloos en niet zo 
dringend als de levenskwestie 
van vele vlaamse gemeenten 
over de taalgrens ! 

Aan Alma II hangen wel 
zwartgele affiches van het 
K.V.H.V. voor die overheveling, 
maar in hun blad « Ons Leven » 
rept men er bitter weinig over. 
Op dat punt is de V.N.S.U. kon-
sekwent waar ze in hun « Ak-
tueel » dit dringend probleem 
duchtig aansnijdt. Spijtig dat ze 
zo'n weinig tarijk lezersblok 
heeft. Daarom « WIJ » is het 

Ik heb de TV-programma's 
voor de week van 16 tot 22 no
vember even nagekeken. Daar 
zag ik dat wij op de BRT, als 
reeds zo lang, weer driemaal 
zullen geteisterd worden met 
« Keurig Frans ». Ik keek ook 
de programma's na van de RTB, 
in de hoop daar een rubriek 
« Keurig Nederlands » of zo iets 
te ontdekken, maar nee hoor. 
Niks daarvan. 

Wanneer zal onze kulturele 
minister vinden dat deze kolo
niale metodes in de TV niet 
passen ? Indien er geen tijd is 
voor Nederlands in de franstali-
ge programma's, waarom dan 
nog langer dat keurig Frans in 
de Vlaamse ether en nog wel 
steeds in de topuren (19,50 u) . 
Zij het dan ook slechts voor 2 
minuten. 

Een keertje, niet zo lang gele
den, was er in de RTB een ne-
derlandse les aangekondigd, ja
wel ; maar op het aangeduide 
uur duurde het vorige program
ma toevallig zo lang dat er voor 
het Nederlands spijtig genoeg 
geen tijd meer overbleef. Wan
neer gaan ze ons eindelijk eens 
met wat serieuzer spelletjes be
zighouden ? 

Wmv, Deurne. 

KULTUURLOOS? 

Ik maak van de gelegenheid 
gebruik om te reageren tegen 
het schrijven van A.V. uit Koe-
kelberg dat verscheen in het 
« WIJ «-nummer van 16 novem
ber. 

Eerst en vooral beweert hij 
dat het tevergeefs is te ijveren 
voor de vlaamse zaak op een 
ogenblik dat de vlaamse bewe
ging een grote vooruitgang 
boekt, denken we maar aan he t 
sukses van de V.U. (en «WIJ») 
en de IJzerbedevaart , waaru i t 
blijkt dat de Vlaming ontwaakt 
en wél eergevoel heeft. 

Ook beweert hij dat de Vla
ming geen kul tuurmens is, maar 
dat hij eens denkt aan het suk
ses van « Het Festival van 
Vlaanderen » dat steeds meer 
Vlamingen onder zijn abonne
menten vindt. 

Ook is het een feit dat een 
antwerpse dansgroep in Oost-
Europa een wedstrijd heeft ge
wonnen als eerste westerse 
groep. 

Wat de zangers betreft, is 
A.V. dan zo onkultureel dat hi j 
nog nooit van Will Ferdi ge
hoord heeft, die ook in Amerika 
grote suksessen boekt of van 
Miei Cools ? Als hij het ont
spanningsgenre bedoelt, kent h i j 
dan geen Will Tura die de plaats 
van ons nederlandstalig lied 
haTidhaaft tussen buitenlandse 
groepen of Louis Neefs die een 
wedstrijd in Griekenland won, 
voor de neus van t e w o n d e i d e 
wereldvedetten. In alle t akken 
die A.V. aanhaalt vindt m e n 
Vlamingen op een vooraan
staande plaats. Wel ben ik ak
koord als u zegt dat de BRT al 
te dikwijls in gebreke blijft om 
de getuige te zijn van onze ei
genwaarde. 

J.L., Perk. 

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

van de redaktie 

'^assel, 28 november 1968. 
Betr. t l«2«r8|^bliek. 
Het blad «WIJ" - praktisch het eni^v 

^iad vraanroor vandaag de dag nog een grote 
{roep mensen, waarvan er vee 1 ekonooisch niet 
öij betrokken zijn, zeer geestdr i f t ig abon
nementen verven - i s ortstaan door een klein 
aantal mensen, die het blad s t icht ten om een 
poli t iek doel te bereiken. Lange t i j d werd het 
blad alleen gelezen door hen die het persé wi l 
den lezen. Het blad was en i s nog het voornaamste 
propagandamiddel van de Volksunie en stooi a ls 
zodanig in voor een steeds grotere Terspreiding 
van de Volksunie-gedachte. Naarmate echter de 
par t i j groeide, groeide het blad mee, het was en 
i s een boeiende wisselwerking. 

Nu s te l l en we vast dat er steeds meer 
nieuwe lezers bijkomen, die niet a l t i j d zo over
tuigd zijn a ls de eerste schare getrouwen, doch 
die zich laten overtuigen naarmate ze het blad 
regelmatiger in handen krijgen. Vandaar het be
lang van het abonnement. Deze nieuwe groep l e 
zers wordt daardoor s t i l aan geïntegreerd in de 
oudere groep, wat niet belet dat ons huidig l e 
zerspubliek een veel grotere verscheidenheid heeft 
dan vroeger. Dat vergt varwege het blad een aan
passing en zo er ongetwijfeld nog aanpassingen 
komen, het zullen niet de eerste zi jn: 

Deze intenser geworden verscheidenheid 
kunnen we gemakkelijk aagaan aan de hand van 
a l l e r l e i reakt ies , lezersbrieven en dergelijke 
meer. Er worden ook voortdurend hogere eisen ge
steld door d i t veranderend publiek. D»t de r e 
daktie daarmee rekening houdt zal trouwens wel» 
dra bli.i'<en. wa 
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• ETIENNE SLOSSE 

een 
konkrete 
geest 

(A.C.O.). — Over het onherstelbaar 
verl ies dat de Volksunie en haar week
blad ondergaan heeft door het overlij
den van Etienne Slosse werd al geschre
ven. 

We willen hier alleen nog een eresa-
luu t brengen aan onze medewerker meer 
in het biezonder omwille van de uitste
kende ekonomische bijdragen die hij ge
schreven heeft, en die voor ons van gro
te waarde zijn geweest. 

Etienne Slosse had een grondige ken
nis van enkele domeinen van de ekono-
mie waarvan zeer weinig publicisten iets 
afweten : de fiskaliteit, de betekenis van 
de belastingen voor de volkshuishoud-
kunde, en de rol van de openbare bestu
ren in het geheel van de ekonomische 
kringloop. 

Hij was inderdaad een uitstekend 
ambtenaar, die zijn weg gemaakt had 
zonder politieke bescherming, dank zij 
zijn onmiskenbare kwaliteiten. Zijn pres
tige in de administratieve wereld, waar
uit hij voortkwam, was groot. 

Het is dan ook met weemoed dat we 
denken aan de rol die Etienne Slosse nog 
zou gespeeld hebben als politiek manda
tar is in een nabije toekomst, nadat de 
verantwoordeli jkheden van de Volks
unie in het openbaar leven groter zullen 
geworden zijn. Hij was iemand aan wie 
onze part i j de moeilijkste administra
t ieve opdrachten had kunnen toever
t rouwen : hi j zou ze met brio vervuld 
hebben. 

In de teksten die hi j voor ons week
blad heeft geschreven werden we steeds 
weer getroffen door zijn rustige zeg
gingskracht en zijn konkrete kennis van 
de ekonomische politiek, vooral in zeer 
gespecializeerde domeinen. 

Het lot heeft er anders over beschikt, 
en we staan nu voor de noodzakelijkheid 
n ieuwe medewerkers te zoeken om dié 
kant van het openbaar leven te volgen 
en volgens vlaamsnationale normen te 
beoordelen. 

We hopen dat we hierin zullen slagen. 
Maar ook dan zal het waar blijven dat 
me t Etienne Slosse ons een mensentipe 
is ontvallen waaraan de Volksunie en 
haar weekblad juist in de huidige om
standigheden een grote behoefte heeft. 
Een parti j en een politiek weekblad heb
ben een breed gamma van medewerkers 
nodig, elk met hun speciale bevoegd
heid, temperament en karakter. Maar 
he t Slosse-tipe hadden we juist in het 
huidige stadium meer nodig dan ooit te
voren. 

We zullen in de toekomst steeds blij
ven terugdenken aan deze man die ons 
ontviel op een ogenblik dat zijn moge
lijkheden tot volle ontplooiing begonnen 
te komen. 

We zullen hem blijven eren als een 
Vlaming die op een zeer konkrete en po-
zitieve manier iets voor ons volk heeft 
gedaan, en die bereid was om in de toe
komst steeds in toenemende mate bij te 
dragen tot de opbouw van een stuk tast
bare volkswelvaart. 

• KAPITAALVLÜCHT 

ook 
in 
belgie 

(ACO). — Na premier Eyskens heeft 
ook minister van financiën Snoy gezegd 
en herhaald dat de belgische frank ste
vig staat, en dat er geen enkele reden is 
om hem te devalueren. 

Technisch is dit juist. Men dient er 
echter toch aan toe te voegen dat ook de 
belgische frank te lijden heeft gehad 
onder de kapitaalvlucht van de jongste 
maanden. 

Aanzienlijke kapitalen zijn besteed 
aan de aankoop van buitenlandse obli
gaties en aandelen, voornamelijk duitse 
en nederlandse. Dit heeft meer dan eens 
een zekere drukking op de koers van de 
belgische frank op de wisselmarkt uit
geoefend. In de jongste dagen is dit 
merkbaar geweest, niet in een mate die 
een gevaar voor de belgische frank in
houdt, maar die toch tot waakzaamheid 
moet aanzetten. 

Er is nog een andere reden waarom de 
wisselkoers van de belgische frank in de 
jongste tijd niet meer dezelfde hoogte 
bereikt heeft als vroeger. De maatrege
len die de VSA-regering in de jongste 
maanden genomen heeft om de af
vloeiing van kapitalen te verhinderen, 
beginnen effekt te sorteren. De bepalin
gen die de amerikaanse groepen verhin
deren in dezelfde mate als vroeger dol
lars te investeren in overzeese vestigin
gen, zijn niet zonder uitwerking geblc! 
ven. Nog meer dan vroeger worden de 
bestaande amerikaanse projekten in Bel
gië gefinancierd met middelen die op de 
belgische kapitaalmarkt zelf moeten 
worden gevonden. De voorheen zeer aan
zienlijke toevloeiing van dollarkapitalen 
naar de belgische ekonomie is afgeremd. 

Het gevolg is dat de omzetting van die 
dollars in belgische franken, waardoor 
er op de wisselmarkt een vergrote vraag 
naar franken loskwam, voortaan niet 
meer plaats heeft. 

Dat lijkt ons de tweede reden waarom 
de stelling van de belgische frank niet 
meer zo sterk is als voorheen. 

Een gevaar voor zijn pariteit vloeit 
hieruit niet voort. België's frank kan al
leen tot devaluatie verplicht worden in
dien de internationale toestand er toe 
dwingt. In zover hij autonoom is, staat 
de belgische frank stevig. De autonomie 
van de munteenheid van een klein land 
is echter zeer relatief, ook wanneer de 
uitvoer hoge topoen scheert, wat bii ons 
sedert geruime tijd weer het geval is. 

• VLAAMSE ZIEKENHUIZEN TE BRUSSEL 

ongegrond 
vepwiit 
(dr. r. roossens) De dokters parle

mentsleden ontvingen een rondschrij
ven van een zogenaamd « Aktiekomitee 
voor een Vlaams ziekenhuis te Brussel », 
gevestigd J, Van Praets traat , 28, Brus
sel. 

Het begin hiervan luidt als volgt : 
« U weet heel goed dat sinds jaar en dag 
er in de brusselse ziekenhuizen voor de 
Vlaamse zieken ongezonde toestanden 

bestaan. Tot nu toe echter heeft geen 
enkel van u zich ernstig ingespannen 
om deze mistoestanden op te heffen». 

Het weekblad «' t Pallieterke », nr. 44 
van 31-10-68 reageerde met een bijdrage 
«Helpt de vlaamse zieken te Brussel» 
en besloot als vo'gt « Het woord is n u 
aan de vlaamse dokters in Kamer e a 
Senaat» . 

Ieder van ons is overtuigd van het ui t 
stekend werk door de vlaamse vereni-
gin van Brussel in uiterst moeiliike om
standigheden verricht en is op de hoog
te van de schandalige toestanden in de 
brusselse ziekenhuizen. 

De omzendbrief met de oproep tot de 
dokters parlementsleden gericht, is 
mijns inziens minder gelukkig en di t 
om verschillende redenen : 

Een oproep tot bepaalde personen ge
richt aanvangen met het verwijt da t 
geen enkel van hen zich ernstig inge
spannen heeft om de mistoestanden op 
te heffen, is oo zijn zachts u i tgedrukt 
weinig vriendelijk. 

Het is des te onvriendeliiker als men 
bedenkt dat Dr Anciaux, Prof. Elaut en 
andere reeds menigmaal in de bres ge
sprongen zijn; dat daarenboven sommi
ge dokters Darlementair°n reeds lang 
voor hun verkiezing oo dit gebied per-
soonliik of in verenigingen zeer aktief 
geweest zijn. De gouwbonden in het ak
tiekomitee zu^ipn toch niet onwetend 
zijn van de aktie sinds jaren gevoerd 
door het «Vlaams Geneesheren Ver
bond » en het «Vlaams aktiekomitee 
voor Volksgezondheid», verenigingen 
die regelmatig en goed sed^kumenteerd 
de brusselse toestanf^en aan<ïeklaaffd 
hebben, soiitie genoeg met weinig re -
zultaat en zon'^^r aanrrioedi.eing van d e 
vlaamse geneesheren van bet brusselse. 

Het nut van de stichting van een 
nieuw aktiekomitee, nadat zoveel ande
re reeds bestaande, en die hetzelfde doel 
nastreven, kan betwist worden. 

Niet enkel de dokters oarlementairen, 
maar ook alle vlaamse narlementsleden, 
zelfs indien ze eensgezind moesten on-
treden, zijn wettelijk niet bii machte de 
huidige toestanden grondig te wijzigen, 
omdat nog steeds dient rekening gehou
den met de autonomie van de gemeen
ten en van de universiteiten. Om doel
treffend te kunnen optreden, moeten 
eerst nieuwe wetten gestemd en de iur i-
dische toestand van Brussel-Hoofdstad 
(of Rijksgebied) gewijzigd worden. 

De anti-vlaamse haat van de brusselse 
«frankofonen» en dito geneesheren is 
voor het ogenblik zo hevig, dat prak
tisch geen enkel vlaamsgezinde genees
heer een benoeming zou durven aanne
men, omdat hij zonder de minste twi j 
fel zou geboykot en gekraakt worden. 

(Vervolg blz. 4.) 

LICHTE OPKLARING ? 
De mist die over regering en 

par lement hing in verband met de 
grondwetsherziening schijnt licht
jes op te klaren, nu er enerzijds 
amendementen ingediend en nog 
verwacht mogen worden en ander
zijds de regering zinnens schijnt, 
geen al te stroef s tandpunt te zul
len innemen en zelfs herhaaldelijk 
verwijst naar het par lement « d a t 
zich moet kunnen ui t spreken». 

Dit laatste houdt verband me t 
he t touwtjestrekken van de 
P.V.V., die zich reeds lang inspan
de, om een onderonsje me t de twee 
regeringspart i jen op touw te zet
ten doch in dit opzet niet is ge
slaagd. Dit blijkt duidelijk ui t het 
feit, dat ze ondanks de verklar ing 
van wn. parti jvoorzit ter Hougar-
dy — tegen wie binnenskamers 
een maneuver aan gang is om hem 
te vervangen door Vanaudenhove 
op wie druk wordt uitgeoefend, 
zelfs maar voor een tijdje de teu
gels weer in handen te nemen — 
nu toch amendementen zal indie
nen, wa t er op wijst dat ze het de
bat in het par lement aanvaardt , 
zij he t met grote tegenzin. 

Nu de regering afstand neemt 
van haar « bazisdokument» en dit 
overmaakt aan de konsti tuante, 
die het huidig par lement is, rijst 
onmiddellijk de vraag wat er van 
de voorgestelde hervormingen pre
cies zal terecht komen. Ook de 
ekonomische decentralizatie, die 
geen twee-derdemeerderheid be
hoeft, zal hierin als drukkingsmid-
del een rol spelen en de samen-
steling van een eventuele wissel
meerderheid kunnen bepalen. Wie 
zal zich door wie laten gebruiken 
of misbruiken. Het zal in elk geval 
de waakzame Volksunie niet zijn. 

VERDEDIGING 
Intussen is men in regerings

kringen en bij de leiding van de 

beroepsHALVE 
bekeken 

regeringsparti jen al volop bezig 
met de voorbereiding van de ver
dediging der regeringsontwerpen 
inzake kulturele autonomie en 
grendelprocedure. Men poogt de 
zaak zo voor te stellen, alsof voor
al sinds het voorstel to t instelling 
van een raad van senatoren per 
taalgemeenschap een a a n t a l 
vlaamse eisen werden vervuld. 
Dat belet niet dat er op deze kop
peling nog een groot aantal kor-
rekties zijn aan te brengen, zoals 
deze t rouwens door de Volksunie 
worden voorgesteld. Wat de ge
meenschappelijke taalgelegenhe-
den betreft stelt men de zaak voor 
alsof hier een grendelprocedure 
onvermijdelijk is. Men denkt hier
bij natuurl i jk onder andere aan 
Brussel, waar precies Vlaanderen 
nog altijd eisende part i j is. Met 
de voorgestelde grendelprocedure 
kan men nooit tot een bevredigen
de regeling in dit tweetalig gebied 
komen en hier faalt de verdedi
ging der regeringsvoorstellen dan 
ook volkomen. De voorstanders 
van dit stelsel voelen zelf de zwak
heden van hun argumentat ie aan 
vermits ze zich zo beijveren om 
aan te tonen, dat men niet om de 
haverklap moties zou kunnen in
dienen, die de grendel in werking 
moeten stellen. Er moeten ver
schillende voorwaarden vervuld 
zijn doch de voorstanders laten in 
hun kaar ten kijken, waar ze stel
len, dat Vlamingen en Walen moe

ten bereid zijn, de procedure niet 
te misbruiken. Welke waarborgen 
heeft men daartegen, vooral van 
franstalige zijde, die nog nooit an
ders gedaan heeft dan misbruik te 
plegen en niet zinnens blijkt te 
zijn deze chantage op te geven. 
« Op een verantwoorde wijze toe
gepast houdt het voorstel enkel 
een bevestiging in van de bestaan
de toestand » zegt de tekst van de 
toelichtende verklaring. Welnu de 
bestaande toestand schenkt abso
luut geen bevrediging en dat al
leen is voldoende om een scherp 
debat te verwachten inzake gren
delprocedure, verwachting die we 
een zekerheid mogen noemen. 

WAALS ONDERZOEK 
Intussen staat de tijd niet stil en 

zitten ook de Walen niet stil. Op 
een bijeenkomst van het Rassem-
blement Wallon te Nijvel ver
klaarde professor Per in namens 
deze part i j , dat ze in staat is, de 
regering de ontbrekende stemmen 
te bezorgen om de twee-derde
meerderheid inzake grondwetsher
ziening te behalen, op voorwaarde 
evenwel dat de voorstellen inzake 
e k o n o m i s c h e decentralizatie 
(waarvan de goedkeuring geen 
twee-derde meerderheid behoeft) 
op bazis van de amendementen 
van het R.W. aangepast worden, 
die er op neerkomen, aan de op te 

richten gewestelijke ekonomische 
raden beslissingsmachten toe te 
kennen. Met klem werd eens te 
meer Waals Brabant als integraal 
deel van Wallonië opgeëist. Voor 
de oostkantons werd trouwens het 
recht van volksraadpleging over 
hun s tatuut opgeëist « ten einde 
elke vlaamse inmenging te voor
komen». . . 

Aan antivlaamse uitlatingen 
ontbreekt het bij de Walen nooit. 
Maar toch kijken ze af en toe in 
eigen boezem zoals deze week te 
Feluy waar vice-premier Merlot 
opriep tot waalse eendracht en 
wederzijds respekt bij de waalse 
gewesten. « We zullen vooruitgang 
boeken de dag dat onder andere 
Luik niet langer als prinselijk re
gent alles in Wallonië wil beredde
ren » zei de welgedane vice-pre
mier, wiens woorden te Luik zeker 
niet zo hard zullen toegejuicht 
worden als te Feluy. In verband 
met de vestiging van een petro
chemisch bedrijf aldaar zei Mer
lot dat nog lang niet alles in kan
nen en kruiken is en hoewel de 
petroleummaatschappijen (d i e 
voldoening in de kwestie van de 
pipe-line kregen) in principe tot 
een 4 miljard-investering besloten, 
de uiteindelijke beslissing van 
... Nederland afhangt, met wie 
onderhandelingen zijn begonnen. 

Feluy, dat als chantagemiddel 
diende in handen van de petro-
leumkoningen toen moest beslist 
worden over de pipe-line Rotter-
dam-Antwerpen, is dus als vesti
ging van een petrochemisch be
drijf nog niet 100 % zeker van 
deze vestiging, net zo min als er 
klaarheid bestaat over de voor
waarden waaronder de olieleiding 
Rotterdam-Antwerpen moet tot 
stand komen. Beide elementen be
vestigen slechts de vaststelling, 
dat Brussel in deze kwestie zeer 
lichtvaardig en zeer improvizato-
risch is te werk gegaan. 



WM 

VLAAMSE ZtEKENHUtZEN 
n BRUSSEL H 

realist 
blijven 

(dr. r. roosens) De naam van het « Ak-
tiekomitee voor een vlaams ziekenhuis 
te Brussel» is dubbelzinnig. De oprich
ting nastreven van een afzonderlijk 
vlaams ziekenhuis te Brussel zou in de 
huidige tijd een absurditeit betekenen. 

1 Dit is ten andere niet mogelijk om
dat de financiële middelen niet voor
handen en niet te verzamelen zijn. Een 
volledig gasthuis bouwen en uitrusten 
kost twee miljard frank. Het onderhou
den van permanente wachtdiensten is 
onder financieel oogpunt privaat niet te 
verwezenlijken. 

2 De oprichting van een minderwaar
dige Vlaamse «kliniek» te Brussel is 
niet te verdedigen onder sociaal noch 
onder wetenschapelij k of medisch oog
punt. Onvermijdelijk zou dan aan de 
Vlaamse zieken een minderwaardige ge
neeskundige behandeling verstrekt wor
den en zouden de vlaamse geneesheren 
die aan de kliniek verbonden zijn, in 
een ghetto opgesloten worden. 

Het enige doeltreffende middel om 
aan de wantoestanden een einde te stel
len, bestaat in de splitsing van de be
staande diensten van de officiële zieken
huizen en een vlaamse en een franse af
deling, met ieder een zekere graad van 
autonomie. De administratie van de be
staande ziekenhuizen zou perfekt twee
talig moeten zijn. De omvorming van 
sommige officiële ziekenhuizen in spe
cifiek vlaamse zin kan overwogen wor
den, maar heeft vermoedelijk minder 
kans om gerealizeerd te worden, daar 
de spreiding over het grondgebied en 
het bestaan van zeer gespecializeerde 
diensten (bv. hartchirurgie) dient in 
acht genomen. 

Het is bijgevolg niet nodig een nieuw 
werkplan op te stellen, vermits het 
reeds bestaat. Alleen is het nodig de ver
eiste parlementaire meerderheid te vin
den, die de taaitoestand van Brussel op 
bevredigende wijze regelt in de zin als 
door de Volksunie voorgesteld. Dit zal 
in laatste instantie afhangen van het 
kiezerskorps. Van het ogenblik dat alle 
vlaamse gekozenen van hun meerder
heid durven gebruik maken, worden alle 
moeilijkheden opgelost, indien dit niet 
gebeurt, zullen de wantoestanden te 
Brussel en elders nooit verdwijnen. 

Ik heb er prijs op gesteld deze be
schouwingen mede te delen, omdat het 
een probleem betreft dat ieder Vlaming 
aanbelangt en omdat niet de indruk zou 
verwekt worden dat op dit gebied nog 
geen werk gepresteerd werd. Dat er tot 
hiertoe nog geen pozitieve rezultaten 
bereikt werden, is niet de schuld van de 
dokters parlementsleden in het bijzOH-
der, noch van de bewust vlaamsgezinde 
parlementsleden in het algemeen. 

• SOMMIGE WALEH WORDEN 
VERSTANDIGER 

gewijzigd 
standpunt 
over leuven 
(red.) Naarmate de plannen van som

mige brusselse dwarsdrijvers met het 
oog op de vestiging van Leuven-Frans 
zo dicht mogelijk in de nabijheid van 
de as Brussel-Leuven bekend geraken 
doet zich in waalse middens geleidelijk 
een kentering voor. Het zal niet te 
vroeg zijn. 

Het destijds beruchte « Comité de de
fense de l'université de Louvain», op
gericht daags voor het bisschoppelijk 
mandement van 13 mei 1966 heeft op 12 
november jl. vanuit Charleroi een brief 
gericht tot kerkelijke vooraanstaanden 
alsmede tot de leken. In dit schrijven 
wordt herinnerd aan de strijd voor het 
behoud van Leuven-Frans te Leuven 
en aan het feit, dat « degenen die voor 
zich ons vertrouwen opeisten, genoegen 
nemen met onze verbanning». Derhal
ve voelt het komitee zich verplicht zijn 
standpunten te wijzigen. Wij mogen de 
verheugende vaststelling maken, dat 
wij niet alleen meer staan in onze eis 
om Leuven-Frans werkelijk in Wallo

nië te integreren en niet te laten mis
bruiken als wapen in de strijd voor de 
verfransing van Vlaams Brabant en 
als a-demokratisch maneuver, zoals de 
stellers van deze brief, die zeker ophef 
zal maken, terecht onderstrepen. 

Wij citeren : « De uitgestippelde 
oriëntatie van de franstalige afdeling 
kan alleen maar bezorgdheid wekken 
bij degenen die haar toekomst ter harte 
nemen. 

Enkele leden van de akademische 
raad hebben in allerhaast besloten de 
franse afdeling te Ottignies te vestigen. 
Deze haast komt ons verdacht voor en 
laat ons vermoeden dat het plan al lang 
klaar was. De keus werd gedaan zonder 
voorafgaand overleg met de betrokken 
milieus (professoren, vorsers, studen
ten, belanghebbenden en oudstudenten). 
De verklaringen die een handvol 
ijveraars voor dit plan vroeger afgelegd 

hebben en de besluiten die zij genomen 
hebben pleiten immers niet voor hun 
bekwaamheid. 

Slechts met het oog op enkele beschei
den verdubbelingen werd de streek van 
Ottignies gekozen om zodoende de Vla
mingen te sussen, aldus luidde het toen. 

Daar het nu om de volledige overhe
veling gaat, moet die keus opnieuw ter 
bespreking gebracht worden. 

Deze keus houdt geen rekening met 
de noodzaak een druk verkeer mogelijk 
te maken tussen de universiteit en de 
zakenwereld, tussen de studenten en de 
professoren, tussen de professoren en de 
sociale groepen. 

Deze keus doet afbreuk aan de geeste
lijke en stoffelijke belangen van een 
aanzienlijk deel van de waalse gemeen
schap die begint zich af te vragen of 
haar financiële steun wel gewettigd is 
indien de overheveling onder dergelij-

gerard de paep 
Senator dokter Gerard De Paep is zeventig geworden en werd vorige zaterdag 

en zondag zoals dat in Vlaanderen past duchtig in de bloemen gezet. Niet om
dat hij zeventig is geworden doch vooral omdat hij minstens van de zeventig 
vijftig jaar zijn steke heeft gestaan, als Vlaming, als medikus ,als mens. 

Tijdens het feestmaal waar driehonderd vrienden van de gehuldigde aanza
ten droeg Antoon Van der Plaetse, zijn vriend, enkele eigen gedichten voor en 
ook een paar gedichten van Weremeus Buning : de ballade van de dingen die 
voorbijgaan en de ballade van de boer. Senator De Paep is van boeren afkomst 
en hij heeft dat in zijn lange leven nooit verhochend : een honkvaste, bodem
en volksverbonden mens van de buiten te zijn die ook een heer is. Voordien 
hadden anderen dokter De Paep reeds gehuldigd : de zaterdag professor dokter 
Elaut en Arthur De Bruyne, de zondag in de mis pater Crick, jezuiet, en na de 
stoet — waarin vele vlaamse en Volksunievlaggen werden meegedragen — tij
dens een f eestzitting Amedee Verbruggen (twee jaar geleden zelf dcAsr dr. 
De Paep gehuldigd, maar elk zijn beurt is niet te veel, zei Amedee), Nelly Maes, 
die vooral mevi\)uw De Paep in de hulde aan haar man betrok, volksvertegen
woordiger Coppieters, die zijn overleden vriend Etienne Slosse niet vergat, en 
die in dr. De Paep voor al de Vlaming en de Volksunieman huldigde en tot be
sluit tot vlaamse eenheid opriep. Professor dr. J. De Waele besloot de rij spre
kers. Er waren nog Louis Verbeeck en Armand PreudlA)mme, die tijdens het 
feestmaal de kunstige noot brachten, er waren vele prachtige bloemen en er was 
een ontroerde Gerard De Paep. 

Dit alles mag prozaisch klinken, het was het niet, omdat alle aspekten van 
het vlaams talent zaterdag en zondag daar in Beveren-Waas ten dienste stonden 
van een legendarisch geworden figuur. Hij is dat niet vanzelf geworden al kreeg 
hij van huize uit (geboren in een welvarend boerengezin) de vlaamse overtui
ging mee. Zijn vader had oog vctor de verdrukking van Vlaanderen en was in 
de eerste wereldoorlog de enige landbouwer onder 200 notabelen die het ma
nifest voor de vernederlandsing van de gentse universiteit ondertekende. Van de 
tien kinderen was Gerard De Paep de enige die een kans op studie kreeg, eerst 
te Melsele waar de filoloog Tuur Geerts de levensvizie van de 
huidige feesteling lAoetseerde, dan te St. Niklaas in het klein seminarie, waar 
de voertaal Frans was doch waar Gerard De Paep aktief aan de vlaamse studen
tenbeweging deelnam. Toen hij in 1918 zijn humaniora beëindigd had liet 
hij zich korte tijd later inschrijven aan de « von Bissing-universiteit » zoals toen 
de vernederlandste gentse universiteit werd genoemd. Het zou een zeer korte 
studietijd te Gent worden na de « belgische > heropening van de universiteit in 
januari 1919 stelden de vlaamse studenten vast dat alles weer op franse leest 
was geschoeid. Dies gingen er zich velen te Leuven aanmelden, doch werden er 
geweigerd, omdat er intussen een besluit was uitgevaardigd waarbij oudstuden
ten van de vernederlandste universiteit Gent de toegang tot alle belgische uni
versiteiten werd ontzegd. Gerard De Paep werd geweigerd, ook in het Hoger 
Instituut voor Landbouw te Gembloux. Er zat voorlopig niets andres op dan 
thuis op de boerderij te gaan werken doch toen op 4 oktober 1919 het nieuwe 
akademisch jaar begon ti\ok Gerard De Paep opnieuw naar Leuven, om er nog 
eens afgescheept te worden. Toen heeft hij kordaat en op eigen houtje en met 
behulp van Herman Van den Reeck, die zes maanden later te Antwerpen zou 
neergeschoten worden, zich laten inschrijven — onder een licht gewijzigde naam 
— aan de vrije universiteit te Brussel. Daar is de katolieke vlaming geneesheer 
geworden, bij de vrijzinnigen omdat het niet anders kon. In het K.O.O.-zieken
huis van Anderlecht zou hij als stagiair de enige geneesheer zijn, die vlaamse 
zieken in hun taal aansprak. Het is een halve eeuw later in de brusselse zieken
huizen nog niet veranderd. 

De volgende etape in het leven van deze beginselvaste Vlaming zou hem in 
de politiek xXieren : stichter van de Frontpartij in 1919 in St. Niklaas, samen met 
zes anderen. Tien jaar later werd dr. De Paep in de provincieraad gekozen sa
men dr. L. Van Laere na een geïmprovizeerde kieskampanje die niettemin 5000 
stemmen voor de « dokterslijst > opleverde. Meteen behoorde de bijna een eeuw 
oude katolieke meerderheid in de oostvlaamse provincieraad tot het verleden 
en na een korte oppozitie kwam dr. De Paep in de bestendige deputatie. 

In de tweede \)orlog volgde dr. De Paep in 1943 de geschorste goeverneur 
de Vos als oudste deputatielid op. Dat kostte Gerard De Paep na de « bevrij
ding » twaalf jaar hechtenis. Na vier jaar vrijgelaten, toen niet minder dan 13.000 
mensen een verzoekschrift hadden ondertekend werd de vrijgelaten dr. De Paep 
feestelijk door de bevolking verwelkomd. Het overige is recente geschiedenis : 
tot 1964 stelde dr. De Paep omwille van oude vriendschapsbanden met de oud-
nationalisten, de huidige G.V.P.-senatoren Leemans, de Bc^odt en Custers, zich 
geen kandidaat, doch achtte zich van deze welwillendheid ontslagen toen de drie 
voornoemden de beruchte « lex degrelliana > stemden. Sindsdien zetelt hij als 
se7iator voor de Volksunie. 

Dokter De Paep is een man uit het volk gebleven, een wilsvierkantig man, 
die er geen doekjes om windt doch een hart van goud heeft en handen die niet 
alleen zijn beloog levendig kunnen onderstrepen doch ook feilloos op de opera
tietafel ingrijpen. Een chirurg die het skalpel ook in de politiek efficient en lijn
recht gebruikt. Met deze vitale zeventiger weten we dat er geen kompromissen 
met de vijanden van Vlaanderen mogelijk zijn. We voegen onze oprechte wen
sen bij de vele die hem vorig weekend werden aangeschreven en luidop ge
zegd en we hopen dat hij samen met ons zijn jeugddroom in vervulling zal zien 
gaan, in het besef er stevig te hebben aan meegewerkt : een zelfstandig, vrij Vlaan
deren ! 

ke voorwaarden. Deze keus bewijst, he
laas, dat de auteurs ervan de dringende 
noodzaak van de demokratizatie van de 
franstalige afdeling beslist over het 
hoofd zien. Van deze demokratizatie die 
een conditio sine qua non is van haar 
toekomstige uitstraling komt er immers 
niets terecht als de franstalige af
deling zich gaat afzonderen te Ottignies 
ver van de waalse agglomeraties. 

Met klem vragen wij de overheid dat 
zij op haar standpunt zou terugkomen, 
wat wij zeer op prijs zouden stellen. Wij 
drukken de hoop uit dat door iedereen 
naar een oplossing gestreefd wordt die 
ten goede van onze jeugd zou komen, 
die de uitstraling van de franstalige 
afdeling zou bevorderen en die ten 
slotte de ontplooiing van de volksge
meenschap waarvoor zij bestaat, zou be
spoedigen. » 

Tot zover dit schrijven waaruit blijkt 
dat de vlaamse argumentatie ter zake 
indruk heeft gemaakt op de strijdende 
en toonaangevende waalse opinies. 

• TINDEMANS OP HET T.V.-SCHERM 

niet akkoord, 
mijnheer 
de minister 

(mvdb) — Tijdens zijn jongste paneel-
gesprek met de joernalisten heeft minis
ter Tindemans zich bezondigd aan een 
uitlating, die wij niet zo maar zonder 
meer kunnen laten voorbijgaan. 

Hij zei, dat de frankofonen te Brus
sel 85 % van de bevolking uitmaken. 
Dat de frankofonen, met propagandis
tische doeleinden en ook omdat zij hun 
wensen voor werkelijkheid nemen, ge
regeld met die dwaze bewering komen 
aandraven, heeft in de vlaamse kringen 
in de hoofdstad al veel kwaad bloed ge
zet, maar dat een vlaamse minister ten 
overstaan van honderdduizenden vlaam
se kijkers die op niets berustende cij
fers zo maar klakkeloos overneemt, kan 
ons enkel wrevelig stemmen. 

Op welke bronnen beroept minister 
Tindemans zich om die leugenachtige 85 
% formule tot de zijne te maken ? Op de 
brusselse rabiate anti-vlaamse hetzbla-
den ? Op de vangers van het F.D.F, en 
de in hun zog meedrijvende brusselse 
frankofone kleurpolitiekers ? 

Heeft de heer Tindenmans nooit ge
hoord van het werkje van lic. Aelvoet 
« Honderdvijfentwintig jaar verfransing 
in de agglomeratie en het arrondisse
ment Brussel » ? Heeft hij nooit de veel
vuldige bijdragen gelezen die zijn kol-
lega Lindemans aan dit vraagstuk heeft 
gewijd in de zo verdienstelijke « Brus
selse Post » ? En vóór alles zouden wij 
hem de zeer leerrijke brochure « Brus
sel, Stad zonder gezicht » met voorrede 
van Wim Jorissen, sterk aanbevelen. 

De minister heeft nooit te Brussel ge
woond, en kent die stad blijkbaar zeer 
oppervlakkig, maar wie er enkele jaren 
heeft verbleven en de agglomeratie in al 
haar uithoeken bezocht, staat er van 
versteld hoeveel Vlaams er nog altijd in 
de dagelijkse omgang wordt gesproken. 
De heer Tindemans zou wat meer onder 
de mensen moeten komen, op de straat 
en in de winkels; te Anderlecht (Neer-
pede. Scheut, het Rad) Molenbeek, La
ken, Neder-over-Heembeek, Haren, het 
oude Schaarbeek (Heimet), het oude Uk-
kel (St. Job), zonder van Jette en Ber-
chem te gewagen, overal hoort men uit
sluitend de vertrouwde vlaamse klan
ken. En zelfs in de « frankofone oase » 
Eisene heb ik persoonlijk verleden week 
aan een dozijn verschillende personen, 
de eerste de beste, op de straat en in 
winkels de weg gevraagd in het Neder
lands, en slechts één enkele dame bleek 
geen Nederlands te spreken. 

Neen, mijnheer de minister, U heeft 
de vlaamse strijders te Brussel werke
lijk in de rug geschoten. Zij hebben het 
zo al lastig genoeg, en nu komt gij de 
frankofone leugens nog dekken met uw 
ministerieel gezag ! 

Aan de hand van onze jarenlange da
gelijkse ervaring kunnen wij gerust be
weren dat te Anderlecht, en in West-
Brussel, in het algemeen, 60 a 70 % van 
de bevolking het Vlaams als huis- en 
omgangstaal gebruikt, en voor de gehe
le agglomeratie kan het aantal vlaamse 
mensen op zijn minst op 40 % worden 
geschat. 

Voor een eerlijke, maar dan werkelijk 
wetenschapelij ke talentelling te Brussel 
— geen door sociaal-ekonomische druk 
beïnvloed en dus vervalst referendum — 
moeten wij geen schrik hebben. 

De frankofonen en de huidige gemeen, 
tebesturen echter wel, en daarom zal z€ 
er ook nooit komen. 



WIJ •» 

k W M I M I 

LJjjnazijri 
WELDRA 
EINDE KOHIJNEPIJP 

Het is er dan eindelijk van 
gekomen : de nieuwe Schelde-
tunnel werd deze week « tech
nisch » in gebruik genomen, 
maar het zal nog tot 1 juni 1969 
duren vooraleer de tunnel door 
het publiek zal kunnen ge
bruikt worden. Dus nog een 
half jaar geduld en nog een 
half jaar « konijnepijpen » voor 
vele automobilisten Hoop doet 
leven, al zal men daarom aan 
de oude Scheldetunnel met 
minder sakkeren bij het lange 
wachten op zijn beurt. 

100.000 MAAL NIETS 
De heer Stevens krijgt dus 

zijn 100.000 fr. en de 100.000 die 
hij van de salami-firma ontving 
gaan naar SOS-Honger. Het zou 
niemand verwonderen moest 
deze door de firma publicitair 
groots opgevatte stunt de door
slag gegeven hebben om de TV-
jury de vlag te doen strijken. 
Jurylid prof. Wils beweert wel 
dat het artikel door Ludo Si
mons in De Standaard de be
vrijding bracht, de hond ligt el
ders gebonden. Onze TV-kwis-
jury zal van bevrijding kunnen 
spreken de dag dat ze weet wat 
een kwis is. Nu heeft ze zich 
zelf en de TV slechts belache
lijk gemaakt 

Inmiddels, mijnheer Stevens, 
van harte proficiat ! 

TELEKRATIE 
Eigenlijk zou men van niets 

mogen verschieten. Maar dat is 
moeilijk te vermijden als men 
hoort dat een volksvertegen
woordiger van de B.S.P., Wim 
Geldolf in de kamer interpel-
leert over de onheust manier 
waarop de heren van de heer
sende klasse in de televizie 
worden behandeld. En wij die 
dachten dat het grootste gebrek 
juist in de tegen overgestelde 
richting lag, nl. in een al te gro
te inschikkelijkheid, in een be
leefd afwachten en vragen of 

het wel mag ' Het minste wat 
hen persoonlijk tegenstaat is 
blijkbaar onduldbaar, wat de 
anderen jarenlang moeten on
dergaan is vanzelfsprekend. 
Want er bestaat inderdaad een 
gevaar van « telekratie », van 
volledige overheersing van de 
openbare opinie door de televi
zie en de radio, die een echt 
monopolie bezitten. Wie be
kommerd is om dit gevaar zou 
zich eerder moeten verheugen 
als eens iemand uit de band 
springt. Hij gaat dan juist in 
tégen die telekratie. 

PARTIKRATIE 
Het woord van volksvertegen

woordiger Coppieters die on
middellijk na Geldolf het 
woord nam, is veel juister en 
gelukkiger. Het grote gevaar, 
konkreet in België is juist de 
« partikratie », de overheersing 
door de bestaande en gevestig
de partijen. Die partijen dulden 
niet dat ook maar iets getoond 
of gezegd wordt dat niet ligt in 
de lijn van hun belangen. En 
die belangen moéten dan maar 
de belangen zijn van de gehele 
gemeenschap. Van het «harde 
aanpakken » van de politiekers, 
waarover minister Van Meche-
len in zijn antwoord sprak, heb
ben we nooit iets gemerkt, en 
niemand heeft er ons ook ooit 
zelfs maar een enkel voorbeeld 
van verteld. Wel integendeel! 
Wel dient hierbij opgemerkt te 
worden dat het dan altijd gaat 
over de heren van de drie «na
tionaal-traditionele » partijen, 
al dan niet aan de macht. Met 
de politiekers van de niet-tradi-
tionele partijen kan «men» 
uithalen wat men wil ? Niet
waar heren, die oordelen en 
zeggen dat de Volksunie «ex
tremistisch » is, en «demago
gisch » gepraat verteld heeft ? 

AKTIEGROEP JONG BRUSSEL 
Wie een Tindemans, met het 

gloriekroontje van minister 

achter zijn wijze hoofd, hoort 
verklaren dat 85 % van Brus
sel franssprekend is, reageert 
terecht scherp, zoals onze mede
werker m.v d.b. op blz. 4 van 
dit nummer. Maar dan moet hij 
Brussel kennen zoals onze me
dewerker, en zo zijn er niet ve
len. Anders geraakt hij gemak
kelijk ontmoedigd. En daar is 
geen reden toe. Niet alle aspek-
ten zijn gunstig, verre van 
daar, maar er gebeuren dingen 
die tien jaar geleden ondenk
baar waren. 

De Aktiegroep Jong Brussel 
bestaat slechts sinds 10 septem
ber, maar heeft al kranige ak-
ties gevoerd. In september ston
den zij aan de poorten van de 
Vlaamse kolleges en atenea met 
een oproep en een verduidelij
king van hun doelstelling. Ein
de oktober waren ze opnieuw 
in de weer : tijdens de spits
uren werden op de belangrijk
ste punten van de stad 10.000 
pamfletten, in het Nederlands 
en in het Frans, uitgedeeld. 
Daadkrachtig optreden is dat! 

Niet de 10.000 pamfletten zijn 
zo belangrijk . belangrijk zijn 
vooral de jonge mensen, en hun 
moed, en hopen wij, ook hun 
doorzettingskracht. Hun adres 
is : lokaal Uilenspiegel, Ple-
tinckxstraat, 38, Brussel 1. Een 
zeer nuttig adres, dat zeer nut
tig kan gebruikt worden. 

EEN HAAND VROEGER 
Kamervoorzitter Van Acker 

is de jongste tijd zéér bedrijvig. 
Niet alleen wenst hij de moge
lijkheid tot het stellen van par
lementaire vragen te beperken 
— wat een inbreuk is op het 
recht op informatie en vooral 
bedoeld is tegen de Volksunie, 
die van dit recht meer dan 
welke andere partij gebruik 
maakt — hij wenst ook de par-
mentaire zittijd met een maand 
te vervroegen. De kamerkom
missie voor grondwetsherzie
ning heeft daarmee ingestemd. 
De grondwet voorziet immers 
dat de kamers hun zittijd be
ginnen op de tweede dinsdag 
van november. Dat zal nu begin 
oktober worden, het parlement 
voelt zeM wel aan dat een der
gelijk laat begin in deze tijd 
niet meer opgaat, waar overi
gens ons wetgevend lichaam 
nog vaak door de gebeurtenis
sen wordt achterhaald. 
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to JAAR LINKS 
Op 21 november 1958 ver

scheen het eerste nummer van 
het weekblad « Links». Sinds
dien is Marcel Deneckere 
steeds hoofdredakteur gebleven 
en heeft hij alle moeilijkheden 
van het blad meegeleefd. Moei
lijkheden met de eigen partij, 
maar ook financiële moeilijk
heden. Met een oplage van 
ongeveer 3.000 exemplaren, en 
die sinds 1963 konstant is ge
bleven, is het niet te verwonde
ren dat nu een steunaktie ge
voerd wordt. Links heeft ver
dienstelijk werk gepresteerd. 
Vanzelfsprekend zijn de ver
schillen tussen de standpunten 
van de Volksunie en van het 
blad Links, ook op vlaams ge
bied, groot. Dit belet echter 
helemaal niet dat bij dit tien

jarig bestaan graag hulde 
wordt gebracht aan het verster
ken van het vlaams bewustzijn 
in de B.S P waarvoor Links 
zich heeft ingezet. 

MOOI VLAANDEREN? 
We herinneren er aan dat 

op maandag 2 december 
rond 22 uur het gastprogram-
ma «De vlaams-nationale 
gedachte en aktie op het 
scherm komt, deze keer met 
een reportage over vraag
stukken in verband met 
ruimtelijke ordening, ste
den- en natuurschoon, onder 
de titel «Mooi Vlaanderen?». 
Maandagavond zitten alle 
WIJ-lezers en VU-leden en 
simpatizanten voor het klei
ne scherm 

De nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen wordt op 19 december door koningin Juliana en 
koning Baudouin officieel voor gebruik openge<;teld De sluis is 400 m. lang en kan schepen tot 

16.000 ton nieren. 

NANOEK 
Nanoek is gewoon een naam. De naam van een Groen-

lander die een aantal jaren geleden optrad in een film en 
daardoor vooral in Duitsland een tijdje een zeer volksge-
liefde figuur was. De amerikaanse filmmensen voor wie 
hij gewerkt had, meenden er goed aan te doen deze 
« wilde » over te halen om met hen naar New York te 
trekken. Zo zou hij daar dan de kuituur en de beschaving 
kunnen leren kennen. En New York zou even goed kun
nen vervangen worden door Brussel of Amsterdam, — een 
anti-amerikaans gezinde hoeft niet te vlug te grinnikken. 

Dat bezoek aan de beschaving is de eenvoudige man, die 
gewoon was aan het harde leven in de kajak in het hoge 
noorden, heel slecht bekomen. Hij is aan de beschaving 
ten onder gegaan, veel sneller dan alle sneeuwstormen en 
drijvende ijsschotsen in zijn eigen land dat ooit zouden 
hebben gedaan. 

Op een dag vroeg men aan Nanoek wat hem bij de 
mensen van onze kuituur het meest was opgevallen. Zijn 
antwoord was dit : « Zij spreken te veel en zij zeggen 
louter nutteloze dingen, en men merkt heel snel op dat 
het bij hen niet ernstig gemeend is met dat wat zij zeg
gen. Zij ontmoeten elkaar als het nog vroeg is en zeggen 
« goede morgen ! », maar zij weten helemaal niet dat zij 
dat zeggen en zij denken er nog minder aan dat zij een 
schone en goede morgen wensen, het is een lege manier 
van spreken, een gewoonte, waar niets achter steekt en 
waarover hij, die de woorden uitspreekt niet nadenkt, en 
evenmin diegene tot wie die wens gericht is ! « Hallo ! » 
roepen zij en zij zwaaien met de armen in de lucht ; « hoe 
gaat het met u ? ». In het begin bleef ik dan staan, om 
hen te zeggen, hoe het met mij ging, maar zij waren al 
lang verder gehold, zij verdwenen al ver weg in het ge
drang op de straat, en ik merkte op dat iedereen het zo 
deed. Het was maar een manier van spreken, zij wilden 
helemaal niet weten hoe het met mij ging, zij deden maar 
alsof zij belangstelling hadden. — Bij ons is het anders. 
Wij komen uit onze sneeuwhutten midden in de zon en 
zwijgen. Maar als wij zien dat iemands gezicht moe is en 
bedrukt, en dan zeggen wij : « Gij hebt een boze droom 
gehad, uw hart is nog gesloten. Leg u even in de zon, rond 
de middag zullen de wolken verdwenen zijn ». 

Een merkwaardig man, deze Nanoek ! Iemand die door
heen de valse leegheid ziet, iemand die de nood aan waar
achtigheid nogal wat ernstiger en dieper beleefde dan een 
aantal mode-filozofen en zeker de kakelende kudde die 
hen achterna loopt en napraat. En deze nalopers zijn dan 
niets meer dan een gebrekkige afdruk van wat al een 
mislukte afbeelding van een mens was. Maar juist door 
hun aantal, juist door hun middelmatigheid beheersen zij 
de meesten. 

Zij die de waarachtigheid, die het echte alleen, blijven 
zoeken geraken onvermijdelijk in de verdrukking. Mis
schien niet zo levensgevaarlijk als dat voor Nanoek was, 
maar toch uitermate gevaarlijk. Als zij in de werkzame 
eenzaamheid van een Spinoza leven kunnen, als zij stil 
genieten kunnen van wat het vaderlijke fortuin hun mo
gelijk maakte, zoals Schopenhauer, mogen zij al heel te
vreden zijn. Zij hebben immers geen macht, tenzij de 
onoverwinnelijkheid van hun nood aan oprechtheid. Zij 
hebben geen sukses, tenzij dan de kracht om elk applaus 
te kunnen missen Hólderlin schreef al : 

« Ach der Menge gefallt, was auf der Marktplatz taugt, 
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen ; 
An das Góttliche glauben 
Die allein, die es selber sind ». 

(Ach/aan de massa bevalt, wat deugt op de markt/En de 
knecht eert slechts de geweldige;/ Aan het goddelijke 
geloven/ zij alleen, die zelf zo zijn). 

Dat Nanoek sterven kon aan onze leegheid en valsheid, 
is ons vonnis. Dat Nanoek altijd opnieuw geboren wordt, 
is onze grootste hoop. Nanoek is méér de zin van de ge
schiedenis dan welke teorie ook, zij weze dan marxistisch 
of niet. 

NEMROD. 
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Dat zulks het geval is met de 
huidige regeringsmeerderheid 
bleek nog eens te meer bij de 
interpellatie van senator Lagas-
se (F D F ) over de mogelijke 
aansluiting van de geneesheren 
van de faciliteiten — gemeen
ten bij de franstalige Orde. 

Het toebehoren van deze ge
meenten bij Vlaanderen werd 
door sommige leden van de 
meerderheid verdedigd, door 
anderen in vraag gesteld ter
wijl minister Namêche zich op 
de vlakte hield of beter gezegd 
duidelijk liet blijken dat de 
zaak hangende is. Senator Elaut 
bewees a + b dat de langdradi
ge heer Lagasse zich in alle op
zichten vergist had. 

GROENE ZONES 

Na een protestwandeling eni
ge tijd geleden heeft heden za
terdagnamiddag 30 november 
te Antwerpen een protestbeto
ging plaats tegen het voorne
men om de E-lO-weg tussen 
Antwerpen en Breda door het 
zogenaamde Peerdsbos en het 
Domein De List te trekken. 

In een manifest verwijzen de 
inrichters naar een ontwerp 
van tracee dat aan de vereisten 
van de infrastruktuur voldoet 
doch tevens de laatste groene 
zone rond Antwerpen onaange
roerd laat. Dit projekt werd 
reeds in 1966 door de konink
lijke Vereniging voor Natuur
en Stedenschoon bekend ge-
miaakt. 

Men heeft het voortdurend 
over het bewaren van zoveel 
mogelijk ongerept natuur
schoon, de « longen » van gro
te centra bij uitstek. Het minste 
dat men kan verwachten is dat 
er overleg gepleegd wordt voor-
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aleer oplossingen op te dringen, 
die er mits dit overleg anders 
en beter zouden uitzien. 

PATER CALLEWAERT 
Te Gent werd pater Calle-

waert herdacht. Het gelegen-
heidssermoen door Pater Nuy-
ens werd niet alleen een hulde 
aan deze grote Vlaming doch 
ook een striemende aanklacht 
tegen de liefdeloosheid, die in 
dit land onder meer het verle
nen van amnestie belet. Scher
pe woorden werden ook gespro
ken aan het adres van bepaalde 
kerkelijke hoogwaardigheidsbe
kleders en klerikale jeugdorga-
nizaties, die destijds de werking 
van pater Callewaert poogden 
te dwarbomen, hoewel — later 
— werd vastgesteld dat pater 
Callewaert lang vóór het kon-
cilie konciliair dacht en handel
de. Deze herdenking, die op 
een eerherstel neerkwam, be
sloot met de overhandiging van 
een houtskooltekening van Al
bert Servaes, de Kristusfiguur-
voorstellend, aan het klooster, 
waar pater Callewaert zo lang 
heeft geleefd en gewerkt. 

UNIVERSITAIRE TITELS 
In de senaatskommissie voor 

Nationale Opvoeding verdedig
de senator Jorissen zijn wets
voorstel voor gelijkstelling tus
sen wettelijke en wetenschap
pelijke titels. Minister Vermey-
len zei akkoord te gaan met de 
grond van de zaak en dit voor
stel op te nemen in een globaal 
voorstel dat hij aan het parle
ment zou voorleggen. 

Senator Jorissen verklaarde 
zich akkoord om af te zien van 
de verdere behandeling van 
zijn voorstel en er slechts op 
terug ,te komen zo de minister 
zijn vaste belofte niet zou hou
den. 

WATERVOORZIENING 
VLAANDEREN-WALLONIE 

Uit een parlementaire vraag 
van senator Jorissen blijkt dat 
Vlaanderen sterk benadeeld is 
inzake waterbevoorrading. 

Blijven ervan verstoken in 
Vlaanderen : 

Antwerpen : 247.471 inwo
ners; Oost-Vlaanderen : 228.927 
inwoners; West-Vlaanderen : 
191986 inwoners, Limburg : 
47.849 inwoners. 

Daarentegen in Wallonië 
slechts : 

Luik : 13.108; Luksemburg : 
5.293; Namen : 3.917, Henegou
wen 38 536. 

Voor Brabant is het cijfer : 
65 612. 

Toch nuttig die parlementai
re vragen. Wil men ze daarom 
beperken ? 

NA DE STAKING 
In zijn wekelijkse beschou

wingen in Volksgazet vraagt 
Syndikalist zich af of tans in 
Limburg de samenwerking tus-
sende twee grote sindikaten 
zal bestendigd worden, zoals 
die tijdens de Ford-staking te 
Genk tot uiting kwam. Hij 
wijst er op dat de sindikale 
samenwerking nog niet tot de 
sindikale geplogenheid behoor
de, zoals ze in de rest van het 
land is gegroeid en dat nog kort 
geleden de « konkurrent» pro
paganda tegen het A.B.V.V. 
voerde, onder de leuze «dat 
Limburg katoliek was en moest 
blijven ». 

Men zal zich in katolieke 
middens in Limburg waar
schijnlijk met een — zij het 
langzame — evolutie in de door 
Syndikalist geschetste en ver
wachte zin moeten verzoenen. 
Doch in beide sindikale mid
dens zal men eveneens het feit 
Volksunie moeten leren aan
vaarden en niet telkens met 
niet-passende verdachtmakin
gen uitpakken wanneer de 
Volksunie zich in Limburg — 
met sukses — voor sociaal-eko-
nomische doeleinden inzet. 

GEEN GELOOF 

In Limburg gelooft men 
trouwens niet alles meer wat 
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Zaterdag werd te Beveren-VJaas dr. De Paep naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag in de bloe
men gezet tijdens een akademische zitting met toespraken door dr. Elaut en Arthur De Bruyne. 
Na een plechtige mis trok zondag een stoet door de gemeente, gevolgd door een f eestzitting met 
toespraken door mevr. Nelly Van der Eecken-Maes, Amedee Verbruggen en drs. Coppieters. 
Antoon Vander Plaetse droeg voor. De feestelijkheden werden besloten met een feestmaal waar
op prof. dr. J. De Waele het woord voerde. Onze foto : dr. De Paep spreekt zijn dankwoord uit. 

tr wordt voorgeschoteld. Zo 
hecht het Aktiekomitee Maas
kant geen geloof aan de mon
delinge mededeling van de 
maatschappij Kempische Steen
kolenmijnen inzake produktie-
vermindering te Eisden en 
« overheveling » van 1280 arbei
ders. Het komitee wenst zich 
aan de akkoorden van dit komi

tee met de regering en het K<^ 
lendirektorium te houden. VaB| 
nu te bezien of deze akkoorden 
zullen nageleefd worden, ve»» 
mits de maatschappij vooio» 
noemd de gewraakte berichten 
toch niet zo maar uit de luchi 
grijpt. Zonder strijd zal het 
wel niet gaan, dat heeft ook 
Ford-Genk bewezen. 

WIJ 
IN NEDERLAND 

(jeeveedee) Het gebeurt in Nederland met gauw dat een 
boek, dat uitsluitend over politiek handelt, een bestseller 
wordt. De grote suksessen zijn eerder weggelegd voor boe
ken van heel andere genres, bepaalde moderne literatuur bij 
voorbeeld. Maar de afgelopen week is dan toch een politiek 
boek, en nog wel meteen na zijn verschijnen, aan de top van 
de verkoop-lijst verschenen. Het is het boek « Nasmaak en 
Voorproef » van de socialistische oud-minister Anne (men 
ziet aan deze voornaam zijn friese afkomst) Vondeling. Na 
een langdurige gedwongen rust als gevolg van een ernstig 
verkeersongeval dat hem en zijn vrouw overkwam, liet Von-
deling zich onlangs voor het eerst weer in Den Haag zien, 
maar met zijn boek is hij pas helemaal teruggekeerd. 

« Nasmaak en Voorproef » geeft enerzijds een terugblik op 
de jaren waarin Vondeling lid van de regering was (hij be-
heerde achtereenvolgens de portefeuilles van Landbouw en 
Financiën) en waarin hi] de Tweede-Kamer-fraktie van de 
Partij van de Arbeid leidde. Op zeer vrijmoedige wijze vet' 
telt hij over deze jaren, en de lezer wordt nu tenminste ook 
eens een kijkje gegund achter de schermen van de neder-
landse politiek. Het meest interessante deel van het boek 
wordt gevormd door de hoofdstukken over de affaire die de 
geschiedenis is ingegaan onder de naam « Nacht van SchmeU 
zer ». Zoals bekend werd in oktober 1966, diep in de nacht, 
de regering-Cals (waarin Vondeling Financiën beheerde) ten 
val gebracht door toedoen van de fraktieleider van de Kato
lieke Volks-Partij, Norbert Schmelzer, partijgenoot van de 
eerste minister. Sindsdien is in de K.V.P. altijd gesteld dat 
nooit enige opzet ten grondslag heeft gelegen aan de aktie 
van Schmelzer, doch dat deze uitsluitend had gehandeld « in 
's lands belang », zoals dat meestal plechtig wordt uitgedrukt. 
Maar wat beweert Vondeling nu in zijn boek ? Hij spreekt 
van « moord met voorbedachten rade » en wel omdat hij te 
weten is gekomen dat al enkele maanden vóór de bewuste 
nacht de voorzitters van de diverse kringen der K.V.P. sterke 
aandrang uitoefenden om met de regering-Cals te breken. 
Letterlijk schrijft Vondeling : « Het hoofdbestuur heeft toen 
in die richting op de fraktie druk uitgeoefend. De houding 
van de fraktievoorzitter wordt daardoor wel wat duidelijker, 
maar blijft even onbegrijpelijk. In elke behoorlijk funktio-
nerende vereniging, en zeker in een politieke partij, houden 
de kopstukken elkaar toch op de hoogte van belangrijke ont-
wikkelingen ? ». 

Natuurlijk heeft Schmelzer direkt na het verschijnen van 
Vondelings boek gereageerd op de beschuldiging. In zijn ge
bruikelijk grote-woorden-stijl sprak hij van « een misplaat
ste kenschetsing van de werkelijke feiten ». Maar hij sprak 
niet tegen dat reeds lang vóór de val van Cals, binnen diens 
partij stemmen opgingen om er maar een eind aan te maken. 
Hij kan dat ook moeilijk tegenspreken omdat uit dagbladen 
van de zomermaanden van 1966 blijkt dat men in KVP-kring 
liever de samenwerking met de socialisten wilde verbreken. 
In zoverre slaat de schrijver van het boek de plank niet zo 
ver mis door van « moord met voorbedachten rade » te spre
ken. 

We moeten nog wijzen op een tweede opmerkelijk punt 
in het boek. Dat is namelijk de scherpe wijze waarop Von
deling zich te weer stelt tegen de strekking Nieuw Links in 
zijn eigen partij. Hij veroordeelt deze groep omdat ze vol
gens hem geen enkele vizie op de toekomst heeft. Maar el
ders in zijn werk drukt hij de hoop uit dat juist dank zij 
Nieuw Links veel kunstenaars en intellektuelen tot de Par
tij van de Arbeid zullen worden aangetrokken. Begrijpe wie 
het begrijpen kan '. In elk geval hebben we nu een politieke 
suksesschrijver in Nederland : twee dagen na de prezentatie 
van « Nasmaak en Voorproef » waren alle vijfduizend exem
plaren van de eerste druk uitverkocht. 

Veel stof deed (en doet nóg) in Nederland ook opwaaien 
het besluit van de regering om 225 miljoen gulden extra 
(ruim 3 miljard frs.) te besteden aan de defensie, dit na de 
N AT O-bij eenkomst in Brussel. Er is over deze zaak zeer 
principieel gedebatteerd in het parlement. Van de ene kant 
vonden de regeringspartijen (de drie grote kristelijke groe
pen en de liberalen) samen met de meeste oppozitiepartijen 
(socialisten, D'66 en Radikalen) dat Nederland lid van de 
NATO diende te blijven. Zij drukten dit uit door met zeer 
grote meerderheid een motie van socialistische zijde aan te 
nemen. Maar aan de andere kant was er ook een royale 
meerderheid voor de suggestie om samen met de landen van 
het Warschau-pakt pogingen in het werk te stellen om tot 
ontwapening in Europa te komen Het werd echter niet dui
delijk hoe men dit zou moeten zien te verwezenlijken. 

Waren regering en oppozitie dus duidelijk eensgezind over 
het lidmaatschap van de NATO, van die solidariteit bleef 
niet zo veel over toen geantwoord moest worden op de vraag 
of het wel verstandig was om die 225 miljoen extra te gaan 
besteden. De socialistische fraktieleider Den Uyl kwam nu 
met een motie waarin van de regering werd gevraagd alleen 
de beweeglijkheid en de paraatheid van de strijdkrachten te 
vergroten. Hij vond dat het bestellen van zeventig tanks (in 
Duitsland) teken was van een bewapeningswedloop. Den 
Vyl vergaarde nog heel wat stemmen op zijn motie, maar 
een meerderheid zat er voor hem toch niet in. 

Intussen zijn de Radikalen-partij samen met een deel van 
D'66, groepen jonge socialisten en een hele reeks buiten-par-
lementaire organizaties een grote protest-aktie begonnen te
gen de verhoging van het defensie-budget In een petitione-
ment — waarvoor zij nog deze week minstens honderddui
zend handtekeningen hopen te krijgen — voeren zij aan dat 
het met het oog op een ontspanning in Europa geen enkele 
zin heeft zoveel geld voor bewapening te bestemmen Wat 
hen ook dwars zit, is het feit dat zo vlot over een miljoenen-
som wordt beschikt, terwijl geen cent is los te krijgen voor 
het lager onderwijs, waar men nu al jaren met veel te grote 
klassen kampt. We zijn benieuwd wat de regering straks op 
dit protest te zeggen zal hebben. 
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AB0NNENENTENSLA6 
De tweede reeks rezultaten in de nieuwe abonnementenslag 

vertoont evenals de eerste reeks ettelijke rezultaten, die niet 
van de poes zijn. Maar van een afgetekende, werkelijke rang
schikking kunnen we nog niet spreken omdat er blijkbaar uit 
bepaalde gewesten nog rezultaten ontbreken of omdat er slechts 
gedeeltelijke rezultaten binnen zijn. Er kan niet genoeg aange
drongen worden om deze rezultaten zo vlug mogelijk mede ft 
delen. 

Ook deze week dus nog geen 
echte lijn, het zijn alsnog deze 
«individualisten» die de toon 
aangeven en daarmee dan na
tuurlijk hun afdelingen naar 
omhoog stuwen. Voor de twee
de maal overhandigen we — 
figuurlijk gesproken — bloe
men aan de heer Dirk Stap-
paerts uit Borgerhout die in 
deze tweede week 15 abonne
menten bij wierf, wat met zijn 
48 van vorige week 63 maakt, 
een stevig blijvende bazis. Op , 
hem volgt nog een man van 
Borgerhout Piet Willems met 
7 abonnementen met naast hem 
Jozef Verhaeghe uit Oostende, 
eveneens met 7 abonnementen. 
Ook Limburg is losgekomen in 
de persoon van Louis Everaerts 
uit St.-Truiden. In de verdere 
rangschikking treffen we heel 
wat namen aan, die vorige 
week al bij de eerste ontsnap
pingspoging waren in deze 
abonnementenronde. We zullen 

Taalwet

overtredingen 

Niet alleen m het brusselse 
worden de taalwetten voortdu
rend verkracht ook in het 
Vlaamse land zijn er gemeenten 
waarvan de bestuurders er 
praktijken op nahouden, die 
niet door de beugel kunnen. In 
een schrijven tot de raad van 
State en tot de minister van 
Binnenlandse Zaken heeft de 

evenwel nog geduld moeten 
oefenen vooraleer we met een 
eerste afgerond rezultaat kun
nen uitpakken. Intussen, heren 
«individualisten» : doet zo 
voort, uw supporters kijken 
met spanning toe. 

Borgerhout spant als afde
ling nog steeds de kroon, wat 
niet anders kan met voornoem
de kleppers. Volgen deze week 
de afdelingen Oostende, St-
Truiden, St-Niklaas, Erps-

, Kwerps, Eisene, Hoboken, An-
derlecht, Beringen, Dender-
windeke en Ninove. Alle pro
vincies liggen dus in de run, de 
goede verstaanders die we vori
ge week een vriendschappelij
ke por gaven hebben begrepen. 
Verscheidene afdelingen ston
den deze week ex-equo. 

Dat is dan het essentiële voor 
de tweede ronde. Men is aan 
het werk geschoten, het gaat nu 
overal loskomen. Tot volgende 
week. 

Volksunie Landen het onwettig 
optreden van de plaatselijke 
burgemeester aan de kaak ge
steld en maatregelen gevraagd. 
Deze franskiljonse potentaat 
houdt op officiële plechtighe
den tweetalige redevoeringen 
en laat ook tweetalige verzoek
schriften aan de auto-eigenaars 
ronddelen. Het is niet omdat te 
Brussel de taalwetovertredin
gen ongestraft blijven dat te
gen een zelfde gedrag van man
datarissen in het vlaamse land 

niet moet opgetreden worden. 
Op de vingers tikken, minister, 
en duchtig! 

Dankbetuiging 
Mevrouw Wim Maes en fami

lie dankt langs deze weg alle 
vrienden voor hun blijken van 
medevoelen naar aanleiding 
van het overlijdea van haar 
dierbare echtgenoot. 

Frankofone 

manieren 
Zoals in alle kerken van 

Vlaams Brabant hadden ook in 
de O.L. Vrouwparochie van St.-
Genesius - Rode verkiezingen 
plaats voor de pastorale raad. 
Zonder raadpleging van iemand 
besloot « men » echter geen ver
kiezingen te houden, om de 
franstaligen ter wille te zijn. 
Nadien werden dan toch ver
kiezingen gehouden doch alleen 
voor de vlaamse parochianen, 
terwijl «men» door een zon
derling stelsel van « koöptatie » 
een franstalige kandidaat, aan 
te duiden (en dus toch te kie
zen) door de frankofone paro
chianen poogde oinnen te smok
kelen. Protest bij de pastoor 
hielp niet, te Mechelen (waar
heen «men» eerst had verwe
zen) wist men van niets... 

In geen enkele andere «twee
talige» parochie heeft een der
gelijke d u b b e l e stemming 
plaats gevonden. Waarom werd 
hier dan een uitzondering ge
maakt is de vraag van de ten 
zeerste ontstemde vlaamse ge
lovigen. 

Toevallig ?... 
Minister V a n Mechelen 

bracht in zijn antwoord op de 
interpellatie van volksverte
genwoordiger Coppieters in 
verband met de B.R.T. als van
zelfsprekend de vraag te pas 
over het tweede televizieketen 

en de mogelijke oprichting van 
« omroepverenigingen ». Hij 
verwees daarbij naar de toe
stand in Nederland. Nu is het 
zo, dat in België een volledig 
andere weg werd bewandeld 
dan in Nederland. Daar hebben 
de oproepverenigingen, die op 
een enkele uitzondering na, 
alle gebonden zijn aan een be
paalde bevolkingsgroep, tot nog 
toe stevig de macht in handen 
gehouden. In België zitten we 
al lang geplaagd met een «na
tionale » omroep, en hoe hier 
nog omroepverenigingen zou
den kunnen ontstaan, die steu
nen op een groot ledenaantal is 
niet zo duidelijk. 

...Groep één 
Maar toen Van Mechelen 

sprak was het al bekend dat 
een bepaalde groep, «Groep 
Eén », de kommerciële televizie 
aan het voorbereiden is. Op 2 
december heeft De Smaele, 
van De Standaard en al wat 
daar bij hoort, de heren Eys-
kens, Parisis en Van Mechelen 
samen met een honderd vijftig 
andere personaliteiten uitgeno
digd om van Zaventem om 9 u. 
's morgens naar Lissabon te 
vertrekken. Zij zullen de dag 
daarop om 18 u terug te Zaven
tem landen. Het doel ? In Lis
sabon, waar de toeristen nu 
minder talrijk zijn, in een 
prachtig hotel de mogelijkhe
den van de kommerciële televi
zie gaan bespreken... 

Prinselijk 
Een paar weken geleden was 

prins Alexander («les fla-
mands, ces imbeciles — de Vla
mingen, die idioten) betrok
ken bij een verkeersongeval. 
Deze keer niet door eigen 
schuld, en ook zonder enige 
kwetsuur. Voor meneer de 
prins moest onmiddellijk een 
helikopter komen om hem naar 

De kaderdag provincie Bra
bant werd gehouden in de zaal 
«Salamander» te Kortenberg 
en bijgewoond door ca 160 ka
derleden. Het voorzitterschap 
werd waargenomen door pro
vinciaal voorzitter Bob Maes, 
omringd door Piet Vrancken, 
arrondissementeel voorzitter 
Brussel, senator Lode Claes en 
volksvertegenwoordiger V i c 
Anciaux. Senator Claes hield 
het referaat «De Metodologie 
van de Politiek » waarna volks
vertegenwoordiger Anciaux de 
p r a k t i s c h e toepasselijkheid 
daarvan in de partijwerking 
toelichtte. Op beide referaten 
volgde een levendige gedach-
tenwisseling. 

Na het middagmaal hield par
tijvoorzitter Vander Eist zijn 
referaat over de taktische lijn 
van de partij. Ook dit referaat 
werd zeer aandachtig beluis
terd en aangevuld met ant
woorden op gestelde vragen. 
Tot besluit deed de heer De 
Backer een oproep in verband 
met de abonnementenslag. 

Deze brabantse kaderdag 
werd bijgewoond door onder 
meer de parlementsleden Van 
Haegendoren, Verduyn en De 
Facq, alsmede door verscheide
ne provincieraadsleden. Leuven 
was met 1/3 op deze kaderdag 
vertegenwoordigd, Brussel nam 
de overige 2/3 der aanwezig
heid voor zijn rekening. Het 

huis te brengen. De gekwetste 
kon wel op een gewone rood-
kruiswagen wachten. Bij di« 
gelegenheid heeft Jan Demeye-
re, substituut van Dendermon-
de korrekt gehandeld volgens 
de bestaande wetten, maar niet 
volgens de gewone pretenties 
van de hofkringen. De straf ia 
niet uitgebleven : hij kreeg 
«maar» een «blaam met vei> 
maning». Maar dat betekent 
dan toch dat hij automatisch 
gedurende 15 dagen zijn wedde 
verliest. Een boete die toch wel 
de moeite waard is ! Natuurlijk 
had men hem ook kunnen ver
oordelen wegens «majesteits
schennis »! 

Faciliteiten 

De mandaten van de leden 
van de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht zijn nog niet her
nieuwd. De regering Eyskena 
schijnt achter die zaak geen 
spoed te zetten. Intussen strui
kelt de franstalige pers nog re
gelmatig over adviezen der vo
rige taaikommissie. Zo onder 
meer over het afwijzend advies 
inzake viertalige aanduidingea 
in telefooncellen met munttoe-
stellen voor interzonale ge« 
sprekken en voor het interna
tionaal verkeer. Onze « Libre » 
meent dat de kommissie hier 
haar boekje te buiten ging doch 
« vergeet » dat in haar advies 
de kommissie uitdrukkelijk 
vaststelde dat de zaak niet tot 
de bevoegdheid der gemeenten 
doch tot deze van de centrale 
administratie behoort. Uitzon
deringen ten behoeve van toe
risten zijn aldus in strijd met 
de taalwet. De kommissie 
(frans- en nederlandstalige le
den samen) was wel van me
ning, dat dergelijke viertalige 
aanduidingen zouden kunsea 
gerechtvaardigd zijn in het ka
der van een internationale 
overeenkomst. Die er voorlopig 
niet komt. Wat bij anderen niet 
kan hoort ook bij ons niet te ge
beuren. 

tijdschema werd op deze kadep-
dag keurig in acht genomen. 

De antwerpse kaderdag had 
plaats te Turnhout in het Lin-
denhof aldaar, onder het vooi^ 
zitterschap van de heer Dauw» 
lans uit MoL Mr. Vander Eist 
sprak hier 's voormiddags voor 
een 120-tal kaderleden, onder 
wie de senatoren Jorissen en 
Ballet. Na een fijn noenmaaj 
werden de twee andere referjk» 
ten respektievelijk gehouden 
door volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz en de antwerpse 
arrondissementsvoorzitter ReiS» 
mond Frickel. De drie refera
ten werden ook hier telkens 
door een geanimeerd debat ge» 
volgd. De antwerpse kaderdag 
verliep eveneens volgens de 
voorziene timing dank zij een 
uitstekende organizatie. 

Beide kaderdagen werden in
gezet met een ogenblik stilte 
ter nagedachtenis van Etienne 
Slosse. 

Daarmee zijn we «provin
ciaal» bijna rond, op 1 decemp 
ber komt Limburg aan Je 
beurt in de zaal Rembrandt te 
Genk. Dan zal de provinciale 
wapenschouw — gehouden tot 
voldoening van alle deelnemen
de kaderleden — een afgerond 
geheel zijn, een zeer geslaagde 
soort volksraadpleging in de 
schoot van onze zich steeds be
ter organizerende en scholende 
partij. 

V.U,- KADERDAGEN 

IN BRABANT EN ANTWERPEN 

Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz houdt zijn referaat over « Metodologie van de politiek » 
tijdens de provinciale kaderdag Antwerpen te Turnhout. 

V.U,- KADERDAGEN 
Vorige zondag kwamen de provincies Brabant en Antwerpen 

aan de beurt om hun kaderdagen te houden. De programmatic 
van beide verliep zoals deze voor Oost- en West-Vlaanderen. Ook 
deze kaderdagen werden gekenmerkt door een levendige belang
stelling en een goede sfeer. 
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NIEUWE 

WETSVOORSTELLEN 

De senaatsfraktie van de Volks-
tLnie heeft sinds mei al een vijf
tigtal wetsvoorstellen ingediend. 
'De jongste voorstellen gaan uit 
van senator Jorissen. 

Voorstel 11 wil beweging krijgen 
in de onproduktieve gronden (gro
ter dan 1 Ha), toebehorend aan 
vennootschappen (niet aan parti
culiere eigenaars) door er een be
lasting op te heffen, die groeit 
naargelang het aantal jaren dat de 
vennootschap ze in bezit hebben 
zonder dat ze die gronden tot iets 
vebruiken. De bedoeling is meer 
bouwgrond ter beschikking te krij
gen en de grondprijzen te stertli-
tieren. 

Voorstel 26 beoogt uitgaven voor 
kinderen, die hoger onderwijs 
doen, aftrekbaar te maken voor de 
belastingen : 10.000 frank per stu
dent waar er een studiebeurs ver
leend wordt en 20.000 frank voor 
•de overige gevallen zo het netto 
globaal inkomen de 250.000 frank 
niet overschrijdt. 

Voorstel 27 beoogt het inrichten 
van de — steeds maar verdaagde 
— sindïkale verkiezingen voor het 
overheidspersoneel in de loop van 
het eerste semester van 1969. 

Andere wetsvoorstellen van se
nator Jorissen : 

Voorstel 28 : tot wijziging van 
het wetboek van de inkomstenbe-
iastingen. 

Het voorstel beoogt de vakantie
gelden tot een bedrag van 12.000 fr 
plus 2.000 fr per kind ten laste te 
koppelen aan het indexcijfer. 

Voorstel 31 : eveneens tot wijzi
ging van de inkomstenbelastingen. 

Een bedrag tot 5.000 fr voor reis
kosten naar en van het werk dat 
door de werkgever aan loon- en 
weddetrekkenden wordt uitge
keerd is tans vrijgesteld van be
lasting. 

Het voorstel beoogt deze vrij
stelling van belasting te laten 
doorspelen tot een bedrag van 
éo.000 fr voor die verplaatsings
kosten. 

Voorstel 34 tot wijziging van ar
tikel 144 van het Wetboek der suk-
^essierechten. Het beoogt de ont
vangers te verplichten aan ieder 
persoon die erom verzoekt de uit
slagen mee te delen van de open
bare verkopingen van onroerende 
goederen, gelegen in het ambtsge
bied van hun kantoor. Tot dusver 
deed men dit niet. 

Voorstel 12 beoogt de uitvoering 
van artikel 15 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 

Dit artikel 15 bepaalt dat ieder 
mens recht heeft op een nationa
liteit. Op het einde van de oorlog 
werden tal van landgenoten van 
de belgische nationaliteit verval
len verklaard. Dit is een inbreuk 
op de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. 

Senator Jorissen stelt voor dat 
door een aangetekende brief te 
schrijven aan de prokureur des ko-
nings te Brussel de nationaliteit 
zou teruggegeven worden. 

Senator Jeurissen heeft een wets
voorstel ingediend (voorstel nr 13) 
waarbij aan mijnwerkers en ge
wezen mijnioerkers met drie jaar 
dienstopheffing wordt verleend 
van de ontzetting uit hun rechten. 
Zij zouden recht hebben op hun 
eretekens en op hun oorlogsschade. 
Dit laatste (oorlogsschade) zou 
eveneens gelden voor hun weduwe 
of rechthebbenden. 

Senator Van Haegendoren heeft 
een wetsvoorstel ingediend (voor
stel nr. 10) tot het verlenen van 
toelating aan de Katolieke Univer
siteit Leuven om haar eigendom
men te St Lambrechts-Woluwe te 
verkopen. 

Brussel heeft te veel ziekbed
den, Wallonië te weinig betoogt de 
'indiener. Daarbij is het lawaai van 
de vliegtuigen die opstijgen of 
landen te Zaventem hinderlijk 
voor de zieken. 

Met enige vertraging verschenen 
ook nog twee wetsvoorstellen van 
de buitengewone zittijd '68. 

Een wetsvoorstel Ballet (voor
stel 135) beoogt de verscherping 
van de kontrole op de kennis van 
de 2e taal in het leger. Misbruik 
werd immers gemaakt van het ge
tuigschrift van één jaar hoger on
derwijs, (zeerecht - universiteit 
Brussel b.v.), waar vaak over een 
nederlandse kursus in het Frans 
ondervraagd werd. 

Minister Segers beloofde dit 
voorstel over te nemen. 

Een wetsvoorstel senator Sou
wens (voorstel 136) tenslotte be
oogt het oprichten van taalkaders 
in het leger. 

Tans zijn tal van franstalige of-
'jicieren zogezegd tweetalig en 
voorden als Nederlandstalige offi
cieren gerekend. 

PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

De zitting van donderdag 21 novem
ber begon met de mondelinge vragen. 
Dat is helemaal niets speciaals. Het pit
toreske zat echter in de vragen van de 
heer Moulin (komm.) en in de antwoor
den van de dienstdoende minister van 
stafchef Vivario, de heer Segers. Het 
leek wel een vraag- en antwoordspel 
tussen twee legerstaven. De heer Moulin 
vroeg een aantal louter technische in
lichtingen over de nieuwe pantserwa
gens van het belgische leger, en de heer 
Segers begon : « Hier volgen de ant
woorden op de vragen die mij gesteld 
worden : 1. (en dan verder tot 5) ». 
Zonder kommen taar 1 

Bij naamstemming werd dan verder 
het « wetsontwerp tot voorlopige uit
breiding van de bevoegdheid van het 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 
toegelaten bij het koninklijk besluit van 
31 januar i 1957 » goedgekeurd, mede 
door de Volksuniefraktie. In menselijke 
woorden uitgedrukt betekent dit dat de 
slachtoffers voornamelijk van de verze
keringsmaatschappij Belfort enigszins 
zullen worden beholpen. En vooral dat 
maatregelen worden getroffen voor de 
toekomst. Terecht werd er namens de 
frak tie door de heer H. Schil tz aan her
innerd dat de Volksunie al onmiddellijk 
na het faillissement van Belfort maat
regelen heeft geëist in deze voor tallo
zen zo belangrijke zaak. 

Diezelfde dag hield Maurits Coppie-
ters een toespraak tijdens de bespreking 
van de rijksmiddelenbegroting. Hij be
perkte zich tot de onderwijsproblemen. 
Aanleiding hiertoe was dat de dag te
voren (20 aug.) het tienjarig bestaan 
van het schoolpakt werd herdacht. Maar 

zijn gedachten en zorgen gingen naar 
de toekomst, uitgaande van de akute, 
echte problemen van vandaag. Eens te 
meer bleek hoe noodzakelijk het is dat 
de Volksunie in slaat is om bij elke ge
legenheid de Vlaamse stem te laten ho
ren : het is immers totaal onjuist te me
nen dat zelfs op gebied van het lager 
en middelbare onderwijs, eens dat de 
taalwetten goedgckeurcl en tamelijk 
goed onderhouden worden ten minste 
in de vlaamse provincies, het laatste 
woord van volksnationaal s tandpunt 
ui t gezegd is. Onze zorg gaat inderdaad 
niet alleen naar een onderwijs in de 
taal van ons volk, maar ook voor geheel 
ons volk, degelijk en gelijkwaardig, en 
bovendien naar een onderwijs dat in 
dienst staat van het volk. Aangepast aan 
de noden van de gemeenschap, gericht 
op de toekomst. 

Ti jdens de zitting van dinsdag 26 no
vember werden vooral twee belangrijke 
problemen besproken. Vooieerst de ob-
jektiviteit van de berichtgeving in radio 
en vooral televizie, en vervolgens wer
den ook de wapenleveringen van België 
voor de oorlog in Biafra behandeld. De 
inteipellatie van de heer Geldolf (soc.) 
bleek nogal duidelijk ingegeven te zijn 
door beperkt partijpolitieke bekommer
nissen. De tussenkomst van volksverte
genwoordiger M. Coppieters stelde kort 
maar duidelijk het gehele probleem. De 
heerschappij van de gevestigde partijen 
over de informatie is inderdaad te groot, 
het woord « partikratie » was een rake 
karakterizering. En terechi^wees de heer 
Coppieters er in een tussen-antwoord op 
da t de oplossing niet kan liggen in een 
versterken van de zelf-censuur, die de 
B.R.T. al zozeer het vertrouwen heeft 
doen verliezen bij het vlaamse volk. 

Al ging de interpellatie over de wa 
penleveringen van België, bestemd voor 
de moordparti j in Nigeria, uit van een 
van de scherpste vijanden van de Volks
unie, de heer Outers van het F.D.F., 
toch is ze niet alleen vermeldenswaard, 
maar ook belangrijk. Men kan er de 
heer Outers misschien van verdenken 
dat hij in het belgische parlement de 
franse belangen ook in deze zaak steunt, 
maar dat neemt niet weg dat de rege
ring nodig op de vingers moest getikt 

worden omwille van dit mensonterend 
gesjacher met de produkten van onze 
nationale FN-fabriek. 1.200 ton wapens 
leveren is inderdaad geen kleinigheid. 
He t antwoord van Hamiel was beneden 
alles : het bleek onweerlegbaar dat de 
ministeries gewoonweg anderhalve 
maand tijd hebben verspeeld om te ant
woorden op parlementaire vragen — o£ 
om nog meer te kunnen laten leveren. 
He t slotwoord van de minister gaf de 
maat weer van zijn eerlijklieid : op de 
vraag of het juist is da t zoveel wapens 
werden geleverd, antwoordde hij : « ik 
bevestig het niet, en ik ontken het 
niet ». 

De biueaus van de Volksunie hebben 
dinsdagnamiddag vergaderd en in een 
persmededeling h u n verbazing uitge
sproken over het feit dat de regering 
meent de grendelprocedure van vlaams 
s tandpunt uit te kunnen verrechtvaar
digen, vooral als er van de Walen hele
maal geen tegenprestaties worden ver
wacht. De Volksunie besloot ook te pro
testeren tegen de pogingen om het stel
len van parlementaire vragen te beknot
ten. Hierdoor werd nog maar eens de 
echte dcmokratie verdedigd — door zo
gezegde extremisten. 

I N T E R I M . 

UILENSPIEGEL IN DE SENAAT 
Het Uilenspiegeljaar 1968 kon niet 

voorbijgaan zonder dat de olijkerd ook 
in het belgische parlement zijn identi
teitsplaatjes uithing, van zich liet spre
ken en, vooral, zich liet gelden ten ein
de zijn reputatie eer aan te doen. 

Politiek is de kunst van de mogelijk
heden, maar zij is nog veel meer de 
kunst van de perikelen en van de weder
waardigheden zonder halsbrekerij , van 
de roekeloze aanvaarding van allerlei ri-
ziko's zonder zieh bloot te stellen aan 
zelfverbranding. Kwestie van er een an
der in te jagen, en er zelf uit te glippen. 

Een partij zoals de onze is niet slecht 
geplaatst om aan dat perikuleuze spel 
mee te doen. om in de dans van de ridi-
kuulmakende haehelijkheden rond te 
springen zonder er het hachje bij in te 
schieten. Het is maar zaak dat men de 
tijd afwacht om zijn slag te slaan, en te 
beseffen dat die tijd zeker komt. Men 
moet alleen geduldig op de uitkijk blij
ven zitten, zoals een spin ; dan komt ze
ker de kans om de lachers op zijn hand 
te krijgen. 

Even een opfrissing van het geheugen 
om het (Jilenspiegelgokje goed te be
grijpen. 

Het begon in mei 1965. De aanwijzing 
van Renaat Diependaele tot provinciaal 
senator van Oost-Viaanderen werd niet 
goedgekeurd, omdat er een klacht van 
omkoperij tegen hem werd ingediend. De 
senaatskommissie van de geloofsbrieven 
opperde zoveel bezwaren van allerlei 
aard, dat men eenparig besloot Diepen
daele in de kou te laten staan. Een van 
de voornaamste bevriezers was L. De 
Baeck, toenmalig C.V.P.-er, tans P.V.V.-
er, hij was het die de zaak forceerde. 

Ook de proktrreur-generaal van Gent 
forceerde van zijn kant, zodat Diepen
daele voor het assisenhof verschijnen 
moest. Daar eindigde de zaak Diepen
daele op een eklatante vrijspraak. Het 
was de huidige VU-senator, advokaat 
Baert, die het zaakje met veel gemak en 
met veel brio in één handomdraai op

knapte. De eerste Uilenspiegelstreek. 
De tweede was de aanduidmg, in 1968, 

van Diependaele tot provinciaal senator. 
Er waren nu geen bezwaren vanwege de 
senaatskommissie van de geloofsbrieven. 
De VU-groep juichte luidruchtig toe 
wanneer de man uit Aalst-Zottegem de 
eed aflegde in de Senaat. Men keek ver
wonderd en sip bij het handgeklap, dat 
ongewoon is in zo'n aangelegenheid. 

Derde Uilenspiegelstreek. De VU-
fraktie droeg twee kandidaten gekoöp-
teerde kandidaten voor ; de tweede was 
Frans Baert, de verdediger van Diepen
daele voor het gentse assisenhof. De peri
kelen waren zeer groot, doch Baert haal
de het ; de grote jurist Henri Rollin, 
voorzitter van het gerechtshof te 
Straatsburg beet in 't zand. Uilenspiegel 
glunderde. Renaat Diependaele en Frans 
Baert zitten nu naast elkaar in het se
naatshalfrond. 

Met 12 november 1968 en de opening 
van het parlementaire jaar, kwam de 
vierde en schoonste Uilenspiegelstreek. 
Veel woordenkramerij op het podium. 
Struye wordt in heel zijn maëstra op
nieuw tot voorzitter aangewezen. Sena
tor Jorissen zit met hem in de preziden-
tiële maffia, als sekretaris. Men moet de 
Wim in zijn volle forsheid daar zien tro
nen op de sekretarisstoel, met de schrale 
heer Struye naast zich, men denkt on
willekeurig aan het bekende filmpaar 
Stan Laurel en Olliver Hardy. 

Maar de echte aap kwam pas uit de 
Uilenspiegelmouw bij de aanduiding en 
samenstelling van de kommissies ; dat 
zijn die groeperingen van senatoren die 
het parlementaire werk onder zich ver
delen en klaarmaken voor de openbare 
zitting. 

Zo is daar de ' reeds vernoemde kom
missie van de geloofsbrieven die oor
deelt of er geen beletselen zijn om de 
verkozen en aangewezen senatoren tot 
het afleggen van de eed en meteen tot 
hun ambt toe te laten. Het was die kom
missie die in 1965 Renaat Diependaele de 

toegang tot de Senaat ontzegde. En stel 
u voor : in 1968 werd er op zulke wijze 
door de onzen gemaneuvreerd dat Die
pendaele voorzitter wordt van de kom
missie der geloofsbrieven, en dat de va
derlandse partijen daar vrede mee moe
ten nemen ! 

Uilenspiegel is de geheimzinnige baas 
die de politieke perikelen beheerst en 
de gebeurtenissen naar zijn hand zet. 

Binnenkamers werd er gelachen bij de 
Volksunie ; daarbuiten ook, maar groen 
en grimmig. We hebben ze beet gehad. 
Uilenspiegel krijgt nog van die kansjes. 

L. ELAUT. 

Waar abonneren op 

parlementaire vragen 

In het jongste nummer van Vra 
gen en Antwoorden van de Senaat 
verschenen 40 vragen van onze 
senatoren (waarvan 16 van sena 
tor Jorissen). 

Ook in het bulletin van de Ka
mer verschijnen heel wat vragen 
van V.U.-kamerleden. 

Voor belangstellende lezers wij
zen wij er op dat ze op de Parle
mentaire Vragen voor Kamer en 
Senaat samen kunnen abonneren 
door storting van 150 frank op 
per. 94.60 van postkantoor Brus
sel 1, Dienst der Abonnementen 
5e sektie. 

Het jaar loopt van 12 november 
'68 tot begin november '69. 
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E. SLOSSE T AVEGEDRAGEN 
VOLKSUNIE DEED HEM MASSAAL EN INGETOGEN UITGELEIDE 
MASSALE DEELNEMING 

Hoevelen er Etienne Slosse zaterdag 
te Schoten en te Brasschaat uitgeleide 
hebben gedaan kunnen we slechts schat
ten Vanuit alle hoeken van Vlaanderen 
waren de Volksuniemensen gekomen om 
een van hun beste broeders een laatste 
hulde te brengen De partijleiding was 
er, het topkader was er, bijna alle 
Volksunie-parlementsleden waren er, 
behalve de arrondissementele afvaardi
gingen waren er heel wat afdelingen 
vertegenwoordigd Het heeft werkeli jk 
geen zin om namen te noemen, ze wa
ren er. overtalrijk en ingetogen Hoe er 
over zulk een massaal bijgewoonde be
grafenis tevens zulk een stilte kan han
gen IS alleen mogelijk door de figuur 
van hem, wien dit laatste eerbetoon 
gold 

DOOR HEM ONTWORPEN KERK 

De velen verzamelden aan d^ nieuwe 
Don Boscokapel te Schoten en wacht ten 
er de begrafenisstoet af. We zagen er 
parti]voorzit ter Van der Eist, die als het 
ware namens de ganse part i j de droevi
ge stoet alleen afwachtte vlak vóór de 
ingang van de kapel Tussen een haag 
van Volksunievlaggen, gevolgd door de 
rouwende familie en vrienden en ge
volgd door vele bloemenkransen, kwam 
de stoet even voor elf uur aan de kapel 
aan Op deze koude novemberdag was 
er geen geluid te horen : de stilte van 
de ernst en van de rouw zou gans de 
p' '°^htigheid van de begrafenis beheer
sen 

De eucharistieviering in de sobere, 
moderne kapel is een der indrukwek
kendste die wij ooit hebben meege
maak t omwille van de stijl Het is bijna 
vanzelfsprekend dat Etienne Slosse op 
die wijze werd begraven en toch was 
het treffend hoezeer de stijl en de sfeer 
van deze plechtigheid bij zijn figuur 
pp'-'-pn 

'̂̂ it de homilie, die vooral het diep 
g iof van Etienne Slosse onderlijnde, 
als: evangelische belevenis, onthouden 
w<̂  dat hij het eerste ontwerp voor deze 
k^rk heeft gemaakt en er nog de zondag 
vóór zijn besrafenis als voorlezer had 
gefungeerd Een tot dan toe praktisch 
onbekend aspekt van een inderdaad wel 
zeer werkzaam en zeer tnec^ewiid leven. 

slechts evenveel beheersing Door zoveel 
t rouwe en oprechte vrienden omringd 
te zijn geweest zal voor mevrouw Slos
se en de haren stelling een steun ge
weest zijn op deze voor hen zo pijnlijke 
dag 

PERSONALITEITEN 

LICHT UITZENDEN 

De offergang duurde zeer lang. De 
muzikale fijnproever, die Etienne Slos
se was, werd herdacht met enkele zeer 
mooie klassieke s tukken : «Ase's 
Dood» van Grieg en enkele fragmen
ten uit het klassiek repertoire Het 
doodsantje «hoopvol aandenken aan de 
heer Etienne Slosse» was in zijn ge-
denktekst opgevat in he t teken van de 
liefde en van de gemeenschap, kracht 
en werkelijkheid in het leven van de 
overledene Het besluit met een citaat 
uit het « Klein Verschaeve Brevier » dat 
zilt levensopdracht weergeeft. 

« Wie alleen op zijn plicht heel de 
wp kzaamheid zijns levens kan schra
gen heeft de prikkelingen en de zoet
heid der hoop niet nodig Hii kan wer
ken in den nacht, hij kan licht uitzen
den vanuit ziin eiffen dnnVpr» 

BLOEMEN 

Alle arrondissementele leidingen van 
de Volksunie en heel wat afdehngen 
eerden Etienne Slosse met een bloemen
krans. We zagen een zeer mooie krans 
van het parti jbestuur, van het Lodewijk 
Dosfelmstituut, van zijn politieke vrien-
der uit de antwerpse provincieraad, van 
het advokatenkantoor H Schiltz-Doe-
venspeck en personeel, van de heer 
Rudi Vander Paal, en van zovele ande
ren nog Bloemen zijn de taal der lief
de, in deze bloemenzee zagen we de 
genegenheid van zovelen voor Et ienne 
Slosse 

ZWAAR GETROFFEN FAMILIE 

Mevrouw Etienne Slosse en haar twee 
dochtertjes en de moeder van onze diep-
bet reurde vriend leidden samen me t 
andere nauwe verwanten de rouw. Te

genover hun beheerste smar t paste 

Onder de personaliteiten die de be
grafenis bijwoonden bevonden zich 
C V P - volksvertegenwoordiger Blan-
qauert, de bestendige afgevaardigden 
van de provincie Antwerpen De Vocht 
en Morrens (C V P.) en Cassiers 
( B S P ), de heer Johan Fleerackers. ka
binetschef van de minister van Neder
landse Kuituur , de heren Van Assche, 
Orient voorzitter van de vlaamse vere
niging voor watersport , Rudi Van der 
Paal Jan Nuyts, hoofdredakteur van 
't Pall ieterke verscheidene fraktielei-
ders uit de antwerpse provincieraad en 
anderen 

KERKHOFWAARTS 

Gevolgd door een lange sliert wagens 
reed na de dienst de lijkwagen (met 
vier wagens volgeladen met bloemen
kransen) naar het kerkhof te Schoten. 
Een ijzige wind woei over deze doden-
vlakte toen d-̂  kist naar het graf werd 
gedragen Vaandels en rouwenden 
schaarden zich rond de rustplaats na de 
laatste gebeden spraken de heren Wae-
gemans, Coppieters en Jorisser, als 
vrienden doch ook namens de provin-
cieraadsfraktie, het Dosfelmstituut en 
de part i j Oud-volksvertegenwoordiger 
Ward Hermans droeg dan tot slot een 
sterk bewogen gedicht voor, dat hij 
schreef daags na het ongeval dat Etien
ne Slosse het leven kostte. 

Etienne Slosse rust nu onder het 
groen tapijt in de linkerhoek van de 
schotense begraafplaats. De woorden 
van hulde en troost zijn verklonken de 
bloemen zullen verwelken, voor dit rus
teloos talent is de rust gekomen Wij 
hebben hem allen begraven in d<̂  stijl, 
die zijn leven kenmerkte , een stijl van 
voornaamheid zonder hoogmoed, een 
stempel die hij mede heeft gedrukt op 
he t komend vlaams geslacht 

Ward Hermans en volksvertegenwoor
diger Coppieters nemen diep bewogen 

afscheid. 

Mr. Waegenmans tijdens zijn rouwhulde met naast zich senator Wim Jorissen. 

BEZIELER 

Ml Waegemans, jraktievoorzitter 
van de Volkwnie in de antwerpse 
piovinci^iaad, belichtte vooral de fi
guur van Etienne Slosse als spil van 
de jraktte, in wiens handen alle werk 
en voorbereiding voor de VU-tussen-
komsten en initiatieven op provin
ciaal vlak veilig waren. Ook bi] de 
politieke tegenstrevers in de raad had 
men veel respekt voor de degelijke 
en verantwcAyrde tussenkomsten van 
Etienne Slosse en voor zijn open, be
gripsvolle doch ook principiële hou
ding 

DIENSTBAARHEID 

Volksvei tegeniüoo! diger Coppieters 
— die de tekst van het doodsantje 
had opgesteld — spiak vooral vanuit 
de K)ptiek : de mens Slosse en zijn 
bindingen met het Dosfelmstituut. 
De beschikbaarheid, de dienstbaar-: 
held van Etienne was een der hoofd
kenmerken van zijn leven, een leven 
van dienende liefde, geheel in de 
geest die onder meer spreekt uit de 
gedichten aan Wies Moens, vcK>tal 
waar deze het heeft over de openheid 
en de hulpvaal digheid zoals « het 
een goede herder past >. Maurits Cop
pieters herinnerde aan de kursussen 
va < het Dosfelmstituut en aan de 
genegenheid die « zijn » kursisten 
Etienne toedroegen. Evenals mr. Wa-
gemans betuigde hij zijn zeer mnige 
deelneming aan mevrouw Slosse, echt
genote en moeder, de kinderen en de 
familie. 

ORDE, METODE, 
BESCHEIDEN 

Senator Jorissen herinnerde in zijn 
toespiaak aan de metode en de orde 
die Etienne Slosse kenschetsten. Als 
modelambtenaar was hij een tiptsche 
en waardevolle inbreng in een partij 
waar dergelijke stijl vreemd was. 
« We hebben Etienne m de partij 
weten komen, wonderlijk bescheiden 
voor iemand die aan politiek wilde 
doen. En eigenlijk wilde hij ook geen 
leidende post ». Hij wachtte beschei
den en werd geleidelijk een van het 
half dozijn sleutelfiguren waarop de 
partij draaide. Al zijn funkties en ti
tels gaf hij ztjn lAalle inhoud^ met 
modelwerk. « Met zijn rustig karak
ter was hl] een rusteloos werker. 
Doch tekende hem de diepste ernst 
dan was hij paradoksaal genoeg ook 
de man in de partij met het meest 
gevoel voor humor : tntellektueel 
scherpzinnige humor, diepmenselijke 
humor. Hij was de gedroomde jee^t-
kronieker met een merkwaardie. 'a-
lent om vrienden en kennissen hu
moristisch te tiperen ». Het was oMk 
dat talent dat de hoeken kon afron
den. 

Na hulde te hebben gebracht aan 
zijn intellektiiele gaven besloot sena
tor Jorissen als volgt « We hadden 
hem bestemd voor de senaat. Ieder
een zou dan geweten hebben wie hij 
was en wat hij kon. Op zijn 38 laar 
stond hij pas op de drempel vati een 
loopbaan, die schitterend zou geweest 
zijn Het heeft met mfogen zijn >. 
Spreker betuigde tot slot de familie 
zijn deelneming namens de partij en 
zich zelf en verzekerde haar van de 
grootst mogelijke steun. 

UW NACHT BENEVELT MIJ 

11 w nacht benevelt mij 

Mijn ogen vol verdriet. 

Ik zie uw graf vooi mtj... 

En ik geloof het niet! 

Te koit de vriendschapsdi oom 

te lang de harde pijn. 

Uw beeld, het blijft ons bij 

Het leeft zo fel in ons. 

Verenigd tn de geest 

Veel steikei dan in hions 

(Citaai uil giajgeiiitlu van W aid 
Hei mans.) 
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HET A N T W 
Het voorlopige antwoord van Frankrijk-de Gaulle is gekomen. Voorlopig, niet 

omdat men nu al zou kunnen weten dat er heel spoedig een ander antwoord dan 
de weigering te devalueren, moet komen, omdat het inderdaad niet duidelijk is 
of het franse antwoord voor de komende jaren of zelfs maanden voldoening zal 
geven. 

Op een zeldzame uitzondering na leek tot vlak voor de uiterst korte regerings
mededeling, die duidelijk de hand van de Gaulle liet zien, vrijwel iedereen zeker 
dat de franse frank zou gedevalueerd worden. De enige vraag die schijnbaar nog 
overbleef was : hoeveel ? Rond de 10 % zoals ook de meesten hoopten, of tot 
25 % zoals anderen vreesden. Een enkele joernalist hield ook nog rekening met: 
géén devaluatie. Dat lag ten slotte ook in de vraag die hier vorige week werd 
gesteld : zal de Gaulle de beperkingen opleggen die onvermijdelijk lijken ? 

Hoe onverwacht schijnbaar ook, de 
Gaulle heeft de 8e devaluatie van de 
franse frank sinds 1945 geweigerd. De 
Ie devaluatie gebeurde op tweede kerst
dag 1945 en voor de dollar die tot dan 
toe 50 ffr. waard was, kreeg men er nu 
119,1 ffr. Drie jaar later, in oktober 1948 
moesten de Fransen al 263,5 ffr. betalen 
voor diezelfde dollar. Enkele maanden 
nadien, op 2 april 1949 volgde een lich
tere aanpassing : het werd 272 ffr. per 
dollar. Nauwelijks vijf maanden later 
devalueerde het engelse pond en sleur
de de ffr. mee; het verschil is nu heel 
wat groter : 350 ffr. voor één dollar. 

Rond die tijd begint het Marshall-plan 
écht te werken, d.w.z. de rezultaten be
ginnen duidelijk te worden. Door Geor
ge C. Marshall in juni 1947 voorgesteld 
en in april 1948 door het Kongres goed
gekeurd, was het «European Recovery 
Program » (ERP : Europees herstel-pro
gramma), natuurlijk geen liefdadig-
heidsinsteling, maar toch de onmisbare 
hulp waardoor Europa de gevolgen van 

de oorlog te boven kwam. Voor bepaalde 
kringen is het natuurlijk «wansmake
lijk » hieraan te herinneren! En dat het 
Marshall-plan in de tweede periode, na 
het uitbreken van de koreaanse oorlog 
ook een militaire betekenis kreeg, « be
kent » elk amerikaans naslagwerk! In 
elk geval : de ffr. houdt het nu acht 
jaar lang vol. Op 10 augustus 1957 volgt 
dan de zgn. « Operatie 20 % ». D.w.z. dat 
de invoer met 20 % beboet wordt, ter
wijl de uitvoer 20 % steun krijgt. Deze 
als het ware heimelijke devaluatie heeft 
als gevolg dat de geldwisselaars nu 
420 ffr. vragen en krijgen voor elke dol
lar. 

In 1958 komt de Gaulle aan de macht 
en in 1959 worden de 20 % boeten en 
steungelden afgeschaft en krijgt de 
amerikaanse toerist en handelsman voor 
zijn dollar 493,7 ffr. Tegelijk wordt de 
NF, de nieuwe, zware franse frank ge
boren, die honderd oude franks waard is 
(d.i. 10 bfr.)Vorige week hebben we al 
gewezen op de politiek-financiële strijd 
van de GauUe. Minder dan een jaar ge
leden moesten de dollar en het bestaan
de sisteem zich werkelijk schrap zetten 
tegen de zetten die de Gaulle en zijn 
raadgevers tegen hen uithaalden. 

Tans zegt iedereen, en het is nog waar 
ook, dat de wekenlange stakingen en 
ïoals de GauUe het zondagavond zelf 
zei, stakingen met een omvang en ge
volgen als zelden tevoren, de oorzaak 
zijn van wat nu gebeurt. Men moet ech
ter nog een verder liggende vraag stel
len : zou, ook zonder die feiten, de fran
se ekonomie sterk en levenskrachtig ge
noeg geweest zijn ? Maar dit is, gezien 
het anders verlopen is, niet langer een 
vraag waarop een antwoord kan gege
ven worden. Frankrijk is zijn financiële 
macht kwijt. De Gaulle heeft moeten 
teruggrijpen naar zijn «radio-oproep» 
van het laatste ogenblik. Heeft moeten 
teruggrijpen naar het pokerspel van de 
laatste kans. De politieke figuur, de 
Gaulle, kon of wilde zichzelf niet tegen
spreken en doen wat hij zo kort tevoren 
nog « absurd » had genoemd. En zo ra
ken we de politieke komplikaties van 
de financiële wereld. Niets immers is 
ooit louter financieel of louter politiek 
of louter ekonomisch. 

Wat een nederlandse krant schreef is 
waar : «Vergeleken met de franse 
frank, en ook vergeleken met het pond 
of de dollar, ziet de Duitse mark er uit 
als één bonk kracht». En toch Stak om-' 
wille van de politieke verhoudingen, de 
«herwaardering» van de D.M. bij de 
mogelijkheden. Daarom stelden we de 
vraag naar de voorwaarden die de 
Bondsrepubliek zou durven stellen. De 
Bondsrepubliek heeft gewoonweg ge
weigerd ! Iets ongehoords in de na-oor-
logse geschiedenis! Begrijpelijk mis
schien omdat het over zoveel geld gaat! 
Deze duitse houding verklaart wellicht 
ook de amerikaanse : de Bondsrepu
bliek mag niet té sterk worden in Euro
pa, daarom wordt Frankrijk « mild » ge
holpen. En met des te meer « genoegen » 
omdat de Gaulle moet afzien van 
atoomproeven in het volgende jaar, het 
Concorde-projekt moet besnoeien, en in 

OORD 
elk geval steeds meer afhankelijk wordt. 

Het antwoord van de Gaulle is het 
antwoord van iemand die in de moge
lijkheden van zijn land en volk wil ge
loven — en dat siert hem. Maar het zou 
ook het antwoord kunnen zijn van 
iemand die weigert de gehele ingewik
kelde werkelijkheid te zien en te aan
vaarden, het zou het antwoord kunnen 
zijn van de zelfoverschatting! Hoe diep 
Mao ook denkt, en hoe ijverig zijn trou
we volgelingen ook propaganda maken, 
het zal niet de ekonomische en de finan
ciële macht van China zijn die hierin 
zal beslissen. 

Uitgerust met helmen en lange stokken 
oefenen studenten die lid zijn van de 
Japanse kommunistische partij zich in 
de techniek van straatgevechten. Dit 
toneel speelt zich af voor de universi
teit van Tokio nadat het reeds herhaal
delijk tot botsingen kwam tussen 
politie en studenten. De politie van 
Tokio heeft trouwens niet alleen regel
matig de handen vol met linksgezinde 
studenten, ook rechtse studentenorga-
nizaties bezorgen haar bij tijd en wijle 

veel kopzorgen. 

DEZE WEEK 
IIS DE WERELD 
• De beslissing van de Gaulle niet te 

devalueren wordt met verbazing aan
hoord, en de noodzakelijke bezuini
gingsmaatregelen worden met span
ning afgewacht tot dinsdagnamiddag: 
de GauUe geeft toe dat hij zijn 
atoommacht niet in het voorziene 
tijdsschema kan opbouwen. De socia
le gevolgen van de beslissing zijn nog 
heel onzeker, zoals ook de houding 
van de Fransen na de plechtige op
roep van hun prezident onbereken
baar is. 

• Het Egypte van Nasser kent nu zijn 
eigen studentenonlusten. Blijkbaar 
was de beroering al een tijdje bezig, 
maar hadden de persagentschappen 
het niet nodig geoordeeld er een paar 
regeltjes aan te besteden. Maar de 
studenten in Alexandrië hebben in 
Egypte niet de betekenis die de pa-
rijse studenten in Frankrijk hebben. 

• De beslissing schijnt gevallen te zijn : 
Saigon komt naar Parijs. Dit bericht 
komt echter in volle verwarring, en 
zonder dat die verwarring wordt op
geklaard : welke afspraken bestaan 
er over het samenstellen van de af
vaardigingen (twee, of vier, of hoe
veel ?), wie heeft wat achter de 
schermen toegegeven (Hanoi moet 
Saigon dan toch maar dulden), en on
der welke druk ? 

Geheel Europa lijkt wel in twee gro
te blokken verdeeld, hetzelfde schijnt 
ook wel voor de gehele wereld te gel
den, als men ten minste niet voldoende 
aandacht besteedt aan het reusachtige 
China ! En toch is ook dit vlug en al
gemeen overzicht onjuist : er zijn ook 
in Europa nog een aantal onafhanke
lijke staten die tot geen van beide blok
ken behoren. Altans niet officieel en 
volgens de gesloten verdragen. Er zijn 
de onbelangrijke maar toch onafhan
kelijke staatjes als Monako, Andorra 
en Liechtenstein (dit laatste is voor za
kenlui, financiers en allerlei intrigan
ten wel belangrijk !). Daarnaast is er 
echter ook nog Joegoslavië, dat wel de 
meest eigenaardige toestand kent : als 
uiterlijk kommunistisch land alleen 
maar door de bescherming van het 
niet-kommunistische westen te kunnen 
voortbestaan. 

Maar ook Zwitserland en Zweden die 
al heel lang buiten elk europees en we-
reldkonflikt konden blijven, behoren 
tot geen van de beide machtsgroepen, 
Zwitserland behoort niet eens tot de 
Uno. 

Als tegenhanger van Joegoslavië 
staat boven in de kaart van Europa het 
zeer grote grondgebied van Finland, in 
het Fins, van Suomi, getekend. Finland 
is heel beslist geen kommunistisch 
land, ook al is de grootste partij de 
kommunistisch-gerichte Demokratische 
Unie van het Finse volk. De grootste 
partij maar die niet meer dan één 
vierde van de « Eduskunta » (het één
kamer-parlement met 200 zetels) bezet. 
Maar dit demokratische land is ont
staan en is blijven bestaan hoewel het 
al te dicht bij de Sovjetunie ligt, al te 
weinig bevolkt is, militair al te zwak 
is, al te zeer bedreigd was vooral als 
gevolg van de tweede wereldoorlog, om 
niet in zeer ruime mate afhankelijk te 
zijn van de sovjetpolitiek. 

Met de Hongaren vormen de Finnen 
een eigen bevolkingsgroep in Europa ; 
zij kwamen hier binnen vóór de Sla
ven en zij alleen bleven na die Sla
vische overstroming over. Het Fins-
Hongaars vormt een niet-germaanse. 

SUOMI 
niet-slavische en niet-romaanse taal
groep, maar eigenaardig genoeg liggen 
Fins en Hongaars niet zo dicht bij el
kaar zodat bv. de Hongaren de Finnen 
zouden kunnen begrijpen. De verre 
eerste oorsprong van deze groep is 
duister en de lange geschiedenis voor 
1809 is volledig verweven met de ge
schiedenis van Zweden. Van een Zwa
den dat zelf kultureel en ekonomisch" 
bijna geen betekenis had en dat slechts 
bij gelegenheid bewees dat de oorlogs-
« deugden » van de Vikingers nog niet 
verdwenen waren. De ook toen al 
strijdbare Finnen waren toen altijd op 
een of andere manier in die veldtoch
ten verwikkeld. 

De kleine, maar invloedrijke zweeds-
sprekende bovenlaag kreeg wellicht 
een eerste klap toen Finland door Rus
land werd veroverd. Dit gebeurde om
dat Zweden niet wilde meewerken aan 
de blokkade tegen Engeland en krach
tens een overeenkomst tussen Napo
leon en de tsaar. Finland werd een 
russisch grootvorstendom en de tsaar 
werd grootvorst van de Finnen. Dit 
was natuurlijk geen onafhankelijkheid, 
zelfs niet in schijn, en geen verbete
ring van de maatschappelijke verhou
dingen. Een vlugge blik op de toestan
den in Rusland zelf is voldoende om te 
weten dat in een buitengewest, dat in 
een wingewest, de toestand alleen maar 
erger kan zijn. Maar de zweedse over
heersing was geschokt, en langzaam 
zou in de 19e eeuw het finse nationale 
bewustzijn groeien. Na de staatsgreep 
van 1917 was Finland het eerste en ook 
het enige land van de russische staten
bond waarop de sovjets het beginsel 
van het recht op onafhankelijkheid 
hebben toegepast. De volkskommissa-
ris voor nationaliteiten was de nog on
bekende Josip Stalin. De erkenning van 
Finland zijn eerste enigszins belang
rijke regeringsdaad. Zowat 20 jaar la
ter verklaarde diezelfde Stalin dat zijn 
reusachtig rijk bedreigd werd door de 
4.000.000 Finnen. De moderne tragedie 
van Finland begon, een tragedie waar
in de mannelijke houding van de ge
hele bevolking eerbied afgedwongen 
heeft. Niet alleen tijdens de dubbele 
oorlog, maar ook in de nederlaag : Fin
land heeft zijn « oorlogsschuld » aan 
Rusland volledig afbetaald. Finland 
weet en beseft dat het niet leven kan 
zonder de toestemming van Rusland. 
Finland ondergaat het dat de sovjet-
heersers zichzelf in Finland uitnodigen 
en finse ministers en prezidenten zelfs 
naar Novosibirsk ontbieden. Maar de 
Finnen blijven zichzelf. Zij beelden 
zich niets in, ze leven niet in een 
droom : het groene goud van hun wou
den, hun duizend meren, hun eigen le
ven en taal verdedigen ze met de moed 
waarmee ze desnoods tegen een woe
dende beer zullen vechten. Finland 
« doet het zelf ». Een voorbeeld. 

\ 
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lERANDERING 
Schrandere joernalisten heb

ben opgemerkt dat Frankr i jk 
t i jdens de voorbije bijeenkomst 
Van de Nato te Brussel nogal 
meegaande was Verwacht 
word t zelfs dat Frankri jk, d i . 
de Gaulle, er niet meer aan 
denkt volgend jaar volledig 
he t verdrag te verlaten En de 
ui t leg IS men zeer diepzinnig 
gaan zoeken in de indruk die 
d e bezetting van Tsjecho-Slova-
kije op de prezident gemaakt 
heeft Dat die bezetting ook op 
de zeer nuchtere politikus de 
GauUe, een grote indruk heeft 
gemaakt moet inderdaad niet 
betwijfeld worden 

Het is echter wel verwon
derli jk dat de bevoegde waar
nemers tot de Nato-bijeen-
komst in Brusse^ moesten 
wachten om dat duidelijk te 
7ien In de officiële verklar ing 
die, zoals gewoonlij"k, na de 
eerste franse ministerraad die 
volgde op de reis van de Gaul
le in Turkij'e werd afgelegd 
stond toch al te lezen dat « het 
staatshoofd (nee, er staat niet 
p rez iden t ' ) niet de bedoeling 
had te verhinderen dat Turkije 

Een franse tank voor het plaatsen van bruggen op onderbouw, 
minuten een brug van 22 m lengte vervoeren 

SPION X 
Pas sinds enkele jaren is de Sovjetunie 

er duidelijk op uit (*ok aan het toerisme te 
verdienen. Een toerisme dat nog altijd in 
voor ons, xuesteise mensen^ ongewone om 
standigheden verloopt maar toch sterk ver
schilt van wat ongeveer tien jaar geleden 
daar toerisme werd genoemd Toch gebeurt 
het nogal dikwijls dat toeristen tn infoei-
Itjklieden gei aken Iemand meent dal de 
iovjetgrondwet, die vrijheid van godsdienst 
voorziet, ernstig moet worden opgenomen, 
en meent dan verder dat hij russische bij 
bels mag i'erdelen. Spoedig ondervindt hij 
dat de geheime politie tu deze politiestaat 
dat al even wemig aanvaardt als de Och 
rana, de tsaristische geheime politie het in
voeren van 11. Das Kapital >. Desnoods u\>rdt 
die loenst ah spion of ten minste als ge
heim agent aangehouden Vn veroordeeld. 
Maar ook de gewoonweg onbedachtzame, 
onvoorzichtige reiziger die een brug foto
grafeert, x>t een mooie boom m de buurt 
van een militair « geheim » waarvan hij 
het bestaan met eens vermoedt, loopt daar 
zeer ernstig gevaar In elk geval veel meer 
dan hier waar toch ook voorschriften be
staan die met zoveel verschillen van de rus
sische ! Spion X, als echte spion, want die 
zijn er natuurlijk ook, en die komen ook 
wel als toerist het land binnen, als gewoon 
westers nieuwsgierige, als prtiftterend smok 
keiaar, is ginds een « werkelijkheid » van 
elke dag 

Dergelijke spionnen lopen m het westen 
ook rond Hoewel er hier veel minder rus-
sisihe toeristen zijn, er zijn des te meer 
partijgenoten Maar evenmin als elke toe
rist uit het bedorven westen een spion is, 
evenmin is elke partijgencfot een spion. 
Als men echter de sovjet-russische normen 
zou toepassen waarvolgens iemand een ge
heim agent is, een <ordeverstoorder, een on
ruststoker en een gevaar voor de bestaan 
de maatschappij, dan zouden wel heel wei
nig partijgenoten ontsnappen aan deze 
kwalijikatie 

Veel meer echter dan het oosten wordt 
het westen opgeschrikt door grote spwn-
vagezaken Of beter, het zou er kunnen 
door worden opgeschrikt, want verder dan 
een vluchtige sensatie reikt dit alles ge-
u^onhjk met. Voor wat de eigen mensen 
betreft, was er tn de komrnanisttsche we
reld alleen het geval Pennkovskt, de an
dere veroordeelden, of dat nu te recht of 
ten onrechte gebeurde, waren buitenlan
ders Niemand zal nu nog Slanski of de
mentis of Beria als handlangers van het ka
pitalisme beschouwen. Maar het westen 
heeft talrijke en uiterst belangrijke spion-
nagezaken gekend, en zal die tn de toekomst 
ivel blijven kennen. Het neutrale Zweden 

ontsnapte er niet aan Het toch zo natio
naal bewuste Frankrijk evenmin Het Ver
enigd Koninkrijk met zijn legendarisch ge 
wXtrden geheime dienst, de Intelligence Ser
vice, werd de laatste jaren en vooral de 
laatste maanden wel het zwaarst van al ge
troffen Tot tn de hoogste toppen. En tn 
de voorbije maand bleek nog eens, voor de 
zoveelste maal, hoezeer het verdeelde Duits
land met zijn recent verleden waardoor zo-
velen, tot in de hctogste rangen, kwetsbaar 
zijn geworden, als het ware een oefenveld 
voor spionnen is geworden 

Het geval van admiraal Ludke, die tn 
Casteau nogal eens geheime dokumenten 
ontleende en fotografeerde, de diefstal van 
de Sideivmderrakel, het verzenden van die 
raket als gewoon vrachtgoed van geringe 
tuaarde naar Moskou, wai aanleiding om te 
spreken over de grootste spionnagezaak van 
deze ttjd Dit kon echter alleen maar ge
schreven worden door wie de zaak Philby 
gemakkelijkheidshalve vergeten was. Door 
wie met wenste te herinneren aan Blake en 
aan Klaus Fuchs' Ludke trachtte zelfs met 
naar het oosten te vluchten, misschien was 
hij daar met eens welkom De naar Moskou 
gevluchte Philby wordt zelfs daar nog als 
agent gebruikt . de publikafie van zijn et-
gen lezing over zijn spionageaktiviteit werd 
nog nis zijn laatste zet tn het westen ge
bruikt. 

Philby of Ludke of de totaal vnbelang 
rijke mannetjes die de Sidewinderraket heb
ben gestolen, en zovele anderen zijn nooit 
tets anders dan een X, zolang ztj tn de 
strikte zm van het woord spion of gehei
me agent zijn Sommigen doen het uit 
overtuiging : de tweede vrouw van Philby 
kreeg van hem als antwoord op haar vraag 
« Wat IS voor uw leven belangrijker, ik en 
de kinderen of de kommunistische par 
tij ^ » te horen « De partij ' » £71 toen ze 
zei « Ge hadt met een kommuniste moeten 
trouiuen, met een overtuigde kommuniste 
en met niemand anders >, klonk het onbe 
uogen « Natuurlijk hebt ge gelijk » Maar 
talloos zijn daarnaast zij die alleen akttef 
zijn uit angst of omwille van wat geld Er 
zijn groten en kiemen, velen brengen en
kel een klem berichtje of een fol\3 en
kelen leveren lijsten van de geheime agen
ten van de tegenpartij Spionnage ts een 
groot bedrijf geworden, het aantal < aan-
gestelden » groeit voortdurend aan Mis
schien ook volgens de wet van Parkinson • 
zoals bureelratten bureelratten produceren, 
zo produceren spionnen wellicht spionnen. 
Het westen kan vele kleine Xen verteren, 
maar de grvte X is altijd levensgevaarlijk. 

N. 

tipe AMX-30, kan binnen enkele 
en plaatsen. 

zou deel uit maken van de 
Nato» Een dubbel interessante 
tekst • omwille van de preten
tie die er uit spreekt, en omdat 
toen toch al duidelijk was wat 
een drietal weken later «ont
dek t» werd 

SOVJET-ZEEMACHT 

Er wordt heel wat gesproken 
er. geschreven over de sterk 
aangroeiende aanwezigheid van 
sovjetschepen m de Middel
landse Zee Over de sovjet
macht m de Baltische Zee 
wordï volledig gezwegen 
W a a r o m ' Omdat er geen 
klaargestoomde teksten over 
geleverd w o r d e n ' En toch is 
een oorlogsschip de « Krake » 
dat wel de Ulbricht-vlag voert 
maar dat betekent natuurlijk 
niets, voortdurend geankerd 
midden in de internationale 
toegang tot de Baltische Zee, 
op 6 zeemijlen van de vuur

toren van Manenleuchte en op 
11 km van de kust van het ei
land Fehmarn Zo worden dag 
en nacht alle schepen die varen 
tussen Denemarken en Duits
land gekontroleerd Bij de be
zetting van Tsjecho-Slovakije 
werd dit »chip door meerdere 
andere versterkt 

Buiten de Baltische Zee 
« oefenen » de russischo oorlogs
schepen heel dikwijls m de zee 
voor Noorwegen Soms worden 
zt zelfs tot bil de Azoreneilan-
der en bij de Bermuden gesi
gnaleerd De sovietzeemacht 
heeft zich de laatste jaren ge
weldig ontwikkeld en is zeer 
sterk geworden Natuurlijk al
tijd in dienst van de vrede ' 

Ook m dienst van de kom
munistische gelijkheidsgedach-
te ' De tucht en de organizatie 
van de marine ^chijnt een ge
trouwe kopie te zijii van de 
tsaristische De strenge tucht 
en de absolute macht van de 
officieren, m dienst van de 
str i jdvaardigheid! 

GEVAARLIJKE HOEK 

In de skandinavische landen 
is het leven meestal zo rustig 
dat hun bestaan als het ware 
vergeten wordt En toch vor
men Finland, Zweden, Noorwe
gen en Denemarken een be
langrijke hoek in de kaart van 
Europa Twee landen Finland 
en Zweden houden zich buiten 
elk internationaal verdrag Fin
land noodgedwongen gedwon
gen nl door de Sovjetunie en 
uix grote voorzichtigheid Zwe
den niet even zeer gedwongen 
als Finland maar toch ook 
vooral uit 'veiligheidsoverwe
gingen Noorwegen en Dene
marken behoren tot de Nato, 
ook omwille van hun veilig
heid Zo IS het wel duidelijk 
hoe wemig overzichtelijk de 
toestand daar is HOP weinig 
verdedigingskansen de Nato er 
heeft En zo wordt het ook heel 
begrijpelijk waarom de Sovjets 
altijd opnieuw trachten deze 
landen te intimideren De 
vriendschapsbezoeken in die 
landen zijn niets anders dan 
stille bedreigingen. 

In Korea duurt de oorlog voort, zij het dan een eerder « stille » 
oorlog. De kont ras ptonage van Zuid Korea zoekt onverpoosd 
naar Noordkoreanen, die Zuid-Korea binnensijpelen. Onlangs 
werden 35 infiltranten gedood en twee gevangen genomen Hter 
de speciale zuidkoreaanse kommandos btj de lijken van vier, 

neergeschoten noordkoreaanse infiltranten. 



2. 

Het eerste centrum dat dr. Hemerückx nabij Madras oprichtte. Is Polimbakkam. 

Modern, maar zonder lukse. Funktioneel. maar niet geimprovizeerd. Goed uitgerust, 

maar zonder overbodigheden. Het personeel bestond aanvankelijk uit dr. Hemerijckx 

zelf, een vrouwelijke arts, mej. Vellut, en twee ziekendiensters. Dit kader werd ge

leidelijk aangevuld met Indisch personeel, waaronder bij voorbeeld een ortopedisch 

chirurg. 

In het centrum verblijven normaal geen melaatsen, tenzij bij akute aanvallen of be

handeling die hospitalizatie noodzakelijk maken. 

Vanuit Polambakkam vertrekken de dagelijkse tochten, per auto of per fiets, onder 

de stromende moessonregen dikwijls nog het beste vervoermiddel, naar de 54 < kli

nieken onder de bomen » (zoals ze beroemd zijn geworden) in de omgeving ~ een 

gebied even groot als de provincie Brabant. Daar komeji de melaatsen dan samen 

om verzorgd te worden. 

\ 

€ En gelachen dat we dikwijls hebben, 
als we met één van onze oude tuffers weer 
eens bleven steken in het midden van een 
rivier, of als ik met mijn pikkelen omhoog 
door de enige stoel viel, die men ergens in 
een dorp had kunnen < organizeren > als 
konsultatiekamer op het dorpsplein >. 

Polambakkam is het grootste en best uil. 
geruste centrum voor de leprabestrijding, 
en dient nu als model voor de nieuwe die 
overal worden opgericht 

Het was een privaat-belgische instelling, 
maar zoals aanvankelijk werd overeenge
komen, werd ze na vijf jaar overgemaakt 
aan de indische regering. 

< Maar ik heb eerst nog de auto's moe
ten vernieuwen, want met die versleten 
mormel» dierf ik niet bij de mensen aan
komen. > 

AMUZANT 

Wie dr. Hemerijckx hocrï vertellen over 
zijn tochten en zijn werk in de hele of 
halve wildernis, krijgt de indruk dat hij 
zich daarbij reuze geamuzeerd heeft 

De tegenwerking die de pioniers-dok-
ters uit de romans allemaal zo moeilijk; 
maar uiteindelijk triomfantelijk, te boven 
kwamen, heeft hij niet gekend. 

Natuurlijk, met de inlandse helpers ging 
het al eens mis. « Ik moest dan maar wat 
vodden over mijn lijf hangen, en een beet
je zoï doen, wat zingen en dansen en zo, 
en dan ging het wel weer. > 

Hier en daar sloegen alle inboorlingen 
wel eens op de vlucht, wanneer hij per 
vclo uit het woud opdook — ongevaarlijk 
overigens, want alleen gewapend met een 
injektiespuit en een pennemes. Er zat dan 
nieïs anders op dan ïe wachten tot ze voor
zichtig weer kwamen opdagen. 

Van leeuwen en tijgers heeft dr. Heme
rijckx geen last gehad. « Als ge er een te
genkomt, placht hij toï zijn medewerkers 
ïe zeggen als zij er met de fiets op uit
trokken, vergeet dan niet op tijd te bel
len. » 

€ Dat de slangen rond en onder uw meu
bels kruipen, dat wordt ge gewoon Daar
bij, nis ge die beesten met rust laat doen 
zij heï ook wel. En doen ze het niet, dan 
kunt ge ze met een gewone stok wel de 
baas. 's Nachts, dan moet ge {och wat op
letten dat ge er in heï donker geen vast
pakt want dan zou ze wel durven bij
ten > 

Schrik van de lepra ? Natuurlijk n ie t 
Ze is immers maar weinig besmettelijk. 
< En daarbij, schrik, dat kon nie t Als ge 
die melaatsen daar moest staan verzorgen 
met handschoenen aan, ge zaagt ze de keer 
nadien zeker niet terug >. 

< Van al die vertelselkens over gevaren 
en zo, moet ge niet ïe veel geloven. Wat 
ik van mijn werk in Afrika en Azië kan 
zeggen, is dat het mij altijd goed vermaakt 
heeft * 

DANKBAARHEID 

Rijk, neen, dat is dr. Hemerijckx met 
zijn werk niet geworden. < Een behoor
lijke wedde, natuurlijk, en wat moet een 
mens al meer hebben, nietwaar? » 

Zijn werk heeft hem echter veel grotere 

voldoeningen geschonken dan geld. 
Het vervult hem met dankbaarheid dat 

hij zolang het zware pionierswerk voor de 
leprabesti ijding heeft kunnen volbrengen, 
en het vervult hem met dankbaarheid dat 
de mensen daarvoor allemaal zo erkente
lijk zijn. 

Hij is blij dat hij met pausen en konin
gen en prezidenten kon spreken, over zijn 
werk, over zijn zieken, over zijn plannen, 
niet om hem zelf, maar om de melaatsen. 
Hij is blij met de vele hoge onderscheidin
gen die hij kreeg in België, in Amerika, 
in Afnka, in Rome en overal, omdat ze 
bewijzen dat men er overal op aarde prijs 
op stelt dat de melaatsen genezen worden, 
in plaats van als afval opzij te worden ge
gooid 

Hij is ïevreden omdat hij zo vele dui
zenden ongelukkigen daadwerkelijk heeft 
kunnen helpen. 

Hij is er — toch — een beetje fier op 
dat hij de wagen van de leprabestrijdmg 
aan het rollen heeft gebracht, en gelukkig 
dat hij verder rolt in de goede richting 

Met ontroering heeft hij uit de vele, 
vele universiteiten, waat hij gast-professor 
was, de jongeren zien optrekken. Sommi
gen onder hen zijn ondertussen befaamde 
geleerden geworden De meesten staan aan 
het front strijdend tegen de lepra. 

In één woord — maar dr Hemerijckx 
zegt het niet zelf — hij kent de enorme 
en zo zeldzame voldoening te weten dat 
hij een daad heeft gesteld, en dat die daad 
een weldaad is voor de mensen. 

RUST 

Nu is de dokter, zoals dat heet op rust 
Of, zoals dat nog heet niet meer aktief. 

Maar gisteren woonde hij een kongres 

.A'S» 

BIJ DE FOTO'S : Hoofd van melaatse, potli 
Bij een der vele huldigingen : prosit dok 
te beurt viel (biz. 13). 
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DOKTER DER MELAATSEN 

bij in Londen, vandaag spreekt hij hier, 
en morgen leidt hij een studievergadering 
ergens anders. Van overal schrijven hem 
radeloze mensen, om te vragen hoe zij het 
aan booid moeten leggen om uit de hun 
toevertrouwde kudden de melaatsheid te 
weren. Zij krijgen allemaal uitvoerig anï-
woord. 

Dr. Hemerijckx werkï aan een boek. 
Over lepra natuurlijk. 

In het voorjaar wil hij terug naar India. 
< Dan kan ik misschien van de gelegenheid 
gebruik maken om de priestenvijding van 
mijn zoon bij te wonen, die in Indië mis
sionaris is. > 

Hij is lid — en zeer aktief lid — van 
de Damiaanaktie, die met andere organi-
zaties samen uitgroeit tot een internatio
naal bureau voor de lepra-bestrijding. 
Daarin voimt dr. Hemerijckx met vijf, wel
dra zes of zeven, andere leprologen de me
dische ommissie, die dus in feite het we-
ienschappelijk leadership waarneemt over 
de leprabestrijding overal op aarde 

Hij was afgevaardigde bij de World 
Health Organization, afdeling van de 
UNO. 

Dat alles vraagt verslagen, vergaderingen, 
toespraken, studie, konferenties, verplaat
singen, werk. 

Maar voor de rest is dr. Hemerijckx, zo
als gezegd, op rust. 

EN NU BEGINNEN 

En er is nog zoveel te doen. 
Dr. Hemerijckx is erin geslaagd de ziek

te te herleiden ïot haar ware proporties. 
Die zijn niet zo gjroot als men op vele plaat
sen vroeger en nu vreesde en vreest. Hij 
heeft de bestrijding op moderne leest ge
schoeid, en op wereldschaal georganizeerd. 

Meer en meer begint de haas ïoch de koers 
te winnen tegen de schildpad. 

Men weet nu dat de verminkingen van 
de melaatsen niet door lepra zelf veroor
zaakt worden. Maar die wetenschap belet 
niet dat nog altijd miljoenen mensen hun 
< handen van een ander > laten afbianden, 
afzweren, aftakelen. En dat zij nog altijd 
niet beseffen dat het anders kan. 

< Ik ben zo een beetje de pionier ge
weest. Ik heb zelf een vijftigduizend me
laatsen behandeld. Er moeten er nog 15 
miljoen andere behandeld worden. De mid
delen daartoe zijn er nu. Het grote werk 
moet beginnen. » 

Dat stelt niet alleen een wetenschappe
lijk probleem. Het stelt ook een enorm 
organizatieprobleem : hoe zo snel die 15 
miljoen bereiken, dat ze kunnen behandeld 
worden, eer er onherstelbare stukken ge
maakt zijn? Dr. Hemerijckx heeft getoond 
dat het kan, en hoe het kan Men begint 
nu overal, waar de melaatsheid nog be
staat, met zijn raad en zijn hulp, zijn goe
de voorbeeld na te volgen. 

EEN PILSKE 

Dat wij, gij en ik, daarbij wat moeten 
helpen, staat voor de dokter als een paal 
boven water. « Dat is heel eenvoudig een 
kristehjke en een menselijke plicht ». Meer 
uitleg hoeft daar niet bij. Heeft hij er voor 
zichzelf ook niet bijgegeven. 

Kunnen helpen ? Ja. Leprabestrijding is 
op diï ogenblik vooral een kwestie van 
geld. Geld om personeel aan te werven, om 
geneesmiddelen te kopen, en auto's en fiet
sen waar geen auto's kunnen rijden. Geld 
om centra als Polambakkam op te richten, 
van waaruit men de genezing kan uitdra
gen naar alle hoeken der aarde. 

Ieder jaar wordt daarvoor één dag gebe
deld. « Wij willen de andeie werken niet 
JH de weg lopen. Er dient veel nood gele
nigd. Maar wij hebben ook zoveel nodig. 
Ge moet verstaan : als wij niet krijgen, 
kunnen wij niet werken. Wij staan met 
lege handen tegenover de lepra >. 

En dr. Hemerijckx bedenkt : < Onze 
mensen, die op gebied van leprabestrijding 
toch een zekere traditie hoog te houden 
hebben, zouden gemakkelijk de genezing 
van een hele hoop melaatsen kunnen be
kostigen, zonder dat ze daarvoor eigenlijk 
in hun zak zouden moeten schieten. Als >e 
allemaal eens iets zouden willen doen, iets 
dat ze kunnen doen, om iets te kunnen ^e-

ven Een uurke overwerk misschien, of eem 
pakje sigaretten minder kopen, een pilskc 
drinken m plaats van een pelelleke, op ds 
voetbal een kaartje kopen voor een staaa* 
plaatske in plaats van voor een tr ibun» 
plaats. Als ze dan het zo bespaarde ge l^ 
dat ze anders toch ook kwijt waren, lovh 
den schenken voor de melaatsen, het zo« 
veel zijn. Voor veel zieken Het is in feite 
meer iets < doen > dan iets < geven *, 
Het is werken voor ongelukkigen die niel 
meer kunnen werken ». 

En < als ge dat aan de mensen eeni 
zoudt kunnen zeggen, zo rond de wereldr 
dag der melaatsen, einde januari d a » 
zoudt ge mij een pleziei mee doen ». 

Ach, wat geven deze povere regeltjes een armzalig beeld van wat dokter Hemerijcla 

is en doet. Iemand moet over hem maar eens een boek schrijven, al zal dat ook maai 

een flauw idee geven van zijn werk en de betekenis ervan, van zijn figuur en van 

zijn waarde voor het mensdom. Dr. Hemerijckx en zijn werk, het is veel te groot o s 

het te vatten in wat inkt en wat papier. 

Bij het afscheid heeft hij het ons nog eens gezegd : « Ge moet mij geen kroontje 

op het hoofd zetten voor wat ik deed. Het was mijn stiel, en het was allemaal zo 

geweldig niet. En ik deed het doodgaarne ». 

Geen kroontje dus voor de dokter der melaatsen. Waarom ook ? Zijn gigantisch werf 

is er toch, zijn duizenden en duizenden genezen melaatsen, en de aan zekerheid 

grenzende hoop die hij schonk aan 15 milioen nog niet genezen melaatsen, dat zij f i 

de nabije toekomst mensen zullen zijn onder de mensen. Wat zou men over kroon

tjes spreken ? 

im 

jatse, pot looMening gemaakt door de onfangs overleden vlaamse beeldhouwer A. Mertens, naar aanleiding van zijn bezoek aan de leprozerl} Dikungu opgericht door dr. Hemerijckx (blz. 12)» 
prosit dokter I Iblz 12). Tijdens de kaderdag van de Damiaanaktie te Luik op 12 oktober 1968 ontving dr. Hemerijckx de « Damien Dutton Award », onderscheiding die ook prezident Kennedy 
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haar eigen|^]sje 
TELEVISIT IS 

Dezer dagen is in ons land een franse 
film uitgekomen onder de titel «De 
grote kuis». Het moet een humoristi
sche film zijn of is toch als zodanig be
doeld, want de brusselse filmkritici 
zijn er maar matig over te spreken. 

Het onderwerp is anders wel belang
rijk. Het gaat om de schadelijke gevol
gen van het overmatig tv-kijken bij de 
jeugd, niet alleen wat de lawine van 
gewelddadigheid betreft, die zo vaak 
he t kleine scherm overspoelt en die de 
verbeelding van de jeugd op hol jaagt 
doch ook wat de invloed van het veel
vuldig en langdurig tv-kijken op de 
studies betreft. De remedie die de film 
« D e grote kuis» aanprijst is er geen, 
het is een absurde metode, die alleen als 
satire bedoeld is en in een grove klucht 
ontaardt . Maar wat het euvel zelf be
treft heeft de kineast geen ongelijk en 
sommigen prijzen hem zelfs omdat hij 
de moed heeft gehad, de « heilige televi-
zie», sakraal monster van deze tijd, bij 
de oren te t rekken. 

Opvoeders zijn het er over eens dat 
overmatig kijken naar de tv afstompend 

Naar aanleiding van de 150e verjaardag 
van het feit dat in Duitsland voor het 
eerst « skat » werd gespeeld (is dat wel 
zo, was het niet een jaar eerder, zou 
onze tv-jury van «100.000 of niets» 
kunnen vragen...) worden in westduitse 
banken gouden en zilveren schijfjes ter 
grootte van een postzegel te koop 
gesteld Ze stellen de vier boeren van 

het kaartspel voor. 

werkt, de kijker niet tot aktieve doch 
tot passieve ontspanning aanzet en zeer 
vaak spanning m plaats van ontspan
ning brengt Kinderen die te veel tv-
kijken, die te laat mogen opzitten door 
de schuld van nalatige, slordige of on
wetende ouders, komen vermoeid op 
school, zijn vaak niet met hun huiswerk 
klaar (dit is geen pleidooi voor huis
werk! ) en zijn daardoor gehandikapt 
bi] het volgen van de lessen. 

Men kan ui teraard geen reglement 
uitdokteren waarbij het zou verboden 
zijn aan kinderen van die en gene leef
tijd meer dan x uren tv te kijken Het 
hangt van de ouders af of kinderen een 
normaal rantsoen tv krijgen of niet. 
Maar indien kinderen lastig of ten ach
ter geraken zouden sommige ouders er 
best aan doen eens na te gaan of hun 
spruiten niet te veel tv kijken (wat na
tuurli jk niet de enige oorzaak van ver
moeidheid en prikkelbaarheid is) Het 
is jammer dat dit filmisch pleidooi voor 
maat in het tv-kiiken niet overtuigen
der aan de man is gebracht. De pro
bleemstelling zelf is juist en zou na het 
kijken naar deze film ondanks de al te 
kluchtige stijl tot nadenken moeten 
s temmen Overdaad schaadt, is een oude 
wijsheid die ook op het modernste 
nieuws- en ontspanningsmedium toepas
selijk is 

REINE LUCHT 
Er is meer dan genoeg reine lucht 

rond de wereld doch in de onmiddel
lijke nabijheid van de aarde wordt voor
al in industriegebieder, de lucht door 
allerlei schadelijke gassen verontrei
nigd. Sovjet-wetenschapslui hebben 
bovendien vastgesteld dat onreine lucht 
de vorming van regenwolken bevor
dert : te Moskou zijn er maar half zo
veel zonnige dagen dan boven de dor
pen die nauwelijks 100 km van de sov-
jethoofdstad verwijderd zijn. De grauwe 
nevel die over industriegebieden hangt 
bevat stoffen, die de vochtigheid aan
t rekken en kondenseren Een bekend 
voorbeeld daarvan is de beruchte 
erwtensoepmist boven Londen. 

Behalve allerlei zuiveringstoestellen 
zijn groene zones nog steeds de meest 
doelmatige verdediging tegen onzuivere 
lucht. Wat men in België de jongste tjid 
niet schijnt te weten. 

Stat en-generaal zijn « in » .• te Brussel hielden de vrouwen van België hun sta-
ten-generaal met als tema « de aanwezigheid van de vrouw in de natie » In 
welke natie precies werd er met aan toegevoegd. Het betrof vooral vrouwen 
werkzaam in vrije en handelsberoepen. Misschien komt er straks een staten-

generaal van de vrouwen in Vlaanderen... 

SPIJSKAARTEN 

Te München is in een van de torens 
van de Isarpoort het zogenaamde « Kar l 
Valentin Museum » ondergebracht Men 
kan er een hele verzameling spijskaar
ten bekijken, van heden tot enkele 
eeuwen terug Zo toont men er onder 
andere de spijskaart voor het souper op 
13 juni 1886 voor koning Lodewijk II 
van Beieren, welk souper hij niet ge
bruikte omdat hij dezelfde avond m de 
Starnberger See verdronk onder om
standigheden die nooit werden opgehel
derd Men kan er ook een hele verza
meling spijskaarten van tijdens de oor
logsjaren bekijken evenals de vele soor
ten rantsoenkaarten voor levensmidde
len uit deze onzalige tijden. 

CITRUSVRUCHTEN 
Het is jammer voor het smaakje doch 

he t IS aan te raden niet langer in de keu
ken bij het bereiden van sommige ge
rechten de schillen van sinaasappels of 
citroenen te gebruiken. Citrusvruchten 
worden namelijk tegenwoordig ook m e t 
chemikalién tegen schimmel bespoten. 
En dat vliesje chemikalién is niet goed 
voor de gezondheid. Wassen helpt ook 
niet. 

Mireille Mathieu ontving woensdag te 
Parijs de «Note d'or» (de gouden 
noot, letterlijk vertaald) van het lied 
voor 1968. Mooi is het laureaatsjuweel 
wel en zoals u ziet was Mireille er zeer 

mee in haar schik. 

LEKTUUR VOOR DE |EUGD 
Het u een traditie geworden dat 

WIJ jaaihjks, in de maanden novem
ber en december, een paai aitikels 
brengen op deze pagina over kinder-
f' ]eiigdlektuur. In het verleden 
hebben wi] nogal eens, wellicht wat 
eenzijdig, het « utilitaire » aspekt 
i het lezen bij de jeugd beklem
toond, de praktische vctordelen die 
eraan verbonden zijn zowel Voor ou
ders ah kinderen : lust en verpo
zing, uitbreiding van foimele kennis 
en venijkmg van de woordenschat. 
Er ts echter een aspekt, dat op lan
gere termijn voor heel de gemeen
schap van gioot belang is : een jeugd 
die eenmaal de leesgewoonte aange-
ilümen heeft, zal die later niet zo 
vlug afleren, en ook later een gere
geld afnemer ivorden van het boek. 
Het IS niet zonder betekenis dat de 
f B V B. de volgende boekenbeurs 
in het teken van het jeugdboek wil 
stellen en dat m een recent aitikel 
m « Die Welt der Literatur » de 
veronachtzaming van het kinder- en 
jeugdboek in pers en persrecensie 

(waaibij het jeugdboek meestal nog 
vei achter de slechtste politie)oman 
komt ') ivoidt aangeklaagd 

En dit niettegenstaande het feit 
dat prominente auteurs zich aan het 
jeugdboek hebben gewaagd, de ene 
mei meei sukses dan de andere. Na
men bij uiii, Walschap, Stieuvels, 
&o>nans^ Maniix Gijsen, Beitus Aaf-
jes, Cor Ria Leeman, Lia Timmer
mans, (,aston Duinez, Louis Ver-
beeck 

VeimUs liet Sint Niklaasfeest het 
dichtsbije dei komende eindejaais-
feesteltjkheden is, en dit feest uiter
mate geschikt IS om de kleineren te 
beschenken met een mooi boek, wil
len WIJ met de kindeiIcktuui begin
nen 

Voo) eerst zijn er, voor de begin
nende lezertjes, de fip-Top boeken 
echte kijk-en-lees boeken met het vo 
geitje Tiptop dat in heel de reeks 
terugkomt : Ttp-Top, Tip Ty>p en 
Pluis, Tip-Top de Postbode, Tip 
Top wil zingen : verzorgd naar tekst 
en tekening, en keurig uitgegeven 

door Desclee De Biouwer. Een an-
dei e reeks boekjes voor kinderen die 
de eerste leestechniek al wat onder 
de knie hebben zijn de « Benbeltje » 
boeken bij Van In. « Pom, pam en 
de orgelman » is het Sinterklaas
boekje, « De baatd van Tip » het 
keistboekje, « Eet l\ymfiieten s> het 
voorjaarsboekje voor leerlingen van 
het tweede jaar. 

Kleiner van formaat, maar niet 
minder verzoigd dan de Tip-Top-
boeken zijn die van Hemt Maik 
(« Piet Wiet ») bij Desclée-De Broil
er. Die van Henri Amoldus (« Bolle-
jan T>) bij de Standaardboekhandel 
deze Zeeuwse onderwijzer heeft al 
heel wat moote aantrekkelijke km-
derboekjes op zijn aktief : de Pietje 
Puk reeks, de Oki- en Doki-reeks, de 
twee delen « Wondere Wereld » enz. 
« Bollejan » is wel zijn plezierigste 
verhaal. Vermelden wij tenslotte nog 
in de kategorie der kinderboeken het 
zeer mooie verhaal « Het Hemels
blauw » van Bertus dafjes (uitgege
ven door Desclée-De Brouwer). 

Te Helsinki hielden de voetgangers, 
waaronder veel vrouwen en kinderen, 
een protestbetoging tegen het feit dat 
de handels- en hoofdstraat Aleksante-
inkatu niet verkeersvrij is. Vooral de 
kinderen lopen gevaar. Het stadsbe
stuur wil nu voetgangerstunnels 
aanleggen. Hoe lang nog zal de voet

ganger vogelvrij zijn op straat ? 
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A R M A N D V A N D E R L I C K 

Tot 5 december toont de Galerij De 
Vuyst te Lokeren een uitgebreide ver
zameling recent werk van de 72-|arige 
Armand Vanderiick. 
Deze tentoonstelling is belangrijk niet 
alleen omdat zij een eerste manifesta
tie is na de lange afwezigheid van Van
deriick in ons artistiek leven maar ook 
omdat deze tentoonstelling liem met
een en definitief de plaats toekent 
waarop zijn werk recht heeft : tussen 
de groten in onze hedendaagse schil
derkunst ! 

Voor het grote publiek is de naam 
Vanderiick vrijwel onbekend en dit is 
ook niet verwonderlijk omdat het werk 
van Vanderiick zo moeilijk onder te 
brengen is in een of ander isme of te 
katalogeren bij een of andere school. 

Bovendien is deze kunstenaar een te 
lange tijd té bescheiden zijn eigen weg 
gegaan. 

Feit is nochtans dat zijn tijdgenoten 
Brusselmans, Tijtgat en Gust De Smet 
steeds een grote waardering en bewon-
dermg voor dit werk opbrachten. Mo
gelijk omdat het oeuvre zich in eenzelf
de gevoelsfeer en in eenzelfde wereld 
beweegt. En toch heeft Vanderiick een 
palet en een stijl, subtiel van kleur en 
tekening, met iets herkenbaar van hem 
alleen zodat hij in onze kunstproduktie 
een gans afzonderlijke plaats inneemt. 

Vanderiick begon zijn loopbaan in de 
bloeiperiode van een uitbundig expres
sionisme en ondanks het feit dat hij in 
die periode gedurende verscheidene ja
ren in de omgeving van Sint Martens 
Latem woonde is hij aan dit alles voor
bijgegaan, ging hij zijn eigen weg daar 
waar het toch gemakkelijker was ge
weest om mee te varen in de sukses-
volle stroom. 

Maar Armand Vanderiick is blijven 
schilderen, zijn eigen innerlijk, in de 
stilte en ver van alle luidruchtigheid 
met de werkkracht en de verbetenheid 
van iemand die het doen moet. 

Vanderiick schildert zijn eigen we
reld, verdroomde stillevens in vervlogen 
interieurs, marines die ergens blijven 
stil staan in hun eindeloosheid en 
eeuwigheid en figuren die ondanks hun 
gestalte en hun kracht toch ergens 
kwetsbaar lijken. 

Dat alles uitgeschilderd met afge
zwakte demper-kleuren in een gamma 
van blauw-grijs, groen en een veegje 
oker of dieprood, die de schilderijen een 
toets van voorname melancholie schen
ken en toch blijven tintelen vol levens
blijheid. 

De breed uitgeschilderde kompozities 
en de kleuren blijven een vaste, ondeel
bare eenheid en bewijzen niet alleen de 
technische begaafdheid en training 
maar ook de kwaliteiten van een groot 
schilder die het kan stellen zonder het 
uitbuiten van handigheidjes en effek-
ten. 

Het werk van Armand Vanderiick 
kan men onmogelijk benaderen of ont
leden met de gebruikelijke waarden, 
men moet het eenvoudig meedragen, het 
zien en voelen en zich volledig dompe
len in deze stille maar echte wereld die 
op een poëtische manier zeer lang blijft 
natrillen. 

De overtuiging en de werkkracht 
waarmede Armand Vanderiick zijn 
schilderijen blijft borstelen betekenen 
een schitterende garantie voor de toe
komst van dit werk. 

Deze tentoonstelling bezoeken blijft 
steeds opnieuw een prettige verrassing. 
Ze blijft geopend tot 5 december in de 
Galerij De Vuyst, Kerkstraat te Loke
ren. 

D.V. 

^ 
« Vrouw in interieur » door Armand Vanderiick. 

M O N S I E U R H A W A R D E N 

« Monsieur Hawarden » is een der mooiste novellen van Filtp de Pillecijn. Hij 
heeft er een van zijn hoofdtema's — dat der menselijke eenzaamheid — op preg
nante wijze in uitgewerkt, en zonder in uitvoerige détails te treden, met zijn 
sterk sfeerscheppende vermogen, een figuur laten tot leven komen die omgeven 
wordt door een waas van geheimzinnigheid. Het geheimzinnige, poëtische en 
wazige dat aan dit verhaal zijn buitengewone charme verleent, en dat de grond-
tematiek der menselijke eenzaamheid beklemtoont, mag ons niet doen vergeten 
dat de Pillecijn zich voor zijn novelle gebazeerd heeft op een werkelijk gebeur
de geschiedenis, en dat het stramien voor het verhaal waarin de sfeer meer dan 
de feiten van belang zijn, geleverd werd door mensen die werkelijk bestaan 
hebben, dingen die werkelijk gebeurd zijn. 

Op 1 maart 1863 stierf te Ligneuville 
in de Eifel — in het toen duitse, na 1918 
door België geannexeerde gebied rond 
Malmédy — in de ouderdom van 
tweeënvijftig jaar Arthur Hawarden 
In juni 1863 werd de naam op de over
lijdensakte veranderd in Maria Merio-
ra Gillibrand, oud 57 jaar. Een vergis
sing van de administratie, die nadien 
rechtgezet werd ? Neen : het betrof hier 
een tot aan de dood volgehouden geval 
van travestie, niet omwille van een of 
andere psichologische of seksuele afwij
king, maar omwille van een geheimzin
nige liefdes- en moordgeschiedenis, 
waar Monsieur Hawarden, alias Maria 
Meriora Gilibrand, in betrokken was 
geweest. 

Over deze historie schreef een onder
wijzer uit Stavelot, de heer Faffm, een 
lijvige roman, aan de hand van doku-
menten waaronder het dagboek van 
Alex Micha, die Monsieur Hawarden als 
knaap had gekend en hem vaak had 
begeleid op zijn wandelingen. Filip de 
Pillecijn, die leraar Nederlands en En
gels was aan het ateneum te Malmédy, 

leerde er Faffin kennen. De onderwij
zer vroeg de leraar zijn boek te willen 
vertalen. De Pilecijn wees dit af, maar 
vond het tema wel interessant, vroeg 
en kreeg van de zoon van Alex Micha 
het notaboekje ter inzage, en schreef 
toen zijn beroemde novelle. Faffin heeft 
nadien wel getracht de Pillecijn van 
plagiaat te beschuldigen, ten onrechte 
trouwens. Want Faffins roman was 
anders opgevat en uitgewerkt dan de 
Pillecijns novelle. De Vlaming had zich 
trouwens met hetzelfde recht als Faffin 
op de geschriften van Alex Micha geba
zeerd om het verhaal-stramien te ont
werpen. 

Het waren niet zozeer de uitgewerkte 
détails — die Faffin tot een misterieloos 
en uitgebreid relaas had samengevoegd 
— die de Pillcijn interesseerden, wel het 
misterieuze in het leven van de vrouw 
die zich als Monsieur Hawarden in dat 
kleine dorpje daar tussen Malmédy en 
St. Vith kwam vestigen. De Pillecijns 
verblijf te Malmédy zou hem trouwens 
nog tot ander werk inspireren, en het is 
te Mechelen, waar « Monsieur Hawar

den » ontstond, dat hij eveneens « Hans 
van Malmédy » zou schrijven. 

Toen Harry Kumel, regisseur en ma
ker van verscheidene korte films voor 
de BR.T., aan een gegeven dacht voor 
een langere film, raadde filmkritikus, 
auteur en leraar filmgeschiedenis Ivo 
Nelissen hem aan een werk van de Pil
lecijn te nemen : « De Veerman en de 
jonkvrouw », een boek waarvan het ge
geven wel eens vergeleken werd met 
dat van Wiecherts « Die Magd des Jur-
gen Doscozil ». Materiele moeilijkheden 
deden echter de keuze op een ander 
werk van de Pillecijn vallen, en het was 
« Monsieur Hawarden » dat gekozen 
werd. De Pillecijns novelle werd dan 
als bazis genomen voor het filmscenario, 
dat in verscheidene details echter zowel 
van Faffins als van de Pillecijns gege
vens afwijkt. De film werd gedeeltelijk 
m de omgeving van Tongeren, gedeel
telijk in de streek van Malmédy opgeno
men — en zal weldra in première ko
men. 

Bij gelegenheid hiervan verschijnt nu 
bij de Standaard-uitgeverij een filme-
ditie van « Monsieur Hawarden » van de 
Pillecijn. Het boek omvat, naast de Pil
lecijns prachtige novelle, een dokumen-
taire studie over het geval Hawarden 
door Ivo Nelissen, en het filmscenario 
geschreven door Jan Blokker. Daarenbo
ven bevat het boek een groot aantal fo
to's uit de film. 

Een boek dat zowel film- als litera
tuurliefhebber zal aanspreken ! 

Dossier « Monsieur Hawarden » — 148 
biz. met 55 buiten-tekst-foto's — Stan
daard-Uitgeverij, Antwerpen — 140 fr. 
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HET ZWAARD 

SIEG 
De boekengüde « De Clauwaert » bestaat tiuintig jaar. Zij startte met de uitgave van Fi-
lip de Pillecijns « Mensen achter de dijk » op een ogenblik dat geen enkele uitgeverij be
reid gevonden werd het werk van de ftjen nog gevangene de Pillecijn uit te geven. Ei nest 
Claes stond mee aan de doopvont van de Clauwaert-vereniging, waarvan Willem Van den 
Lynde de aktieve en kompetente sekietaris is. 

Naast werk van bekende vlaamse autevirs 
publiceerde de Clauwaert ook menig de-
buutwerk en zij gaf zodoende gelegenheid 
aan heel wat jongere auteurs voor een li
teraire start, en voor latere literaire faam. 
Benevens de romanliteratuur, die uiteraard 
in een boekengüde de hoofdschotel vormt 
van het leesvoedsel, biedt de Clauwaert 
aan haar lezeis echter ook kleinere, maar 
daarom niet minder keurige gerechten — 
en wij denken hierbij aan de novellenbi-
blioteek. De leden der Clauwaert-vereni
ging krijgen deze novellen als toemaatje. 
Deze « toemaatjes » staan echter qua ge
halte zeker niet onder het uitgebreider pro
za der romans 

Nog zeer onlangs hebbon wij hier de 
novelle « Water » van Jan Veulemans ver
meld. De laatste in de reeks heet « Het 
Zwaard van Siegfried » en werd geschre
ven door Frans Smets. 

Het verhaal heeft niets met de held der 
Nibelungen te maken : het zwaard waarvan 
sprake in de titel betekent alleen dat van 
de orde en het recht. De aut€ur heeft het 
verhaal geplaatst in deze tijd, maar in een 
fiktief land dat Fransoganië heet, met een 
hoofdstad en een metropool-havenstad die 
elkaar niet kunnen luchten, met eigenaar
dige stadsnamen als Bismar en Elmar en 
Folkdom met mensen die Franekel en Van-
over en Zeson en Coionam en Vasoganus 
heten, en een minister van justitie Neleym-
rev. Maar al<;e/ien van deze linguïstische 
eigenaardigheden is de fransoganische 
maatschappij steik op de onze gelijkend. 
Het hoofdpersonnage Onai Zeson, alias Va
soganus, « een kloeke vijftiger » keert na 
jaren naar zijn land terug 

Het eerste wat hij doet is een bezoek 
brengen aan Maria Geelom, die hem vroe
ger afgewezen heeft omdat hij maar een 
arme bediende was in het bedrijf van haar 
vader. Hij wurgt haar, na een voorgewende 
liefdes-scène. Het tweede slachtoffer is de 
direkteur van een financieringsmaatschap
pij, die weigerde hem een krediet toe te 
staan toen hij een kleine zaak wou begin
nen. Deze twee moorden verwekken op
schudding. De hogere politieofficieren en 
de minister van justitie konfereren, er 
wordt zelfs een volksvergadering gehouden 
om het vermeende tekort aan waakzaam 
heid van de overheid aan te klagen... In
tussen is Zeson-Vasoganus op weg naar zijn 
deide slachhtoffer, de kapelaan die met de 
"familie Geelom bevriend was en die bij het 
afspringen van het huwelijk met de doch-
tei een rol gespeeld heeft... Wanneer Vaso
ganus daar aankomt, wacht hem een ver
rassing. Tijdens het gesprek met de kape
laan wordt hem duidelijk gemaakt hoe hij 
voor een wraak geleefd heeft die gebouwd 
was op vet onderstellingen die niet met de 
waaiheid strookten — en hoe hij zijn ei
gen falen aan anderen verweet... Het ver
haal eindigt dan voor ons (en voor de 
held) op een tragi-komische wijze : tra
gisch voor Vasoganus, die te Iaat het gro
teske en misdadige van zijn wraakneming 
inziet. Het recht zegevieit. ook over hem : 
het zwaard van Siegfried herstelt de orde. 

Goed geschreven, strak genoeg en toch 
met voldoende uitweiding, zonder echter 
op de uiteindelijke, verrassende « oplos
sing » vooruit te lopen, heeft dit verhaal 
de geslotenheid, het zich rond één kern-
tema bewegen, dat voor een novelle ver
eist is. Het bevat maatschappelijke satire 
naast individuele tragiek : een nooit scher
pe maar ironische schildering van een 

burgerlijke maatschappij in een klein land, 
en daarnaast de opstand van de kleine bur
ger die om een vermeend onrecht wreker 
van zichzelf en koelbloedig moordenaar 
wordt. 

Vlot geschreven, niettegenstaande een wel 
eens wat stroef dialoog, doet « Het Zwaard 
van Siegfried » uitzien naar ander, uitge
breider werk van de auteur. 

Frans Smets «Het Zwaard van Siegfried* 
— 67 blz. — 50 fr. — Boekengüde De 
Clauwaert, Kessel-Lo. 

De pater Callewaert-herdenking te Gent 
de schenking van de grote houtskoolste 
dominikanerklooster. Aldus werden tw 
betrokken, die te Gent ook neerkwam o 

loosheid i 

zondag jongstleden ging gepaard met 
kening « Kristus » van Servaes aan het 
ee verguisde Vlamingen in één hulde 
p een aanklacht tegen de huidige liefde-
n dit land. 

DAG HAMMERSKIOLD 
Toen de vionge sekretans-generaal van de V.N. Dag Hammerskjold zich in september 1961 

naar Katanga begaf, op een ogenblik dat de strijdkrachten der Verenigde Naties een fikse 

lammeling kregen van die van Tsjombé, stortte zijn vliegtuig neer nabij Ndola, waar hij 

met Tijombé wou konfereren over de uitvoering der UNO-rezoluties. Hammerskjold 

kxL'am hierbij om het leven, evenals de elf ambtenaren die hem vergezelden, en de beman

ningsleden. 

Wat men ook over de figuur van de ge
wezen sekretafis-generaal der V.N. moge 
denken en over zijn houding in bepaalde 
konflikten — evenals trouwens over heel de 
UNO-politiek, haar efficiency en haar rol 
in internationale konflikten : het feit blijft 
dat hij een merkwaardige persoonlijkheid 
is geweest, die qua intelligentie kop en 
schouders uitstak boven het gemiddelde van 
een milieu, waarin het nu niet precies steeds 
de biljanste geesten zijn, die het het verst 
schoppen. 

Hammerskjold was, in alle opzichten, een 
intellektueel : iemand die zich niet alleen 
thuis voelde in zijn « vak > hij was specia
list in financiële en ekonomische aangele
genheden, was sckretaris-generaal van het 
ministerie van Financiën, voorzitter van de 

raad van beheer van de Nationale Bank en 
later zelfs minister zonder portefeuille als 
assistent voor ekonomische aangekgenhe-
den bij het ministerie van buitenlandse za
ken, maar die ook in de literatuur thuis was 
en een literaire begaafdheid bezat, die in 
zijn geschriften tot uiting komt. Niemand 
zou kunnen vermoed hebben, dat de koele, 
bijna koude politikus die, uiterlijk onbe
wogen, aan de scherpe aanvallen op zijn 
persoon, vanwege de Sovjetunie hooghartig 
voorbijging, om met scherpe logica de ar
gumenten tegen zijn ambt te weerleggen, in 
zijn diepste gemoed een dichter was, ook 
in de letterlijke betekenis. Na zijn dood 
werd in zijn woning te New York een ma-
nuskript gevonden, met een brief gericht 
aan Leif Belfrage, sekretaris-generaal van 

Buitenlandse Zaken in Zweden. In die brief 
staat o.m. dat het dagboek dat Hammers
kjold bijhield het enige juiste profiel geeft 
dat van hem getekend kan worden. Hij 
noemt zijn dagboek : « een dialoog met 
mezelf en God ». 

Dit dagboek weid uitgegeven, verscheen 
enkele jaren geleden in nederlandse verta
ling onder de titel « Merkstenen » en is nu 
aan zijn vierde druk. Het bevat géén ver
klaring of uitweidingen o^er zijn politieke 
aktiviteit, maar is zoals door hem zelf om« 
schreven, een weergave van dit dialoog met 
God en met ziclrzelf. Het bevat ook een 
groot aantal mooie gedichten — Hammers
kjold vertaalde verzen van St John-Peise 
in het Zweeds — o.m. verscheidene in de 
Japanse « haikoe » vorm, een drieregelige 
strofe van 17 lettergrepen. 

Een boek, dat zoniet verhelderend om 
Hammerskjólds politieke houding, dan 
toch omtrent zijn persoonlijkheid en zijn 
levensvizie is en dat zijn belangrijkheid 
vindt in de mens, niet in de politikus. Dat 
die mens van een uitzonderlijk intellektueel 
formaat was, geeft dan ook aan zijn dag
boek een meer dan gewone waarde. 

Dag Hammerskjold « Merkstenen » - • 
217 blz. Desclée-De Brouwer, Brugge. 

TONEEL 

TE BRUSSEL 
« Helena op Ithaka », het eerste 

toneelweik van Xmze zeer vruchtbare 
vlaamse auteur Marnix Gijsen (ge
dichten, romans, novellen, essays), is 
geen teater, wel een praalstuk, maar 
dan een praatstuk van een luijs man 
met grote ervaring en ondervinding, 
naar wie men met genoegen luistert. 

Het gekende verhaal (of legende?) 
van Helena van Sparta (met het hou
ten paard van Troya) heeft hij nieuw 
teven ingeblazen door Helena bij 
Odusseus op bezoek te laten gaan. 
Hierbij maakt hij een zeer handig ge
bruik van tegenstellingen ; Penelo-
peia, de trouwe echtgenote,tegenover 
Helena, de hartstochtelijke verleid
ster; de vermoeide, bei\}oide en ge
laten Odusseus tegenover Heiena's 

echtgenoot, een eerder onderontwik
kelde Draufganger; Odusseus tegen
over zijn zoon Telemachos : ide vrij
heid van de vader is niet de vrijheid 
van de zoon ^, de eeuivige tweestrijd 
vader-zoon, de eerste, moe van de 
strijd, die voortaan het leven sereen 
wil bekijken, de tweede, die op ver
overing uit wil, en zal mislukken, 
daaibij lADg de oeroude tweestrijd 
man-vi ouw; Odusseus-Penelopeia. 

Het stuk zit vol « vrijheid en kol
der en grootse uitspraken lopen er 
hand in hand met gemeenplaatsen » 
(de auteur), maar deze gemeenplaat
sen, met een te groot gebruik van 
citaten en spreekwoorden (i motten > 
de auteur), ontnemen mede het ge
heel zijn teater-effekt, beletten an
derzijds toch niet dat dit werk op 
een liteiaire en kunstzinnige begaafd
heid wijst, die beter voor een roman 
of zelfs v\)or een gedicht zou kunnen 
gediend hebben. In de figuur van 
Odusseus liggen zeker veel persoon
lijke aksenten van de schrijver, die, 
na een rijkelijk gevuld leven, zijn 
helden scherp heeft ontleed en tot 
een normale grootte neergehaald. De 

dialogen, in een rijke en gevaiieèrde 
taal, met af en toe een krasse uitschie
ter of een sarkastische boutade, zijn 
wel eens te langdradig. Wie de 
dienstmeisjes, op het einde, de dans
pasjes heeft laten uitvoeren (mogen 
we regisseur Anton Peters verden
ken ?) heeft de bal misgeslagen. De 
slotscène, prachtig gespeeld door Hu-
bei t Damen (Tele^nos) brengt le
ven in de brouwerij, is echt toneel, 
maar staat te zeer alleen om het stuk 
het etiket teater te geven. 

De K.V.S., officieel teater van de 
hoofdstad, heeft een schraal gezel
schap : geen moederrol, geen vader
rol (wel een halve), geen père noble, 
geen echte jeune premier, geen echte 
komiek (zonder cabotin-allures), 
geen treurspelers. 

Het moet telkens een beroep doen 
op andere groepen. Ditmaal waren 
het Helena Van Herck (Penelopeia) 
en Ward De Ravet (Odusseus) van 
Antwerpen die moesten inspringen 
en zich ti^uwens, vooral de laatste, 
uitstekend van hun taak hebben ge
kweten. 

J.V. 
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Op een zonnige namiddag in 
' ïuni 1939 zonk de britse duik
boot Thetis. Hij maakte een 
proefvaart met 103 man aan 
boord : de bemanning en perso
neelsleden van de werven waar 
he t schip gebouwd was. De 
s taar t van de duikboot bleef 
zes meter boven water uitste
ken De redders wachtten op 
een massale ontsnapping van de 
opvarenden. Maar slechts vier 
man slaagden erin uit de boot 
te klimmen. De samenstellers 
van deze dokumentaire trach
ten het waas van geheimzinig-
heid rond deze ramp op te hel
deren. Een produktie van de 
Britse Granada Television. 

Zondag 1 december om 
2135 u (Brussel Ned.) 

VERDENKING 

Een vrouw verdenkt haar 
man ervan haar te willen ver
moorden. In die omstandighe
den kan het glas melk dat de 

Vlaamse T. V. 
Zaterdag 30 november 
16 00 Volksuniversi tei t — 18 50 : Z o n d -
monnet ie — 18 55 : Huck Finn — 19 2 0 : 
Au to rama — 19 50 : Keurig Frons — 
19 52 : Zoekl icht — 19 57 • Mededehn-

oen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
100 000 of niets — 21 40 : Echo — 
22 10 : Geheime opdracht De er fgena
me van de t roon — 23 00 TV-nieuws 

Zondag 1 december 
11 00 to t 1 ! 40 • Eucharistieviering von-
u i t de kerk van O -L -Vrouw Presentatie 
t e S t -N i k l aas — 14 00 Voor boer en 
tu inder — 14 30 : De heersers van Ve
nus Onder vuur — 14 45 : Raadseloch-
t i g Amer ika, 8e en laatste of! De nieu
we hoofdman — 15 10 . Binnen en bu i 
ten — 17 15 • Tienerklanken presenteert: 
Das iunge Orchester ( I I I ) — 17 45 Wees 
wi)s m de natuur — 18 10 : Klein, k lem 
k leuter t ie — 18 40 Sportreportoge — 
19 1 0 : Piste — 19 55 Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 1 5 . Sportweek
end — 20 40 . Tussen ta fe l en bed 
Kle inkunstprogrammo door het cobarei 
Adam en Eva — 21 35 ' Thetis Docu
mentai re — 22 20 : Diapason — 22.45 : 
TV-nieuws 

Maandag 2 december 
14 05 t o t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18 55 Zondmon-
net ie — 19 00 • Zorro • Het duel — 
19 25 : Jonger dan je denkt — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands .—- 19 55 : 
Mededelingen - De WeerrHon — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 Speelfi lm : Ver
denking — 22 00 • Gastprogrammo • De 
Vlaams-nat ionale gedachte — 22 30 : 
TV-nteuws 

Dinsdag 3 december 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 : Tiener
k lanken ~ 19 25 : Al ledag — 19 50 : 
Keurig Frons — 19 52 : Zoekl icht — 
19 57 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 ' Getrouwd of met ^ 
Klucht ig blijspel — 22 20 : Vergeet niet 
te lezen — 22 55 : TV-meuws 

Vlfoensdag 4 december 
17 00 to t 18 00 : T ip - top — 18 55 : 
Zondmonnet ie — 19 00 Wie weet, wint 
— 19 30 : Horizon — 19 55 • Medede
l ingen - De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 . TV-ganzespel — 21 0 0 : 
Rpnoroma — 22 10 : Gastprogrammo 
Het vri je woord Het Wil lemsfonds — 
22 40 : TV-nieuws 

Donderdag 5 december 
18 30 : Guten Tag — 18 55 : Zondmon
net ie — 19 00 : T ienerk lonken — 19 35 : 
Pol i t ieke t r ibune : De Belgische Socialis
tische Part i j — 19 50 • Keurig Frons — 
19 52 : Zoekl icht — 19 57 : Mededel in
gen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
Ritmeester Buat — 21 15 : Het ge luk
kige k ind ( I I ) — 22 00 : Premiere — 
22 40 : TV-nieuws 

Vrijdag 6 december 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 : Luceot 
— 19 30 . Z iet u er wat in - — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Rudi Carrel l-show 
— 21 05 : Nozomer Gefitmde komedie 
— 22 30 : TV-meuws — 22 35 t o t 23.15: 

Medium 

m a n haar prezenteert , he t do
delijk vergif bevatten. Wan
neer de man als een gek met de 
wagen rijdt, dan kan dat met 
de bedoeling zijn een dodelijk 
ongeluk te veroorzaken, waar
van zij het slachtoffer zou zijn. 
Maar Hitchcock heeft nog meer 
situaties bedacht om de span
ning m deze thril ler tot een ze
nuwslopende klimax te bren
gen. 

Maandag 2 december om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

GETROUWD. OF NIET? 

De auteur, de Israëlische 
Ephraim Kishon noemt zijn 
stuk, een doodgewoon normaal 
blijspel met normale mensen. 
Wat niet belet dat het in Israël, 
waar het in 1961 voor het eerst 
werd opgevoerd, een groot suk-
ses kende met meer dan 600 
voorstellingen. Kishon, schrij
ver en joernahst, wordt wel 
eens de Israëlische Carmiggelt 
genoemd. Hij kwam speciaal 
naar Nederland om zijn blijspel 
te regisseren. Het werd het ju
bileumstuk van de hoofdvertol
ker, Sylvain Poons, die vijftig 
jaar aan het toneel is De ge
schiedenis is die van de Israë
lische loodgieter Daniel Bro-
zowsky (Sylvain Poons), zijn 
vrouw Ella, hun dochter Vicky 
en haar verloofde Robert 
Knoll. Het aanstaande huwelijk 
van Vicky en Robert geeft de 
nodige verwikkelingen. Want 
Daniel heeft zijn vrouw ten hu
welijk gevraagd in een tijd — 
zij leefden in een kleine kib-
boetz — toen men het niet zo 
nauw nam met de trouwpapie-
ren. Deze noodzakelijke doku-
menten blijken onvindbaar. Er 
zit niets anders op dan dat de 
loodgieter en zijn vrouw — na 
25 jaar huwelijk — opnieuw 
trouwen .. 

Dinsdag 3 december om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

RITMEESTER BUAT 

Mevrouw de weduwe Musch 
ontdekt dat haar dochter in 
volle opstand tegen haar is en 
dat haar schoonzoon Henri 
Buat zich niet langer wil lenen 
om deel te nemen aan een in
tr ige tegen Johann de Witt. 
Van Espenblad brengt de raad
pensionaris een ontstellend be
r icht dat duidelijk maakt tot 
welke gruwelijke daden de 
wraakzucht van een gevluchte 
kapitein aanleiding kunnen ge
ven.. . Terschelling heeft in 
lichterlaaie ges taan! Eindelijk 
wil de raadpensionaris luiste
ren naar de voortdurende ver
dachtmakingen tegen Buat, zij 
het ook voorlopig met tegen
zin. Vastbesloten de r i tmeester 
ten val te brengen neemt van 
Espenblad de hulp van he t 
straatschooiertje Joris aan. Jo
ris is zich in de verste ver te 
niet bewust van de ernst van 
het spel dat hij meespeelt. Kie
vit heeft een zeer ongemakke
lijk kwart ier t je in de bijeen
komst van de raad der gekom-
mit teerde raden van Holland. 
Buat, vermoedend dat hij in 
het nauw geraakt, zoekt hulp 
bij van Heemvliet en ontdekt 
hoe bekrompen vele goedwil
lenden kunnen zijn. De Frans
man de Gourville raadt Buat 
de vlucht t e nemen, maar de 
r i tmeester ver t rouwt op de 

rechtvaardigheid v a n » zijn 
meerderen. Als Elisabeth zich 
in haar keuken bevindt om van 
haar dienstmeisje het schoon
maken van vis te leren brengt 
Joris haar een miserabele bood
schap over .. 

Donderdag 5 december om 
20.25 u. (Brussel Ned.) 

HET GELUKKIGE KIND 

In deze uitzending over het 
kind gaat alle aandacht naar 
de angst, een belangrijk ver
schijnsel in het kinderleven. 
Wat is eigenlijk de betekenis 
van dit fenomeen, hoe uit het 
zich, welke zijn er specifieke 
voorbeelden van, welke zijn de 
voornaamste perioden van 
angst in een kinderleven, welke 
is tenslotte de beste terapie ? 
Van groot belang is de samen
hang tussen angst en agressivi
teit. De beste opvoeding blijft 

die waarin het kind voldoende 
affektie krijgt, een genegen
heid die echter niet mag om
slaan in verwennen of laksheid. 
Tenslotte belicht psichologe Dr. 
Tony Baeckebnans nog enkele 
mogelijkheden om innerlijke 
spanningen af te reageren. 

Donderdag 5 december om 
21.15 u. (Brussel Ned.) 

NAZOMER 

Horst Pillau schreef dit duit-
se televiziespel « Spatsommer » 
naar een novelle van Max 
Dreyer : Altersschwach. 

Robbe Klingenbarg, een oude 
zeerob, heeft ongeveer het sta
dium van zijn late levenszomer 
bereikt Toch is hij nog flink 
genoeg om de dienst te verze
keren van een kleine veerpont 
ergens aan de noordduitse kust. 
De burgemeester van het dorp 
gunt hem echter die laatste 

bescheiden bezigheid niet en 
dankt hem af met het smoesje 
dat hij oud en versleten is. 
Ogenschijnlijk zonder tegen-
strubbelen aanvaardt Robbe 
zijn lot. Maar de pientere zee
bonk blijft niet bij de pakken 
zitten. Hij zal ervoor zorgen 
dat de gemeentekas in al haar 
voegen kraakt . Het kcant de 
openbare financiën duur te 
staan, want zijn oude keet 
dient grondig te worden opge
knapt en nieuw ingericht en 
zijn tuin moet geuren naar de 
heerlijkste bloemen. De schran
dere Róbbe beleeft er heimelijk 
plezier aan de gemeente voort
durend lastig t e vallen voor 
hout, levens- en geneesmidde
len. Uiteindelijk neemt de kou
de oorlog zelfs zulke afmetin
gen aan dat de rust en de vrede 
van het dorp in het gedrang ko
men. Er moeten maatregelen 
worden getroffen... 

Vrijdag 6 december om 

21.05 u. (Brussel Ned.) 
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VAARWEL, EMIEL 
Emiel Clemmé, sekretaris-ge-

neraal van de atletiekbond, 
wordt gepensioneerd, na een 
laatste ontroerende omhelzing 
van soldaat Mollet, voorzitter 
aller BOK-ken. Niet altijd is 
Mollet zo vriendelijk geweest 
voor zijn « chef de mission » 
(onvertaalbaar) bij de laatste 
olimpische spelen, want hij 
heeft lelijk van zijn tak ge
maakt over de lankmoedigheid 
van de « leiders » in Mexiko. 

We gaan de verdiensten van 
Clemmé niet ontkennen, maar 
voor ons blijft hij toch een man 
uit de oude school, die er nooit 
in geslaagd is — of het nooit 
geprobeerd heeft — de sport los 
tf- maken van de « vedetjes », 
en er een écht sociaal ontspan
ningsmedium en een écht opvoe
dingsmiddel van te maken Al
leen daar nochtans ligt o.i haar 
taak en haar toekomst. 

NIEUW 

De wielerbond heeft een 
nieuwe voorzitter. Dat is be
langrijk, want het hangt in gro-
ije mate van de voorzitter at hoe 
<ile bond, en meteen de ganse 
wielersport verder zal evolue
ren. Twee zaken lijken ons 
daarbij van het allergrootste be
lang : de wielrennerij als sport, 
met de daaraan gekoppelde 
waarden als opvoeding en vrije
tijdsbesteding, en anderzijds de 
wielrennerij als beroep met 
haar sociale en ekonomische ge
ladenheid. Vlakaf gezegd we 
vinden dat beide aspekten tot 
dusver verwaarloosd werden 
ten voordele van het derde as-
pekt, het kommerciële. Wij ver
wachten van de nieuwe voorzit
ter. Maurits Moyson, dat hij 
noch de sport noch het beroep 
zal benadelen voor de «kom-
merce». Die hoop is gegrond, 
omdat Maurits Moyson nog 
maar pas in de wielerbeweging 
staat — een echte blitscarrière 
— en dus misvormd is door de 
ouwe, o.i. verkeerde sleur. 

HONGERLOON 
De britse voetbalprofs drei

gen in staking te gaan als de 

liga (vereniging van klubs) het 
door haar uitgeknobbelde beta-
Imgssisteem zou invoeren Vol
gens dat sisteem zou de maxi-
mumwedde van een voetballer 
gebracht worden op 50 pond per 
week met de normale verho
gingen voor extra-prestaties, an
ciënniteit e.d. Een Charlton oij 
voorbeeld zou aan 130 pond (on
geveer 16 000 fr per week) ko
men De liga meent tot deze 

maatregel te moeten overgaan, 
wil men niet, zoals in Frankrijk, 
met de voetballerij in een af
grond vol schulden terecht ko
men. Die 6000 a 16.000 fr per 
week vinden de heren voetbal
lers een hongerloon, en ze wor
den daarin gesteund door de he
ren sportjoernalisten, die, zoals 
geweten, allemaal nog meer 
verdienen. Net zoals u en wij, 
nietwaar ? 

Post-Duyndam, het duo dat de gentse zesdaagse won, voor de 
ene zijn 45e zege in het « kuipkesrijden » en voor de andere zijn 

eerste zegebloemen. 

POST 45 
De gentse zesdagen werd ge

wonnen door het hollands kop
pel Post-Duyndam, vóór «onze» 
ploeg Sercu-Van Looy. Dit dank 
zij een ronde voorsprong die de 
kaasjes konden nemen zowat 
één uur vóór het einde van de 
wedstrijd. 

Veel sportieve waarden ken
nen wij aan dergelijk spektakel 
niet toe, maar ge moet het toch 
kunnen klaarspelen om 45 zes
daagsen te winnen, zoals Post 
deed. En die van Gent zal ze
ker niet zijn laatste zijn. Zijn 
maat Duyndam is, als we ons 
niet vergissen, aan zijn eerste 
overwinning toe. 

Naar het schijnt was Sercu 
wat ontgoocheld — maar daar 
moet ge niet veel van geloven 
— hoewel hij door de eindspurt 
te winnen, een wagen won. 

Tenslotte, opgemerkte deelne
mers waren ook de mannen van 
de gerechtelijke politie, op zoek 
naar verboden pillen. Hun « uit
slag » is nog niet gekend. 

NiET ZO FORMIDABEL 

Men heeft in Nederland uitge
cijferd — hier bij ons kan men 
dat niet, naar het schijnt — dat 
de reportages van de olimpische 
spelen gevolgd werden door on
geveer 25 % van de TV-bezit-
ters. Als men daar de gewoon
tekijkers, de TV-slaven, aftrekt, 
die nu eenmaal die uitzendingen 
moesten volgen, omdat er niks 
anders te zien was, dan lijkt 
ons dat nog niet zó formidabel. 

Ongeveer 75 % van de kijkers 
was tevreden over de kwaliteit 
van de uitzendingen. Dus 25 % 
niet. Wij weten niet waarom, 
maar bij velen zal dat wel ver
band houden, denken we, met 
het feit dat men gewoon alles 
uitzond, zonder enige selektie, 
wa t de zaak af en toe wat lang
dradig en vervelend maakte . 
Wij zouden het ook beter vin
den als men zich beperkte tot 
de top-momenten. 

HERMAN EN ELZA 
Verleden zaterdag zijn te Em

blem, een dorpje bij Lier, Her
m a n van Springel en Elza De-
lien getrouwd. Het hoeft wel 
niet gezegd dat rond het huwe
lijk van de wielerkampioen een 
hele drukte werd gemaakt. Joer-
nalisten, fotografen, TV-men-
sen, wielerbazen, renners, sup
porters en gewone mensen wa
ren natuurl i jk in massa opgeko
men om Herman en Elza en om 
de aanwezige vedetten. Herman 
van Springel, groot renner , 
maar geen groot show-man — 

hij weze erom geprezen —, 
heeft dat alles kalmpjes over 
zich heen laten gaan. Simpatiek 
vinden wij de vele bloemen en 
geschenken, en de aanwezig
heid van de Faemarenners , de 
rivalen in de koers, die in de na
middag met de Mannrenners 
een voetbalwetstrijd betwist ten. 

Van ons voor Herman en El
za een laattijdig, maar welge
meend, proficiat. 

WEER O.K. 
Men her inner t zich wellicht 

dat Jacques Anquetil , e rkend 
weerstander tegen alles w a t 
met anti-doping te maken heeft, 
na een wedstrijd in Bergamo 
(de zg. Baracchitrofee) ver
zocht werd een kleine hoeveel
heid van zijn wereldberoemd 
water ter inspektie voor te leg
gen, maar dat hij zich te laat 
voor onderzoek aanbood. Dus 
niet onderzocht werd. De unie 
der beroepsrenners (welke be
voegdheid heeft die eigenlijk ?)] 
heeft beslist dat de Jaak he t 
niet kon helpen dat hi j door de 
verkeersdrukte verhinderd werd 
op tijd te komen, en dat hij dus 
niet moet gestraft worden. Voor 
de zoveelste keer heeft de her
tog van Normandië zonder 
kleerscheuren een gevaarl i jke 
dopingsklip omzeild. Niet alle 
koereurs hebben zoveel «geluk». 

KAN DAT NIET BETER ? 
Voor he t kwisprogramma 

100.000 of niets kiest men regel
matig onderwerpen die verband 
houden met sport. Waarschijn
lijk in de mening dat die on
derwerpen he t meeste belang
stelling wekken. Kan zijn. Wij 
vinden het echter verkeerd dat 
die onderwerpen dan op een 
a.h.w. enciklopedische wijze 
worden aangepakt. 

Alles beperkt zich tot het op-
dreunen van namen, data, uit
slagen, en de enige vereiste 
kwaliteit van de kandidaat is 
dat hi j een goed geheugen be
zit. 

Zou het niet mogelijk zijn 
precies in die sportonderwerpen 
beroep t e doen op vragen van 
een andere sport. Bij voorbeeld 
he t beoordelen van een situa
tie, he t in terpreteren van regels 
e.dm., en de kandidaat dan re 
gelmatig te konfronteren me t 
een deskundige jury. Dat zou 
he t geheel toch wel w a t leven
diger maken, denken wij , en de 
kwis openstellen voor een bre
der publiek. Eventuele moei
lijkheden tussea kandidaat en 
ju ry kunnen ons, kijkers, alleen 
ten goede komen. 

NIET AL GOUD 

Enkele handige en geldhongertge 
ameiikaanse zakenlui hebben een 
paar jaar geleden hun welgevallig 
oog laten vallen op de voetbalsport, 
zoals die hier m Europa en Zuid-
Amenka leilt en zeilt. Ze zagen m 
die spoit, en dan vooral in de mas
sa's gapeis, enorme publicitaire mo
gelijkheden. Zi] zouden de voetbal
sport ook m Amerika invoeren. 

Ze reisden ('us de wereld af om 
spelers te zoeken. Ze zwaaiden met 
een dik pak dollars onder hun geu
rige havana's — nadien verdween 
dal pak natuurlijk — en heel wat 

voetballers stemden toe om de plas 
over te vliegen, en m de States be
roepsvoetballer te worden. Aan ver-
ffoedmg van de oorspronkelijke klub 
voor de afgetruggelde spelers dach
ten de Amerikanen natuuilijk niet 
eens, en om het feit dat zij door het 
onregelmatig aanwerven van die spe
lers hun erkenning door de Fifa on
mogelijk maakten, bekommerden zij 
zich niet Zij vormden dus als het 
ware een < wilde > bond. 

Een kompetitie werd georgani-
zeeid. Op een speciale manier, want 
vermits de voetbalbond slechts moeu 

dienen als kader v(for TV-publiciteit, 
moest ZIJ regelmatig onderbroken 
worden voor de reklame. Regelmatig 
ook moest de spanning ten top ge
voeld wolden, kwestie van de nodige 
aandacht te wekken voor de volgen
de publicitaire aankondiging, en 
moest ei dus een (k)elpunt, een pe
nalty, een kwetsuur, wat herrie of 
iets detgehjks voorzien worden. Dat 
alles werd voor de match zorgvuldig 
getimed, en de showmaster, de arbi
ter, liep zelfs met een klein radiootje 
op de buik, langswaar bij de nodige 
legieaanwijzmgen kreeg. 

Nu gaat men ermee stoppen. De 
reden is gemakkelijk te raden : ge-
biek aan belangstelling bij het pu
bliek Niet alleen wat betreft het 
aantal toeschouwers (gemiddelde op
komst per wedstrijd : 3000 tot 7000 
mensen), maar Vok wat betreft de 
kijkdichtheid voor de TV. De aan
trekkingskracht van de voetbalsport 

bleek te klein. Het aantal kijkers 
dat men met een voetbalmatch kon 
lijmen, om ze meteen de publicitaire 
pap tn te lepelen, te gering, zodat de 
peperdure reklame met genoeg ren
deerde. De kompetitie wordt afge
last. Men zal, voor zolang het duurt, 
nog enkel een soort nationaal elftal 
overlfouden. 

We kunnen 'dus de terugkeer ver
wachten van een aantal bekaaide 
voetballers. 

En nu zijn we toch eens benieuwd 
w it een bepaalde pers, die ons des
tijds loeiend van entoeziasme vertel
de hoeveel miljoenen de uitgeweken 
voetballers in droomland Amerika 
wel gingen verzamelen, nu « als de 
naakte waarheid » gaat verkondigen. 

Voorlopig houden wij het bij de 
waaiheid van peter, die, knikkebol-
lend achter zijn stoof, zegt dat het 
niet al goud is wat er (in Amerika) 
blinkt. 



Ook wij Vlamingen 
hebhen 
onze Wijnkelders ! 

Bezoek... 

DE WIJNCOOPERATIE 
ISCA 
Stwg. op Brussel, 273 
OVERUSE 
* 

GELEIDE BEZOEKEN 
TOEGANG GRATIS 

* 

INLICHTINGEN : 
TEL. (02)57.75.57 

WARMELUCHTKACHELS 

DROOGOVENS 

SPUITKABINES 

LEPLAE R. 
knokkc. Tel. 65530 

L I C H T R E K L A M E N 

N E O N VERRESEN 

Tel.: 03/51.72.41 

Vordenstelnstraat 69, SCHOTEN 

HET BOEK VAN DE 
100.000 OF NIETS 

DR. ELIAS 
GESCHIEDENIS VAN DE 

VLAAMSE GEDACHTE 
Een prachtig standaardwerk dat in uw bibliotheek niet 

mag ontbreken. 
PRIJS : comptant voor de vier delen 1.950 fr of 
10 X 200 fr. Bij storting van een voorschot van 200 
fr. ontvangt U per kerende de vier prachtdelen aan 

huis. 
Te storten op Kredietbank Eisene (P.C.R. 12729) 

ten voordele van rekening 13.662. 
« UW BOEK VAN HET JAAR » 

MILJOENEN DER LIEFDE 
H«t propagondacomité von de V.Z.W. c Stichting St.-
Oda > Overpelt doet ook op U een beroep. 

Ook In uw kennissenkring is er wel
licht een verstandelijk gestoord kind. 
Sf.-OdaOverpelt bouwt een moderrt instituut 
voor deze kinderen. 

HELP HEN GELUKKIG LEVEN! 
Stort uw steun op P.C.R. 927255 van 
Miljoenen der Liefde, St.-Oda, Overpelt. 

Onder de hoge bescherming van 

Dhr. L. Roppe, Gouverneur van Limburg. 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
hel EERSTE na-oorlogse VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht in 1951 

Centr. Sekretarlaat s ANTWERPEN, Kipdorp 50, tol. 03/32.31.39 
Prov. Sekr. Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL. Tol. 02/19.08.64 

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

Meer dan 50 plaatseli]ke afgevaardigden • bodedienstea 

HERME8 

Zuldlaan 54, Brussel 

Volledige 
•ecrefariaatcursuisen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

OAO. EN AVONDLESSEN 

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

De schooi waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Voor een goede 
ENCYKLOPEDIE 

Eén goed adres • 
M. SCHEERLINCK 

Muilenstraat 122, Liedekerke 

HOME 
Eigentiidse woningtnricitting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon i (011) 741.96 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon , 103)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

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 gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Potstraat 4 

(blf Sulkerrut) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag geslotea 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

). LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelet 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie sfeeds goedkoper ! 
ledere maand gratis benzine en ol ie.. . 

Voor gas- en stookol ie vanaf 1.000 L.: 

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

w i j leveren : tegen BECO-prijs ! 

Êïïfi] j)[iiBi§§[iG] wm m 

EURO-DOMI 
Moderne wooninricfiting 

Kruldtutniaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— — 3-2-68 

Breydelhot - BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
TeL (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyetfiyleen-

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

drijsschorten . Prijskaarties. 

KOELTOeEN 
KOHLKAMERS 
DtEPVfUSSEFlS 

OIEPVRIESTUNNELS , 
KAMIONKOELINQ 
WINi^EUNRlCHTiNQei 

«.g VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDlNGSNIJViRHÏID ' 

E T N J E U R I S S E N PVBA Oe W m t e r s u a a t 24 

Borgerhout/Antv^^erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

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. 
Wi] 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. Jalcobsmarkt nr. 45 te Antwerpen, in al onze kanlo-

ern of bij Uw plaatselijke vertegenwoordiger. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaardultvoerlng r» E * # e 
Poort gang jn aluminium. Omlijsting B R E V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O «a n O o 
Zeer lichte bediening. Z OUVo 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

JEURCLOO 
A. JEURISSEN-aOOSTERMANS & ZONEN 

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

We weten het, ze hebben alles over

heerst deze week, maar ze zijn niet te 

volgen : de bokkesprongen van De Gaul

le. Of hoe een frankje rollen kan, als De 

Gaulle er een stokje voor steekt. Nu 

te zien of hij niet verder wil springen, 

dan zelfs zijn stok lang is. Een van zijn 

Volksgenossen in België, de geleerde 

heer Perin bracht deze week een nieuw 

element ,in het binnenlands dossier : na

melijk het ei van Colombus. In elk ge

val meer te waarderen dan de kwalijk-

riekende struif, die men ons in Brussel 

wil bereiden. 

6AZET VAN ANTWERPEN 

Daar we ons niet wagen aan de talrij
ke kommentaren over zonnekoning De 
Gaulle, even naar de voorstellen van Ro
bespierre Perin. Zijn voorstel om de 
grondwetsherziening niet tot in detail te 
bepalen, maar de deur open te houden 
naar steeds meer zelfbestuur voor de 
volksgemeenschappen vindt instemming 
bij Kar el De Witte. 

« In plaats van ^ich dood te vechten 
omwille van bepaalde formules voor kul-
tuurautonomie en andere vormen van 
decentralizatie, die tot in de kleinste de
tails in de grondwet zouden staan, stelde 
Perin voor slechts te bepalen dat de 
wetgever bepaalde bevoegdheden kan 
overdragen aan regionale instanties. 

Het politieke voordeel van die formule 
is, dat het Rassemblement Wallon en het 
F.D.F, bereid zijn voor dergelijke prin
cipiële regeling, die de kultuurautono-
mie plus de grondwettelijke erkenning 
van de twee volksgemeenschappen in
houdt, hun medewerking te verlenen 
aan de grondwetsherziening. Allicht zal 
ook de V.U. niet weigerig staan tegen
over deze procedure, zodat Perin, op zijn 
sarkastische rhanier, in de Kamer mocht 
zeggen dat men met zijn formule de 2/3-
meerderheid bereiken kan, ook zonder 
de liberalen. 

De vraag is echter of de twee rege
ringspartijen, in hun geheel bereid zijn 
dat ei van Perin te aanvaarden ? Waar
schijnlijk zal er verzet komen van de 
Waalse P.S.C, omdat die het wrokkige 
standpunt heeft ingenomen slechts kul-
tuurautonomie te aanvaarden, mits men 
vooraf de verbintenis aangaat dat de 
« waarborgen tegen minorizatie » er 
door komen. En zo ja, dan doet de V.U. 
niet meer mee ». 

DOORBRAAK 

Het blad van de Vlaamse Volksbewe
ging vindt ook dat we bij de Walen nog 
iets kunnen leren op vlak van politieke 
strategie. Vooral de politiekers die van
daag zus kakelen en morgen zo. 

« Nu heeft men voor Vlaanderen een 
nieuwe uitleg. Het kan allemaal geen 
kwaad. De grendels zullen niets grende
len. De grendels zullen niet toegepast 
worden. Rare wettenmakers die zoveel 
werken om niets. Het is tenandere, zegt 
men nu, niet denkbaar dat de Walen 
dergelijke grendels op onze Vlaamse ge
lijkberechtiging zouden kunnen steken 
zonder dat de belgische staat springt. 

Volksvertegenwoordiger Verroken 
vond in zijn uiteenzetting te Menen 
voor de V.V.B, en het Elf-Julikomitee 
deze grendels ook niet zo gevaarlijk. 
Maar zijn betoog klonk weinig overtui
gend. Hij liet zich ontvallen dat grendels 
niet altijd slecht zijn, het valt te bezien 
langs welke kant van de grendel men 
zit. Inderdaad. Maar Vlaanderen zit nog 
niet langs de goede kant. Vlaanderen is 
en blijft de eisende parti j . En het grote 
pun t Brussel blijft onopgelost. Zolang 
dit nationaal probleem niet is geregeld 
op een gunstige wijze voor Vlaanderen 
kunnen we geen grendels op onze meer
derheid aanvaarden. 

De Walen geven ons opnieuw het goe
de voorbeeld. Zij spelen geen naïef spel 
en menen niet dat de grendels en de kul-
turele autonomie geen gevaar voor hun 
problemen vormen. De Walen zijn op 
wemig punten de eisende parti j . Ze heb
ben nochtans de weerslag begrepen van 
de grendels en van de autonomie op de 
overheveling van Leuven-Frans naar 
Wallonië. Zij sussen zichzelf niet met de 
gedachte dat er geen toepassing zal ge
maakt worden van de wetgeving of dat 
een vlaams veto toch naar een krizis zal 
leiden. Zij spelen zeker. Onze vlaamse 
prominenten en politiekers spelen ge
vaarlijk ». 

DE NIEUWE GIDS 

Deze redder van 't unitaire vaderland 
zet nog maar eens de oproep van pre
mier Eyskens in vedette. Nu moet ieder-
ee.n het vaderland helpen redden, zelfs 
« de extremisten ». Dat men dan zelf be
ginne het demokratisch spel eerlijk te 
spelen. En niet zoals potentaat Van 
Acker die het vragenstellen in de kamer 
drastisch wilde beperken. En niet een 
slag onder de voorlichtingsgordel toe
brengen, zoals de politieke heertjes van 
de « Vlaamse »-T.V. die de programma's 
van de « Vlaams-nationale Gedachte » 
willen doen verdwijnen. Als de heren 
Belgicisten storm willen ze kunnen hem 
krijgen. 

« In het rustig exposé van premier 
Eyskens en de oproep die het inhoudt, 
kunnen wij alvast enige konkluzies trek
ken. Eerst en vooral : de tijd voor de 
gesprekken buiten het Par lement is af
gesloten. In het Parlement staan alle par
tijen, men beschouwe ze als extremis
tisch of niet, op dezelfde voet, en op ie
ders konstruktieve medewerking wordt 
door de regering gerekend. 

Tweede bedenking : de extreme stand
punten zijn niet te verzoenen. Toch doet 
de eerste-minister een oproep tot diege
nen die ze vooralsnog verdedigen opdat 
zij het hunne bijbrengen tot een oplos
sing die uiteraard der zaken geen extre
me oplossing kan zijn ». 

sement Brussel hebben al veel moeten 
verduren. 

Zij zijn tot veel bereid ter wille van 
de eenheid en eendracht van hun parti j , 
die niet door hen maar door de « mani
festanten » werd verbroken. Zij zitten 
nu opgescheept met een handvest, waar
van de eendracht het boegbeeld is. Of 
zij ver zullen kunnen varen valt te be
twijfelen. 

Het handvest omvat een beschikking, 
die politiek onverdedigbaar is, nl. de 
overheveling zonder meer van de zes ge
meenten met faciliteiten naar de agglo
meratie. Daarmee zullen andere onderte
kenaars aan vendelgezwaai doen en met
een vergeten wat zij beloven inzake de 
vrije keuze van onderwijs door de Vla
mingen en hun aanwezigheid in de ge
meentebesturen. 

Hoe ondankbaar en onvruchtbaar hun 
goede wil is kunnen de vlaamse voor
standers van het handvest al meten. De 
P.V.V. van Kraainem, een der zes ge
meenten, die zij zouden prijsgeven, heeft 
kortweg haar voorkeur gegeven aan het 
anti-vlaams manifest der 29. ». 

DE BRUSSELSE POST 

De taalflamingant, die zich van zijn 
gelukzalige gevoelens wil laten genezen 
« omdat er weer één verkoopster meer 
Vlaams wil spreken in de Bazar te Brus
sel », die zoetwaterflamingant leze er 
even de statistieken op na over de voort-
schijnende verfransing in het kleuter
onderwijs in de agglomeratie. 

Kleuteronderwijs : de meest openhar
tige cijfers. Die komen nog niet met de 
tram uit honderzeel. De eerste kolom 
geeft het % in 1957-58, de laatste in 

1967-68. 

HET LAATSTE NIEUWS 

Zelfs de kalme Leo Siaens verliest zijn 
geduld bij het spelletje dat te Brussel 
wordt opgevoerd door de heren van zijn 
P.V.V.-partij. 

« De vlaamse leden van de parti j voor 
vrijheid en vooruitgang in het arrondis-

Anderlecht 
Brussel 
Eisene 
Etterbeek 
Evere 
Ganshoren 
Jette 
Koekelberg 
Oudergem 
St.-Agatha-Berchem 
Schaarbeek 
St.-Gillis 
St.-Jans-Molenbeek 
St.-Joost-ten-Node 
St.-Lambrechts-Woluwe 
St.-Pieters-Woluwe 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal-Bosvoorde 

31,6 
19,8 
1,8 

11,8 
31,8 
37,0 
34.7 
33,6 
17,1 
49,5 
12,7 
5,8 

36,0 
7,7 

27,3 
20,9 
9,9 
8,7 

11,2 

23,9 
16,8 
3,1 

15,0 
30,2 
25,4 
27,0 
21,7 
15,8 
40,0 
11,5 
8,1 

21,7 
4,1 

15,3 
12,5 
7,7 
8,7 
9,8 
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De ene belegging is de andere niet. 

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

^HHMHHHJHHI 

Groep De Bondt 
promotors van bouwgronden 
en woonplanning 

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

HET HANDELSBLAD 
Om eventjes te eindigen op een vro

lijker noot. Craeybeckx, de antwerpse 
Lode-Mayor, houdt niet alleen Brussel 
nog steeds vast. Maar bij het voorstellen 
van de (aan te bevelen) langspeelplaat 
van de jubilerende antwerpse Filharmo
nie, verklapte hij ook waarom hij zoveel 
op « herbergbezoek » ging. Als wij hem 
goed begrijpen was dat om er « konser-
vatoriummuzikanten » te gaan opzoeken 

« Burgemeester Craeybeckx antwoord
de in een met humor getinte rede, waar 
in hij o.m. verklaarde waarom de stad 
Antwerpen het zich tot een plicht heeft 
willen rekenen, de oprichting en het in 
stand houden van dit orkest te bevorde
ren. « Er was een tijd, zegde Antwer-
pens burgemeester, toen de afgestudeer
den van het konservatorium nauweli jks 
werkgelegenheid vonden, buiten het or
kest van de opera. Jawel , ze konden in 
een kafé gaan spelen ...». Wat dan weer 
iemand de vraag liet stellen of Lode 
Craeybeckx eigenlijk de Fi lharmonie 
hielp groeien, ten einde de muzikanten 
uit de herberg te houden ! ... ». 

WALTER LUYTEN. 

LEEST DE BROCHURE 

VOLKSUNIE EN 

WETENSCHAPSBELEID 

door volksvertegenwoordigers 

Coppieters en senatoren Van 

Haegendoren en Baert. 

Slechts 20 fr. - P.C. 1476.97 -

Volksunie V.Z.W., Volders

straat 7 1 , Brussel 1 . 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I I 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER 6RAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag 
en avondmalen aanbieden 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- «n avondmaal In gro«p 
gezel lig, flln, goed «n goedkoop 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Uuven Tet. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulst* Tel (056)71536 

THIER BRAU HOF 
4ntw«rpeQ Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
EITDAG 

Sociaal dienstbetoon senator di". 
H. Ballet op maandag 2 december 
van 18 uur 30 tot 19 uur 30 bij hem 
e a n huis J a n van Rijswijcklaan 74, 
Antwerpen of na telefonische af
spraak. 

Berlaar 
VLAAMSE KRING 

Zaterdag 7 december in de Pa
rochiezaal, Markt, Berlaar, jaar
lijks winterbal van de Vlaamse 
Kring. Orkest Tijl Uilenspiegel on
der leiding van L. Serneels. 

Aanvang 20 uur. Kaarten (30 fr.) 
te bekomen bij : Luk Janssens, 
Markt 16; W a r d Vleugels, Doel-
s traat 20; Jozef Torfs, Melkauwen 
29; Staf Nauwelaerts, Leemputten 
27 en Staf Soons, Liersesteenweg 
133. 

Borgerhout 
EEN MIKPUNT EN EEN 
UITDAGING 

In het vorig nummer van Wij, 
onder de kop «Abonnementenslag» 
heeft de lezer kunnen opmerken 
da t de eerste bloemen gaan naar 
onze vrienden Stappaerts, Willems 
en Verbergt, die de drie eerste 
plaatsen met ruime voorsprong be
zetten, en dat bij de afdelingen 
Borgerhout vreselijk ver op 
kop ligt. 

Dat zulks voor de andere afdelin
gen een spoorslag zal zijn om, met 
Borgerhout als mikpunt, te trachten 
evenveel te presteren, zoniet beter, 
staat vast. Wij kunnen dit enkel 
toejuichen want het komt en ons 
blad en de Volksunie ten goede. 

Voor onze afdeling en vooral voor 
de drie genoemden wordt het te
vens geen « rusten op lauweren ». 
Integendeel met nog meer overtui
ging en werklust gaan wij verder. 
Onze leden van Borgerhout delen 
mede in de eer want ook zij brach
ten hun steentje bij om desgevallend 
nuttige adressen te bezorgen of ie
mand te bewerken. 

Wij nemen de toegeworpen hand
schoen op. Ieder lid, ieder lezer, 
vragen wij uitdrukkelijk een inspan
ning te doen en eens goed rond te 
kijken in kennissen- en vrienden
kring. Wie door bepaalde omstan
digheden niet zelf kan «aanpakken» 
geeft slechts een tip aan de dienst 
organizatie : Piet Willems, De Win
terstraat 14, tel. 364308 of dienst 
propaganda : Gerard Storme, Kets-
s traat 90, of aan een van de be
stuursleden, waarvan de adressen 
vorige maal verschenen. 

HOUD 13 DECEMBER VRIJ 

Het bestuur van onze afdeling 
trof het wijs besluit onze maande
lijkse ledenvergadering van decem
ber a.s. niet te laten doorgaan doch 
in zekere zin te koppelen aan de 
avond ingericht door het Davids-
fonds, de Vlaamse Volksbeweging 
en Willemsfonds, met als tema : 
voor nederlandstalig onderwijs te 
Brussel, op vrijdag 13 december 
doch te 20 uur (en niet halfnegen) in 
de zaal Century. Toegang 30 fr. 

Sprekers : de heren Claes (V.U.-
senator), R. Derine (CVP schepen 
van Antwerpen) en Herman Van-
derpoorten (PVV-oud-minister). 

Omlijsting ! Miek en Roel, Hugo 
Raspoet, Kor Van der Goten en 
Louis Verbeeck, dus iets voor fijn
proevers ! 

Toegangskaarten bestellen bij de 
heer Karel Eykens, Weversfabriek-
straat 40, telefoon 35.56.10 of bij 
onze bestuursleden. 

PROBLEEM BRUSSEL 

Dit probleem werd in al zijn as-
pekten en meer bepaald i.v.m. de 
kulturele autonomie en ekonomi-
sche decentralizatie toegelicht door 
Dr. Vie. Anciaux, volksvertegen
woordiger, tijdens onze maande
lijkse ledenvergadering van vrijdag 
6 november 1.1. bij een opkomst der 
grote dagen. De boeiende uiteen
zetting werd gevolgd door een de
bat . 

Bert Verbeelen, opnieuw op post, 
mocht een hartelijk applaus in ont
vangst nemen. 

HERNIEUWING 
ABONNEMENT EN 
LIDKAARTEN 

De postbode zal zich weldra 
aanbieden om de abonnementen op 
Wij te hernieuwen. Ook onze werk
groep voor het innen der lidgelden 
steekt van wal. Wij vragen onze 
leden en lezers nogmaals dringend 
de huisgenoten te verwittigen op
dat het geld zou klaar liggen. Zo 
wordt veel tijd bespaard. 

Geel 
VOLKSUNIEBAL 

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

Hoboken 
SINTERKLAAS LEIDT DE DANS 

Tijdens het 7de V.U.-bal, op 14 
december, te 21 uur in de zaal 
Breughel, Kioskplaats 84, Hoboken, 
komt de goede Sint van ons af
scheid nemen alvorens af te reizen. 

IN MEMORIAM 

Ook onze bevolking werd pijn
lijk getroffen door het tragisch over
lijden van de heer E. Slosse. Hij 
werd, als geboren Hobokenaar, in 
onze gemeente door velen geacht. 
Vooral de jongeren kenden hem als 
hun oud-chiroleider en bezieler van 
de groep van de H. Familieparo
chie. 

Als sekretaris van het Vormings
instituut Lodewijk Dosfel, werd hij 
bewonderd door verschillende Ho-
bokenaren die de kursussen volg
den onder zijn leiding. 

Wij zijn ervan bewust dat een 
groot Vlaming van ons is heenge
gaan en bieden de families Slosse 
en Ver Berne onze oprechte deel
neming aan. 

IN DE P O L D E R 

Verleden week werd de afdeling 
Hoevenen gesticht. Een afvaardi-
gmg uit Hoboken o.l.v. provincie
raadslid Clem De Ranter was op 
deze stichting aanwezig. 

Een van onze vroegere propagan
disten Willy Van D a m m e werd als 
organizatieleider in het nieuwe be
stuur opgenomen. Wij wensen hem 
vanuit Hoboken van harte proficiat 
en hopen dat hij zich even goed zal 
inzetten als destijds. 

VERGEET-JE-MIJ-NIET 

O p 14 december, 21 uur, 7de VU-
bal, zaal Breughel, Kioskplaats 84, 
Hoboken. Toegangsprijs : 25 fr. Met 
« The Raindrops ». 

Heist-op-den-Berg 
VERDIENDE ONTSPANNING 

Voor enkele maanden werd de 
afdeling Helst-op-den-Berg waartoe 
eveneens de gemeenten Booischot 
en Halaar behoren, nog beklaagd 
als het « achterblijvertje uit het ar
rondissement ». De terapie van 
voorzitter dr . J . Moons schijnt hier 
wonderen verricht te hebben. De 
indrukwekkende stijging van het le-
dencijfer werd gevierd tijdens een 
gezellig samenzijn waarbij in aan
wezigheid van de senatoren Jorissen 
en Bouwens en volksvertegenwoor
diger Sels, 160 personen aanschoven 
aan de gevulde tafels. Na het maal 
werd tot in de vroege uren nage-
vierd. Tans reeds wordt voor 8 fe
bruar i 1969 een groot bal aangekon
digd in Bergola met Lize Marke. 

Klein Brabant 
OPEN GESPREKSAVONDEN 

Als inzet van een reeks open ge-
spreksavonden wordt op zaterdag 
14 december om 20 uur in café de 
Eenhoorn,, Stationstraat 30 te Bor-
nem een dialoog gevoerd tussen 
vakbondsafgevaardigde Theo De 
Block en Volksunie-senator Edgard 
Bouwens over arbeiders-proble
men. Iedereen wordt verwacht om 
zijn woordje mee te spreken. 

Lier 
SINTERKLAASFEEST 

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

Merksem 

DE VENDELS DANSEN 
Wij doen een dringend beroep 

op al onze leden en simpatizanten 
op zaterdag 30 november van 20 
uur af de dansavond bij te wonen 
van het verbond der Blauwvoet-
vendels; in de zaal « De Garve », 
\ ' an Praetlei 137. Inkom : 30 fr. 

Mechelen 
FEESTAVOND 

O p zaterdag 7 december 68 te 20 
uur stipt boven op de nova-toren 
(Nekkerspoel) in het weelderig nova 
restaurant, met panoramisch uit
zicht op de hoofdstad der Neder
landen richt de VU-afdeling Meche
len een koud buffet in met zalm, 
tomaten-garnaal, opgevulde hesp, 
rosbief, prima bediening, interna
tionale tv attrakties, dans, dansniu-
ziek, gezellig samenzijn, plezier en 
kameraadschap tot in de vroege 
uurtjes enz. Al het vorige inbegre
pen tegen de prijs van 120 fr. per 
m a n of vrouw. Drank niet inbe
grepen. 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Daarom doet u er best aan onmid
dellijk over te schrijven op p.c.r. 
60.19.72 van A. Van de Werf, Da-
lenborchstraat 12, Mechelen (tel 
11471), of aan huis bij onze penning
meester. 

Mortsel 
ABONNEMENTENSLAG 

Eerstdaags komt de postbode uw 
abonnementsgeld 1969 ontvangen. 
Overtuig uw gebuur en vriend en 
geef hen enkele weken uw gelezen
blad. Nieuwe lezers storten 300 fr. 
(voor 1969) op P .R. 1151.12 — v.z.w. 
Volksunie, p-a. Wim Claessens, 
Liersesteenweg 197, Mortsel (tel. 
51.39.09). 

VLAAMS-KRUIS-MORTSEL 
Eerlang zal een E.H.B.O.-kursus 

starten ingericht door de plaatse
lijke VI. Kruis afdeling. 

Inlichtingen : sekretariaat : Egge
straat 40, Mortsel (tel. 49.25.62). 

Puurs 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Dinsdag 3 december om 20 uur 
in de zaal De Hert, Kalfort, huldi-
gmg van Anton Van der Plaetse bij 
gelegenheid van zijn 65ste verjaar
dag. Wie reeds vroeger deze grote 
voordrachtkunstenaar hoorde zal 
beslist niet willen ontbreken. 

Voor de anderen zal zijn optreden 
een openbaring zijn. Geen inkoni-
geld. 

BRABANT 

Brussel 
AGENDA 

Maandag 2 decenvber : werkver
gadering agglomeratie Brussel. Lo
kaal « Uilenspiegel », Pletinckxstr. 
38 te Brussel 20 uur. 

Woendag 4 december : vergade
ring van arrondissementeel bestuur 
met de kantonale gevolmachtigden 
om 20 uur. Lokaal « Uilenspiegel », 
Pletinckxstraat 38 te Brussel. 

ABONNEMENTENSLAG 

Elke afdeling is nu in het bezit 
van de kaarten en lijsten voor de 
abonnementslag. Nationaal is het 
startsein gegeven. Wij dringen er 
bij de afdelingen op aan ora hieraan 
hun zeer bijzondere aandacht te be
steden. Het arrondissement Brussel 
blijft niet ten achter. Aan de slag! 

SINTERKLAASFEEST 

Vrijdag zes december komf de 
goede Klaas op speciale aanvraag 
vanwege de waard en de waardin 
van ons lokaal « Uilenspiegel » in 
de Pletinckxstraat 38, een rijke 
vracht heerlijke pannekoeken voor 
al de leden van de aldaar gevestig
de verenigingen en caféklanten gra
tis te smullen aanbieden. Vanaf 19 
uur, om rond 22 uur te eindigen, 
en dan nog tijd te vinden om een 
gezellig Onder-Ons. 

Dworp 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

ledere dag ter uwer beschikking : 
Hugo Devillé, Kerkstraat 22 Dworp, 

VAN DE V.U.-LEIDING 
HERNIEUWING ABONNEMENTEN KADERBLAD 

(VADE-MECUM) 

De postbode zal weldra de hernieuwingen van het VU-Kader-
blad aanbieden (80 (r. 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 hel VU-Sekrelariaat, Volders
straat 71, Brussel 1. 

SPREKERSSCHOOL 

Wij bevelen zeer sterk de sprekersschool aan, ingericht door 
het Lodewijk Dosfelinstituut, tijdens twee weekeinden in februari 
en maar t 1969. Voor de provincies Antwerpen, Brabant en Lim
burg in het retraitehuis van de abdij van Averbode, voor beide 
Vlaanderen in dat van de abdij van Male (St. Kruis-Brugge). 

Arrondissementele bestuursleden (vooral voorzitters), afdelings
voorzitters, mandatarissen, kaderleden, moeten zich bekwamen 
in de kunst van het spreken in het openbaar zowel als in 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 

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

Twee referaten worden gehouden : 

~ de faktlsche li jn van de partij 

door Fr. Van der Eist 

- Metodologle van de politiek (teorie + praktijk) 

spreker nog aan te duiden. 

liefst tussen 18 en 19 uur. tel. 
5(1.70.84 

Eisene 
STICHTINGSVERGADERING 

De afdeling Eisene wordt op tlon-
derdag 5 december om 20 uur offi
cieel opgericht in café « .Manneken 
Pis », Renbaanlaan 127 te Eisene. 

Sprekers : de heren Anciaux, 
Claes en Defacq. 

Warm aanbevolen aan alle leden 
en simpatizanten uit het Brusselse. 

Grimbergen - Beigem 
BAL 

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

Bij deze gelegenheid richten wij 
eveneens een tombola in. 

Jette 
NEDERLANDSE 
VEERTIENDAAGSE 

Heden zaterdag 30 november te 
20 uur 30 zaal Excelsior, Kardinaal 
Mercierplein. 

Grote stuif uit met orkest « The 
Playbirds ». 

Zondag 1 december te 15 uur zaal 
Excelsior : kindernamiddag met 
poppenkast. Warm aanbevolen. 

Maideren 
NIEUWE AFDELING 

Op zaterdag 16 november 11. had 
in deze gemeente de stichtingsver
gadering plaats van de afdeling 
Maideren. 

Voorzitter van deze afdeling is de 
heer Smeets P . en sekretaris de 
heer Ben Potoms, Hoogweg 16 te 
Maideren. 

zoekertjes 
V.U.-lid 55 jaar zoekt licht werk 

als magazijnier of dergelijke te Gent 
of omgeving. Inl. O. Van Oote-
ghem, Gentbrugge — T 151. 

Herberg met groot klientele over 
te nemen wegens ziekte. Uitsteken
de ligging. Gemak van betaling. In
lichtingen : Oswald van Ooteghem, 
provincieraadslid. Rode Kruisstr., 
Gentbrugge, tel. 09-52.72.87 — T 
152. 

Gevraagd : uitbater voor kafee 
a Ros Beiaard », Markt 30, Dender-
monde (Vlaams Huis). 

Bevragen : A. De Vos, Gentse
laan 9, Dendermonde — T 

Bediende, 2 kinderen, 37 jaar, 
zoekt passende betrekking : Ant
werpen, Mechelen, Brussel. Zich 
wenden : senator W. Jorissen, As-
tridlaan 80, Mechelen — T 145. 

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

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

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

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers . 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
c Wij I Vlaams-nationaal 
weekblad. 

Verantw uitg Mr F Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brufssel 12. 
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beweg 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 

ZITDAGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

DENDERLEEUW 

Zitdag sociaal dienstbetoon van 
senator Diependaele op maandag 
2 december te 18 uur in café « De 
Klok », Dorpsplein. 

WELLE 

Senator Diependaele op maandag 
2 december te 18 uur 45 in caté 
« Cambrinus » op het Dorp. 

MOORSEL 

Senator Diependaele op maandag 
2 december te 19 uur 30 in caïé 
Capet op het Dorp. 

BAARDEGEM 

Senator Diependaele op maandag 
2 december te 20 uur 15 ten huize 
van Willy Cobbaut, Dorp 33, Baar-
degem. 

AALST 

Senator Diependaele op maandag 
2 december te 21 uur in café De 
\ riendschap, Kerkstraat. 

DENDERHOUTEM 

Zitdag sociaal dienstbetoon van 
provincieraadslid Bert De Cremer 
en burgemeester Frans De Man 
morgen zondag 1 december te 11 
uur in^ café Ninove, Dorp. 

Balegem 

ALLES IN PLAATS VAN NIETS! 

Dé kolportage ploeg was aan de 
slag te Balegem vorige zondag te 
Balegem. In dat nummer van «Wij» 
stond een bijdrage over de lüü.000 
ol niets, zaak waar dh Stevens van 
Balegem de hoofdfiguur in was. In 
minder dan geen tijd waren de 200 
nrs uitverkocht. Dit was geen kol-
porleren meer, maar gewoonweg 
huis aan huis verkoop. 

Balegem met zijn 3.680 inwoners 
kon zelfs maar gedeeltelijk kunnen 
bewerkt worden ! 

Denderleeuw 

W E K K P R O G R A M M A 

Tijtlens de jongste bestuursverga
dering m aanwezigheid van de kan
tonnale gevolmachtigde, werden 
volgende punten besproken : abon
nementenslag . de eerste huisbezoe
ken werden afgelegd en leverden 
re/.ultaten op 

Bal : gaat traditiegetrouw door op 
de vooravond van de vasten. 

De winst is bestemd voor het 
aanschaften van een mikro-installa-
tie en financieele tussenkomst van 
het kantonnaal sekretariaat. 

In april 1969 feestdis bij gelegen
heid van het tienjarig bestaan der 
afdeling en tot afscheid van de baas 
en de bazin van het lokaal « De 
Klok ». 

Erembodegem 

VOSSELFEEST 

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. 

Gent 
KOLPORTAGE 

Zonda.g 1 december kolportage 
met « Wij » te St. Denijs-Westrem. 
Verzamelen om 9 uur in « Onder 
de Toren » bij St. Jacobs 20 Gent. 
Zaterdag 30 nov. wekelijkse kolpor
tage in de Veldstraat. Verzamelen 
om 14 uur 30 in het vlaams huis 
« Roeland », Korte Kruisstraat 3. 

ings^^Jzer 
Kruibeke 
BAL 

Het eerstvolgende bal van de 
Scheldekant gaat door te Kruibeke 
in de zaal « Elite », Langestraat, 
zaterdag .30 no\ember om 20 uur. 

Inkom 30 fr. 

Merelbeke 
BIJ EEN VERJAARDAG 

Urbaan Delongie, oorlogsvrijwilli
ger 14-18, vlaams nationalist van in 
zijn jeugd, inedebestornier van het 
parlement in de jaren 30, kandi
daat ten tijde van de vlaamse kon-
centratie en nadien van de Volks
unie, in die jaren dat het nog moei
lijk was om aan geschikte kandida
ten te geraken, is 75 jaar geworden. 
Het afdelingsliestuur wou deze ver
jaardag toch zo niet laten voorbij
gaan. Een afvaardiging trok naar 
zijn woning om hem een passende 
geschenk aan te bieden. Ook hel 
plaatselijk V.O S. bestuur was daar 
toevallig op het zelfde uur met haar 
geschenk. 

Meester Delongie is een van die 
figuren uit de vlaams nationale 
strijd die men zo maar niet voor
bijgaan kan. Zoals reeds gezegd 
was hij steeds bereid, niet enkel 
om als trekpaard te dienen voor 
zijn streek Oudenaarde-Ronse, 
maar ook om financieel meer dan 
het zijne bij te dragen ook wan
neer er geen uitzicht was. Meester, 
wij wensen u veel geluk en nog 
vele jaren met uw 75 jaar en be
trekken hierbij ook uw trouwe 
echtgenote die ii steeds zo dapper 
en manmoedig heeft bijgestaan. 

MAURITS DE WILDE SPREEKT 

Vrijdag 13 dec. te 20 uur in het 
« Wijnhuis », Himdelgemse stw. 7-9 
spreekt Maurits De Wilde van de 
vlaamse TV over de gebeurtenissen 
in Tsjecho-Slovakije. 

Ninove 
KOLPORTAGES 

Zondag 17 november, Appelterre-
Eichem, 10 man (en dat spijts de 
bittere koude), 200 nummers, 1 per 
3,8 huizen. 

Volgende kolporta.ge te Outer van 
9 uin- 30 tot 12 uur 30 (samenkomst 
aan de kerk). 

Oostakker 
KOLPORTAGE 

Ingevolge de kolportage te Bale
gem kolporteerden wij met een hal
ve ploeg te Oostakker. 

In minder dan geen tijd werden 
de bladen aan de man gebracht. 

St, Amandsberg 
OOSTAKKER 

Algemene ledenvergadering op 
dinsdag 3 december a.s. te Lourdes-
Oostakker in « café Biljart » bij 
Buyst Arthur in de Lourdestraat 17. 

Met als spreker volksvertegen
woordiger Dr. Leo Wouters. 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 
Zeer spoedige afwerking en afre

kening op het arrondissement ge
vraagd. 

AB ONNEMENTENSLAG 
Ook van onze gewone leden 

woidt een aktieve deelname ver
wacht. Wie wordt de primus onzer 
afdeling ? Inlichtingen bij al onze 
bestuursleden. En nu vooruit, aan 
de slag! 

Sint-Niklaas 
Het Dosfelinstituut in samenwer

king met Am. Verbruggenkring 
Waaslande VU arrondissement St. 
Niklaas en Vujo Waasland nodigt 
alle belangstellenden uit op de der
de avond in de ciklus « Medezeg-
gingschap en vernieuwing » op 3 
december 19(J8 om 20 uur in de zaal 
Scrutator, Stationstr. 35, St. Ni
klaas wordt het probleem « Ekono-
mische demokratie » behandeld. 

Referaathouder : senator dr . M. 
Van Haegendoren. 

Zwijnaarde 
GESLAAGDE KOLPORTAGE 

Het was bar koud de dag van 
de kolportage alhier. Maar koud oi 
niet koud, de kolportageploeg trok 
erop uit en verkocht in de gemeen
te 165 nummers van « Wij ». In een 
gemeente waar nog een van de laat

ste « nïet koet de vlams spreken
de » van de adel, een de la faille 
d"Heuse, burgemeester is, spreekt 
dit cijfer voor zich zelf. 

In Zwijnaarde waait een goede 
wind, wordt duchtig aan sociaal 
dienstbetoon gedaan, is er elke 
maand in het vlaams huis een spe
ciale dag voor de ouden van da
gen, wordt de jeugd niet verwaar
loosd, kortom weten de nationalis
ten van wanten. Geen wonder dan 
ook dat de kolporteurs zo goed bij 
de bevolking ontvangen werden. 

Hier is de Volksunie-toekomst 
verzekert. 

UITSLAG 

Uitslag tombola « Jonger dan je 
denkt ». 

1599 - 1289 - 1720 - 1525 - 1400 -
1647 - 1980 - 1930 - 1501 - 1545 -
1378 - 1484 - 1592 - 1827 - 1726. 

Prijzen af te halen bij Frans Van 
de Weghe, vlaams huis, Heirweg 
Noord 120, Zwijnaarde tot en met 
15-1-69. 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
GOUDEN BRUILOFT 

Op zaterdag 23 nov. 1968 vier
den de echtgenoten Jan Vernieu-
we - Livina De Ceuninck hun 
gouden bruiloftsfeest. Hartelijke 
gelukwensen aan het gouden 

paar 

VLAAMSE KLUB 

Heden zaterdag 30 nov. van 21 
uur af verbroederingsavond met de 
N'laamse Klub Kortrijk, in het 
B Breydelhof », Suveestraat, Brug
ge. Inschrijven (30 fr.) bij de uitba
ters. 

VOORDRACHT 

Lic. Rigo de Nolf hield vorige 
vrijdag in het Breydelhof op uitno
diging van het lokaal VU-bestuur 
een zeer gesmaakte voordracht over 
federalistische strukturen op natio
naal en gewestelijk vlak. 

Belangwekkend waren vooral zijn 
beschouwingen over de rol en de 
struktuur van Washington D.C., 
Mexiko City en Brasilia, drie ver
schillende opvattingen van het 
« rijksdistrikt » in een federale 
staat. Ook de grote agglomeraties 
werden belicht, wat trouwens aan
leiding gaf tot een zeer levendige 
bespreking. 

Vooraf werd een ogenblik stilte 
in acht genomen ter nagedachtenis 
van Wim Maes en Etienne Slosse. 
Ook werd de nieuwe formule van 
de abonnementenslag toegelicht. 
Het bestuur zet alle leden aan, 
abonnementen te werven of namen 
en adressen van kandidaat-lezers 
aan he^ sekretariaat te melden, R. 
Van de Voorde, Wollestraat 41, 
Bourgounsche Cruyce, Brugge. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
SINT-ANDRIES 

Volksvert. burgemeester P . Leys, 
op vrijdag 6 dec. a.s. van 14 tot 16 
uur, ten huize : Manitobalaan 5 
(tel. 155.20). 

KNOKKE 

Volksvert. P . Leys, op vrijdag 6 
dec. van 19 tot 19 uur 45 bij voorz. 
V. De Lille, Helmweg 12 (tel. 
652.49). 

HEIST 

Volksvert. P . Leys, op vrijdag 6 
dec. van 18 tot 18 uur 45, bij Jef 
Deroose, Bondgenotenlaan 57 (tel. 
517.40). Terzelfdertijd zitdag van 
provincieraadslid Jef Deroose. 

BLANKENBERGE 

Volksvert. P . Leys op vrijdag 6 
dec. van 20 tot 20 uur 45, bij voorz. 
Julien Van Parijs, leperstraat 7., 

BRUGGE 

Volksvert. P . Leys, op zaterdag 7 
dec. van 11 tot 12 uur, in lokaal 
Breydelhof, J . Suveestraat 2 (Vis
markt), Brugge (tel. 350.67). 

SNELLEGEM 

Volksvert. P . Leys, op zondag 1 
dec. van 9 tot 9 uur 45, ter Eerne-
gemstraat 62b (tel. 814.14). 

JABBEKE 

Volksvert. P . Leys, op zondag 1 
dec. van 10 tot 11 uur, bij Georges 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 39 (tel. 
812.20). 

Provincieraadslid Adrian De-
vriendt, op zondag 1 dec. van 10 
tot 11 uur, ten huize : Zandstraal 
29 (tel. 814.40). 

VUJO-HAPPENING 

Op zaterdag 7 dec. te 15 uur op 
het Posterijenplein te Zeebrugge 
(voet van de muur, aan het monu
ment) : hapi)ening ten bate van 
ekonomie en tewerkstelling in eigen 
streek. Alle leden, lezers, simpati-
zanten e.a. op post! 

Blankenberge 
WINTERKALENDER 

30 november ; VU-jongerenverga-
dering om 20 uur op zaterdag; 13 
december : spreekbeurt gegeven 
door ingenieur A. Mertens over 
Zeebrugge - diep-zeehaven; 31 de
cember : viering van het oude en 
het nieuwe jaar ; avondmaal : prijs: 
lond 130 fr.; 4 januari : VU-jonge-
ren geven dia's over toerisme; 24 
januari : spreekbeurt gegeven door 
meester Van In over « federalis
me »; februari : reis ingericht door 
VU-jongeren : nadere inlichtingen 
worden gegeven; maar t : luisterijk 
VU-bal : in samenwerking met 
Knokke; april : dansavond en feest
maal gegeven door VU-Blanken-
gerge voor zijn medewerkers en 
propagandisten met medewerkin.g 
van de VU-jongeren. Al deze akti-
viteiten gaan door in het spijshuis 
« Breughel » (Smet de Nayerlaan) 
hoek Karel de Swertlaan). Om 20 
uur. Nadere inlichtingen zullen nog 
verstrekt worden. 

Bredene 
EIGEN AFDELING 

Maandag 2 december is het zo
ver. Dan wordt de eigen afdeling 
Bredene opgericht, dank zij het 
harde werk van enige propagandis
ten. 

Senator Leo Vandeweghe, en pro
vincieraadsleden Maurits Zwaene-
poel en Kris Lambert zullen er het 
woord voeren. 

Plaats : zaal « Tijl », Duinenstr. 
(Bredene-Duinen), te 20 uur 30. 
Toegang gratis voor allen, ook niet-
leden. 

Gistel 
DERDE KAARTAVOND 

Na ons zeer geslaagd bal op 23 
november hebben wij op zaterdag 
7 december 68 onze derde kaart
avond manilleu. 

VOORDRACHTENCYCLUS 
Onze eerste voordracht op 15 no

vember jl. over de geschiedenis van 
de vlaamse beweging en haar pro
blematiek kende een onverhoopt 
sukses. 

Nittegenstaande de bittere koude, 
was er een goede opkomst. De uit
eenzetting door Bert Ruysschaert 
liet aan duidelijkheid niets te wen
sen over. Nadien ontspon er zich 
een levendig debat. 

Met spanning kijken we dan ook 
uit naar de datura van 13 decem
ber e.k. waarop Mr Denduyver uit 
Gistel te 20 uur in de groenten-vei
ling Steense dijk 184, het tenia « De 
geschiedenis van de vlaamse ak-
tie » zal behandelen. 

SINTERKLAASFEEST 

Alle leden met kinderen worden 
op zaterdag 7 december e.k. te 15 
uur verwacht in de gelagzaal van 
de groentenveiling Steense dijk 184. 

Inschrijvingen bij : Bert Vergote 
Pycke de ten Aardelaan 66, Jaak 
Vanderstukken, Oogststraat 91, De
sire Vanbalenberghe, Druivenlaan 
16, Fernand Verbeeke, Druivenlaan 
8 en Juni Schockaert, Brouwerij
straat 28. 

GELUKWENSEN 
Ons lid Robert Massenhove trad 

in het huwelijk en op 22 november 
was het de beurt aan onze vriend 
Leslie Pierloot. Hartelijke geluk
wensen aan deze jonggehuwden. 

AKTIVITEITEN 

Einde december : afdelingsfeest; 
januari 69 : algemene ledenverga
dering : Vü en gemeentepolitiek en 
februari 69 : dia-avond. 

Jabbeke 
VLAAMSE KRING 

Zaterdag 7 dec. tweede hutsepot-
avond in zaal «. De Zwaan », bij C. 
Verbeke, Dorpstraat, Jabbeke. 

Prijs per persoon : 70 fr. (voor 
het bal alleen : 30 fr.). Tegen 1 dec. 
inschrijven bij Fernand Collier, 
Dorpstraat 45. 

^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ WIJ 

Volksunie te Kortrijk ook een voor-
lichtingsaktie gevoerd. Samen met 
de VU-parlementairen van ons ar
rondissement verspreidden verschei
dene kaderleden aan de Kortrijkse 
Hogere Technische Scholen een 
pamflet waarin wordt gewezen op 
de achtergrond van de moeilijkhe
den en de initiatieven die door de 
Volksunie werden genomen 

Het arrondissementeel bestuur 
wenst sjjeciaal haar nieuwe afdeling 
van de Volksuniejongeren te felicite
ren met hun snelle en doelmatige 
aktie. 
KOLPORTAGE 

Na de kolportages te Zwevegeni 
en te Avelgeni wordt morgen zon
dagvoormiddag 1 december het 
blati verspreid te Harelbeke. Talrij
ke deelname van kaderleden uit 
gans het arrondissement is nodig. 

Bijeenkomst in lokaal « 1302 « te 
Kortrijk te 9 uur of aan de Sint-
Salvatorkerk (Markt) te Harelbeke 
te 9 uur 30. 
V O O R D R A C H T 

In lokaal « 1302 » spreekt op uit
nodiging van de Vlaamse Klub op 
vrijdag 13 december a.s. te 20 uur 
de heer Waker Desmet, leraar te 
Menen over : « Godsdienst, Kerk en 
Politiek » Nadien bespreking. 
ABONNEMENTENSLAG 

Enkele afdelingen zijn reeds ge
start met de abonnenientenslag. 

Steek ook een handje toe : geef 
uw blad na lezing door aan een ge-
buur, familielid of vriend. Wanneer 
u meent hem als abonnement te 
kunnen inschrijven verwittig dan 
een bestuurslid van uw afdeling. 

Oostende 
WERKVERGADERING 

Op 4 december werkvergadering 
voor besluurs- en kaderleden in 
pension Newcastle, Rogierlaan 55. 
Agenda uitsluitend : ledenhernieu
wing en abonnementenslag. 
W E R K G R O E P VROUWEN 

Na de suksesrijke modeshow 
plannen wij een nieuwe vergade
ring op 12 december met een korte 
politieke toespraak en een voor
dracht door mevrouw De Geyter 
over tafel- en huisversiering met de 
feestdagen. 

Roeselare-Tielt 
ARRONDISSEMENTEEL 
BESTUUR 

Het arrondissementeel bestuur 
vergaderde donderdag 21 novem
ber. De vergadering van 23 novem
ber werd voorbereid in het biezon-
der de tussenkomst van de voor
zitter. De nieuwe schikkingen in 
verband met het sociaal dienstbe
toon werden bekend gemaakt zij 
gelden vanaf 1 januari. De organi-
zatie van de kolportages die eer
lang opnieuw in meerdere gemeen
ten zullen gehouden worden berust 
bij Roger Mervillie; volgende verga
dering van het A.B. op donderdag 
5 december. 

SAMENKOMST VAN 
BESTUURSLEDEN EN 
M E D E W E R K E R S 

Zaterdag 23 november had een 
samenkomst van bestuursleden en 
medewerkers plaats in de zaal van 
café Blauwvoet te Roeselare. Met 
de voorstelling van het bestuur en 
het programma werd aangevangen, 
waarna senator Persyn sprak over 
de parlementaire aktiviteiten. De 
vergadering vervolgde met een op
roep van H. Verslype voor de abon
nementenslag. 

Een uur lang werden allerhande 
vragen gesteld en belangrijke sug
gesties gedaan. Lidkaarten 1969 en 
materiaal voor de abonnementen
slag werden uitgedeeld. 

Kortrijk 
AKTIE TECHNISCHE 
INGENIEURS 

Naar aanleiding van de recente 
beroering bij de studenten aan de 
Hogere Technische Scholen heeft de 

Veurne-Oostende-Diksmuide 
DIKSMUIDE 
LEDENHERNIEUWINGEN 

Wij herinneren er alle afdelings
bestuursleden en propagandisten 
aan dat het arrondissement een 
premie uitkeert aan-a l l e besturen 
die volledig klaar zijn tegen 28 de
cember. 

Het arrondissement brengt hier
mee hulde aan het afdelingsbestuur 
van Stene, dat de volledige her
nieuwing doorgevoerd heeft (101 le
den 1968) nog voor 23 november. 

Geen enkele weigering werd ge
noteerd, slechts vier verhuizingen. 
Proficiat Stene. 
ABONNEMENTENSLAG 

Tijdens de beroemde slag 6()-67 
kwam ons arrondissement zeer 
eervol uit de strijd. 

Ook in 1968-69 moeten wij bewij
zen dat de doorbraak in ons arron
dissement versterkt en bevestigd 
wordt. 

Aan alle bestuursleden werden 
de richtlijnen meegedeeld. Wij 
doen een beroep op alle afdelingen 
om de doorgave van de nieuwe 
abonnementen niet rechtstreeks 
naar Brussel te doen, doch wel via 
het arrondissementssekretariaat. 



BLIKVANGERS! 
INDERDAAD.. MAAR WAARHEID 

- een ontwerp naar persoonlijkheid 

- een bestudeerde en juiste prijs vooraf 

- steeds eerste keus materialen 

- een voorname en verfijnde afwerking 

- nooit verrassingen acinteraf 

KOM U OVERTUIGEN ! 

Maak onmiddellijk AFSPRAAK om enkele van onze 

realisaties te bezoeken. 

Van 1.250.000 F af 

HET VOORDELIGSTE AANBOD SINDS JAREN 
VEILIGSTE BELEGGING - HOOGSTE OPBRENGST 

met SLECHTS 250.000 F IN HANDEN wordt U eigenaar van een schitterend gele
gen moderne woning. 

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

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

TOTALE KOSTPRIJS vanaf 625.000 F en... misschien nog 

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

U HOEFT DIT NIET TE CELOVEN - KOM KIJKEN 

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

Wenst U nadere inichfingen 
Stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé • fe l kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure 
1 over gronden voor villabouw 

over gronden voor hoogbouw 
over gronden v eensgezinswoning 
over gronden voor geldbelegging 

2 over het bouwen van 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning Q 
Duid aan met een X waarover U Inl icht ingen wenst te ontvangen. 
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De redder Langere gummiknuppels voor brusselse politie 

Doebtsjeks pozltie in kommunistische partij verzwakt 

^ , 4 ^ 5 ^ ; ^ 

Samenzwering tegen Nixon opgerold de laatste vrucht van de praagse lente.. 

LOF VAN DE TOOG 

€ Er is een mannelijke ervaring, 
een wetenschap zou ik bijna zeggen 
die totaal aan de vrouwen ontsnapt 
en zelf aan heel wat mannen > zei 
mijn toevallige ontmoeting in het ro
kerige lokaal van het ouderwetse es-
taminet. We hingen beiden aan de 
toog, die nog voorzien was van ge
ëmailleerde tapkranen en op de hoek 
een rustiek biei tonnetje schraagde, 
echt bieihout, man, en met blinken
de koperen banden, zeker pas gepoetst 
door de dikke bazin, die bijna vlak 
voor ons een uiltje knapte. 

De man die het zei had wallen on
der de K>gen. « Ik kan nooit voor mid
dernacht naar bed, ik moet regelma
tig aan de toog hangen >. « Weet je, 
het is een hele kunst, je moet blijf 
weten met je voeten en met je han
den, er zijn tooghangers die hun ar
men veel te ver over de toog smijten 
en die met hun schoenen tegen de 
toogwand schrapen. Ik zie direkt dal 
het geen echte toogmensen zijn, gij 
zijdt er wel een, ik zie dat zo aan 
uw gezicht en de bescheiden maar 
deskundige manier waarop gij kunt 

leunen >. Hij bezag me een ogenblik 
van kop *>f teen en knikte goedkeu
rend. « Zo heb ik- ze graag, de kolle
ga's, ge zijdt niets met een amateur, 
die met een pint in de kraag denkt 
dat hij een echte is en na een half 
uur tegen de grond slaat of krom op 
een stoel kruipt >. 

< Je bent dan zeker niet voor toog-
krukken » zei ik vragend. « Natuur
lijk niet, we hebben onze benen ge
kregen om er op te staan, tijdig van 
steunvoet verwisselen, natuurlijk niet 
tegen de toog stompen en elegant 
met het Ifoofd op een elleboog rus
ten, precies op de rand >. Hij deed 
het mij voor en zei toen ik zijn ge
baar had gevolgd « Ja man, gij hebt 
aanleg ». 

Het vervolg van het verhaal was 
een beschouwing Over de kunst 
Van het tooghangen en van de toog-
praat. Ik leid er uit af, dat vrouwen 
en burgerlijk aangelegde mannelijke 
personen van tooghangen niets be
grijpen. Er steekt een aparte, voor 
leken onbegrijpelijke charme is, xA)or-
al wanneer toog, glazenkast en bij-

horigheden cachet hebben. Ze hoeven 
niet eens eeuwenoud te zijn zoals de 
togen m de kroegjes langs de Teems, 
het IJ of in de zijstraten van de Sei
ne-avenues. Stellig is het een genoe
gen oude zeemansspreüken aan be-
rookte wanden te ontcijferen of de 
vormen te bewonderen van oude bier
kruiken en glazen, van jeneverflessen 
en tussen<k)or in de verte te staren, 
dwars door de wand, en steeds ver
dere reizen te maken naarmate men 
— langzaam maar zeker, wel te ver
staan — het bier of de wijn in de 
maag laat lopen. 

Zijn de toog en de omgeving een 
nooit eindigende, vergelijkende stu
die waard, waaruit men het verleden 
kan puren en de menselijke hoeda
nigheden en gebreken kan afleiden, 
de tooggezel, maar dan de ware Ja
kob is een tweede aantrekkelijkheid 
van dit, ik zou bijna zeggen van dit 
nevenberoep, dat jammer genoeg in 
deze tijd van tv-verslaving aan het 
uitsterven is. Men herkent de toog-
fik>2>3fen niet altijd direkt, maar het 
volstaat doorgaans vijf minuten aan 

het praten te zijn — desnoods met 
tussenpozen — om de echte van de 
valse te herkennen. 

Een tapkastriddei kan over alles 
meepraten en meefihzoferen, hij lost 
zelfs regelmatig de vlaamse kwestie 
Op hoewel dit vraagstuk de laatste 
tijd nogal wat meer wetenschappe
lijke bagage vergt dan vroeger, toen 
het volstond « Vliegt de Blauwvoet » 
te roepen en een rondje te geven jnet 
Rodenbach. Hij kan ook lange tijd 
zwijgen zoals gezegd en met een spre
kende of wazige blik al naar gelang 
de omstandigheden het interieur ont
leden, verre reizen ondernemen of de 
stamgasten en het wisselend kafee-
xXilk gadeslaan, wellicht op zoek naar 
een nieuwe zusterziel, die in de ge
heimen van de toog is ingewijd of tot 
initiatie bereid is. 

« Ik zou U nog veel kunnen ver
tellen, zei mijn gezel, maar ik heb 
nog wat te doen. Tot kijk maat, en 
probeer niet de anderen van onze le
venshobby te overtuigen, ze zullen 
vragen of ge gek bent of iets teveel 
op hebt s>. Hij zwaaide met de hand 
en ging zwierig de deur uit. Ik keek 
hem na, leunend op mijn toog, ik 
zag hem de schuins tegerfioverliggende 
bierwinkel binnenstappen, met de 
vaste tred van de veroveraar. Van een 
andere toog natuurlijk. 

D.R. 


