
Een partijkongres — en zeker het kongres van een 
oppozitiepartij die niet aan de schakelaars van de mas
samedia zit — heejt zijn betekenis op een dubbel vlak. 
In de eerste plaats heeft het « an sich » een betekenis, 
die tot uiting komt in de referaten, de besluiten, de 
stemmingen en de atmosfeer op de vergaderingen : de 
betekenis van het kongres voor de partij en in de ont
wikkeling van het vlaams-nationahsme Vei volgens krijgt 
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BRUSSEL: 
OP DE HELLING 

Na de PVV-Brussel — die dat gedeeltelijk maar zeer bereidwil
lig onder FDF-af dreig ing deed — heeft tans ook de BSP-Brus-
sel stelling gekozen tégen een vlaams-frankofoon paritair be
heer van de hoofdstad, tégen de beperking van de hoofdste-
delijke omschrijving vóór de vrijheid van de familievader 
inzake taalkeus voor het onderwijs. Deze beslissing viel bijna 
samen met een virtueel akkoord van de brusselse burgemees. 
ters om hun agglomeratie in de toekomst te zien evolueren 
tot een derde gemeenschap in het land, die evenveel recht 
van spreken zou hebben als de twee andere partners. Daarop 
komt toch in grote trekken dit embrio van een Brussel, als 
flerde én op de wip zittende macht in de Belgiese staat neer. 
Rest nu nog slechts het wachten op de CVP-Brussel, die voor
lopig het absenteïsme verkiest doch wier vlaamse bestand
delen de eveneens frankofone meerderheid de vrije teugel 
laten, en over wier opvattingen niet de minste twijfel bestaat. 

Daarmee is de eskalatie die 
met het ontstaan van FDF in 
de hoofdstad is begonnen, vir
tueel voltrokken : de brusselse 
machten hebben als vvisselop 
lossing van het unitarisme ge
opteerd voor een antivlaams 
federalisme met diie (wat in 
lijnrechte tegenstelling staat 
met de opvatting der vlaamse 
federalisten) en zo mogelijk 
voor een koopje met de waalse 
federalisten, die zich terzake in 
dubbelzinnigheid hullen. 

Alle brusselse frankofonen, 
over ieder ideologies onder
scheid heen, zijn het eens om 
hun gebied volgens de macht 
van het vervalst getal te bestu
ren, en dit gebied tot een anti-
vlaamse burcht uit te bouwen 
die verder en zelfs meer dan 

ooit het totaalbeeld van de 
staat zou beheersen. De uit
drukkelijke verwerping door 
het Volksuniekongres van dit 
brussels antivlaams imperialis
me en de stelling Brussel 
Rijksgebied kwamen net op 
tijd om meteen aan te tonen, 
hoe scherp de tegenstellingen 
zich rond de hoofdstad krislal-
lizeren. De vraag stelt zich dan 
ook : wat zullen de vlaamse 
sosialisten, die begin mei in af
zonderlijk kongres bijeenko
men, doen na het herstel der 
Waalse sosialistiese eenheid op 
een federalistiese bazis en na 
de antivlaamse oorlogsverkla
ring van hun brusselse partij
genoten ? Zullen ze Brussel los
laten, nadat hun brusselse par
tijgenoten Vlaanderen hebben 

uitgedaagd ? Men beweert dat 
Spinoy er op uit is om een af-
leidingsmaneuver uit te voeren 
door een aksieplan Limburg, 
een late en niet van siniese 
brutaliteit ontdane belangstel
ling voor de meest achterge
stelde vlaamse provinsie. Nu 
de brusselse sosialisten echter 
hun vlaamse pai tijgenoten de 
handschoen toewierpen, is het 
zeer de vraag of dit opzet zal 
slagen, overigens duidelijk be
doeld om de bedreigde per
soonlijke machtspozitie van de 
rechtse vlaamse sosialisten in 
de partij te handhaven. 

De Vlamingen van alle kleur-
partijen staan te Brussel in de 
volstrekte minderheid. Ze kun
nen het afglijden van hun 
frankofone partijgenoten naar 
een hoofdstedelijke zelfmoord-
psichoze niet meer beletten. De 
tijd is gekomen dat alle Vla
mingen van welke partij ook, 
te Brussel kleur moeten be
kennen. De vlaamse katolieken, 
sosialisten en liberalen moe
ten kiezen of delen. Eén ding 
is zeker : de strijd om de keus 
van de federale formule staat 
zoveel als voor de deur. Daar
om moeten wij paraat zijn. Ons 
kongres heeft deze paraatheid 
gelukkig konkreet voorafge-
beeld ! 

L JORDEr 

het een nieuwe dimensie door de ruchtbaarheid die er 
aan wordt gegeven buiten de partijkringen, door de kom-
mentaren die het uitlokt in de pers en door de indruk 
die het maakt op de publieke opinie. 

Het Tiende Kongres is een groot sukses geworden op 
ieder van deze beide vlakken. In de ontwikkeling van 
de Volksunie — de stage groei van beperkte oppozitie-
groep naar brede volkspartij — zal het een datum van 
betekenis blijven. Sterker nog dan op vorige kongressen 
is tot uiting gekomen dat de Volksunie een opsie heeft 
genomen voor een toekomst, waarin zij staatsverant-
woordelijkheid zal dragen. Ze maakt zich daarvoor 
klaar : haar programma is reeds lang het flaminganties 
stadium voorbij en zij formuleert tans oplossingen die 
geldig zijn in een totale vizie op de staat en de maat
schappij, waarbij zij meer dan ooit vasthoudt aan de 
bazis van het volksnationalisme — de enige die ruim 
genoeg is om er de algehele ontvoogding en bevrijding 
van het Vlaamse volk, zowel op het politieke en ktiltu-
rele als op het sosiale en ekonomiese vlak, op te vestigen. 

Het Tiende Partijkongres heeft gestalte gegeven aan 
het woord federalisme, onder meer ook door de volle 
sosio-ekonomiese inhoud ervan te bepalen en door het 
te plaatsen in zijn Nederlandse en Europese ruimte. Het 
heeft daarenboven de voorwaarden geschapen, waarin 
rezoltiut kan opgeruimd worden met een van de ernstig
ste hinderpalen op de weg naar het federalisme : de 
verzuiling, het probleem van de levensbeschouwelijke 
minderheden. 

Dat is een nieuw én een oud geluid. Nieuw in die zin, 
dat de Volksunie tans de eerste partij is die in eigen 
rangen de verzuiling heeft doorbroken en die tegelijker
tijd de weg aanduidt, waarlangs de uitbouw van een 
pluralistiese gemeenschap moet gebeuren. Oud, omdat 
dit open en verdraagzaam pluralisme steeds voor het 
vlaams-nationahsme een hoofdbekommernis geweest is, 
een bazisvoorwaarde waaraan in de twintiger en vroege 
dertiger jaren — vooraleer de storm van de burgeroorlog 
der -ismen in Europa opstak — kon worden voldaan. 

Hoe belangrijk ook, het rezoluut opengooien van de 
poort die uitgeeft op de toekomst zou veel van zijn be
tekenis verloren hebben, indien dit gebaar onopgemerkt 
was gebleven in de publieke opinie. Dat is echter niet 
het geval geweest : nooit voorheen kreeg een Volksunie
kongres zo brede echo's in gans de pers. De wijze waarop 
de kommentators het kongres benaderden kon dan al 
afwijzend, spottend, negatief en enkele keren ook pozi-
tief-waai derend zijn : de reusachtige belangstelling was 
er en meteen de noodzaak om zich, hoe dan ook, uit te 
spreken over het verschijnsel Volksunie dat niet meer 
weg te denken, weg te praten of weg te zwijgen is uit 
de toekomst van dit land. 

Wij worden ernstig genomen, wij worden aanvaard, 
wij zijn één der vier partijen in Vlaanderen geworden 
en niemand kan nog van de drie anderen spreken zonder 
van ons te gewagen. 

Sommigen verwijten ons dat. Zij formuleren hun on 
genoegen daarover in het gezegde van de « vier traditio
nele partijen ». En zi] vrezen dat de doorbraak naar de 
brede partij ten koste zou gaan van het volksnalionahs-
ties beginsel. De vrees is ongegrond, maar wi] begrijpen 
ze. De Volksunie heeft inderdaad een lange weg afge
legd, van de kleine repressie gemeenschap plus enkele 
jonge doorzetters tot wat zij vandaag is : een geldig 
alternatief nu reeds voor een half miljoen Vlamingen en 
straks nog veel meer. 

Op haar jongste kongres heeft zij echter eens te meer 
bevestigd en bewezen, dat zij niets van haar mentale 
punch heeft verloren, dat zij durft denken naat konse-
kwenties waarvoor de oude, verstarde partijen terug
schrikken. De Volksunie is jonger dan ooit. 

Haaf mandatarissen, haar toporganen en haar kader 
leden wacht echter een belangrijke taak, die mede be
slissend zal zijn voor haar verdere toekomst : de daad
kracht, de nonkonformistiese moed, het geestdriftig élan 
van de kleine oppozitiegroep moeten mee overgeheveld 
worden in de partij die gekozen heeft voor een toekomst 
met verantwoordelijkheid. De Volksunie zal niet alleen 
naar haar ideeën, maar ook naar haar mensen beoor
deeld worden. 

Wij zullen eerlijk trachten, niet te klein te zijn voor 
de grote toekomst. 

Toon van Overstraeten. 
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BRUSSEL 

Hoe spitsvondig dc Brusselse 
zakenlui zijn om enerzijds de 
schijn te redden het Nederlands 
niet volkomen te negeren, maar 
anderzijds hun traditioneel frans
kiljonisme voortzetten, moge 
blijken uit volgende feiten. 

Wannee. men bij een firma 
protesteert tegen het feit dat ze 
slechts franse affisjes gebruikt 
voor hapr reklame op de rekla-
iiie-borden in het hoofdstedelijk 
gebied, wordt verbetering be
loofd bij een volgende publisi-
teitskampanje. Wanneer deze dan 
komt. stelt men vast dat er op 
20 affisjes toch één met neder-
landse tekst is. Dit is waarlijk 
de Vlamingen voor het lapje 
houden. Misschien wil men ons 
op die manier ontmoedigen ; de 
Vlaamse vastberadenheid ten op
zichte van Bru.ssel groeit echter 
maar steeds. Men begint te be
seffen waar het in de hoofdstad 
om gaat. Fen intensi\ering van 
Vlaamse aksies te Brussel zal dan 
ook niet uitblijven. .\lle defaitis
me is hier uit de boze. Brussel 
zal voor de nederlandssprekende 
gemeenschap niet verloi-en gaan 
als we het met onze vlaamse 
overtuiging ernstig menen en 
deze met daden staven waar dit 
mogelijk is. Rn hier kunnen de 
tienduizenden Vlamingen die da
gelijks naar Brussel hun dagtaak 
komen vervullen en de duizen
den Vlamingen die naar Brussel 
komen winkelen, de vlaamse 
Brusselaars op daadwerkelijke 
wijze in hun sirijd bijstaan, al
dus blijk gevend van echte volks
verbondenheid. 

J.T., Brussel. 

ter niet onherroepelijk. Een ern
stig opgevat beleid kan hier veel 
veranderen. Maar daarin is Bel
gië dan toch bij de grote nsassa 
geslaagd : te doen geloven dat 
wij totaal een ander volk zijn 
dan het Noorden, alhoewel de/e 
mite histories, wetenschappelijk 
(prof. Geyl !) en knltureel on
weerlegbaar is afgebroken. De 
nederlandse werkelijkheid begint 
opnieuw door te dringen, voor
al bij de jeugd. Spijtig 'genoeg 
sluiten zelfs sommige vlaamsna-
tionalistcn zich nog altijd liever 
op in een bekrompen « vlaams » 
getto. 

K.E., Tlegem. 

VIETNAM 

NEDERLANDERS 

In « Wij en gij j . 2 weken gele
den heeft de heer F.L. uit Kraai-
nem het over ons als Zuidneder
landers. Ik zou toch graag een 
kleine verbetering willen aan
brengen : er zijn geen Zuid-
noch Noordnederlanders, maar 
zoals André Dem>»dts het op de 
fransvlaamse trefdagen te Ware-
gem zegde : Nederlanders kort
weg. Akkoord, het is op de eer
ste plaats de staat die onze kul-
turele opgang boycot, alsmede de 
knlturele integratie met Neder
land. Op de tweede plaats : de 
Vlamingen zelf. Waarom moeten 
wij het hebben over « Hollan
ders » ? Omwille van enkele 
dialektiese verschillen ? Dan 
zijn de Limburgers wellicht een 
heel ander volk dan de Westvla-
mingen ! Wij schijnen te verge
ten dat wij eeuwenlang hetzelf
de volk geweest zijn. 

Die kulturele scheiding is ech-

Naar aanleiding van de brief 
van .J.V. uit Geel in « WIJ » van 
18-3, zou ik het volgende willen 
zeggen : de reden waarom de 
V.0. niet deelnam aan of niet 
simpatizeerde met de Vietnam-
betoging is volgens mij dat de 
betoging enkel en alleen tegen de 
U.S.A. gericht was. Ik wil hier 
niet mee beweren dat de r..S..\. 
geen enkele fout treft, maar dat 
de grote font bij de Vietkong en 
hun steunpilaar ("Jiina ligt. De 
U.S.A. heeft al verscheidene vre-
desvoorstellen ingediend, maar 
die werden door Noord-Vietnam 
steeds afgewimpeld. Een éénzij
dige stopzetting van de strijd 
zou voor Zuid-Vietnam pure 
zelfmoord inhouden omdat, in 
dat geval, de Vietkong met be
hulp van China Zuid-Vietnam in 
enkele dagen zou o\errompclen 
en onder komnuinisties regime 
plaatsen. .Als men zo voort rede
neert, zou binnen 2 jaar heel 
Zuid-Oost-Azië onder kommunis-
ties regime leven. Daarom moet 
de r.S..'\.. samen met Zuid-Viet 
nam. voortstrijden. Hoe onmen
selijk een oorlog ook is. 

C.N., BPS.3. 

TAAL ZUIVEREN 

Elke Vlaming zal het wel eens 
zijn met de inzending in ons 
geëerd weekblad « WI.l » van 18 
maart, door de heer A.L, Brussel, 
tegen het vele gebruik van franse 
woorden in on/e nederlandse 
pers. 

Ik las het volgende in de 
« Standaard » van 3 maart, over 
de spelling van bastaardwoor
den : « Belgies-Xederlands ckspo-
see in vier sjapieters, geen be-
sonje op ekstrecni nivo ». Is dit 
nog Nederlands ? 

Wat is het toch met -«I die 
vreemde woonlen die men in 
onze pers opneemt ? 

NATIONALE lOtEkiJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
1 lot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 loten van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 

Het b i l je t : 140 F 

IN 77.054 
LOTEN 

Het tiende : 15 F 

TREKKING OP 17 APRlè 

Het komt zover, dat de Vla
ming zijn eigen taal niet meer 
zal verstaan. 

Wij hebben toch die bastaard
woorden niet nodig en hebben 
genoeg aan onze zeer rijke neder
landse woordenschat. 

D.L., Erps-Kwerps. 

SPELLING 

Op meer dan verbazend-vlugge 
wijze heeft « WIJ » de nieuwe 
spelling aangenomen, alhoewel 
deze officieel nog niet gangbaar 
is. De heer A.J. uit Brussel be
toogde vorige week dat hij nooit 
aan deze progressieve tendens 
zal toegeven ; ik meen dat hij 
hier hopeloos ongelijk heeft. Hij 
laat zich werkelijk beïnvloeden 
door een minderwaardigheids-
kompleks. Immers, wij maken 
ons juist niet belachelijk tegen
over franssprekenden, onze taal 
is juist niet arm en we zullen 
onze taal niet bevuilen door toe 
te geven aan een welgekome mo-
dernizering. 

Zoals het met iedere vernieu
wing is zal dit aanvankelijk « on
gewoon > voorkomen ; zo was 
het toch ook met het nieuwe 
kleedje dat ons partijblad heeft 
aangetrokken. Ik zou de heer 
.\.J. willen vragen, zijn kleinkin
deren in dit verband een volko

men vrijheid fe laten want an
ders zullen zij binnen enkele ja-
zen hopeloos verouderd zijn ! 

Eerlijk gezegd, steeds kent een 
vernieuwing progressisten en 
konservatieven. Maar tenslotte 
draaien deze laatsten uiteindelijk 
toch steeds bij, gewoonlijk te 
laat dan. « Die al te laat is op
gestaan, moet heel de dag een 
drafje gaan ». En op de duur 
bink je helemaal achteraan ! 

H.D.S., Brussel 8. 

TRADITIONEEL ? 

Het verwondert ons altijd op
nieuw wanneer we zien hoe de 
traditionele flamingant in dis-
kussies of artikels over de bui
tenlandse politiek als het ware 
automatics de zijde kiest van 
Franco, Salazar, generaal Ky, 
enz. Ook inzake binnenlandse 
problemen zal de traditionele fla
mingant zich met een bijna wis
kundige zekerheid smalend uit
laten over bijv. studpntensindika-
lisme, nieuwe vormgeving, enz. 

Welke duistere bindingen kun
nen deze ipso-facto-hondingen 
eigenlijk verklaren ? Wij zien 
het niet in. Ergens lijkt het erop 
dat de V.U. dit wél inziet. Zo 
werd bijv. in « WIJ » met geen 
woord gerept over het VNSU-
programma van de Gentse uni
versiteit. Jj'et het misschien te
veel versleten aksenten vallen ? 
Nochtans, « WIJ » gebruikt toch 
de progressieve spelling ? Of 
zijn vorm en inhoud niet meer 
één ? 

F.L., Kuurne. 

A.B.N. 

Men kan van opinie verschil
len, maar wij vinden het een na
righeid af en toe de blik te 
werpen op de schamele rezulta-

ten die de ABN-beweging kon 
boeken tijdens zovele decennia 
van hardnekkige en toegewijde 
krachtinspanning. Het is des te 
zieliger dat maar weinigen, ver
blind door een oppervlakkig op
timisme, geneigd zijn die moei
zame slakkengang te erkennen 
en nog minder de moed op te 
brengen om na te gaan of soms 
niet aan de startlijn of aan een 
kruispunt een verkeerde richting 
werd ingeslagen. 

Op de keper beschouwd ken
nen wij persoonlijk geen bewe
ging die rechtstreeks aanstuurt 
op het wezenlijk einddoel : de 
inplanting van een beschaafde 
spreekgewoonte in onze gewes
ten. A\ wat tot hiertoe onderno
men werd (behalve de aktie van 
de schoolkernen en van zekere 
jeugdkluhs) staat in dienst van 
« taalzuivering, taalbeheersing, 
propaganda en pubüsiteit », wat 
op zich zelf uitstekend, doch niet 
doelmatig mag heten in dit ver
band. 

Meteen stelt zich de vraag : 
hoe dit aan te pakken ? Eenvou
dig door op school de leerlingeir 
te onderwerpen aan het ver
plicht gebruik van het « alge
meen beschaafd » in hun onder
linge omgang : in de klas, op de 
speelplaats, op wandeling, enz., 
dit vanaf de prilste ouderdom tot 
en met de eerste van de huma
niora. Wat aanvankelijk onzuiver 
en stuntelig klinkt, zal door het 
moedcrtaalonderricht (taal zorg 
en -zuivering), door de dagelijk
se training (taalbeheersing), doop 
het pregnante voorbeeld van .!e 
leerkrachten (ideale propagan
da) geleidelijk tot zijn volle 
recht komen. 

M. 

De redaksie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliseerde lezers-
brieven Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over dc lezersrubriek 
wordt ceen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaksie 

Brussel, 13 a p r i l 1967« 
Betr» : sensuur. 

We hebben a l e t t e l i jke keren in deze rubriek on
ze lezers de verzekering gegeven, dat er inzake 
lezersbrieven bi j ons geen teboe's bestaan : vie 
i e t s te zeggen heeft, wie zijn brief ondertekent 
en vie zich niet te buiten gaat aan persoonlijke 
aanvallen, mag er op rekenen dat zijn epis te l 
- doorgaans ingekort - aan de beurt k<2nt. Gebeurt 
dat n ie t , dan i s zulks \iit s lu i t end het gevolg vat 
het fe i t dat het aantal lezersbrieven de beschik
bare plaats ruim overtreft . 
Deze veek houden we echter heel bewust een aantal 
lezersbrieven achter de hand en passen ve dus een 
vorm van sensuur toe . We ontvingen namelijk heel 
wat korrespondentie in verband met onze 1 a p r i l 
grap : lezers vrc^egen om meer u i t l eg , betuigden 
hun bijval of reageerden voedend op het akkoord 
met Merlot. Ve hebben die brieven grinnikend door
genomen en ze dan - met enige plechtigheid - aan 
de vlammen van een spesiaai te dier gelegenheid 
aar^elegd vuurtje prijsgegeven. 
Niemand zal het ons kvalijk nemen dat ve zodoen
de de laa ts te sporen vernietigd hebben van het 
•Tiistories" federa l i s t ies akkoord van 1 a p r i l . 
We sijn er.overigens van overtuigd dat over niet 
a l t e veel t i j d (maanden, jaren ?) een geli jkaar
dig nieuwtje terug in ons blad zal verschijnen-
Maar dan niet als apr i lv is I k j ^ 

1 
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Stort vandaag nog uw steun (en 

liefst uw zéér milde steun, want 

het gaat in één jaar tijds om een 

paar honderdduizenden) op per. 

224.43 van Kredietbank. Arenberg-

straat te Brussel, met vermei-

ding : voor rekening 3300-13-

81.800. Indien U geen stortings

formulier bij de hand hebt, kunt 

U een briefje van 20 fr gewoon 

naar onze redaksie sturen, die be-

middeit. 

U hebt verleden maandag de eerste uitzen
ding van het gast programma « De Vlaams-
nationale gedachte en aksie » kunnen zien. 
U hebt voor uzelf kunnen uitmaken, hoe het 
was : zeer goed, goed of slecht. Wijzelf von
den het goed zonder meer; het waarom van 
onze appresiatie vindt U op deze bladzijde. 
Voor T.V. veel meer nog dan voor andere 
massamedia past het gezegde : koken kost 
geld. Deze eerste uitzending veroorzaakte 
reeds een put van enkele tienduizenden, 
waarnaar het Vlaams Radio-, en T.V.- en 
Persinstituut een tikje ongerust zit te staren. 
Voor volgende uitzendingen zal gelden, dat 
kwaliteitsverbetering meteen nóg hogere in
vesteringen vergt. Het Instituut wendt zich 
via ons blad tot de kijkers met de vraag, of 
zij bereid zijn de Vlaams-nationale gedachte 
via de T.V. in alle huiskamers te helpen bren
gen, dan wel of zij vinden dat hen deze 
grootscheepse kans om aan Vlaams-nationa
le aksie te doen geen barst kan schelen. Aan 
onze lezers, deze oproep van het Instituut 
pozitief te beantwoorden. Van de ingezamel
de gelden zal door de publikatie van een 
lijst met initialen en woonplaats rekenschap 
worden gegeven. 

Vlaams-nationale gedachte en 
aksie 

vlotte 
ouverture in 
kwartfopmaat 

(r.c.) De allereerste TV-uitzending van het 
gastprogramma « De Vlaams-naüonale ge
dachte en aksie », debuut van het Vlaams 
Radio-, TV- en PersinstitViut, kan men om
schrijven als « met onderscheiding geslaagd 
voor het toegangseksamen ». Nauwelijks 
waren de laatste beelden vaio het vooraf
gaande programma — een amerikaanse 
terugblik op de eerste wereldoorlog — en 
het gezichtje van Niki Bovendaerde van 
het kleine scherm verdwenen of daar zaten 
we voor de « geduchte » konfronlatie. Het 
viel dadelijk mee met de modein-tipogra-
fiese generiek en de eerste beelden (bloe
men en TV-antennes in een prille lente), 
met de warme, geschoolde en niet-deklama-
tories aandoende mannenstem en met een 
muzikale background die zijn funksionele 
rol de hele uitzending door eer zou aan
doen. 

Deze maidentrip van de jongste eenheid 
in de vlaams-nationale vloot bestond uit 
een tweeluik (schilderkundige overschake
ling, vermits we nu eenmaal een volk van 
— beeldende — kunsten zijn). 

Het eerste was een kennismaking met de 
figviur van Lodewijk Dosfel en het naar 
hem onlangs genoemde instituut, aan de 
hand van beelden van de openingszitting 
met voorzitter Coppieters en mevrouw Dos
fel als sprekers, en van twee korte « ten 
huize van » : bij auteur Arthur De Bruyne, 
die zo langzamerhand de historikus van de 
Vlaamse beweging mag genoemd worden 
en bij pater Stracke. 

Pater Stracke deed een korte verschijning 
in zijn nu al bekende sel-kamer, met de 
vaststelling dat hij Dosfel eigenlijk niet zo 
goed had gekend, doch met een zeer in
slaande bepaling \an wat Dosfel heeft be-

beroepsHALVE 
bekeken 

De Vlaamse beweging — ze is 
springlevend ondanks de « ouder
wetse naam » — stond zaterdag en 
zondag volop in de kijker met het 
Federalisme-kongres van een vol
wassen geworden Volksunie, die 
niet langer meewarige spot of gea-
muzeerde nieuwsgierigheid uitlokt 
doch ernstige belangstelling, ge
heime vrees en zelfs instemming 
(eerlijk of niet, dat is nu van min
der belang) ; met de VMO-manifes-
tatie te Straatsburg tegen een euro
pees knltuur-imperialisme naar 
franse maat ; met een Bormsher-
denking waar brusselse ultra's on
danks hun doghonden (simbool van 
hun natuur ?) niet aan hun trek
ken kwamen en 2000 Vlamingen 
piëteitsvol de « vermoorde on
schuld » herdachten. De bekroning 
van dit vlaams weekend w âs de 
eerste TV-uitzending van de vlaams-
nationale gedachte en aksie. Een 
beloftevol en vertrouwden wekkend 
vlaams weekend ! 

Het is ook nodig dat de vlaamse 
krachten wapenschouw houden, 
zich bezinnen en de toekomst als 
realiteit ervaren. De oude simbolen 
zijn daarbij de garantie van de kon-
tinuïteit van een beweging, die door 
samenballing en uitstraling de 
eindstrijd met vertrouwen mag te
gemoet zien. De reaksie van onze 
tegenstanders bewijst dat wij de 

goede weg zijn ingeslagen. 
Op deze weg plant Leuven voorts 

mijlpalen van koppig volharden, 
tegenover een staat waar de sosiaal-
ekonoraiese tegenstellingen stijgen. 
Zo zien we de bedienden zich ver
zetten tegen het voornemen van de 
regering, hun zuur gespaarde re-
'zerves ïn te palmen om in andere 
pensioensektoren de gaten te vullen, 
aldus de spaarzin en het ekonomies 
beheer bestraffend en een premie 
gevend aan de wanorde, de slordig
heid of het gebrek aan vooruitzicht. 
Ook de ouderdorasgepensioneerden 
komen stilaan in beweging tegen de 

.sosiale afbraakpolitiek van de vol-
machtkliek, die er na heel wat her
rie toclj in slaagt een akkoord met 
de postbedienden te bereiken, dat 
men maanden geleden met een beet
je gezond verstand reeds had kun
nen bereiken. 

Intussen stelden CVP en BSP in 
Limburg het faillissement van hun 
politiek inzake rekonversie vast en 
vechten PVV-leiding en de dinastie 
Colle van de liberale vakbonden 
haar om pluimen een strijd om de 
macht uit, waardoor de LV op het 
sindikaal verkiezingsfront wegge
veegd dreigen te worden. Het zal 
een schone zuivering zijn, want LV 
is een anakronisme en een beletsel 
tot een sanering van de verhouding 
patroons-vakbonden. Deze werkten 

doeld met zijn gevleugeld woord o\er en 
zijn zieledrang naar « een goed vlaams ge
zag ». Deze definitie is trouwens bij zeer 
vele kijkers verrassend goed aangekomen. 

Dosfelinstituutdirekteur Coppieters — 
overtuigend en beheerst-emotioneel als 
steeds — sloot dit eerste luik af. 

Dan kwam het tweede luik, de studenten-
verkiezingen te Gent, verreweg het meest 
dinamiese en moderne, waardig om in een 
Panorama opgenomen te worden, afgezien 
van enkele te lang uitgesponnen sekwenties 
en herhalingen. Dit gedeelte zal de kijker 
aangesproken hebben omdat het bondig een 
vrij volledig beeld gaf van het huidig stu
dentenleven en -streven, waarbij de klem
toon op het sosiale en de dcmokratie viel. 
Prijzenswaardig is daarbij de objektiviteit 
van de realizator, die de VNSU-overwinning 
niet overdreven in de kleur zette doch zeer 
gedozeerd inschakelde in het geheel van 
deze allereerste studenten-verkiezingen in 
ons. land, die werkelijk uiterst objektief be
naderd werden. 

Teknies gesproken was deze uitzending 
nog niet dat. Alle lof voor de fotografiese 
kwaliteit en het sfeervol beeld; verder vlot
te montage doch een te stafiese kameravoe
ring. Er werd een te gering beroep gedaan 
op «tussenbeiden van dok urnen taire en vi-
zionele waarde, die nochtans als afwisseling 
welkom zouden geweest zijn, bij een overi
gens vloeiende en overtuigende tekst. 

Anderzijds : onze volle waardering voor 
de volledig op het kleine scherm afgestem
de beeldvorming, een niet geringe prestatie 
voor « beginnelingen ». 

Vooral de meestal geslaagde pogingen om 
via de candid-metode, het dose-up en de 
lijf-aan-lijf-benadering de reportagestijl na 
te streven verdient alle lof en wettigt ver
trouwen voor de volgende uitzendingen. 
Ten slotte nog dit : aan het progiamma 
was alle bombast en bazuingedoe vreemd. 
Nog een bewijs, ^velke enorme weg het 
vlaams-nationalisme heeft afgelegd ! 

• Ensikliek zonder doekjes er rond 

dan weer samen in de metaalsek-
tor, waar hun woordvoerders de 
regering om een aktiever eksport- . 
politiek verzochten en om steun tot 
prikkeling van het verbruik in 
eigen land. 

Een ander terrein van de ttrijd 
is dat van de Henrard-geneesheren 
tegen de kommissies van openbare 
onderstand. Deze geneesherenfede-
ratie wil een zo hoog mogelijk aan
tal konflikten met de KOO's uitlok
ken om deze tot de aftocht te dwin
gen in de kwestie van de derde 
betalende. Alles heeft echter zijn 
goede kanten en zo stellen we vast, 
dat men zich in overheidskringen 
gaat bezinnen over een hervorming 
van het KOO-stelsel, dat verouderd 
is. Men zou om te beginnen gewes
telijke kOO's in het leven roepen 
voor de kleine gemeenten, die op 
zich zelf geen sosiaal beleid die 
naam waardig meer kunnen voe
ren. 

Dan was er het offisiële België 
met Humphrey-bezoek (de eerste 
minister en gezellen luisterden 
naar His Masters Voice en de ko
ning verkocht grapjes op het bor
des) ; de geruchten om prins Karel, 
die nu toch de eerst zo hooghartig 
afgewezen dotatie zou kunnen ge
bruiken ; de nieuwste reis van 
prins Albert wiens gade zich over 
een miljoenenverbouwing van een 
zomerverblijf ontfermt tussen de 
ene ontvangst en de andere verlof-
reis in ; de oprisping bij de rijks
wacht, die het wachten op sosiale 
verbetering beu is en met staking 
dreigt. Op 1 mei, sosiale str.jddag 
bij uitstek ! Het trikolore vader
land zou ineenstorten wanneer dit 
zou gebeuren. Zo een vaart zal het 
wel niet nemen, want een eerste 
proef zon de ri'kswachters grotere 
eetlust naar sindikalistiese « uit
spattingen » kunnen geven. 

En dat net op het ogenblik dat de 
« opperbevelhebber van het geheim 
leger » generaal Gérard het tijde
lijke met het eeuwige (verzet ?) 
wisselt... 

K.V.B. 

nota's bij 
populorum 
progressio 

(h. van altena) We hebben de pauselijke 
ensikliek « Populorum progressio > aan
dachtig gelezen en herlezen. En we vragen 
ons af : waarom maken de konservatieve 
kapitalisten zich zo zenuwachtig ? Is hun ge
weten dan zo slecht ? En waarom trachten 
de kommunisten er argumenten in te ont
dekken, die er klaarblijkelijk niet in zit
ten? 

« Populorum progressio » is een merk
waardig dokument en steekt vol poziiieve 
stimulansen. Maar als de paus betoogt dat 
er grenzen zijn aan het private bezitsrecht 
en dat het privé-eigendomsrecht slechts 
houdbaar is in de mate waarin het verenig
baar is met het algemeen welzijn, d i J 
schrijft hij toch maar neer wat — naar we 
dachten — al lang tot de geassimileerde so
siale leer van de Kerk behoorde. Of altans: 
diende te behoren ! 

Als er in een latijns-amerikaans land 
grootgrondbezitters zijn die. laten we zeg
gen 10.000 hektaren bezitten, en ze laten 
die 10.000 ha slechts in die mate bewerken 
dat de o|»l»engst ervan niet eens het tien
de van het normale is, dan kunnen die ei
genaars er vanzelfsprekend nog ruim van 
leven, want de oppervlakten zijn gioot ge
noeg om er ook met een laag rendement 
een groot persoonlijk inkomen bij te win
nen. Maar de landarbeiders die op de 
gronden werken, die kunnen er uiteraard 
wegens het lage rendement per bektare 
geen behoorlijk loon bij verdienen. 

Dat is een van de karakteristieke geval
len waarin de onteigening de oplossing is. 
En de onteigening alléén i& nog niet de vol
heid van de oplossing. Er moeten dan te
vens kollcktieve sentra van finansiering, van 
tekniese uitrusting en van vakopleiding ge-
sch;ipen worden. Het gaat inderdaad niej 

(Vervolg op blz. 4) 
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op aan de vroegere landarbeiders een stuk 
grond te geven, maar hun verder de in-
(festeringsmiddelen en het knowhow te 
onthouden die ze nodig hebben om hun 
eigendom — individueel o£ koliek tief — tot 
ontginning te brengen. 
{ Zulke redeneringen en programmas lig
gen in « Populorum progressio » besloten. 
Zoals er nog vele andere elementaire waar-
beden in staan. 

• De paus zegt op een zeker ogenblik heel 
duidelijk dat het niet opgaat dat de min
derheid die in de onderontwikkelde landen 
rijk is, haar spaar- en investeringsmidde
len belegt... in het ontwikkelde westen I 

Want dat is inderdaad ook een van de 
gekke kanten van de wereldekonomie : ter-
vijl het westen (te geringe...) investerings
middelen overhevelt naar de ontwikkelings
gebieden, investeren de rijke Brazilianen, 
Argentijnen, Indiërs en Pakistanezen him 
eigen fortuinen in de industrie in de 
V.S.A., Engeland of West-Europa ! 

De minderheid die in ontwikkelingslan
den kapitaalkrachtig is, moet in ruimere 
mate bijdragen tot de omsluiting van het 
eigen land. t « 

Zo noopt « Populorum progressio » ie
dereen tot een gewetensonderzoek en tot 
meer universeel-menselijke bewustwording. 

Wij in \Vest-Europa mogen niet verge
ten dat de paus uitdrukkelijk de oprichting 
van een wereldfonds voorstelt, gevoed door 
finansiële bijdragen die voor elk westers 
land zouden bepaald worden in evenredig
heid tot zijn militaire uitgaven. 

Wat we een rechtmatig kriterium ach
ten. 

En wat sommige ontwikkelingslanden be
treft :„ze zullen in « Populorum progressio » 
iets héél raak lezen over finansiële hulp die 
niet mag verkwanseld worden en die niet 
mag dienen « om enkele luiaards toe te la 
jen, een gemakkelijk bestaan te leiden ». 

Het woord « luiaards » staat erin, in dit 
vaderlijke dokumcnt ! En zo zou men over 
de ensikliek van Paulus VI kunnen zeg
gen : « Il ne l'a pas fait dire par Ie nonce 
du pape » : hij heeft er geen doekjes rond 
gedaan. 

* De koepelwet en haar gevolgen 

geknoei met 
het pensioen 
der bedienden 

'(red.) Hardnekkige geruchten houden 
stand als zou de regering zinnens zijn, het 
(aanzienlijk) rezervefonds van de kas van 
bediendenpensioenen te « integreren » 
(om een mooi woord te gebruiken) in het 
bezit van alle pensioenkassen, goed en 
slecht beheerde. 

De vakbonden hebben reeds in januaii 
jl. daarover uitleg gevraagd aan de eerste 
minister, die tot op heden geen tijd vond 
om te antwoorden wat uiteraard het wanr. 
trouwen heeft versterkt. Een tweede reden 
waarom dit wantrouwen bestaat is de wei
gering van de regering, de pensioenen te 
verhogen, wat nochtans voorzien was. In 
plaats van de verhoging door te voeren 
zette de regering het voorziene bedrag om 
in annuïteiten. Aanleiding tot deze ge
ruchten is de zeer sterke neiging in rege
ringskringen om de uitbetaling van de tal
rijke mijnwerkerspensioenen te verwezen
lijken met behulp van de rezerve van de 
pensioenkas der bedienden 1 De bedoeling 
zou echter wel zijn, alle pensioenkassen te 
versmelten en aldus een einde te ma
ken aan de tot dusver bestaande (beperk
te) finansiële autonomie. De aanleiding 
kreeg weliswaar een < sosiaal tintje » : in-
ge\olge de voortdurend dalende aktiviteit 
in de mijnsektor daalt het aantal aktief bij
dragende werknemers zo sterk (tans tot op 
de helft na 10 jaar) dat het aantal pen
sioengerechtigden 'ten opzichte van de ak-
tieve uitzonderlijk hoog is. 

Deze « solidariteit van de pensioenfond
sen » roept de regering slechts in om een 

vaste verbintenis tegenover de mijnwerkers 
met een fasiliteitsoplossing te omzeilen om
dat haar minimaal opgevatte begroting fi-
nansiering uit eigen middelen niet toelaat, 
zonder het defisiet nog groter te maken. Ze 
had zich inderdaad verbonden de uitkering 
der mijnwerkerspensioenen te verzekeren 
< ongeacht de finansiële toestand van hun 
pensioenkas en onafgezien van de ekono-
miese toestand in hun bedrijfssektor ». De 
verdenking is echter sterk daï de regering 
deze fondsen ook nog voor andere doelein
den zou aanwenden. Ze dienen trouwens 
nu reeds als een garantie van de staat te
genover het bankwezen, al kan een rese-

ring een dergelijk fonds niet zo maar van 
zijn bestemming afleiden als bij bv. met 
de opbrengst van de verkeersbelastingen ge
beurt. 

Tegen dit voornemen is uiteraard in de 
bediendenmiddens sterk verzet gerezen en 
vorige zaterdag werd te Brussel door de be
dienden ïegen dit regeringsinzicht betoogd. 
De verontwaardiging der betrokkenen is be
grijpelijk als men nagaat dat men nu reeds 
75 t. h. van het weddegemiddelde der laat
ste vijf jaar zou kunnen nemen als bazis-
pensioen, waardoor het peil van de pensioe
nen in de openbare sektor zou bereikt zijn. 
Bovendien zou men aan de reeds gepen-

louis neefs 

Ja waarom zou dw Genes zich met eens mogen vermeien in de tuin van 
de hchte muze 7 Het pad toaarlangs hij mensen zoekt, voerde hem zaterdag 
en zondag naar het Volksximekongres en tussen de'levensbeschouwelijke en eko-
nomiese dingen in vond hij het wat fijn, even te kunnen verpozen bij het flik. 
kerend kastje Tmarachter tweedimensionale figuurtjes - clean en netjes Le-
blikt — zich laten belichten door de onmenselijke mensenzoeker die de TV is • 
een vreselijk ontaarde moderne opvolger van de Ateense tonbewoner. 

Je hebt het ook wel meegemaakt, de triomf van het wicht Sandie Shaw Of 
hever : de triomf van de n.v. tvaarvan Sandie alleen maar het uithangbord is. 
Irwmf van het management : een niet eens zo mooi meisje, nauwelijks de bak
vis ijd ontgroeid en dus met een persoonlijkheid die straks nog uit de bolster 
ml moeten komen, wordt opgepept tot een figuurtje dat het hem doet. Mini en 
barrevoets : de zorgvuldig in de manageriale brainstorming uitgekiende attri
buten om van een doodgewone meid een persoonlijkheid te maken - of wat in 
m dezeteenagerende wereld daarvoor zoal doorgaat. Een simpel marswijsje met 
verre Cockney-echo s, op geraffineerde wijze in een arrangement gevat dat met
een het gebrek aan stem van het meisje Sandie op afdoende wijze verborg Zo 
zou je door kunnen gaan met een alledag-filozofietje over het echte pubpet-on-
the-stnng, het poppetje dat suksesrijk danste op het pijpen van big business. 

Ga daar nou maar es tegen op, Louis Neefs ! Een slag die op voorhand ver
loren is. Zelfs al ga je het zoeken in een prettig meezingertje dat net even bui-
ten de stroom van de jouw-en-trouw of hart-en-smartslijl ligt. 

Ja natuurlijk, we hebben geduimd voor Louis Neefs. En voor Trees Stein-
metz. Want ergens toch ben je al dan niet heel-Nederlander, al blijken de juri-
leden van Noord en Zuid mekaar geen enkel puntje te gunnen. 

We hebben des te meer voor Louis Neefs geduimd, omdat we de knaap ei-
gên!i]k heel graag mogen. Hij is inderdaad in het kleine wereldje van de Vlaam
se show-biz een der weinigen met een persoonlijkheid. Een voorname jongen, 
die de m Vlaanderen voorlopig nog al te zeldzame krachttoer klaarspeelt om 
vlotheid te paren aan goede smaak en die daarenboven op de koop toe zijn waar 
nog weet te verkopen met een warme, melodieuze stem. Een man die een uit
stekend toneelakteur zou zijn en die. wanneer hij het even eens niet te slordicr 
wil doen, een zeer goed prezentator van T.V.-programma's is. 

We hebben Louis Neefs al sterke nummertjes voor de mikro horen bren
gen. Hl] kopieerde niet onaardig Duitslands podiumzeebonk-bij-uitstek Freddy 
en bracht een stevige Jackie Messer uit Bertold Brechts Dreigroschenoper. Toen 
hl} het ver genoeg geschopt had om zichzelf een eigen repertorium uit te kiezen, 
bleek hl, nog wel wat anders in zijn mars te hebben dan overnemertjes uit Ber
lijn en Hamburg of dan de gewone smartlappen en jeejee waarmee Vlaanderens 
zangers en zangeressen de bals en de mosselkermissen afdweilen. Herinner je je 
met de plezierige moderne versie van Gezelle's Boerke Naas, het prettige kin-
denied « -k zag twee beren... > of het met veel zin voor goede show gebrachte 
« O wat een leven >.? Waarmee we maar willen zeggen dat Louis Neefs altijd al 
een knaap geweest is die de platgetreden paden graag even verliet om te gaan 
wandelen in gebied dat onmiddellijk paalt aan het zeer goede chanson. 

Kijk, ergens is Louis Neefs op die wijze een voorbeeld, een prototipe van een 
tong Vlaanderen dat ook op het terrein van de lichte en gekommersializeerde 
muze gaat zoeken naar wat artistiek en intellektueel verantwoord is. Daarom 
ligt hij ons nogal nauw aan het hart. We beseffen immers maar al te goed dat • 
geen tienduizend Willem Be Meyers opgewassen zijn tegen de dag-aan-dag-hon-
ger naar lichte dingetjes en backgroundlawaai. En we waarderen dus (op een 
vlak dat veel dichter bij de Vlaamse beweging ligt dan velen vermoeden) alle 
pogingen om het m die sektor eens wat beter en beschaafder te gaan doen. We 
waarderen dat des te meer, wanneer het talent daarenboven ruimschoots vol
staat voor sukses. En om het eens met een tikkeltje overdrijving (maar niet zo 
heel veel) te zeggen : we achten het voor het Vlaamse volk een stap vooruit ' 
wanneer ergens uit een doodeenvoudige stami7ieejukebox de « twee beren die 
broodje smeren » definitief « o was ik maar bij moeder »... hebben verdreven. 
Als je snapt wat we bedoelen. 

Dat gunstig voo,oo,deel voor Louis Neefs bleek niet verknoeid te zijn aan 
de verkeerde figuur. Na zijn optreden te Wenen ging bezorgde Louis even aan 
de TV-kommenlator zeggen (en het klonk in alle Vlaamse leefkamers) dat hij 
ztjn best had gedaan voor Vlaanderen. Het moge dan al zijn dat hif vooral zijn 
best voor zichzelf had gedaan, in het xvereldje van sportvedetten en mikro-
kreuners klinkt het woord Vlaanderen zo zelden dat Louis Neefs ook op dat 
vlak de gelukkige uitzondering blijkt te zijn. 

We duimen dus vader voor hem. Hij betekent méér dan gelijk welke plaats 
te Wenen. 

dio Genes. 

— WU 

sioneerden zeer gemakkelijk verhogingen 
kunnen toestaan op bazis van de evolutie 
der wedden. Daarvan dreigt nu niets in 
huis te zullen komen. 

De fuzie van de verschillende kassen zou 
overigens dié kassen straffen, die voorbeel-
dig werden beheerd zoals bij de bedienden, 
en de regimes belonen die niet op een der-
gelijk voorbeeldige wijze van spaarzin en 
beheerstalenï getuigden. De omgekeerde 
wereld dus, voorgestaan nota bene door een 
regering die nochtans de pretentie heeft, 
de staat als een partikuliere onderneming 
te willen beheren I Dat dit voornemen een 
gemakkelijker kans van verwezenlijking! 
heeft dank zij de koepelwet, is een eerste ' 
konkreet voorbeeld en bewijs dait deze vol
machten o.a. neerkomen op een politiek 
van sosiale afbraak. Duidelijker illustratie 
van het paradoksale beleid van deze rege^ 
ring en van de gegrondheid van de kritiek 
op de wet .̂ 56 in sosiaal verband kan men 
zich niet wensen. Het inzicht alleen is al 
voldoende om van a-sosiale regering te 
spreken. Want dit inzicht verraadt een men
taliteit, die ook op andere vlakken, o.m. het 
politieke, de kliek Van den Boeynants-De 
Clercq tot een rampregering vermag te be
stempelen. 

De kommissie De Vogliei 

wisselagenten 
zijn ook 
mensen 

(h. van altena) We hebben het trots ver. 
slag van de Centrale Kas voor Landbouw
krediet gelezen en de algemene vergadering 
van deze machtige Boerenbondorganizatie 
bijgewoond. 

De kern van de zaak laat ik over aan 
onze landbouwmedewerker. Wat me zeer 
getroffen heeft, is het grote aantal agenten 
van de Centrale Kas voor Landbouwkre
diet. Er zijn er zo maar eventjes 800 k 900. 
Verspreid over Vlaanderens welvarende of 
minder welvarende landelijke dorpen en 
stadjes. Even zovele sentra waar de spaar-
middelen van de boerenbevolking en van 
de landelijk-gebonden middenstand en bur
gerij heenvloeien. Het zij zo. 

Maar ik dacht verder na en zag in mijn 
verbeelding de nog talrijker schaar van de 
agenten van het Gemeentekrediet van Bel
gië. Ook weeral mensen die als even zovele 
kernen spaarmiddelen aantrekken en er een 
wel bepaalde richting aan geven. 

Terloops gezegd : ik zou ze niet willen 
tellen, de agenten van het Gemeentekrediet 
en van de Centrale Kas voor Landbouw
krediet die goed-bewust vlaams zijn en 
wier stem in de vertrouwelijkheid van het 
kieshokje regelrecht naar de kandidaat van 
de Volksunie gaat. 

Dat alles om u duidelijk te maken dai ik 
het niet tegen iemand of iets heb. Maar het 
feit is, dat in België duizenden en duizen
den mensen meestal in hun vrije tijd als 
agenten van finansiële instellingen optre
den. Ze doen het vaak heel goed. Ze heb
ben dikwijls een konkrete, levende kenn:s 
van kredietgevers en kredietnemers in hun 
omgeving en hun beroepseerlijkheid is bij
na steeds voorbeeldig. 

Maar het verwondert me niet dat in een 
van de verslagen van de Kommissie De Vo-
ghel dat feit onderstreept wordt, en dat 
men er dan naast stelt de korporatie van 
de wisselagenten, slechts enkele honderden 
in aantal en beheerst door een strenge wet
geving, onderworpen aan veeleisende kon-
dities inzake universitair diploma of een 
zwaar-wetenschappelijk en prakties eksa-
men. 

Ik weet het : de wet heeft aan de kor
poratie der wisselagenten en aan haar al
leen het wettelijk monopolie van de beurs
verrichtingen gegeven. Maar tegenover de 
(Juizenden finansiële agenten die toch ook 
op de spaar- en kapitaalmarkt bedrijvig zijn 
(en die we er hoegenaamd niet van willen 
verjagen) kunnen ze zich moeilijk verdedi
gen. En \ermits wisselagenten ook men
sen zijn.. 
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UNIVERSITAIRE 

E K S P A N S I E . . . 

Het jongste verslag van de 
spesiale tekniese kommiss ie 
van de nationale raad voor we
tenschapsbeleid heeft alge
mene on ts temming verwekt in 
universi taire kr ingen en elders . 
He t ver t rekpunt was de ver
wacht ing dat tegen 1980 ons 
land 100.000 s tudenten zal tel
len. Het verslag zal aan de po
litieke kommissie (s lechts de 
drie kleurpar t i jen onder uit
sluiting van ca. 15 % andere 
kiezers in Vlaanderen, waar
van 12 % VU) en aan de rege
r ing overgemaakt worden . 

De tekrüese kommissie heeft 
haa r benaming als zodanig 
geen eer aangedaan, w a n t ze 
bewandel t p la tgetreden paden . 
Ze s taar t zich bl ind op Leuven 
(bl i jkbaar meer om taalkundi
ge en polit ieke dan om teknie
se redenen) en scheert b i jna 
heel he t univers i ta i r bestel 
over deze leuvense kam. Het 
r appor t bouwt heel eenvoudig 
voort op de bes taande toes tand 
en houdt niet he t mins t reke
ning me t de noden van van
daag en vooral van morgen. 

. . .IN 
ACHTERUITKIJKSPIEGEL 

Zo voorziet het nieuwe sprei
ding van kand ida tu ren voor 
Leuven te Brugge en te Has
selt (in feite komen deze kan

d ida turen neer op twee super
kolleges zoals te Kortr i jk , zon
der enige univers i ta i re sfeer 
en zijn ze ver lengstukken van 
de bes taande katol ieke kolle
ges) ; u i tbre iding van he t uni
vers i ta i r ins t i tuut St. Louis te 
Brussel ; vestiging van leuvense 
franstalige fakultei ten te Wa
ver en te St. Lambrechts-Wolu-
we. In p laa ts van de geëiste 
taalkundige splitsing w o rd t de 
neder landsta l ige aanwezigheid 
te Leuven doelbewust verzwakt 
te r bevoorrecht ing van de 
franstaligen. 

Gent en Luik (ondanks h u n 
noodkre ten) bl i jken voor deze 
bl inde komi ta rds niet te be
s taan, terwijl de twee institu
ten te Antwerpen wel mogen 
u i tgebouwd worden zonder 
evenwel een volwaardig univer
si tair s t a tuu t te kri jgen. Van
daa r he t af leidingsmaneuver 
Hassel t ? Een zelfde vaststel
ling mogen we voor Bergen 
maken . In p laa ts van een plu-
ralist ies s is teem van integra
tie door aanvullende spesialize-
r ing onder taa lkundige split
sing, wens t de kommiss ie de 
universi ta i re konkur ren t i e als 
he t ware inst i tut ioneel vas t te 
leggen. 

P A T E R N A L I S T I E S E 

UITDAGING 

Heel dit verslag is een uit
daging aan he t gezond ver
s tand, een f lagrante misken-

Van het Leuvens front deze week drie nieuwtjes. Om te beginnen een slecht : een tussenverslag 
van de tekniese kommissie voor de universitaire ekspansie aan de regering was (zoals overigens 
te verwachten) doodeenvoudig negatief ingesteld tegenover het vlaams eisenprogramma. Vervol
gens beter nieuws : de studenten beten weer eens een week ultimatum-aksie door en gingen over 
tot een sit-down van 24 uur. En de Volksunie, die op haar kongres uitvoerig de universitaire te-
matiek had behandeld, hield verleden donderdag in de brabantse universiteitsstad een schitte

rend geslaagde meeting. ^ ,̂  

ning van de Vlaamse eisen, een 
u i tgesproken bevoordeliging 
van he t vrij katoliek universi
ta i r onderwijs , he t aanpri jzen 
van een ui tgavenlawine zonder 
enige openbare kont ro le of me
dezeggenschap, ko r tom : de be
vestiging van ul t rakonservat ie-
ve en antivolkse opvat t ingen, 
die op een enorme geld- en 
energieverspill ing zullen neer
komen en bovendien de t a n s 
nog voorhanden zijnde kansen 

EINDELIJK 
Zondagnamiddag (misschien zelfs nog 

vroeger als hij eigen verslaggevers had) 
zal de zeer achtbare heer Vanaudenhove, 
leider van alle menslievende burgers en 
kommandant van de eksekutiepeletons, 
enkele zeer aangename uren beleefd heb
ben. AI blijft de beslissende veldslag voor 
de eenheid van de staat, met reusachtige 
aanplakbrieven en talloze drukwerken 
nog steeds een onverMilde droom, het 
leger van de trouwen totterdood werd 
schitterend versterkt : op zondag 9 april 
verschenen de patriottiese honden op het 
slag\eld. 

Maandagmorgen gaven de dagbladen 
helemaal geen foto's van deze patriottiese 
honden en evenmin van hun begeleider 
die heel spesiaal de reis van Brussel naar 
Merksem had gedaan. Over deze nieuwe 
aanwinst van het vaderlandslievende 
front, de patriottiese hond, werd zelfs 
nauwelijks gesproken. De naam van de 
begeleider werd zorgvuldig verzwegen. 
Hun optreden werd zo weinig naar waar
de geschat dat, wie niet naar de radiobe
richten had geluisterd of het televizie-
nieuws had gezien en gehoord (want ook 
daar géén foto van de helden !), niet wist 
dat er na de Bormsmis te Merksem vier 
gekwetsten naar het hospitaal werden ge
bracht om verzorgd te worden. Waar
schijnlijk heeft dus zowel de begeleider 
als zijn drie honden het patriottiese 
« bijt-werk » met toewijding verricht. 

Gezien de ge\estigde gewoonte in dit 
land steeds op de vlaamsgezinden te slaan 
(zowel als zij een toegelaten betoging 
houden als in het geval dat zij tegenbe-
togers zijn), kon de patriottiese begelei
der van de patrioltiese honden zeker zijn 
van de politiebescherming. Als zelfver
dediging bad hij zijn patriottiese honden 
dus niet meegebracht. De patriot wilde 
bijten en doen bijten. En vermits men 
tegenwoordig pas aan de goede wil eri de 
onschuld van iemand begint te geloven 
als hij een moord heeft bedre\en, moeten 
we wel trachten ons in te denken m de 

gevoelens van deze nieuwsoortige vader-
landslievenden, honden en hondenbege
leider. 

Misschien waren de toch trouw Bel-
giese politiediensten volgens zijn oordeel 
al te zachtzinnig geworden, te weinig 
daadkrachtig. Vlaamsgezinden hebben 
blijkbaar een stevig schedeldak en een 
stoere rug, want zelden leest men dat ze 
langere tijd in een hospitaal liggen. En 
schieten kan men ook niet bij iedere ge
legenheid. Wellicht heeft deze patriottiese 
hondenbegeleider dan gedacht aan de 
sheriff van Alabama en zijn mannen en 
de mannelijk krachtdadige wijze waarop 
zij optreden tegen vuile nikkers. Het 
werd immers tijd dal die onbeschaamde 
Vlaamse negers opnieuw hun eigen plaats 
leerden aanvaarden ! Daarom er met de 
patrioltiese honden op los ! 

Een ander resent voorbeeld is de 
jacht met gedrilde honden op mogeUjke 
vluchtelingen uit het Ulbricht-paradijs. 
>Wat is er verleidehjker voor een rechtge
aard man dan een fikse Vopo met patriot
tiese hond ? Een naïeve Vlaming zou kun
nen denken dat dit optreden enkel aan 
de taalgrens te verwachten is, maar het 
vaderland der honden is overal waar de 
honden niet zonder meer hun wil kunnen 
doorzetten ! 

Er is echter nog een veel meer waar
schijnlijke weg om het optreden van de 
patriottiese honden te begrijpen : ieder
een weet dat de trouwste dienaars van 
de duitse bewakers in de konsentratie-
kampen wel hard en zelfs ongevraagd op 
hun medegevangenen mochten slaan — 
zelfs doodslaan was niet uilgesloten. Maar 
met een bewakingshond rondlopen was 
een voorrecht dat zij nooit kregen. 

Misschien heeft deze held vorige zon
dag een dertig jaar oude droom in vervul
ling zien gaan : ongestraft — daar zorgt 
ons gerecht wel voor ! — zijn patriottiese 
honden opjagen en laten bijten. 

NEMROD. 

op een degelijke her inr icht ing 
en ui tbreiding van ons hoger 
onderwi js grondig verknoeien. 

Dan spreken we er nog niet 
eens over da t de bes taande wet 
de ekspansie voorziet van Leu
ven-Frans in twee kleine bra
ban tse gemeenten en ook van 
de VUB in twee andere ge
meenten (Et te rbeek en Nijvel) 
doch niet van Leuven-Neder
lands, da t door spreiding ont
man te ld word t . Daaraan heeft 
di t tweede verslag niets, m a a r 
dan ook nie ts gewijzigd on
danks de me t klem uitgebrach
te Vlaamse eis tot herziening 
van di t verfransingsplan. 

B O R M S H E R D A C H T 

De Bormsherdenking vorige 
zondag te Merksem is zonder 
noemenswaardige ins identen 
verlopen. 2.000 Vlamingen heb
ben de grote duider t i jdens 'n 
mis , een bi jeenkomst in he t 
p a r k en me t een b loemenhulde 
op zijn graf sereen kunnen 
herdenken . Was Merksem vo
rig j aa r in s taat van beleg, de 
overheid was dit j a a r verstan
diger. De r i jkswacht bleef on
zichtbaar , mis en hulde waren 
toegelaten en er gebeurde niets 
onvoorziens tenzij de aanwezig
heid van 30 résis tancehelden 
me t een paa r doghonden, 
waarover door Nemrod hier
naas t meer . Over het gekef van 
een paa r pershondjes spreken 
we niet . 

In het passend versierd p a r k 
spraken Rik Baekelmans, die 
o.a. het gebrek aan moed van 
de Antwerpse koren be t r eu rde 
en Amedee Verbruggen, die 
nog eens voor de vuist weg op 
on t roerende wijze dr . Borms 
herdach t . De herdenking vol
gend j aa r zal op 21 april ge
beuren . 

T . V . - D E B A T 

OVER LIMBURG 

Verleden woensdag zond de 
Neder landse Televizie Brussel 
een vierpar t i jendebat over Lim
burg uit . Voor de P.V.V. ver
scheen Waltniel op het scherm, 
voor de B.S.P. Vanthil t en voor 
de C.V.P. Leynen. De Volksunie 
was vertegenwoordigd door 
Wim Jorissen. 

Het zwakke broer t je in de 
ui tzending was Waltniel. Van
thilt deed het goed en Leynen 
had zich u i t s tekend gedoku-
mentee rd , m a a r werd te vlug 
nijdig. 

I 

Wim Jorissen had het niet 
eens zo lastig, om de profij ten 
van he t debat naar zijn kant te 
t rekken. Nada t de vier spre
kers het roerend eens bleken t e 
zijn over de noodtoestand, be
gonnen d€ drie groten stevig 
onderl ing te bakkeleien over 
de verantwoordeli jkheid daar
voor. Wim Jorissen kon er zich 
toe beperken, geamuzeerd te 
kijken naar dit drievoudig uit
wringen van de vuile was ; 
hoogstens moest hij af en toe 
eens konsta teren dat de pot de 
ketel aan het verwijten was . 

SCHAAKMAT ' 

Onze senator dreef de dr ie 
bekvechters aan het einde van 
de uitzending in wat schakers 
een mat-si tuatie noemen. Hij 
s t ip te aan dat de Volksunie als 
par t i j zich op haar kongres 
voor een Limburg-programma 
had ui tgesproken en vroeg zijn 
gesprekspar tners of zij in s taa t 
waren hun eigen par t i jen even 
ver te krijgen. 

Waltniel, Vanthil t en Leynen 
zullen in hun binnenste wel ge
dacht hebben : oeioei, hij heeft 
o n s liggen. Want wie kan zich 
voorstellen da t de Waalse en 
Brusselse politieke « vrienden » 
van dit drietal zullen instem
men met een Limburgs voor
r angprogramma ? 

Voorrangprogramma's v a n 
de « grote » par t i jen zijn im
mers voorbehouden aan de Bo-
rinage en andere Centres. 

.AKKOORD 
MET POSTBEDIENDEN 

Na maandenlange herr ie c i 
onaangename schokstakingen 
is er een akkoord tussen rege-
-ring en sindikaten i. v. m. de 
winkets takingen in posteri jen. 
He t akkoord komt in grote 
t r ekken neer op hetgeen van 
meetaf links en rechts als de 
mees te logiese oplossing werd 
voorgehouden : maks imum-
dienst op zaterdagen met een 
beurtregeling per 2 zaterdagen 
voor de bedienden en een even 
volle bezetting op de spitsza-
terdagen ( I e en 3e van de 
m a a n d ) . De arbe idsduur pe r 
dag blijft ongewijzigd. 

Beide par t i jen zijn vermoe
delijk onder de indruk geko
men van de publ ieke wrevel : 
de regering staat een kompen-
satieregeling toe en de sindika
ten werden he t feitelijk me t 
een minimale toegeving eens... 
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D U R E ELEKTRISITEIT.. . 

De TV-reportage van Mauri ts 
Dewilde over « Dure elektrisi-
teit» zal ondanks een u i t spraak 
in kortgeding, waarbi j de rech
t e r de uitzending feitelijk bil
l i jkte zonder over de grond 
de r zaak u i t spraak te doen 
(een klacht van senator Gerard 
Vanden Daele) een s taar t krij
gen. De Gentse schepen en 
kr i s tendemokra t iese senator 
(d ie als Vlaamsbewuste in de 
CVP de machteloze cavalier 
seul speelt) heeft inderdaad 
omwille van het prinsiep beslo
ten verder aan te dringen op 
gerechteli jk gebied inzake de 
plichtenleer van de TV. In een 
omstandige nota die hij aan de 
pers s tuurde, zet hij daarvan 
de redenen uiteen. 

. . . E N JOERNALISTIEKE 

P L I C H T E N L E E R 

De senator wil daarmee een 
gerechteli jk vonnis ui t lokken 
over de vraag of de plichten
leer van de geschreven pers 
ook geldt voor de TV-nieuws-
diensten, waaronder begrepen 
de enquêtes. Voor de geschre
ven pers geldt het beginsel dat 
een verklaring of een tekst van 
iemand afgegeven aan een joer-
nahs t of uitgever eigendom 
van de au teur is zolang er geen 
publikat ie is gebeurd. De TV 
wil daar bli jkbaar een vol
gens de heer Vanden Dacle ge
vaarli jke uitzondering op ma
ken. Hij verwijt de TV ook, 
zich niet aan afspraken en ver
bintenissen te houden, het be
roepsgeheim niet te eerbiedi
gen (dit in verband met feiten, 
die lang vóór de uitzending al
leen door het TV-personeel 
konden gekend zijn), haar mo-
nopolium te misbruiken om 
het laatste woord te hebben 
en het recht op nazicht van 
verklaringen en teksten te 
verminken. 

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

Het is een moeilijk geval : 
senator Vanden Daele wou im 
m e r s ook weten wat andere 
ondervraagden verklaard had 

den, om dan waarschijnl i jk 
schrapping of wijziging van 
eigen uit latingen te bekomen. 
Waar valt hier echter de grens 
te t rekken tussen een soort 
pre-sensuur en de vrijheid van 
drukpers (in dit geval van uit
zending) ? Stellig was « Dure 
elektrisiteit », zonder een pozi-
tief voorstel te doen, een uit
zending die dan toch heeft aan
getoond dat er met het huidig 
sisteem veel niet in de haak is. 
Deze vaststelling geldt niet de 
senator doch de hele uitzen
ding, die bij alle ki jkers een 
s terk gevoel van onbehagen 
heeft uitgelokt. Nu is het wach
ten op de gerechtelijke uit
spraak, die een salomonsoor-
deel zal moeten zijn, want twee 
fundamentele rechten s taan 
h ie r feitelijk l i jnrecht tegen
over mekaar : het grondwette
lijk recht van voorlichting en 
de rechten van het individu. 
Vroeg of Iaat moest in dit ver
band een lijn getrokken wor
den met betrekking tot de TV. 
Men heeft t rouwens in ons 
land reeds al te lang gewacht 
om de plichten en rechten van 
de pers nauwkeur ig te om
schrijven. 

LIBERALE 

B U R G E R O O R L O G ? 

De PVV is niet alleen een 
part i j die, net als de andere 
kleurpart i jen, meer en meer 
verscheurd word t door unita-
ristiese en federalistiese tegen
stellingen (het kongres van de 
PVV-Brussel heeft de proef op 
de som geleverd dat deze PVV-
federatie ernst ig rekening 
houdt met een federalistiese 
herinr icht ing van de s taat en 
daarom ook samen met niet-li-
berale frankofonen in het 
Brusselse aans tuur t op het af
dwingen van het s ta tuut van 
derde pa r tne r voor Brussel in 
2en drieledig federalisme). Ook 
sosiaal-ekonomies is de PVV 
onderhevig aan groeiende span
ningen. De PVV-voorzitter 
schijnt nl. het ogenblik geko
men te achten om af te reke
nen met de liberale sindikaten 
die sinds de verruimingsopera
tie van de oude liberale part i j 
meer dan ooit een doorn in de 
ogen van de konservatieve 
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Na de Bormsmis verleden zondag werd het graf van dr. August Boi ms door honderden mensen 
bezocht. 

PVV-leiding zijn. We hebben 
ons t rouwens altijd afgevraagd 
wat een liberaal sindikalisme 
anders kan zijn dan een mach
teloos aanhangsel van de libe
rale par t i j , met een sindikaal 
u i thangbord om « de boer te 
bedriegen ». 

C O L L E AAN D E GALG 

Wijlen de beruchte liberale 
minis ter Adolf Van Glabbeke 
(wiens politieke loopbaan 
roemloos onderging in het Art 
et Technique-avontuur) zorgde 
e r als voorzit ter van de libe
rale sindikaten steeds voor dat 
deze t rouw in het part i jgareel 
liepen Met Armand CoUe aan 
het roer is dat echter veran
derd. Deze zag in dat het LS 
niet steeds t rouw de part i j l i jn 
kon volgen zonder de zuiver 
smdikale belangen te schaden. 
Het is het d r ama van alle 
kleursindikaten, da t zich ech
ter bij de liberalen scherper 
stelt omwille van de numerie
ke z w a k h e i d en omwille 
van de onvermijdeli jke tegen-
stei, ng die er moet bestaan 
tussen een par t i j van het 
grootkapi taal (hoezeer deze 

ook de middens tand bewerkt 
met allerlei leuzen, die achter
af op zuiver bedrog neerko
m e n ) en een sindikaat van 
(vrijzinnige of uit familiale en 
andere atavismen in het libe
ral isme terecht gekomen) ar
beiders . 

P A R T I J P O L I T I E K E 

LOGIKA 

Wil echter Vanaudenhove lo
gies zijn met zich zelf en met 
de nieuwe « liberale marsrich
ting » dan moet hij het l ibera 
Ie s indikaat tot een slaafs aan
hangsel van zijn part i j herlei
den en daarbi j het riziko ne
men dat hetMiberaal sindika
lisme volledig verdwijnt . Hij 
stuit echter op Armand Colle, 
die zich bl i jkbaar een s terke 
pozitie heeft verzekerd met 
grote finansiële bindingen, en 
die om deze redenen gezworen 
heeft zijn « dinast ie » en zijn 
smdikaa t d u u r te verdedigen. 
De aanval werd ingezet door 
« Pourquoi Pas ? » met een ar
tikel, da t elk fatsoenlijk blad 
zou weigeren (zelfs wanneer 
de feiten ju is t zijn, dan is er 
nog alti jd de v o r m ) . P.V.V.-

volksvertegenwoordiger Fran
cis De Weert ui t Mechelen 
zette de aanval voort in « La 
Dernière Heure » terwijl r eeds 
is gebleken dat sommige kandi
datenl i js ten van het l iberaal 
s indikaat voor de onderne-
mingsraadverkiezingen volge
s topt waren met s t romannen 
van de werkgevers . Tegen dit 
laatste maneuver reageerde 
Colle reeds met schrapping 
van deze lijsten. 

Het is een weinig verkwikke-
lijk schouwspel , da t eens te 
meer de verwording der poli
tieke zeden in ons land m het 
algemeen aantoont en in de 
PVV in het bijzonder, w a a r 
men van echte gangstermanie
ren over en weer niet vies is. 
Want het is duidelijk dat we 
met deze beschouwingen abso
luut niet de bedoeling hebben 
Colle en zijn s indikaat in ver
dediging te nemen. Heel deze 
liberale burgeroorlog -toont 
ons echter hoe vermolmd ook 
het zogenaamde vernieuwde li
beralisme is, hoe op de PVV 
in politiek en sosiaal opzicht 
de zegswijze toepasselijk is van 
« oude wijn in nieuwe zakken ». 
En het gaat dan om zeer ver
zuurde en kwalijk r iekende 
wijn... 

NIEUWE OBJEKTIEVEN 
We brengen nieronder de samenvatting 

van de redevoering die door partij«ekre-
taris senator Wim Joriisen uitgesproken 
werd tijdens, de slotzitting van het kon 
gres. 

Het federalisme wordt in ons land nog 
vaak verkeerd begrepen. 

Het tederalisme als idee heeft een on-
verbreekbare l\\eele(lige inhoud. Het be
tekent naar beneden de vrij ontplooiings-
mogeliiklieden van een volk, een sosio-
kulturele groep of een problemengemeen-
schap door eigen politieke en kulturele 
gezagsorganen : naar boven de binding 
met andere xolkereu, sosio-kultiirele 
groepen of problemengeiiieenscliappen in 
een gemeenschappelijke staat. 

Het IS dus het tegendeel van de afzon
dering, hef in zich zelf opgesloten zijn, 
maar het betekent ook de vrije ont-
plooiingsmogelijkheid van eigen kultu-
re l j entiteiten. 

Het sluit dus ais idee aan bij hetgeen 
de Vlaamse Be\\eging steeds gewild heeft. 

Ons voJksnationalisme heeft nooit de 
afzondering gewenst, noch is het ooit 
imperialisties of egosentries geweest Het 
was integendeel steeds gericht tegen het 
franstalig imperialisme van het Belgies 
staatsnationalisme en tegen de sosiaal-
ekonomiese achterstelling van Vlaande
ren door de belgiese staat. 

Het franstalige imperialisme in België 
is ook lans nog een levende en agressieve 
stroming en de huidige regering is nog 
steeds niet van plan om de Vlaamse eko-
nomiese ontplooiing ten volle te steunen. 
Integendeel, haar belangstelling geldt 
vooral Wallonië en Brussel. 

De huidige volmachten moeten de/e 
politiek vergemakkelijken. 

De volmachten zijn overbodig, doch /e 
zijn een tipiese illustratie van de menta

liteit van de brusselse franstalige bour
geoisie die zowel de gedragslim van de 
PV\' bepaalt als die van eerste-minister 
Van den Boeynants. (Jnder invloed van 
het gaullisme vraagt /.e sterlfe mannen en 
Van den Boeynants en Vanaudenhove 
willen maar al te graag als zodanig door 
gaan. 

De Volksunie dient dit gaullisties vei-
schiinsel in ons land uit alle kracht te 
bestrijden en om pnnsipièle redenen» om
dat de demokratie de enige waardevolle 
staatsvorm is, en om Vlaamse motieven. 
Hoe beter de demokratie politiek, kultu 
reel en sosiaal-ekonomies uitgebouwd 
wordt, hoe meer de Vlaamse bazis aan 
bod komt. Want in ons land is de lop 
(kapitaal, kerk, kroon, loge, unitaire par
tijleidingen) hooldzakelijk frans, de hazis 
overwegend vlaains. 

De Vlaamse strijd dient zich meei rond 
Brussel te konsentreren : ook de strijd 
rond de overheveling van de franstalige 
Leuvense universiteit is een Brussels 
randverschijnsel. 

De Süsiaal-ekonomiese druk op de ne 
derlandstaligen te Brussel en de dwang 
die de franstaligen vrijheid heten, dient 
door passende maatregelen opgeruimd en 
plaats te maken voor de echte vrijheid. 

In de strijd voor federalisme voor de 
sosiaal-ekononiiese ontplooiing van de 
nederlandstalige gemeenschap te Brussel 
dient de Volksunie het dinamies instru
ment te zijn, 

In afwachting dat we in Vlaanderen 
dooi de verdere aangroei van onze effek-
tieven .let kader vormen dat in de toe
komstige deelstaat Vlaanderen de nieuwe 
geest zal brengen, die elke jonge staats
vorm nodig heeft, iioet de Volksunie ver
der een drukkingspartij zijn die zowel de 
BSP en de PV\ als de CVP in Vlaande
ren tot een vvaaiachtige Vlaamse houding 
dwingt. 

Daarvoor is de verdere uitbouw van de 
partii noodzakelijk, evenals de toevoer 
van stemmen uit de drie traditionele par
tijen en het opvangen van het longe kie
zerskorps. 

Het jaar lillW bracht ons 42 nieuwe af
delingen, (i.OOO nieuwe abonnees en 7.500 
nieuwe leden Het jaar 19t>7 mag niet min
der goed zijn-

In de meest open geest dienr de Volks
unie de strijd tegen de ontzuiling verder 
te voeren, met een oprechte sosiale bezie
ling die zich /onder )nderscheid richt tot 
alle minder gegoede maatschappelijke 
groci)cn. 
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ZE SCHIETEN WAKKER 

Niet alleen de CVP-Limburg 
hield te Hasselt een provinsiaal 
kongres gewijd aan Limburg 
(met een totaal negatieve ba
lans !) , ook de BSP k w a m bi j 
een om zich over Limburg t e 
beraden. Aan — plotse — be
langstelling voor de Limburgse 
provinsie vanwege de kleurpar-
tijen dus geen gebrek. 

Deze BSP-aksiedag te Genk 
stelde o.m. vast da t de CVP-
Limburg niets had gedaan voor 
de sosiaal-ekonomiese ontwik
keling van Limburg en dat was 
juist ook. Maar verwijzen 
naar de bijna voor tdurende re-
gerings - verantwoordel i jkheid 
van de CVP om deze schrome
lijke tekortkomingen nog meer 
aan de kaak te stellen is in he t 
huis van de BSP spreken over 
de koord van de gehangene. 
Want de BSP heeft bi jna even
veel regeringsverantwoordelijk
heid gehad als de CVP. Wat de 
resente geschiedenis betref t : is 
het niet de BSP-minister van 
ekonomiese zaken Spinoy ge
weest die er zich op be roemde , 
voor Limburg bes temde nieu
we nijverheden naar Wallonië 
te hebben gedraineerd ? 

SAMEN GEVANGEN, 

SAMEN GEHANGEN 

Was het niet Spinoy's par t i j 
genoot en opvolger aan ekono
miese zaken Pierson die de 
kredietaanvraag van goever-
neur Roppe, bes temd om over 
te maken aan de EGKS, ver
wierp ? Was het niet diezelfde 
sosialistiese minis ter die einde 
1965 onder schandeli jke om
standigheden Zwar tberg liet 
sluiten ? En was he t niet de 
sosialist Vranckx die minis ter 
van binnenlandse zaken was 
toen op 31 januar i 1966 te 
Zwar tberg twee mi jnwerkers 
door de r i jkswacht werden 
neergeschoten ? En dan waagt 
het die BSP, een Limburgpro-
grammat ie op te maken. BSP 
en CVP hebben als par t i jen en 
adminis t ra tors totaal gefaald 
in Limburg Nu ook de mijn te 
Eisden in het gedrang komt en 
een nieuwe revolte niet uitge
sloten is — w a n t er is niet de 
minste rekonversie in de prak
tijk voorzien! — schieten de 

schuldigen wakker . 
H u n kongressen en aksieda-

gen zijn echter als alibi zo ver
dacht , da t deze hen niet van 
de elektorale s t rop zullen red
den ! 

E E R S T E L A W I N E 

De eers te fiskale beschikkin
gen voortvloeiend ui t de vol
mach twe t t en zijn al in grote 
l i jnen bekend. Inzake erfenis-
rech ten gaat m e n eensdeels 
wel naa r een verminder ing 
van rechten ten ba te van be
scheiden erfdelen doch ander
deels naar een verzwaring door 
een verminder ing vaö voor
rech ten in erfenissen me t min
derjarige kinderen. In de regis
t ra t ie rechten gaan we naa r een 
verhoging met 50 % (vaste 
rechten, gegradueerde, protest
en griff ierechten); van 11 tot 
12,50 % in overdrach t rech ten 
van onroerende goederen; ver-
minder ingsrech ten op beroeps
make laa r s van 2,5 tot 5 %; he t 
teruggavestelsel in geval van 
wederverkoop valt b i jna op de 
helft terug. Ook de be ruch te 
lukse taksen worden voor be
paa lde ar t ikelen me t 1 tot 3 % 
verhoogd. E n dat is nog m a a r 
een begin... 

NEGATIEVE BALANS 

Het kongres van de CVP-Lim
burg te Hassel t is een aaneen
schakeling geweest van ui t ingen 
van bezorgdheid, tas ten in de 
onzekerheid en schrik voor de 
toekomst . He t begon al me t de 
eerste ui teenzet t ing door de ar
rondissementsvoorz i t te r van 
Hassel t , die he r innerde aan 
Zwar tberg , terwij l zijn koUega 
van Tongeren-Maaseik geen en
kele realizatie kon vermelden. 
Het werd een opsomming van 
de nodei? van Limburg, dè wan
verhouding tussen demografie-
se groei en werkloosheidsaan-
groei, verwij ten aan de sentra-
le overheid, gesmeek om ver
jonging van de kaders , en op 
de koop toe een veranderde vi-
zie op de E-39 vanwege het de
pa r t emen t van Openbare Wer
ken ingevolge Zwar tberg (de 
ekonomiese veran twoord ing is 
verzwakt s ipds de mijnsluitin-
gen, hoewel de weg verkeers-
teknies nog steeds verant

woord i s ) . De indruk was ook 
meer dan gewettigd dat het 
Zwartberg-akkoord in de ver
geetboek is geraakt en de slot
rede s tond derhalve volop in 
het teken van een zoveelste 
mondel ing pleidooi voor een 
rekonversiepolitiek.. . 

PARTIJ 
VAN DE KLAAGMUUR 

Bij dit geweeklaag zal ieder 
gezonddenkend mens volgende 
overweging maken : de CVP is 
bi jna s teeds reger ingspar t i j . 
Toch slaagt ze er in Limburg 
niet in ook m a a r een schijn 
van enige pozitieve verwezen
lijking ten ba te van deze pro
vinsie op haa r aktief te schrij
ven. Deze kongresdag b rach t 
daarvan het zoveelste en ook 
onverdachte bewijs . De konklu-
zie kan niet anders luiden dan 
dat de Limburgse mens aange
wezen is op de Volksunie o m 
zijn e lementa i r bes taansrecht 
af te dwingen. Met een par t i j 
die slechts de k laagmuur kent 
k o m t men er inderdaad n i e t ! 

« N A T I O N A L E » O P E R A 

De Koninkli jke Muntschouw
b u r g te Brussel is sinds bi jna 
twee j a a r een onderdeel van 
het zgn. nat ionaal toneel, da t 
b i jna volledig afhangt van de 
staat . Als zodanig zou deze 
schouwburg ook operavoorstel
lingen in het Neder lands moe
ten brengen, wa t echter niet 
gebeur t . Men spreekt van één 
dergelijke voorstell ing in 1967, 
m a a r zeker is dat nog niet . 
Ook op sosiaal gebied schi jnt 
er iets in deze instelling te 
schorten, vermi ts he t opera
koor bestendig onderbezet is 
wa t b i jkomende doch niet eks-
tra-vergoede pres ta t ies vergt, 
hetgeen dan nog s temmisbru ik 
tot gevolg heeft. Ook worden 
de kansen tot p romot ie van ei
gen mensen s terk gehinderd 
door het sistematies beroep off 
vreemde solisten, zodat er voor 
talentvolle koorzangers slechts 
een ui tweg b e s t a a t : audi t ies in 
andere opera 's , o.a. te Antwer
pen, aanvragen. De voertaal in 
deze instelling is eental ig 
Frans , waarbi j men zich dus 
terecht kan afvragen wat voor 
nat ionaals er aan deze opera
tempel vast zit. 
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Zaterdagmorgen rond 10 u werd te Straatsburg door een zestigtal Vlaamse militanten, bege
leid door Wini Maes en V.U.-volksvertegenwoordiger Goemans, een uiterst geslaagde mini-betoging 
georganizeerd voor de zetel van het Europees Gerechtshof voor de Rechten van de Mens. Door 
dr. Goemans en Wim Maes werd een uitgebreid memorandum aan het Gerechtshof overgemaakt, 
waarin de taaitoestanden in België worden uiteengezet en de beweringen weerlegd van de fran-
kofonen die beroep deden op het Hof van Straatsburg om de afbraak van de taalwetten te beko
men. Nadien werden er door de betogers pamfle tten verspreid op de place Klèber, waar deze 
kalme doch besliste Vlaamse betoging heel wat opschudding en nieuwsgierigheid verwekte. De 
stadspolitie kwam na een tijdje beleefd vragen, de manifestatie stop te zetten. Wat geschiedde, 
daar inmiddels het doel van de betoging was bereikt. 

DE KONGRESREDE VAN 
. F. VAN DER EIST 

VOLKSUNIE 
NAAR 207 

In zijn herhaaldelijk door ovationeel applaus onderbroken 
slot) ede ve) heugde mr. Van der Eist zich over het sukses van het 
tiende paitijkongies, dat eennieuw bewijs levert van de groei van 
de Volksunie tot een vohvaaidige politieke partij. 

Dit kongres werd beheerst door de pozitieve wil, opbouwende 
vooislellen uit te weiken am de piablemen op te lossen. 

In de unitaire slaat ontbreken de essentiële voorwaarden om 
te kunnen overgaan tot de venvezenlijking van de maatschappe
lijke ordening die beantwooidt aan de volksnationalistiese ideo
logie van de Volksunie. 

In de unitaire staat kan ook de Volksunie slechts gebrekkige 
en ontoeieikende noodoplossingen voorstellen. 

De verwezenlijking van het federalisme is daarom voor de 
Volksunie van primordiaal belang. 

Nochtans is ook voor de Volksunie het federalisme geen doel 
op zichzelf, maar een middel. De Volksunie is dan ook geen voor
stander van federalisme 'ten alle prijze of van om hel even welk 
federalisme. 

De jongste tijd manifesteert zich een eigenaardig verschijn
sel : hel is tans Brussel dat beweert een eigen, afzonderlijke ge
meenschap te vormen. De bedoeling is doorzichtig : liever nog 
dan de Vlaamse suprematie te aanvaarden in een unitaire staat, 
zullen de unitaristen hun eigen opvattingen verloochenen en 
hun toevlucht nemen lot een federalisme met drie. 

Hierdoor zou de Vlaamse meerderheid blijvend geminori-
zcerd woiden en de hegemonie van Brussel bestendigd. 

De Volksunie zegt krachtdadig en vastberaden neen tegen 
iedere vorm van federalisme met drie. De inwoners van de Brus
selse agglomeratie vormen geen afzonderlijke taal- en kuituur-
gemeenschap, zi] zijn Vlamingen of Walen, en de ontwortelden 
die niet meer weten luat zij zijn, kunnen niet blijvend de toe
komst bepalen. Voor de toekomst aanvaardt de Vlaamse volks-
gemeenschap niet langer het verlies van Vlaamse volkskracht door 
een stelselmatig denationalizalieproces te Brussel. Brussel kan 
slechts hoofdstad blijven, wanneer de Vlamingen er Vlamingen 
kunnen blijven. 

Aan de Waalse federalisten moet desgevallend duidelijk 
gemaakt worden dal zelfs ieder gesprek over een federalisme 
met drie uitgesloten is. 

Mr. Van der Eist aanvaardde dat, om de vrees van de wereld
beschouwelijke minderheden voor een minorizatie in een fede
rale staat te weerleggen, waarborgen kunnen voorzien worden. 

Niettemin achtte hij het doeltreffender en belangrijker, het 
klerikalisme zelf te overwinnen in Vlaanderen en een einde te 
maken aan de klerikale suprematie. 

Daartoe zal de groei van de Volksunie bijdragen, zonder ge
vaar of bedreiging voor de godsdienst. 

Het doorbreken van de verzuiling beantwoordt aan de volks
nationalistiese vizie op de gemeenschap : allen moeten kunnen 
samenwerken in een geest van solidaiiteit aan het welzijn van 
de ganse nationale gemeenschap. 

De par tijvoorzitter verheugde zich over de schitterende uit' 
slag behaald door de Vlaams Nationah Studenten Unie bij de 
studentenverkiezingen aan de Rijksuniversiteit te Gent. 

De jeugd moet tn ons politiek leven vernieuwing brengen en 
het ontzettend konseivalisme overwinnen. 

Daaiom eist de Volksunie stemrecht vanaf 18 jaar en stem
recht ook voor de dienstplichtigen die hun legerdienst vervul
len. Het IS een schande dat zij irr ons land beroofd worden van 
hun stemrecht, terwijl de beroepsmilitairen nochtans wel mogen 
stemmen. 

De Volksunie is een partij met een eigen ideologie en een 
eigen maatschappelijke vizte. 

Ten overslaan van de ziekte- en krizisverschijnselen waaraan 
de unitaire Belgiese slaat lijdt, l.o.v. de flagrante onmacht van 
het Vlaams belgisisme om de Vlaamse problemen op te lossen, 
moet de Volksunie het alternatief vormen : de Volksunie biedt 
een oplossing, een geldig antwoord. 

In een toekomstperspektief kan in het politiek leven van dit 
land slechts verandering en vernieuwing komen zeker niet door 
de traditionele partijen die hopeloos vast zitten aan het verleden, 
doch door de Volksunie, 

De vooruitgang van de partij bij de volgende verkiezingen 
moet eens te meer alle verwachtingen ovet treffen : van 12 t. h. 
van de stemmen naar 20 t. h. 

Deze vooruitgang is een Vlaams belang ! 

Daarom moet gans de partij zich inzetten om de verkiezingen 
loor te bereiden. 
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kongrespektloos 
bekeken 

R E N D E Z - V O U S 

D U M O N D E 

De ceiste seksie\ e rgadenngen 
van het T i e n d e Pait i jkongies \e r -
leden zateidag stonden onder een 
v e l zeer meikwaaidig pat ioon-
s rhap ze u e i d e n gehouden m de 
Descaitcszaal \ a n het Rogicrsen 
t i i im Het flans lalionahvme de 
« Stomme van Poi t i t i 2> sfeer en 
een Vlaams nationaal pai t i ]kon 
gres \oor enkele uren \erenij,d on 
dei een en hetzelfde dak ' 

Dank ZIJ de wapenschilden c!cr 
vijf Vlaamse pio\ insies en de bi) 
l-ons-ressen ol akademicse zittinoen 
on \c rmi)de l i |ke palmboompies ni-
pot ten had de ztal het uitzicht ge 
kicgcn van een welvarende « oase 
nee i l andophone », waar i l lcen 
nog het opschrift « Centre Ros^ier 
— rendez vous du monde » her-
i nne ide aan de wcikcli)kheid op 
d e 364 dagen van het jaar dat de 

, \ o l k s u n i e er niet kongresseeit 
Eeiste kongres indi uk : een 

voortietfelijkevcn vooral charman
te onthaaldienst door wat de on 
veibcteihjke taalzuiveiaar Wim 
Joiisscn « zaalwaardinnen > 
noemt . de viiendelijke meisjes-
in het blauw, wier aanwezigheid 
o p V U kongressen al een tradi
t ie IS geweiden 

P R O B L E E M BRUSSEL 

Volksvcuegenwooidiger Vic An 
c n u x leidde de poluieke scksie-
l e i g a d e i i n g in met een k o u lefe-
raat ovci het piobleem Riussel 
Dl \ i u i i u \ die 7uh in de twee 
vooibi |e j u e n ontpopt heeft als 
een sthi t teiend p i r lemcnta i r kent 
het piol)lecm tot m de puntjes en 
beh indc lde het iiiteist zakelijk 
Verontw uifiioino en stii)dlust 
gingen in zijn stem meetril len, 
toen hij Iict h.id over de onge 
bie idcide giondsjjekulatie in de 
Brusselse omoeving en toen hij 
aankloeg dat Tie giondpii jzen in 
d e Vlaamse landgcineenten naar 
omhoog gejaas^d woiden door aan 
de fiankofonc kandid ia tkope is 
een toekomst met taalfasiliieiten 
voor te spiegelen 

E E R S T E S T E M M I N G E N 

BIJ de aan het kongies voorge
legde besluiten inzake het p io 
bleem Biussel h i d d e n enkele ar
rondissementen een iceks amende
menten ingediend die over het 
algemeen ofwel een louter tekjt 
verbe teung ofwel een veisteiking 
van de tendens der ooispionke 
lijke besluiten voorstelden De 
diskussie daaiovei vcilicp zeer 
vlot en werd trouwens vooitieffe 
lijk geleid door scksievoorzitter 
H u g o Srhiltz, die bewees dat hij 
alle knepen van het parlementair 
d c o i t onder de kiiie heeft. 

Ook de slemmingspiosedure 
ve ihep uiterst vlot dat zou oven 
gens ook in de andere seksies het 
geval /ijn Telkens nadat een 
amei id tmciu vooigelezen was, 
brat i i t de rezolutie kommissie — 
d o o i g n n s bij monde van studie-
dienstvoorziltei E Slosse — haar 
poziucf of negatief advies uit, waar
na het airondissement dal het 
amendement indiende de kans 
kiee<4 " ' " liet door een spreker te 
laieu verdedigen Veivolgens werd 
er gestemd en lees het woud van 
armen omhoog met de slcmkaar 
ïcn die door d- opncmcrs werden 
gcicld RIJ de slemraingcn over 
de beskuten inzake het probleem 
Brussel volgde het giootstc deel 

van de zowTt 230 stcmgcicehtig 
den (ong<;veer de helft vnn h'-t 
panwezige publiek) dooigaans in 
oveigiote mecideihcid het advies 
van de lezolutie kommissie 

T . V . - V E D E T T E 

Uit de vloilieid WTiimcc stem 
mingen en tussenkomsten weiden 
gehouden, bleek duidelijk dat de 
kongresteksten degelijk v\ ucn in 
gestudeerd zowel op het vlak v.in 
de nat ionale parti j leiding als bii 
<ie afdelingen en auondissemen 
ten 

Deze vlotheid liet enkele leden 
van het pai t i jbestuur in de z lal 
toe zich — naTr pa i lementa i ie 
geplogenheid — tijdens refeiaat 
en del>at bezig te houden met an 
dei e dingen Wim Joiissen zat 
vlijtig een boekje te lezen dat hij 
111 zijn kongiesmap verbolgen 
hield, zijn hobb) ' s kennende, tip
ten we op ergens een vlotte de-
tektiveroman W e gingen het ach 
teraf even kontroleien en toen 
bleek het de brosjuie « Objek-
tief 80 » te zijn die door de sosia 
listen gewijd weid aan het p io 
bleem L imburg Jonssen zat, in 
voorbereiding op een T V debat 
dat hij vier d a g t n later o m met 
de sosialisten over het p iobleem 
L imburg moest aangaan, g i u w 
even de argumenten van zijn te-
gensticveis dooi te nemen 

Van der Eist bladerde ijverig in 
het skript van het T V piogi im-
ma « Vlaams nat ionale gedachte 
en aktie », W'outeis en Coppicters 
zaten samen over een eksenijila ir 
van « Sneven » gebogen vvaiiin 
ze een aitikcl van Lode Cites over 
Biussel aan het lezen waren 

Enige afleiding in de vlotte 
maar beslist niet spcklakulaiie 
afwikkeling van de demokiatiese 
stem gepiogenheden weid af en 
toe gebiacht door een hostess die 
nota s kwam doorgeven ann het 
seksie bu ieau op het pod ium 
heel wat kongressisten bleken be-
Lngstel l ing te hebben voor de 
professionele stap waainiee de jon-
ged tme het trapje besleeg en de 
elegante heupzvvaai waaimee ze 
l ings een palmboompje heen wieg 
de. 

T E R O V E R W E G I N G 

Tussen de joe iml is tcn op de 
Deisbanken zat een afgevaauligde 
van het studicsenlrura C R I S P , 
die met zeel veel aandacht liet he
le kongies bijwoonde en punk 
tucel ledeie stemming noleeide 
(« beioepsmisvoiming », naai hij 
zelf beweerde) We kijken een tik
keltje benieuwd u u n lai het leit 
of deze a inueziglieid zal leiden 
tot de publik itie binnciikoit van 
een C R I S P veislig ovei ons 
k ongi es 

Onbescheiden (v\e geven het 
toe, maai zullen het ook a in « be 
roepsmisvorming » tocschiijven) 
g luu iden we even naai het nol i 
blokje van een joeinalist We H 
zen een iin die v^e niei zo i n i u 
direkt als onjuist /ouden durven 
bestempelen en die we alleszins 
even aan het ooi deel van de kon-
giessisten en de kongres iniichiers 
ondciwerpen . « de vergadeiing 
woidt bezwaaid door de vveikmj 
V 111 een zwaar administi n u f ap-
p a m t ». 

Of deze vaststelling al d m met 
juist is, laicn we even in het mid-
derh De eensgezindheid w a n mee 
de eerste s temmingen veil iepen eu 

het (ITTI UIIVOOIIVIOCUIKI feu d n 

de d e b u t e n vlot m a n nog il vl ik 
v i l i e p e n , m a i k t c van het eeiste 
kongies uiii wel een einslige en 
door en dooi demokiat iese v\eik 
vcigaderiiig, maar stellig geen 
boeiend kijkspel 

De jocinalislcn gewend i m (en 
vc iuend dooi) het gckiakeel ojj 
de kons^iessen van de t iadi l ioncle 
paitijeii h u l d e n het — wellicht 
zelfs met lUeen om piofessionelc 
i cd tncn — lievei een tikkeltje an 
deis "cliad 

T E L L E N 

Toen ^ OOI zit Ier E\taid 
Raskin het eerste amen
dement \ an zijn seksie 
moest tei stemming leg 
gen, vroeg hij vooraf aan 
de stemopneineis « of ze 
konden tellen ». Htj be
doelde natuurlijk : of ze 
klaar wat en om met tel
len te beginnen Maar zo 
zegde hij het met en zo 
hooide de zaal het met. 
De seksievootzitter zat 
dan ook verbaasd te sta-
len naar de hilanteit die 
op zijn woorden volgde . 

VERKIEZ INGSJAAR 

7oals cldeis n n g e s t i p t , weid op 
d u kongies het K ma van het lede 
rahsme behandeld waarbij niet 
iiitt;egaan v^eid van het feit dat de 
fcdei ihsiiese idee ztlf nog moest 
gesteld wolden, doch wel dat aan 
deze idee — die als een definilieve 
vciwoivenheid woidt beschouwd 
— ?iihoud en ocsii l tc diende ge 
geven 

Na een k o u inleidend l e f c m t 
van d r \ ic Anciaux weiden de 
besluiten en amendementen ovci 
hec poluiek fedeialisme ter stem 
ming gelegd De debat ten weiden 
levendigei en hel kwam vooi de 
eeisle keer lot algemene violijk 
heid naar aanleiding van een 
amendement van Biugge, waai in 
het sta Usgezag veizoeht werd « de 
he i s t iuk tu ie i ing van de Bcigiese 
staal vlug en zekei voor 1 j i n u a i i 
1%9 uit te werken > Afr V in In 
kv\ Uil d u i m c n d e m c n t veidedi"eii 

en liet in an twooid op de viaaw 
V ai het waai om \An de v ooi op 
gezette da tum een clekioiale a ip 
uu zijn mouw kijken « 19b9 is 
een vcikiczingsja ir > De Biug^e 
tekst luj) c thiei dood op g iond 
v\ctlelijke „ be/waicin zoals clcs 
tijds W'illem I Isehol al d u h t l e . 
« lussen c loom en d lad si i in 
VMtteii 111 de weg en pi iktiesc be 
zu ucn » 

De kon<_,iessisten h i d d e n voor 
het ecist gelegenheid hun tijdens 
de debatten en stemmingen opge 
s oiiwde eneigie te Ituhicii in een 
1 u)4 ijjjilaiis locn een uneiule 
inciit \.\n O u d c n i a i d e weid afge 
ketst De mannen van Oude naar 
de h idden een lekslwij/iging vooi 
gesteld die begon met de aanhef 
« het fedeialisme betekent de eni
ge recle mogelijkheid om het eind 
doel van de \ laamse beweging «e 
bei eiken » Zeci gevat liet eie 
vooizilter van de lezolutie kom 
missie, de heer Slosse, daarbi j op-
mciken < dat het federalisme niet 
het einddoel betekent, doch dat 
er slechts dan met het ernstige 
v\crk der Vlaamse beweging kon 
begonnen woiden 3> 

K o u daarop weer algemene vro 
lijkheid, toen de heer Slosse I a 
P ilisse plagieerde door te verkla-
len « dat openbare finiiKien 
openbaie financiën zijn, d u s 
toch duidelijk >. 

« V E S T K E E R D E R » 

Alet een v e i l n g i n g dic alleen 
veionlschuldigd kan woidcn door 
de a f s n n d tussen zijn woonplaats 
en Biussel was Mik Babyion in
middels, onder de bewonderende 
blikken van een p i a i eenzame 
hoslessen acluciaan in de zial 
b innengekomen In de ves i i iue 
had hij zich ontdaan van een kle 
dingstuk dat een paar spuiters 
« zeer bezwarend » noemden Mik, 
the een spouieve (en ter a t tent ie 
van onze lezeiessen • nog ' steeds 
ongehuwde) jongeman is, d ioeg 
een anoiak van het tipe « double 
face » ^ de anoiak kan binnenste
bui ten wolden gekeerd en zo ge 
diagcn Mik dioeg hem met zwait 
(zie je wel die Volksunie ) naar 
builen de b innenkant bleek eeh 
ler rood ie zijn Een kandidaat 
vestkeeidei ? 

Mik Babylon zit ci vMusdi i jn-
li |k vooi niets tussen, m i u toen 
hij b innenkwam liep hel net even 
iius met hel stemmen lellen Bo 
ven het geha i iewar uit klonk d e 
Hacht van \Vim Jonssen « m 
ons blad de nieuwe sjjelling en 
hici de nieuvsc wiskunde » 

I oen de ickcnkiindige o ide 
hcisicld was, bleken er over he t | 
geheel van de besluiten der eerste ^ 
s<ksie 6 025 ja stemmen tegen 125* ' 
neen stemmen bij O on thoud ingen ,i 
t" zijn iiUi^ebi Kht 1 

W A L T E R L U Y T E N 

W lilei I uvlen is allijd een 
pic t l ig ciusein in zijn yo tde 
< ^eitblikken is hij ook een utfste-
keiid l edc i i i i i Xe i l ' dcn z u e r d i g 
bleek lii | v o o u d u i e n d in een zeer 
Loed onenblik ie zijn Hij ston 1 
i ioditans vooi een delikate taak 
hem u is toeveitioiiwd de beslui-
lu i V lil het levensbesehouwelijk 
gedeehe van de kul tu ie le seksie 
met een leferaal m te leiden De/e 
levensbeschouuelijke (i ioblemen, 
l ond tenuis /o i l s plui ilisrae en 
c loo ibuken v ui de veizuiliug \()i 
men ook in het Vlaandcien van 
vandaag nog een deigelijk eksplo-
zieve massa dat de t iadi t ionele 
j j i u i j en er omheen blijven diaai -
eii gelijk de spieekwooidel i jks 
k i t t en loiid de u hete biij 

W a k e r l u) ten is de ged ioomde 
knaap om z o n kaïwei op te knap 
pen H I J IS de eeuwige blauw-
vocter, de eeuwige student en 
jeugdbewegcr die on twapenend 
welkt in de spontane geeslduftige 
openliai t igheid v\aaimee hij de za 
l e n vcidedigt die hein nauw l a n 
lu l h u t liggen In het nog veel 
meei dan lans verzuilde Vlaandc
ien van enkele tientallen jaren 
te leden zou hij w larschijnlijk zo-
•ils sommige onder zijn gecstver-
V inie vooigangeis, een teken van 
tegciispiaak geweest zijn te ket-
Kis voor de enen en Ie p i aps voor 
d-" indeien In zijii geneiai ie is 
hij een bmdteken juist omdat liij 
Cl) « ketteis » en paaps is 

In een sp iankelende uiteenzet 
liiig tekende hij een bieed freskp 
V m de Vlaamse beweging die, 
n n i hij aan toonde , reeds veel 
vioegcr haar objektieven zou be-
leikt hebben indien zij steeds niet 
afgeremd zou geworden zijn door 
de levensbeschouwelijke tegenstel
lingen en de verzuiling \ o o r de 
\ olksunie ligt er, in het sneven 
n lar een pluialistiese Vlaamse ge
meenschap, een unieke kans om 
de Vlaamse beweging het laatste 
eind weg te doen oprukken en te 
gelijkertijd het Vlaamse volk een 
menselijke ojien gemeensehaps-
veihoudii ig te aeveii 
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Partijvoorzitter mr. F. Van der Eist. 

LITERAIRE P R I J S 

Walter Luyten is een hisloricus; 
dat merJit men ook aan zijn rede 
voeringen. Hij besteeg het po
dium, gewapend met een om\ang 
rijk pak \an de fiche's die ziji> 
vrienden onmiddellijk konden 
tuisbrengen als deel van het ar 
chief waaraan hij zijn vrije tijd 
besteedt : een schat van data, fei
ten en sitaten. 

Doorheen het hele referaat bor
relden de sitaten dan ook voort-
d lil end uit de niet te stelpen bron 
\an deze dokumentatie en we be
dachten een tikje geamuzeerd, dat 
het hoog tijd wordt een literaire 
pi ijs in te stellen ten gerieve van 
de laatste \laamse auteur die nog 
nooit door Luyten gesiteerd werd. 
Het zal vlug moeten gaan, of ook 
die laatste is niet meer te vinden... 

Even het lijstje van de gesiteer 
den : Pirenne, Geyl, Henriette Ro 
land Holst, Achiel Mussche, An 
dré Demedts, Julien Kuypers, Ka-
miel Huysmans, Woeste, kard. Van 
Roey, Basse Frans Van der Eist. 
Vermeylcn, Destrée. Van Cauwe-
laert, Spinoza, Jos Van Eynde, 
Luc Delfortrie, prof. Apostel, prof 
Dondeyne, paus Johannes en Pau-
lus VL pater Caipentier, mgr. Le 
clerc, prof. Gerlo, Herman Wou
ters, Grijpdonck, Max Lambertv, 
Mainix van St Aldegonde... bien 
éionnés de se trovi\er ensemble. 

H O O G T E P U N T 

De kultuicle seksie, met het te-
ma van het pluralisme als hootd 
brok, was stellig een van de hoog 
tepunien \an dit kongres. Na Wal 
ter Luyten kwam Maurits Coppie 
Iers aan het woord om de beslui
ten op het vlak van hel algemeen 
kultuui beleid in een bondig rete-
laat toe te liditen. Maurits Cop-
pieters is op zijn best, wanneer hi] 
de geestdiift van de uitstekende 
ledenaar die hi] is weet te paren 
pan de nuchterheid van de des 
kundige die hij al evenzeer is. Dat 
was taterdag het geval : nuchter, 
geval en zeer precies naar de in
houd éu legelijkertijd bewogen, 
o\eiiuigend en ongemeen plasties 
naar de \oim. 

Een van de hooldtjrokken in 
dit retciaat was de universitaire 
problematiek, die behandeld werd 
in.een breed toekomstperspektief. 

Zelfs op « histoiiese > momen
ten — en de kulturcle seksie was, 
zoals reeds gtzcgtl, een hoogtepunt 
— vcihesl de petite histoiie haar 
rechten niet, Waitei Luyten was 
zodanig op dreef, dat een heup-
vliegende hostess hem een briefje 
met « nog vijf ininuien > voor de 
neus kwam leggen. 

Wat zijn. Waker, vijf minuten 
in de "cschiedenis van een volk ? 

Het weid nog een fois kwaitier-
tie. 

Van Walter Luiten ook de 
iiaaiste zin van heel het kongres : 
« Wij zijn geen volk dat pas uit 
de bomen is stevallen... K 

STEMMING 

BIJ D E STEMMING 

Er kwam wat meer stemming 
en bewogenheid onder de kongres-
sisten, loen zij zich moesten uit
spreken over de besluiten van de 
kulturele seksie. Het debat werd 
even geanimeerd door enkele 
amendementen betreffende de 
waarborgen die aan de levensbe
schouwelijke minderheden in een 
federale staat moeten worden ge
boden. Alhoewel er geen fraksie 
bleek te zijn die een afwijkende 
vizie vooiopstelde, werd er toch 
wel even over bepaalde formule
ringen sterk van gedachten gewis
seld. De rezolutie-kommissie 
smaakte een enkele keer het de 
mokiaties genoegen om door het 
kongres in de minderheid gesteld 
te worden. Rond een amendement 
over het wegnemen van elke wis
selvallige politieke druk op de 
verschillende onderwijsstelsels 

leidde een lange diskussie naar 
een korte, hartstochtelijke inter
ventie van Wim Jorissen die de 
oorspronkelijke tekst verdedigde 
en die daarbij gesteund wertl door 
een zakelijke, overtuigendeSchiltz. 
Seksievooizitter Evraid Raskin 
had de handen vol om het debat 
in een vlotte plooi te houden. 

De zeer levendige bespreking 
stond echter volkomen in het te
ken van de ernst waarmee de kon-
giessistcn het eksplozieve tcma 
van het pluralisme benaderden; de 
openhartigheid en vrijmoedigheid 
in de uiteenzettingen bevestigde 
eens te meer, dat dit pluralisme in 
de Volksunie een feit i? en dat de 
gelovigt;n en vrijzinnigen in de 
partij alles behalve in een steer 
van beate euforie, maat integen
deel in een geest van nuchtere én 
tcgehjkeitijd harteli)ke verstand
houding met iriekanr hejiben leren 
vverken en nraten 

DeT)esiuitt I ,%ciuen dan ook — 
'.< een lang uebat dat het kongres 
op de giens van de vermoeidheid 
had gebracht — goedgekeuid met 
een overweldigende meerderheid • 
5.600 ja-stemmen tegen 25 neen-
stemmen bij 76 onthoudingen 
voor het algemeen kultuurbeleid; 
5.675 ja-stemmen tegen 125 neen-
stemmen bij 200 onthoudingen 
voor het levensbeschouweliik ge
deelte 

RUIMER D E K O R 

/ond,in\oo! middag waien 700 
longiessisien opgekomen om in 

de giote .Alben l-/a,il van het 
Kongresseii paleis het ekonomies 
referaat van partij-ondeivoorzitter 
Edgard Bouwens te beluisteren en 
radien te stemmen ovci de eko-
nomiese besluiten 

Al te nedciig had Bouw ens 
zijn referaat betiteld als « een 
korte inleiding op het Tienjaren-
plan ». Het werd integendeel een 
flink gestoffeeid pleidooi voor 
ekonomies fedeiaiisme dat diepe 
iiidiuk maakte ook op de aanwe
zige pcrslui en dat eens te meer 
duidelijk stelde dat de Volksunie 
verdraaid goed weet waarover ze 
hel heeft, als ze aan het fedeialis-
me inhoud en gestalie gaat geven. 

De diskussie over de besluiten 
van dit referaat wtis zeer geani
meerd en seksiev OOI zitter Leo 
Wouters had er soms de handen 
vol aan. Wie goed luisteide, kon 
in die diskussie de polsslag van de 
partij waarnemen : een onmisken
bare ondertoon van sosiale bewo
genheid en vooruitstrevendheid 
die geen slogans wenst achterna te 
hollen, maar al evenmin bereid is 
heilige huisjes' te -sparen. 

LIMBURG 
Dat werd onder meer duidelijk 

naar aanleiding van de bespreking 
rond een paar amendementen, die 
naar de inhoud slechts beoogdeti 
enige orde te scheppen in de chaos 
van aanwerving van buitenlandse 
arbeiders, doch die naai de vorm 
een verre schemer van xenofobie 
zouden kunnen vertoond hebben. 
)ef Olaerts, arrondissementeel 

voorzitter Hasselt en Genkenaar 
ie prakties aan de ingang van 

le mijn woont, hield een harts-
jchtelijk pleidooi voor de mense 

lijke benadering van het probleem 
en verweet in striemende liewoor-

ingen het kapitalisme deze mo-
erne slavenhandel. Stat Begas, 
rr. sekretaris Tongeren-Maaseik 
n zelf grensarbeider in Neder-

I inds Limburg, kwam onder luid 
pplaus verklaren dat hijzelf en 
i]n vrienden-grensarbeiders in 

Nederland ook gerekend worden 
01 de « vreemdelingen ». 

Het probleem Limburg was 
laeteen gesteld en zou het debat 
nog een hele tijd beheersen. Grt>ot 

pplaus voor een amendement 
k'aarbij geèist werd dat de zetels 

van de mijnen in Limburg moeten 
;evestigd worden. Groot applaus 

eveneens voor een amendement 
«iat noodmaatregelen voor Lim
burg vootzag. Hoe levendig en be
wogen ook de diskussie, bii de 
stemming over het geheel der be
sluiten werden 6.700 ja-stemmen 
teg-en O neen-stemmen bij 25 ont
houdingen uilgebiacht. -

K L E I N G O E D 

Ook tijdens de seksievergade-
ling ekonomie viel er wel een 
kruimeltje « petite histoiie » te 
noteien. 

Partijvoorzitter Van der Eist 
bleek niet in het bezit te zijn van 
de reglementaire stemkaart en 
stak dan maar telkens de uitnodi
ging vooi de slotvergadcimg naar 
oinlioog; we hopen dat deze ont
hulling niet zal leiden tot de nie
tigverklaring van de uitslag. 

Jaak Cuppens kwam op het po
dium om met klem een amende
ment over de noodzaak van rekon-
versiemaatregelen in Limburg te 
bepleiten. Het kongies kon ette
lijke minuten lang het plezierig 
schouwspel beleven van een aan
tal sprekers die warm liepen van 
geestdrift en die, lang nadat sek-
sievoorzitter Wouters het amende
ment reeds had laten goed-stem
men, nog altijd bezig waren om 
entoeziast de open deur in te 
stampen. 

Hugo Schiltz, die de vorige dag 
handig een amendement dooigela-
ten had onder venvijzing naar 
het feit dat « het slechts een klei
ne tekstwijziging betrof », kreeg 
het dekvl op de neus ; toen hij 
wou rechtstaan om een kleine 
amendering te bestri|den, werd 
hem vanop de perstafel toegela
chen : « maar Schiltz, jongen, het 
IS slechts een tekstwijziging; uw 
kongressisten hebben sinds giste
ren van u bijgeleerd 3>. Onze ant-
wtrpse volksvertegenv\'oordiger liet 
zich dan maar (met de glimlach)^ 
terug in zijn zetel zakken. 

BOEM PATABOEM 

De slotvergadering tondagna-
middag, waarvoor 1.000 kongres
sisten opgekomen waren, tjegoii 
met een geestige korte toespraak 
van piof. senator Elaut die — tot 
giote hilariteit van de zaal — de 
aanwezigen welkom heette « op 
deze zateidagnamiddag»-»' slm/it-
ting ». 

Aan dat openittgsvs'ooui w.is een 
« muziekstuk > van een Vlaams-
nationale jeugdbeweging vooiaf-
gcgaan : het podium weid bezet 
door een muziekkapel die tien mi-, 
nuten lang een stukje boem pata-
boem ten beste gaf. Het moge dan 
al zijn, dat in Vlaanderens wijde 
landouwen en wiegende zeeën een 
dergelijke instrumentale uitbar
sting geen al te grote schade aan
richt; »n de kongreszaal was het 
vreselijk. En we bekloeg^n de ar
me Elaut die — met een glimlach 
van wijze berusting — vlak voor 
een molenwiekend keteltromine-
laar stond. Waatmee we maar wil
len zeggen dat ergens tussen boexa 
en beat toch voldoende muziek 
voorhanden is om de slotzitting 
van een kongres ietwat schappe-
lijker te openen. 

D E GROTE T E N O R E N 

Over de slottoespraken van Jo
rissen en Van der Eist niets dan 
goeds, samen met een echootje dat 
we in de zaal opvingen. Iemand 
zegde ons : « Ze draaien de rollen 
om, die twee. Sinds hij senator is, 
donderspeecht Jorissen minder 
dan vroeger. En Van der Eist 
schijnt vandaag de kotsbeu-karwei 
te hebben overgenomen ». 

Onze algemene sekretaris heeft 
inderdaad een senatoriale draai in 
zijn toespraken gekiegen, een ak-
sent dat duidelijk de « sl^le mai-
son » van de hoge vergadering ver
raadt en dat zeer goed past bij zijn 
grijze haren. En de voorzitter, die 
het voordeel had om te kunnen 
spieken voor een publiek dat door 
de vorige spreker was « waim ge
draaid », legde m zijn overigens 
wijze woorden de hartstocht en de 
bezieling die op een Voiksiinie-
kongres aan het einde toch altijd 
moeten doorklinken. 

Inmiddels hadden de vlijtige 
jongens die vijf zondagen spen
deerden aan het Vormingsinstituut 
lodewijk Dosfel, ia ruil voor hun 
ijver een Vlaams nationaal ezels
vel gekregen. En toen de Vlaam
se leeuw tnt)est gezongen worden, 
bespaarde de regie ons zelfs niet 
de strofe over de ti)d die de ste
den verslindt. Alhoewel dat van 
de tronen die niet blijven staan 
het hem toch nog altijd doet... 

Algemeen sekretaris drs Wim Jorissen, 
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de wereld 

MODEL 
EUROPA 

Het is (plots) de tijd van Europa. 
Humphrey is even in opdracht van zijn 
veel geplaagde chef poolshoogte in 
West-Europa komen nemen, om na te 
gaan hoever de verwijdering staat tus
sen de Verenigde Staten en West-Euro
pa. Achter het scherm van de mooi en 
glad klinkende verklaringen over « on
verzwakte wederzijdse vriendschap 'o 
vermoeden we enkele s taalharde ge
sprekken waarin aan oude verplichtin
gen werd her innerd ten opzichte van 
Uncle Sam. Niettemin schijnt men zich 
in Washington toch bewust te worden 
da t men het afglijden in West-Europa 
niet helemaal uit de hand mag laten 
gaan, gedachtig de stelling dat het eu-
ramer ikaanse bondgenootschap voor 
beide par tners nog steeds de zekerste 
garant ie voor eigen machtsbevestiging 
en wereldvrede is. 

Nu de Gaulle toch naar de EEG-top-
bijeenkomst te Rome gaat om er over 
de toekomst van de EEG te spreken 
(waarmee hij zich nog tot niets ver
b indt ) en vermits de EEG te Brussel 
opnieuw en zelfs met een zekere vaart 
terug in gang is geschoten, kunnen we 
wel een zeker verband leggen tussen 
de amerikaanse belangstelling en de 
westeuropese remonte . Er is een we
derzijdse vrees en hoop aan het wer
ken gegaan, die bevruchtend kan zijn. 
Vernemen we niet dat te Punta del Es-
te de amerikaanse staatshoofden zullen 
samenkomen (op drie na) om de mo
gelijkheid van een amerikaanse ekono-
miese gemeenschap op te richten, met 
de EEG als model ? Het zal de eerste 

reis van Johnson zijn, die nu eens niet 
Azië als bes temming heeft doch de ei
gen amerikaanse levensruimte. De eers

te twee panamer ikaanse konferensies 
hebben niet opgeleverd wat men ervan 
verwacht te , omda t ze ten slotte neer
kwamen op twee vage replieken van 
het Marshallplan (lees : dollarinspuitin
gen) voor in te ramer ikaans gebruik. 
Van het welslagen van deze nieuwe 
operat ie zal meteen de toekomst van 
latijns Amerika afhangen, s taande 
voor de keus tussen links of rechts . 

Is het een eigenaardig toeval dat de 
USA bijna tegelijkertijd gekonfronteerd 
worden met groeiprosessen aan hun pe
riferie, die ze lange tijd verwaarloos
den ? De realiteit is daa r om hen des
noods te dwingen tot een terugkeer. 
In latijns Amerika is een evolutie die 
gevaren inhoudt voor de States , evenzo 
in West-Europa, twee geweldige gebie
den die met ekonomiese groeinoden 
worden gekonfronteerd waarvan uitein
delijk hun bes taan als macht afhangt. 
Vandaar de relance te Brussel met een 
eerste rezul taat voor de Kennedyronde 

Wuifi r'V- r^i'-'^rdent Hubert Humphrey van de Verenigd" 'Staten hier met — ge-
W'OIIIJL ^chterhand de Westdtdtse minister van bui,~.alandse zaken Willy 
Brai'dt f^een vaarwel maar «Auf Wiedersehen» toe ? Htmiphrey verklaarde dat 
de Verenigde Staten een sterk verenigd Europa wensen, waarvoor presies daags 
na Humphrey's vertrek Brandt een lans brak op de EEG-konferentie te Brussel. 

(een europees ta rwe-akkoord) en een 
ui tbreiding van de assosiatie tot het po
litiek hachelijk gebleven geval, da t 
Spanje heet. 

Daarmee is het wereldgebeuren uit 
de eentonigheid der laats te m a a n d e n 
getreden, eentonigheid die Vie tnam 
heet en een r auwe uitdaging blijft aan 
de zogenaamde beschaving. Dat in di t 
verband ten slotte ook de CIA als zon
debok is te voorschijn gekomen hoeft 
in deze James Bond-tijd niet te verba
zen. Zomin als we ons over de opt imis-
tiese Labourbegrot ing verbazen of over 
het zoveelste vredesplan, deze keer van 
Kanadese makel i j , met « fiziese schei
ding der s t r i jdenden » als hoofdscho
tel. En met duizenden ki lometers ver
derop een Mao, voort s t r i jdend om de 
mach t doch ook met een bli jvende 
grijns om de vleugellamheid van de 
vredesduif. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Humphrey beëindigt westeuropese 

verkenningsreis te Brussel. 

• Willy Brandt vraagt te Brussel fuzie 
der uitvoerende EEG-lichamen en 
verruiming der assosiatiemogelijk-
heden. 

• EEG-ministerkonferentie bereikt ak

koord in de tarwe-sektor als voor-

bereiding tot Kennedyronde en aan

vaardt Spanje als geassosieerd lid. 

• Panamerikaanse to phonier entte te 
Punta del Este (Vrugay) begonnen 
met Johnson als voornaamste deel
nemer. Konferentie wil gemeen
schappelijke amerikaanse markt -tot 
stand brengen. 

• Labourregenng dient « milde » be
groting in. 

• Eks-prezident Kubitsjek onverwacht 
terug in Brazilië. 

Europareiziger Humphrey was nog 
niet tuis van zijn toernee of daar ge
beurde al iets op het toneel dat hij 
zopas niet via de koelissen doch via 
de voortrap verlaten had. De West-
duitse minister van buitenlandse za
ken Willy Brandt, die als zodanig 
voor de eerste maal de EEG-minister
konferentie bijwoonde, drong op de 
maandag te Brussel gehouden bijeen
komst met klem aan op fuzie van de 
uitvoerende organen van de EEG, als 
daar zijn Euromarkt, Euratom e.a. 
Zijn tweede kei in de kikkerpoel was 
een pleidooi voor een fuzie van de nog 
steeds (altans bij naam) bestaande 2 
ekonomiese blokken in West-Europa, 
nl. de EEG en de EFTA of de Zeven 
waarvan Engeland de leidende mo
gendheid is. Ook pleitte Brandt voor 

ge beschouwingen verwijzen). De reis 
van de Amerikaanse vise-prezident 
Humphrey was dan ook bedoeld om 
te sussen en paaien in West-Euro
pa, de ontstane verontrusting wegne
men evenals de restanten van Euro
pees verzet opruimen tegen het hoofd
zakelijk tussen Amerika en Rusland 
ontworpen verdrag inzake atoom 
spreidingsbeperking. In hoeverre 
Humphrey daarin geslaagd is, valt nu 
nog niet te zeggen. Parijs schijnt wei
nig onder de indruk te zijn gekomen 
maar dat kan ook meer schijn dan 
werkelijkheid zijn. De Gaulle is trou
wens over zijn hoogtepunt heen en 
het wordt van Europees standpunt be
zien nu tijd dat Frankrijk ophoude 
met spelbreker te spelen in Europees 
verband, want reeds te veel kostbare 

noodlottige derde wereldbrand door
gaans voorgesteld worden als een vre
despolitiek. 

Het alternatief voor West-Europa is 
de eenheid, die in de grond noch Rus
land noch Amerika bevalt. Het ver
schil is alleen dat Rusland dat duide
lijk laat blijken, doch dat Amerika 
het tegenovergestelde zegt van wat 
het bedoelt. Dat niet alle Westeurope
se leiders zich daaraan laten vangen 
blijkt uit het ongeduld van Brandt en 
van de Bondsregering, die zich trou
wens ook niet uit haar lood laat slaan 
door het verzet van Pankov tegen de 
ekonomiese opening naar links te 
Bonn. Een zo sterk mogelijk verenigd 
Europa is immers een waarborg voor 
de wereldvrede (ten slotte was het 
dank zij de Westeuropese ekonomiese 

EURANERIKAANS TOEVAL? 
een vernaming van de asSiOsiatien^io-
gelijkheden en kwam ten slotte gans 
zijn Europese maidenspeech neer op 
de dringende noodzaak van een Euro
pees politiek gezagsorgaan. 

Dit belangrijk pleidooi werd uitge
sproken kort na een gevoelige ver
zwakking van het politiek gezag in 
Frankrijk, voornaamste hinderpaal 
van een verdere Europese integratie, 
zo naar binnen uit (EEG) als naar 
buiten uit (toetreding van Engeland) 
en tijdens een langzame, bijna on
merkbare verwijdering tussen West-
Europa en een Amerika, dat zich he
lemaal in Azië schijnt vast te bijten 
(en waarvoor we naar één onzer vori-

tija is door de schuld van de gran 
deurpolitieke obsessie van de Gaulle 
verloren gegaan. Minder scherp kan 
wellicht de kritiek op Frankrijk lui
den als het om de NATO-evolutie gaat, 
want hier treft ook Amerika schuld 
door de weigering van gelijke behan
deling der grote Europese partners, 
als door de ondergeschiktmaking van 
West-Europa aan de amerikaanse po
litiek tegenover Moskou en in Azië, 
welke politiek op zich zelf aan de ene 
kant de vrede dient doch aan de ande
re kant weer niet. Geen enkele poli
tiek is trouwens in wezen op vrede af
gestemd, wel op macht, met dien ver
stande, dat de vrees voor het begaan 
van fouten en voor een inderdaad 

politiek endepolitieke eenheidsyvil dat 
ook Moskou in Europa tot inbinden 
werd aangezet). Vandaar dat de onge
breidelde kritiek op Amerika in som
mige europese middens zo voos aan
doet en de indruk van een vals alibi 
wekt : verwijten lot Amerika richten 
om van de eigen nalatigheden en te
kortkomingen te kunnen zwijgen. 

In dit laatste verband verdient 
naast de rol van Frankrijk ook deze 
van Engeland bijzondere aandacht. 
Indien Frankrijk de rol van spelbre
ker speelt uit verkeerde staatsnationa-
listiese grootheidsdromen dan is het 
zo, dat ook Engelands europese be
doelingen ver van zuiver op de graat 
zijn Engeland 'benadert Europa niet 

om europese doch wel om britse en 
zelfs om Gemenebestmotieven. De en 
gelse regering heeft sinds bijna drie 
jaar op internationaal vlak de ene 
mislukking na de andere moeten in 
kasseren. Er zijn nog andere redenei 
die het britse aandringen tot toetrt 
den bij de EEG in 'n heel wat minde 
mooi daglicht plaatsen : de keuze vai 
de datum (Rodeziëkrizis, dus aflei 
ding van de britse openbare mening 
en de britse ekonomiese en finansi 
ele toestand. Bovendien blijkt Wilsoti 
de toetreding tot de EEG te beschou 
wen als het middel om Engelands 
banden met het Gemenebest, de Vere 
nigde Staten en zelfs de relaties mei 
Moskou te versterken. Ten slotte is 
gans de politiek van Engeland in te 
gengestelde zin georiënteerd als in de 
EEG-landen (landbouw, administra 
tie, sosiale politiek enz.) wat een har 
monizering ten zeerste bemoeilijkt 
vooral omdat blijkbaar bij Engeland 
de wil daartoe ten enen male om 
breekt 

Ware het dan niet ver kieselij kei 
voor de EEG de toetreding van Enge 
land (die naar het zeggen van britse 
bewindslieden zelf « nog jaren in be 
slag kan nemen ») te laten voor wat 
ze is en de eigen onderbroken inte
gratie voort te zetten tot op het poli
tieke niveau en desnoods tegen Frank
rijk in 7 Heeft Europa inderdaad nu 
nog zoveel tijd te verliezen omwille 
van twee mogendheden, die mentaal 
het verst verwijderd staan van het 
europese ideaal ? Toestand waarin 
uiteindelijk onvermijdelijk de « geha
te bondgenoot van over de Rijn » een 
groeiende machtspozitie moet verove
ren indien de twee anderen blijvend 
verstek laten gaan... 
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POLITIEK 
FEDERALISME 
1» Federalisme is een pozitieve politie
ke opvatting gericht op een betere or-
ganizatie van de maatschappij en op 
een normalizatie van een kontüktsitu-
atie die in België is ontstaan. Uitgaande 
van de problematiek die m België 
wordt gesteld, nl het bestaan van twee 
volksgemeenschappcn die naar eigen 
autonomie streven enerzijds, en de uni
taire struktuur van de belgiese staat 
met de voortdurend onopgeloste kon-
flikten anderzijds, kan alleen een twee
delig federalisme een adekwate oplos
sing brengen. 

2° Slechts die vorm van federalisme is 
voor Vlaanderen aanvaardbaar die ons 
toestaat onze huidige kansen in België 
op ekonomies sosiaal en kultureel ter-
tein te valorizeren en aan het Brusselse 
denationahsatieproses een einde te 
maken. 

3° De institutionele regeling van het sta
tuut Brussel mag slechts ter hand geno
men worden in het kader van een alge
mene federalizeiing 

4° De federalizering van België moet zo 
worden opgevat dat ze de Vlamingen 
ook de mogelijkheid biedt, zich onge
hinderd te valorizeren op algemeen ne-
derlands en europees vlak. Via federa
lisme willen wij samen met de twaalf
miljoen Nederlanders het nederlandse 
aandeel in Europa realizeren. 

5° De federalizering in België kan 
slechts tot stand komen m een akkooid 
tussen Vlamingen en Walen, en hiertoe 
staat de Volksunie steeds open voor 
een gesprek met de Walen. 

Een dubbelzinnig bondgenootschap 
van waalse federalisten met brusselse 
unitaristen en vlaamse franskiljons kan 
de dialoog echter alleen maar bemoei
lijken. 

6° Konkreet moet de autonomie van de 
twee volksgemeenschappen in België 
bestaan in het overdragen van bevoegd
heden op wetgevend, uitvoerend en 
rechterlijk vlak aan de deelstaten op 
het gebied van : kuituur, administratie, 
benoemingen in de magistratuur en het 
notariaat, volksgezondheid en huisves
ting, gezinspolitiek, regionale sosiaal-
ekonomiese politiek, ruimtelijke orde
ning en openbare werken, handhaving 
van de openbare orde. 

Daartegenover aanvaarden wij de be
voegdheid van het sentraal gezag op het 
gebied van : buitenlandse politiek, alge-
mecn-ekonomiese politiek, sosiale wet
geving, openbare finansiën, landsverde-
difiing. 

{ / 

Besluit 
Het federalisme betekent voor Vlaan

deren geen defensieve inmetseling, 
doch integendeel het verwerven van de 
instrumenten om de volkskracht krea-
tief in te schakelen in de wereldbescha
ving Hierbij willen wij niet gehinderd 
worden door histonese, levensbe
schouwelijke, pat tij politieke of grond
wettelijke hinderpalen, die trouwens 
alle de stempel van de 19e eeuw dra
gen en geen geldige tenia's voor de toe
komst uitmaken. 

BRUSSEL 
1. Brussel blijft in federalisties per-

spektief de politieke hoofdstad van het 
land en dient bijgevolg een nationaal 
statuut te krijgen. Zulks houdt in dat 
Brussel in een federale staat geen der
de deelstaat kan worden. 

2. In afwachting van de federale her
vorming van de staat, stelt de Volks
unie een aantal konkrete maatregelen 
voor, die de verslechtering van het pro
bleem Brussel kunnen afremmen : 

1) Ruimteüjke ordening en urbanizatie 

a) in de brusselse agglomeratie mogen 
geen nieuwe gemeenten of delen van 
gemeenten worden opgenomen. De ag
glomeratie dient tot haar huidige opper
vlakte beperkt te blijven. 
b) ondubbelzinnig moet aan de be-
roepsverkavelaars duidelijk gemaakt 
worden dat het taairegime van de 
vlaamse gemeenten rondom Brussel 
nooit zal gewijzigd worden. 
c) onmiddellijk inzetten van de prose-
dure, jn uitvoering van de wet van 29 
maart 1962, om van het bestaande ge
westplan Brussel een definitief plan 
van aanleg voor de brusselse agglome
ratie te maken. 
d) onmiddellijk opdracht geven aan een 
vlaamse studiegroep tot het ontwerpen 
van een gewe'stplan voor Vlaams-Bra-
bant. 
e) de nodige woonkernen moeten voor
zien worden voor nederlandstaligen en 
franstaligen, onderscheidenlijk ten 
noorden en ten zuiden van de taalgrens. 
f) in afwachting van deze aanlègplan-
nen, onmiddellijke uitvaardiging van 
een absolute verkavelingsstop in de ge
meenten rond de brusselse agglomera
tie. 

2) Ontvangst- en Oriëntatiedienst 

Oprichting van een vlaamse en waal-
se Ontvangst- en Oriënteringsdienst 
(O.O.D.) bestaande uit een korps sosia
le en kulturele werkers, benoemd door 
het sentrale gezag en werkend onder 
de leiding van de vise-goeverneur van 
Brabant. 

ir 

BESLUITEN 

POLITIEKE 

SEKSIE 

3) Onderwijs 

a) oprichting en degelijke uitrusting 
van voldoende nederlandstalige kinder
bewaarplaatsen, kleintjesoorden en 
peutertuinen. 
b) oprichting en degelijke uitrusting 
van voldoende nederlandstalige kleu
ter , lager-, middelbare-, beroeps- en 
tekniese scholen. 
c) uitbreiding en oprichting van neder-
landstalig hoger teknies en kunston
derwijs. 
d) doelmatige en degelijke inrichting 
van de taalinspektie. 
e) volledige splitsing van de Vrije Uni
versiteit van Brussel. 

4) Betreffende de identiteitskaarten 

Wijziging van de bestaande wetge
ving, waardoor de inwijkelingen in de 
brusselse agglomeratie hun eentalige 
identiteitskaarten behouden of, bij 

noodzakelijke vernieuwing, een kaart 
krijgen in dezelfde taal. 

5) Mediese sektor 

a) In het arr. hoofdstad Brussel : na
leving van de bestaande wetgeving m 
verband met de benoemingen van dok
ters, tandartsen en apotekers. 
Aansluitend hierbij moet het sentraal 
gezag bijzondere propaganda voeren 
aan de vlaamse universiteiten. 
b) Meer bepaald in de gemeente Brus
sel : wijziging van het akkoord tussen 
de ULB en de COO. 
c) In afwachting hiervan : 
In de COO-ziekenhuizen van de gemeen
te Brussel : 
— voorbehouden van de ambten van 

nederlandstalige geneesheer-dienst-
chef aan de nederlandstalige genees
heren-professoren van de Vrije Uni
versiteit van Brussel. 

(vervolg op blz. 12) 

ijl t 

I » 

Foto boven : de kongresslsten brengen hun stem uit. Foto beneden : de « zoa/-
waardinnen », sinds enkele jaren een kongres-traditie. 
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(vervolg van blz. 11) 
— voorbehouden van de ambten van 

geneesheer-assistent aan de neder-
landstalig gediplomeerde geneeshe
ren voorgesteld door de nederlands-
talige fakulteit van geneeskunde 
van de VUB. 

d) oprichting van een nederlandstalige 
verpleegstersschool, verbonden aan de 
fakulteit van geneeskunde van de VUB. 

6) Algemeen toezicht op de naleving 
van de taalwetten door de Brusselse 
gemeentebesturen 

a) aanstelling van taalkommissaris in 
elke gemeente van Brussel-Hoofdstad. 
b) wijziging van de taalwet van 2 au
gustus 1963 : 
— in verband met benoemingen, waar

door het onmogelijk vwjrdt de voor
schriften van de wet te ontlopen; 

— in verband met de sanksies, waar
door elke persoon of elke vereniging 
met rechtspersoonlijkheid klacht
recht krijgt. 

7) Wijziging van de taalwetten in be-
stuurs- en onderwijszaken waardoor 
de fasiliteiten in de zes randgemeen
ten worden afgeschaft 

3. In de federale staat moet de brus-
selse agglomeratie, beperkt tot de 19 
gemeenten van de huidige agglomeratie, 
een rijksgebied zijn : 
1) met invoering van de subnationali
teit; 
2) met inplanting van autonome Vlaam
se gezagsorganen; 
3) onder het gezag van de federale re
gering; 
4) met paritair beheer van het Rijksge
bied in een stadsraad verkozen door de 
inwoners van de 19 gemeenten der 
brusselse agglomeratie : de vlaamse le
den door de inwoners met de vlaamse 
sub-nationaliteit en de waalse leden 
door de inwoners met de waalse sub
nationaliteit, met volgende mogelijke 
bevoegdheden : gemeentelijk onder
wijs taal en kuituur, ruimtehjke orde
ning en urbanizatie, gas. water en elek-
trisiteit, vervoermiddelen, volksge
zondheid en openbare onderstand, 
brandweer, politie en handhaving van 
de openbare orde. 

Deze pariteit is onontbeerlijk voor 
het tot stand komen van een Rijksge
bied en moet administratief op elk vlak 
worden doorgevoerd. 

BESLUITEN 

KULTURELE 

SEKSIE 

KULTUÜRBELEID 
Algemeen: 

1" Echte « kulturele autonomie » kan 
niet worden verwezenlijkt in unitair 
staatsverband. 
Wat de traditionele partijen hieronder 
voorstellen, beantwoordt niet aan de 
rechtmatige verzuchtingen van de 
vlaamse volksgemeenschap. 

2" Zonder effektieve « kulturele autono
mie » kan geen heel-nederlandse « kul
turele integratie » worden bewerkt. 
De regering moet de kulturele integra
tie met Nederland aktief voorbereiden 
en bevorderen. 

3° Voor Oost-België dient een spesiaal 
statuut uitgewerkt. 

4° De vlaamse volks gemeenschap werd 
op stuk van universitaire ekspansie 
schromelijk tekort gedaan. Deze vlaam
se achterstelling ongedaan maken is 
dringende noodzaak. 

I. Vlaamse volksgemeenschap en uni

versitair onderwijs 

1. De Vlaamse eisen inzake universi
tair onderwijs zijn niet enkel taaleisen, 
maar zijn vooral ingegeven door een 
sosiaal-ekonomiese noodzakelijkheid. 
De V.U. eist een algemene kaderwet op 
het hoger universitair en niet-universi-
tair onderwijs, zowel het offisieel als 
het vrij onderwijs. Deze kaderwet moet 
o.m. beschikkingen bevatten : 
a) waardoor de instellingen en univer
siteiten met het oog op het volbrengen 
van hun tweevoudige taak (zuiver en 
toegepast onderzoek en beroepsoplei
ding) in staat worden gesteld hun on
derwijs steeds aan te passen aan de 
jongste stand van de wetenschap. 
b) waardoor voor bepaalde disciplines 
inter-universitaire samenwerking zowel 
op landelijk als op internationaal vlak 
kan worden voorgeschreven. 
c) betreffende het statuut van professo
ren en studenten, duidelijk rekening 
houdend met het volwaardig partner
schap van de student in de universitai
re gemeenschap. 

2. De V.U. zal zich — rekening hou
dend met de vlaamse achterstand — 
scherp verzetten tegen iedere politiek 
van « afremming » van het universitair 
groeitempo. In dit verband eist de V.U. 
de volledige demokratizering van het 
hoger onderwijs. 

3. De wet op de universitaire eks
pansie (4.9.1965) verhelpt geenszins de 
vlaamse achterstand tegenover de 
franstaligen. De nieuwe wet op het uni
versitair onderwijs (1968 ?) moet dus 
niet alleen de taalwetgeving van toe-
passmg maken, maar tevens de oprich
ting van nieuwe nederlandstalige uni
versiteiten en universitaire inrichtingen 
voorzien. 
De V U. wil nu reeds waarschuwen te
gen een politieke koehandel in verband 
met de spreiding van kandidaturen. 
De V.U. eist dat de reprezentatieve stu-
dentenorgamzaties bij het beleid mzake 
universitaire ekspansie zouden betrok
ken worden. 

4 De V.U. eist : 
a) inzake de Katolieke VnjversiteiJ Leu
ven : 
1. de opricxuuig, vciu een autonome ne
derlandstalige universiteit. 
2. de overheveling van de franstalige 
universiteit naar het hart van Wallonië. 
3. voorafgaande begrotingskontrole. 
b) inzake de Vrije Universiteit Brussel: 
1. oprichting van een autonome neder
landstalige universiteit op het grondge
bied van hoofdstad Brussel 
2. voorafgaande begrotingskontrole. 
c) inzake Antwerpen : 
de vlugge en volledige uitbouw \an een 
volwaardige pluralistiese universiteit. 
d) inzake de Rijksuniversiteit Gent : 
de ongehinderde verdere uitbouw van 
de bestaande universiteit. 
e) In het limburgse Maasland moet de 
oprichting van een heel-limburgse uni
versiteit worden overwogen. 

i l . Arrondissement Oost-België 

De vrije ontplooing van de mens en 
de volksaard worden in Oost-België (te 
weten : Plat-Dietse streek en Aubel, 
duitse Oostkantons) voortdurend ver
drukt en bedreigd door de imperialis-
tiese politiek van de franstaligen. 

Slechts een globaal eigen statuut kan 
deze gebieden helpen. Daartoe sterkt 
het voorstel een volwaardig arrondisse
ment « Oost-België » op te lichten. 

l i l . Nederlandse kulturele integratie 

1. De V.U. beschuldigt de traditionele 
partijen ervan het begrip « kultuurau-
tonomie » uit te hollen. 
Kultuurautonomie behelst : eigen 
wetgevend lichaam, eigen uitvoeiings-
organen, eigen geldmiddelen. 

2. Slechts met een statuut van echte 
kulturele autonomie kan Vlaanderen 
een volwaardige kulturele integratie 
met Nederland nastreven en bereiken. 

2. De V.U. eist de onmiddellijke oprich
ting van de « Belgies-Nederlandse Raad 
voor de Nederlandse Kuituur », en het 
voorzien van de nodige geldmiddelen 
daartoe in de begroting 1968. 
In de begroting 1968 moeten de nodige 
finansiële middelen voorzien worden 
om het Bestendig Sekretariaat der Ne
derlandse Kongressen in staat te stel
len, zijn werking te vervullen. 

4. De heel-nederlandse kulturele inte
gratie dient te omvatten : 
— onderwijsbeleid, met o.m. het stre

ven naar de polivalen tie der vlaam
se en nederlandse diploma's, waar
door o.a de oprichting van een heel-
limburgse universiteit wordt moge
lijk gemaakt. 

— kultuurbeleid, waarbij onmiddellijk 
de vorming van kulturele ambtena
ren voor het hele nederlandstalig ge
bied wordt aangevat 

— buitenlands kultuurbeleid, waarbij 
een bijzondere inspanning voor 
Frans-Vlaanderen zich opdringt. 

LEVENS
BESCHOUWING 
Beginselverklaring 

De Volksunie, als vlaams-nationale 
partij, neemt voor de federale staat vol
gend grondbeginsel als leidraad van 
haar ganse politieke werking aan : 

Waar de Volksunie verantwoordelijk
heid opneemt, ook in bestuursfunkstes, 
zal zij dit steed'; doen in een geest van 
eerbied voor alle levensbeschouwelijke 
ojn'attingen. 

Besluiten onderwijs 

1. De V.U erkent het on\ervreemd-
baar recht op vrijheid van onderwijs 
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voor iedereen volgens zijn filosofiese 
overtuiging. 
De V.U. veroordeelt echter ten streng
ste elke uiting of vorm van mededin
ging tussen de twee onderwij snetten, 
die niet is ingegeven door de kwaliteit 
van het onderwijs. 
Tot oprichting van nieuwe of uitbrei
ding van bestaande onderwijsinstellin
gen mag en moet slechts worden over
gegaan wanneer op grond van objektie-
ve kriteria blijkt, dat daaraan behoef
te bestaat 

2. De twee grote takken van ons on
derwijs moeten steeds meer en meer 
bewust worden van hun verantwoorde
lijkheid ten opzichte van de gemeen
schap, door in programma en geest 
mensen te vormen ingesteld op een plu-
ralistiese gemeenschap en die zich ver
antwoordelijk voelen voor hun volk als 
bouwstenen voor de europese en we-
reldgemeen';chan 

4. m die openneid die zich in gelovi
ge en vrijzinnige kringen manifesteert, 
wenst de Volksunie dat in een federale 
staat deze nieuwe geest uitmondt in een 
gemeenschappelijk pluralisties onder
wijsbeleid. Dit groeiproses tot een vol
komen pluralisties nationaal onderwijs 
moet in volle vrijheid bepaald worden 
door de vertegenwoordigers der ver
schillende huidige stelsels. 
Dit veronderstelt voor het onderwijs : 
een openheid van opvoeding gericht op 
het samenleven in een pluralistiese 
volksgemeenschap, en een losmaken 
van de huidige politizering. 
De permanente Kommissie voor het 
Schoolpakt en sommige bepalingen van 
dit pakt zelf, zijn niet geschikt om aan 
de bestaande verzuiling een einde te 
maken. 

4. De onderwijsstelsels moeten nu 
reeds een autonome struktuur verkrij
gen om verlost te geraken van elke wis
selvallige druk. 
Alleen zulk autonoom statuut kan de 
vrees van de voorstanders van het rijks-
onderwijs wegnemen dat in een fede
raal regime dit onderwijs door een po
litieke meerderheid zou kunnen beknot 
worden. 

5. Struktureel moet de leiding van 
het rijksonderwijs in handen blijven 
van uitgesproken voorstanders van dit 
onderwijs. 
Inherent aan die pluralistiese geest 
sluit zulks in dat katolieken, die in hun 
opleiding en loopbaan de voorkeur ga
ven aan dit pluriform onderwijs, als 
katoliek dienen opgenomen in kader en 
leiding. 

6. Om die open geest in de verschei
dene stelsels te doen groeien, staat de 
Volksunie er op dat in tegenstelling tot 
het huidige schoolbestand de leerpro

gramma's de pedagogiese eksperimen-
ten in voortdurende wisselwerking tus
sen de verscheidene onderwijsstelsels 
zouden besproken en bekend gemaakt 
worden. 

Grondwet in de federale staat 
7. De levensbeschouwelijke vrijheden 

moeten uitdrukkelijk gewaarborgd wor 
den in de grondwet. 

8. De deelstaten worden verplicht de 
levensbeschouwelijke groepen wettelij 
ke, morele en finansiële mogelijkheden 
te bezorgen voor hun vrije ontplooiing. 

9. De verhouding kerk-staatt de ba-
zisvrijheden op onderwijsgebied kun
nen slechts op het federale vlak be
paald en gewijzigd worden met een 
meerderheid van 2/3. 

10. Ook de grondwet van de deelsta
ten kan slechts gewijzigd worden met 
een meerderheid van 2/3. 

Kuiturele organismen in de federale 
staat 

11. Daar deze materie zeer nauw sa
menhangt met de levensbeschouwelij

ke verhoudingen, meent de Volksunie 
dat de regel van de helft plus 1 hier 
geen demokratie waarborgt. Daarom 
zullen de kuiturele organismen in de 
federale staat moeten gegrondvest zijn 
op het ideologies pluralisme als pozitie-
ve en blijvende waarborg voor de op
bouw van een menselijke gemeenschap, 
doordrenkt van eerbied voor de ver
schillende levensbeschouwingen. 

12. Onder de verschillende voorstel
len voor samenstelling van de kuituur-
raden en instituten, geeft de Volksunie 
de voorkeur aan een volledig proportio
neel stelsel met de noodzaak van 2/3-
nieerderheid voor de materies die de le
vensbeschouwelijke verhoudingen ra
ken (benoemingen, verdelingsnormen, 
dotaties). 

13. Zeer hoge maatstaven dienen 
vastgelegd voor de kandidaturen, zodat 
de partijmilitante aanwerving kan wor
den afgeremd voor deze kuiturele orga
nismen 

14 Bij vermeende schending van de 
beginselen in de grondwet opgenomen 
kan 1/4 van de leden van deze organis
men in hoger beroep gaan bij de daar

voor opgerichte hogere federale instan
ties. 

Depolitizering openbaar ambt 
15. Niets werkt zozeer de onverdraag

zaamheid en verzuiling in de hand als 
een doorgedreven partijpolitiek benoe-
mingssisteem. 
Daarom vraagt de Volksunie dat einde
lijk werk zou gemaakt worden (cfr. 
ontwerp Gilson) met de depolitizering 
van het openbaar ambt als aanloop tot 
en waarborg voor open pluralisme in 
een federaal stelsel. 

16 Zowel in de parastataJen als in de 
rijksambten moeten voor aanwerving 
en bevordering normen vastgelegd, ge-
bazeerd op de beginselen van bekwaam
heid en ansiënniteit. 

17. De V.U vraagt dat dringend een 
nieuw sindikaal statuut zou uitgevaar
digd worden, waarin o.m. duidelijk zou 
bepaald worden dat om de vier jaar 
sindikale verkiezingen moeten gehou
den worden. 

18. De verpolitizering op alle terrei
nen is een van de meest geestesversla-
vende uitwassen die de groei naar de 
humane demokratie beletten. Daar dit 
« abnormale » nog amper zo wordt aan
gevoeld, beslist de Volksunie door het 
stelselmatig aanklagen van dit sisteem 
vooral de jonge mensen aan te sporen 
zich te keren tegen de groepen en per
sonen die hierdoor het zelfrespekt, de 
persoonlijke vrijheid en de beroeps-
waardigheid van de enkeling aantasten. 

BIJ DE FOTO'S 
Pag. 12 boven : algemeen zicht op 
de politieke seksievergaderng, tij
dens het referaat van dr. Vic An-
ciaux. Pag 12 onder : Hugo 
Schiltz, uitstekend seksievoorzit 
ter zaterdagnamiddag en vinnige 
debater tijdens de besprekmgen 
zondagvoormiddag. Pag. 13 boven 
het bureau van de sekste kultuut 
(laak Cuppens, Evrard Raskm en 
Matirits Coppieters) tijdens het 
referaat van Walter Luvten. Pag 
13 onder • een deel van de iets 
meer dan 500 aanwezigen tijdens 
de seksievergaderingen zaterdag 
mmiddag m de Descarte<;zaal van 

het Rogiersentrum. Op de eerste 
rij o.m Giitdo De Roo Omei Van 
Kerckhove. Manrits Coppieters 
Leo Woiiter'i. Edgaid Bouwens, 
Wim Jorissen Fraii'- Van der El":! 
en R Fiickel 
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BESLUITEN 

EKONOMIESE 

SEKSIE 

« 

Gelet op de toenemende integratie 
van de europese ekonomie, integratie 
die door de V.U. als pozitief wordt aan
vaard, beklemtoont de partij de pozi-
tieve betekenis van het federalisme, die 
de Vlaamse ekonomiese ruimte moet 
toelaten op harmoniese wijze mede te 
werken aan de opbouw van deze geïn
tegreerde Europese Ekonomiese Ge
meenschap, breder opgevat dan alge
meen beschouwd, nl. het Europa van 
de Zes, Groot-Brittanni'e en de Vrijhan

delszone. 
Daarbij blijft binnen de Europese 

Ekonomiese Gemeenschap de noodzaak 
bestaan, de ekonomiese streken zoals 
de Vlaamse uit te rusten met de nodi
ge beslissings- en uitvoeringsorganen 
om de regionale ekonomiese belangen 
in het grotere geheel te behartigen en 
te vrijwaren. 

De V.U. stelt dan ook, in het kader 
van de algemene federale herinrichting 
van de staat, de oprichting voor van een 

« bli W' JJi' uiiUi' m \j'" '.'lA'lllliJll 

Foto boven : de Albert I-zaal tijdens het ekonomies referaat van Edgard Bouwens. 
Foto beneden : senator prof. Elaut opende de plenaire slotvergadering. 

Vlaams Planbureau, voortbouwend op 
de aktiviteit van de tans reeds bestaan
de regionale welvaartsorganismen, over
koepeld door de Ekonomiese Raad 
voor Vlaanderen. Een zelfde struktuur 
kan voor Wallonië voorzien worden. 

Op deze wijze zal het federalisme 
geen hinderpaal vormen voor de norma 
Ie ontwikkeling van de gemeenschappe
lijke ekonomiese belangen, noch voor 
de ekonomiese belangen, noch voor de 
ekonomiese eenwording van Europa, 
waarin deze problemen trouwens hun 
staatsnationalisties karakter zullen ver
liezen. 

In afwachting daarvan moet een aan
vang gemaakt worden met een ekono
miese politiek, die een einde moet ma
ken aan de bestaande wanverhouding. 

Ten slotte dient de nadruk gelegd op 
het feit, dat regionale ekonomie in zijn 
oorsprong en in zijn wijze van uitvoe
ring in de west-europese landen wezen
lijk de industrializering betekent van 
ekonomies minder ontwikkelde of eko
nomies braakliggende gebieden. 

Ekonomiese omschakeling is een re-
senter aspekt van dit vraagstuk. Het be
tekent arbeiders, die werkloos worden 
in een industrieel ontwikkeld gebied in
gevolge strukturele achteruitgang van 
bepaalde bedrijfstakken op te vangen 
en werk te geven in nieuwe ekspansie-
ve vervangingsindustrieën. In België 
kennen we beide vraagstukken. Men 
mag ze niet vermengen, en zeker mag 
de ekonomiese omschakeling geen 
voorwendsel worden om de regionale 
ekonomie van zijn eigen oorspronkelijk 
sosiaal doel af te leiden. 

Intussen stelt de Volksunie volgende 
maatregelen voor in het aktuele politie
ke kader : 

1. een politiek van openbare werken die 
uitsluitend rekening houdt met weten
schappelijk verantwoorde normen bij 
't plannen van infrastruktuurwerken.en 
niet langer hoofdzakelijk geïnspireerd, 
door unitaire sentralistiese bekommer
nissen of de wens de waalse politieke 
onrust af te kopen. 

2. a) een land- en tuinbouwpolitiek 
die rekening houdt met de noden van 
de gezmsbedrijven die in hoofdzaak in ' 
Vlaanderen te vinden zijn. 
b) gezien de moeilijke toestand van de 
zeevisserij, de vestiging langs de kust 
van de zetel van het bestaand organis
me voor de Zeevisserij, bij het Ministe
rie van Landbouw te Brussel. 

3. het uitschakelen van elke druk op 
binnenlandse of buitenlandse investeer
ders om hun onderneming in Wallonië 
te vestigen. 

4. het aanwenden van de macht 
waarover de regering beschikt bij het 
toekennen van finansiële voordelen, ten 
einde de buitenlandse en binnenlandse 
finansiële groeppn ertoe te brengen ge
zamenlijke partisipaties te nemen in de 
nieuw op te richten bedrijven. Deze po
litiek lijkt noodzakelijk om de sluipen
de ekonomiese en technologiese kolo-

nizatie van ons industrieel patrimo
nium te verhinderen. 
Nochtans dienen de finansiële voorde
len van staat, provinsie of gemeente 
aan buitenlandse investeerders, onder
worpen aan voldoende waarborgen te
gen gebeurlijk falen, en even degelijk 
als de waarborgen geëist van belgiese 
zelfstandigen die nijverheidskredieten 
aanvaarden. 
De Volksunie meent dat het de taak van 
de overheid is, te investeren in die 
streken waar er een sosiaal-ekonomiese 
noodsituatie is gegroeid, en het privé-
kapitaal nalaat voor de noodzakelijke 
werkgelegenheid te zorgen. 

5. de hervorming van de bestaande 
Nationale Investeringsmaatschappij in 
twee autonome sekties, een vlaamse en 
een waalse. 

6. de demokratizering van het be
drijfsleven door : nationalisatie van de 
energiesektor; kontrole op de holdings; 
hervorming van het statuut der naam
loze vennootschap; oprichting van een 
sosiaal-ekonomiese Raad; oprichting 
van een Planbureau; doorvoeren van 
medezeggenschap in de ondernemingen 
voor de werknemers. 

7. verder eist de Volksunie een verder 
doorgedreven politiek van verneder
landsing van het bedrijfsleven met het 
oog op een zo volledig mogelijke valori-
zatie van het vlaams intellekt. 
Ook de overdreven konsentratie van de 
industriële leiding in het brusselse 
moet ongedaan gemaakt worden. De 
V.U. verwijst in dit verband naar het 
wetsvoorstel Van der Eist over de ves
tiging van de maatschappelijke zetel 
der vennootschappen op de plaats van 
de uitbatingszetel. 
Bij de fuzie van de limburgse steen
kolenmijnen, waarbij de grootste pri
vate mijnmaatschappij van West-Euro
pa zou ontstaan, moet de maatschappe
lijke zetel in Limburg gevestigd wor
den. 

8. De ongunstige weerslag van de ver-
fransing van het belgies diplomatiek 
personeel op de behartiging der vlaam
se ekonomiese belangen moet onge
daan gemaakt worden. 
De sanering van de taaitoestanden op 
het departement van Buitenlandse Za
ken kan een einde maken aan het ver
waarlozen van de belangen van de 
Vlaamse nijverheid bij de handelspro-
paganda in het buitenland, de prospek-
tie en het afsluiten van handelsakkoor
den. 

9. Tenslotte verwijst de V.U. naar 
haar sosiaal-ekonomies Tienjarenplan 
waarin op konkrete wijze een gedetail
leerde en wetenschappelijk gefundeer
de wel vaartspoli tiek voor Vlaanderen 
werd uitgewerkt, en naar de bcsluiter 
van haar vorige kongressen. 

10. De sosiaal-ekonomiese noodpozi 
tie van de sosio-ekonomiese streek Lim
burg vereist een bijzondere inspanning 
vanwege de overheid. 
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mil ntoni 
zachtaardig surrealisme 

Hri huUiueel sentiwn Canatyde, dat aan het Vujlieidsplem te Bnissel met gloei

end sukses meewe>kt aan de uitstraling van het' Vlaams, kultureie leven in de 

hoofdstad, schijnt er zich ook op toe te leggen onbekende kunstenaars te gaan 

ontdekken en in de schipiwoper te stellen op jooiivaaide dat ze peil bezitten, 

^let alle hunstenan)s zipi mdeidaad gewiekste public lelation mensen en het is 

nog altijd zo, dal d( kunst gedijt m stilte De echte wel te vnüaan. Met Mil An-

tonts blijkt Canatyde een voltielfer geplaatst te hebben Zeer weinigen kenden 

Antonis enkele weken geleden, vandaag is ht] meCzijn wêik en zijn bedaagde uit-

sOiaken al twee keer in de Fl gekomen. De mensen van Canatyde voorspellen 

hem een inleinationale bekendheid en zijn zelfs van mening, dat Vlaandeten ein 

dclqk zipi •mnealiU gekiioen heeft 

De opening \oiis^t wetk uas zoals een 
no'J maar kort levende Cai ia t )de uad i 
tie^is talrijk bijs^ewoond (plus mmus 
200 man) stemmig en gezellig Mil \ n t o 
nis een flmk uit de kluiten gewassen, 
zeer zwijgzame man weid ingeleid door 
Juul Anthonisseii kunsthistoiikus Ken 
steerscheppende omlijsting ontstond 
door elektroniesc muziek vdn Edgajd 
Varese Louis De Meester, Henk Ba 
dings en Kaïlheinz Stockhausen 

De heer Dommelshuvsen artistiek di 
rtkteur van Caiiat>de glunderde 

De man om wie dit alles ging is dia 
mantsinjder van beroep (de T V mensen 
hadden het gevonden een diaraantsbi 
per moest inderdaad zo harmonies schil 
deren het slqjien werd oniTiiddelli)k 
gekorngeeid dooi Anionissen zelf) gebo 
ren op 11 april 1928 te Beerzel Ant 
wei pen bezocht de akademie te Heist 
op den B(tg en nam deel aan meerdere 
gToepstentoonstcllnigen mtesn l in re 
gionaal verband 

Mil Antonis maakte iii nauwelijk' 
d u e )aar tijds een merkwaardige evolu 
tie door Wie zijn weik d u e jaar geleden 
zag zou bi]na mei kunnen aannemen 
dat Antonis vandaag zo heel ander^ 
schildert \ k we toch ismen moeten ge 
bruiken om /ijn werk te duiden dai 
kunnen we doodgevsoon de uitnodigine^ 
kaait siteien « uiterst peisoonli|kf 
evolutie door van het klassisisme via he ' 
ekspressionisme en de fanlasmagoiir 
naar het huidig surrealisme over li' 
stappen ojekennicikt door zorgvuldig 
opgebouwde kompo/ities een n ik en 

aristokiaties koloriet en een sterk gela 
den gevoelspotentieel ». 

SCHEMERIGE GLOED 
Dat zegt niet zo veel Het zijn geijkte 

formuleringen, die men voor andere 
kunstenaars kan gebiuiken, mits gebruik 
van vananten al naargelang het indivi 
du Indien het werk van Antonis dan 
al surrealisties is dan is het een organies 
surrealisme, dat het niet moet hebben 
van het overigens plasties zeer arme Bel 
gies surrealisme k la Delvaux en Felix 
Labisse Het surrealisme van Antonis U 
doorgaans zachtaardig van inslag We 
vinden hier geen giftig aandoende re 
kwizieten noch bij het haat getiokken 
metamorfozes Het eigenaardige doet 
zich voor dat gewone gebruiksvoorwer 
pen en plantaardige wezens zich in be 
paalde van zijn schildeiijen schijnen te 
>edragen als menselijke wezens zo maar 
alsof het de natuurli ikste zaak ter we 
reld was Een zelfde vanzelfsprekend 
heid in het onnatuurl i jke of bovenna 
tuurlijke maar dan in de angst en op 
"en ander vlak treffen we aan bij een 
fean Rav Geen schoner voorbeeld daar 
van dan het schilderij waarvan de re 
nroduksie als illustratie heeft gediend 
voor de uitnodiging tot deze tentoon 
telling Doorgaans zijn het echter 

zwamachtige wezens ©vertogen met wit 
te web^rhtiïTe en gescheurde weefsels 
die zich in gesloten kompozities aan ons 
voordoen Het zouden biiwijlen ïewono 
stillevens zijn ware het niet dat de hele 

J 

sfeer van dit werk onwezenlijk aandoet, 
ook al is het gehuld in een zeer wann 
koloriet, dat als dominanten rood en 
b i u i n heeft. Blauw is eerder zeldzaam, 
groen treedt vaak op in de « verlenging » 
van het rose, het rood en het bruin . 

Men heeft in deze schilderijen « ver
grotingen » willen zien van details uit 
het werk van onze oud nederlandse sur
realisten zoals Bosch en Bruegel. Wij 
menen dat dit veeleer een hineininter-
pretatie is en dat het surrealisme van 
Antonis wel degelijk steunt op eigen 
waarneming en dan vervorming of ver
plaatsing m de verbeelding van deze 
« quiet artist », die op roetinevragen 
als (( wie is volgens U de grootste heden
daagse kunstenaar » het eenvoudige ant
woord geeft « dat iedere kunstenaar op 
zich zelf groot is » waarmee hij meteen 
het stellen van dergelijke vragen relati
veert en zonder meer poneert, hoezeer 
hij iemand is die ongestoord en onver
stoorbaar zijn eigen weg gaat. 

Misschien spruit die vergelijking 
voort uit de tekniek van Antonis. Dit 
werk is namelijk één glasis. Het is ver
wonderlijk om na te gaan hoe zelfs die 
gedeelten in zijn schilderijen, die korre
lig aandoen bij nader bekijken slechts 
bestaan uit zeer dunne veiflagen, bijna 
frottis, die niettemin een stevige faktuur 
hebben en aldus de indruk verwekken 
van dikke veiflagen, die er helemaal 
niet zijn Dit veigt een grote tekniese 
vaardigheid die meteen ten volle aan
sluit bij onze grote tekniese schilder
kundige traditie Bij Antonis, zo ver
zuchtte een bezoekster, hebben we ein
delijk weer eens een schilderij dat men 
ook van dicht mag of moet beki jken. . 
De bijwijlen geforseerde en krampach
tige verloochening door zovelen in de 
moderne schilderkunst van de tekniese 
venvorvenhcden der Westerse schilder
kunst vindt hier een ook geestelijk ver
antwoorde repliek, die daarom niet min
der modern of eigentijds is. 

De t i tu la tuur van dit oeuvre is al even 
sober gebald als het werk zelf • verwor
ding groei, ontworteling, het zijn bijna 
de enige benamingen die we op de lijst 
aantreffen, waarbij prijzen zijn geno
teerd die de zelfonderschatting van de 
ekspozant ten overvloede bewijzen. 

In gans dit zachtaardig defilee van 
gloeiende levensvormen in een klassieke 
omgeving en stijl zijn er een paar schil
derijen die op een viviseksie neerkomen 
en ciie nochtans niet in oppozitie staan 
met het andere werk, juist omwille van 
de harmonie zij het dan dat ze toch een 
echt snijdend karakter hebben Het 
groene blad op de rode bol en het doek 
ernaast een soort reusachtig hart dat 
nog hit van leven maken deze uitzon 
dering uit uitzondering in het werk 
van de schilderende diamantsnijder die 
door uithaling van de verf zeer klein 
onderaan zijn naam zet als had het geen 
belang, wie dat heeft gemaakt Beroeps 
en karaktereigenschappen die dit werk 
er niet geringer om maken en welks peil 
zeer vele zogenaamde beroepskunste 
naars nooit bereiken Daaiom ook ziet 
wellicht Mil Antonis er helemaal niet 
lilt als een artiest Bosch droeg ook geen 
baard Rembrandt liep rond in een vui 
Ie kiel en Permeke stelde zich tevreden 
met een ongeschoren km en zijn eeuwi 
ge pullover Het werk telt en dat van 
Antonis brengt ons een veriassend eigen 
klank, een sooit (eenvoudig - rijk) ge 
schilderde mijmeiing over leven en dood 
in de groezelige krochten van oude mo 
'ens, in een groeiende of stervende 

plantenwereld, op een landweg van de 
onna tuur of van de supernatuui maar 
m de vizie van vandaag . vergroot en 
dicht nabij . 

R CORTY, 

KIJKEN NAAR.. . 
.. tentoonstelling Frans Mmnaert tn de 
V.T.B, studio Rik Wouters, E Jacqmain-
laan 126, Brussel I, van 22 april tot 4 met. 

...honderd tekeningen van oude meesters 
uit het prentenkabinet van Dresden tn de 
Albert I Biblioteek, Keizerslaan 2, Brus
sel 1, van 8 april tot 7 met, van 10 tot 18 
uur. Tekeningen van Breugel, de fluwe
len Breugel, Jan Gossaert, Rubens, Rem
brandt, van Ostade, Dürer, Granach de 
Oude, Cousm, Hubert Robert, Domenico 
Campagnola, Guerctno, Ttepolo e.a. Een 
katalogus van 100 bh. met 24 buiten tekst
platen is verkrijgbaar. Rondleidingen voor 
groepen op verzoek, tel. 136180 post 208 

NEDERLANDS 
KOMT DICHTER 

BIJ AFRIKAANS 
Het te Kaapstad verschijnende dagblad 

« Die Burger > schiijft dat het Nederlands, 
indien de nieuwe spelling voorstellen aan
vaard worden, dicliter zal komen te staan 
bij het Afrikaans 

« Die spelling van baie leenwoorden al
dus « Die Buiger », es nouveel meer fono-
logiQê en die» spelling van party weerde is 
selfs progressieer as m Afrikaans, bv. taksie 
(taxi), odeklenje (eau-de-colegne), sjofeur 
(chauffeur), twede (tweede) en toren 
(toorn) In iedere geval woid die bestaan 
de spelling m hakies aangegee. 

Indien die voorstelle aanvaar werd, kom 
daar 'n groter ooieenkoms in die spelling 
van baie Afrikaanse en Nederlandse weer
de, bv lans (thans), doeane (douane), ak
koord (accoord), rektor (rector), kworum 
(quorum) hiasint (h^acmt), prakties 
(praktisch) konstruksie (constructie) en 
sjokolade (chocolade) 

Die spelling van n paar v\'oorde werd 
evenwel minder Afrikaans soos filozofie 
en prezident 

In het Afrikaans sthiijft men indeidaad 
< filosofie » en « president >. 
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\W\ 
valeer depauw 

EEN ROMAN OVER NIETS 
i\'ee)i, vriend lezer, hel gaat hier niet om een dezer halve of hele u nouveau ro
mans » die spekuleren op uw verwondering, verbeelding, jaloezie of wat dan ogk, 
die u op een blindemanstocht willen meenemen in een labirint of een pUine-
tamim en waar je na honderde bladzijden nog niet weet waar je aan toe bent en 
of de auteur je voor 't lapje houdt of je verbiedt te lachen. 
Een « nouveau roman » over « niets » ^ou zelfs niet eens zo'n grote innovatie 
lijn : men hoeft sommige redevoeringen — van politici en andere rederijkers 
— maar eens na te pluizen om te konstaleren dat er ook een kunst bestaat om 
met veel woorden niets te zeggen. 
Het boek van Valeer Depauw dat « Niels » heet, gaat echter wél over een be
paald tenia, heeft wél een (zeer zinrijke) inhoud en een historie, een « plot » met 
u'elomsch.even en beschreven handelende figuren. 

Moeten wij de auteur nog voorstel
len ? Hij debuteerde met humoristiese 
boeken : Tavi , Jules Bonneminne en 
Remi Zwartekens heetten zijn figuren. 
Met een triptiek over het spldaten-en 
krijgsgevangenenleven deed hij zijn wer
kelijke intrede in de « hogere » litera
tuur en hij schreef daarna het epos van 
de Vlaamse wevers, in de geschiedenis 
van Mathias Wieringer. 

Onder pseudoniem publiseerde hij 
dan de ontroerende en bittere geschiede
nis van Vindevogels terechtstelling en 
van de repressie en gaf in zijn jongste 
romans een beeld van de vrijheidsstrijd 
\ a n Bretoenen en Basken. 

Zijn produktiviteit kan wellicht aan
vankelijk geschaad hebben aan diepgang 
en artistieke waarde van zijn werk : zij 
is echter ook een 1 erschool geweest voor 
deze self-made-literator en autodidakt in 
de letterkunde, wiens voornaamste wer
ken in on/ce l i teratuur een niet weg te 
denken plaats innemen en hun blijvende 
waarde zullen bevestigen. Wij denken 
hierbij niet alleen aan zijn jongste ro
mans, maar ook aan zijn wevers-trilogie, 
zijn boeken over de repressie ( er is over 
dat tema weinig geschreven van zulke 
ontroerende kracht en eenvoud ) en aan 
zijn heerlijke novelle » Een handvol aar
de ». 

Valeer Depauw is verteller. Wanneer 
hij schrijft, heeft hij iets te zeggen en 
heeft hij met dat zeggen ook een bedoe
ling. Mischien is dat niet modern, raakt 
de sakrosankte <( autonomie der kunst » 
daarbij in het gedrang en roepen de es-
teten hun waarschuwende kreten. Maar 
wat geeft de lezer om dergelijk geteore-
ti/ecr ? De Pauw wil ons zijn ontroerins? 

meedelen, e<*n ontroering die voort
spruit uit een gevoel van liefde voor de 
armen, verworpenen en verdrukten. Hoe 
zou dergelijke kommunikat ie geen kunst 
kunnen zijn, wanneer de mededeling van 
het meest-infame en abjekte wél als mo
gelijke kunst wordt beschouwd ? 

Een verteller is een geëngageerde : De
pauw is dat ook. Hij vertelt niet voor 
zijn plezier. Wij zouden over dat tema 
verder kunnen gaan, maar houden het 
hi " îj : wie vertelkunst zoals die van 
Ernest Claes bijvoorbeeld rangschikt on
der maatschappij- en wereldvreemd fol-
klorisme, heeft niets van die kunst ver
staan. Mischien hadden onze vertellers 
vroeger minder geleerde dikdoenerij no
dig in hun werk, omdat zij als mens-zelf 
rijker aan inhoud waren. Bij Depauw 
vertoont zich op natuurli jke wijze dit 
dubbel aspekt van zijn leven in zijn ver
telkunst : het zich inzetten voor de ver
nederden en verdrukten en het mild-iro-
niese en humoristiese, dat de betrekke
lijkheid ziet van veel gewichtigdoenerij, 
de vergankelijkheid van veel roem, de 
leegheid en voosheid van veel artistieke 
retoriek... 

Uit de eerste ervaring werd zijn geën
gageerde l i teratuur geboren, uit de twee
de groeide zijn humoristies werk. 

De roman « Niets » zon men tot het 
tweede genre kunnen rekenen : toch 
schuilt er meer in en achter dit humoris
ties verhaal dan men op het eerste zicht 
'OU vermoeden. 

« Niets )' is een provinsiestadje. De no
tabelen, en bijzonder dan de stadsarchi
varis, worden in paniek gebracht door de 
zogenaamde « historiese » onthull ingen 
\ an een onbekende, die de in het plaat

selijk gesticht voor geestesgestoorden 
verpleegde dr. Piet Canneel blijkt te 
zijn. 

Zijn artikels in het lokale weekblad 
brengen heel wat beroering en men be
sluit de vijfhonderdste verjaardag van de 
blijde intrede van een illustere onbeken
de hertog, die aan Niets zijn privilegies 
schonk, met grote luister te vieren. De 
verwaai loosde en vervuilde 4celder van 
het gemeentehuis wordt gereinigd, om er 
een streekmuzeum in te richten. Piet 
Canneel krijgt met zijn vriend de kunst
schilder Frans Martens de leiding van de 
historiese stoet. 

Wanneer men echter weet dat Niets 
de grote eer heeft een minister b innen 
zijn muren te tellen en een" ministers-
dochter die kandidaat-maagd van Niets 
is, in konkurentie daarenboven met nog 
vier andere mogelijke maagden, wanneer 
men daarbij in overweging neemt da t 
het stadje over de gebruikelijke duiven
melkers- schutters- en andere sosjeteiten 
beschikt, met klerikale, radikale en neu
trale strekking, dan begrijpt men welk 
een tribulaties dat allemaal veroorzaakt. 
Piet Canneel, die op de weg van het feest 
een van zijn « aanvallen » krijgt en op 
de toren der kloosterkerk is geklommen, 
maar door zijn vriend veilig naar bene
den geloodst wordt, zal de wijde wereld 
intrekken en neemt afscheid van zijn 
vriend en van Niets. 

He t spreekt vanzelf dat Depauw meer 
beoogd heeft met dit boek dan alleen 
maar een komiese historie over een klei
ne stad te vertellen. 

Wij gaan ons niet u i tput ten in gissin
gen omtrent de betekenis van namen 
enz. noch alle zinspelingen en mogelijke 
analogieën met bestaande situaties en 
mensen sileren. De verstandige lezer zal 
genoeg onderscheidings- en herkennings
vermogen bezitten om de draden te kun
nen spannen tussen deze met milde iro
nie geschreven satire en de realiteit. 
Sommigen hebben gemeend in « Niets » 
Depauws geboorteplaats Ronse te kun
nen zien. Maar wij kunnen wellicht, met 
evenveel recht, menig ander Vlaams pro
vinsiestadje achter deze « niets » zeggen
de naam vermoeden. Tenzij bepaalde 
aanduidingen - zoals Oscar Brodequin, 
wiens schoennaam aan een berucht kop
pensneller doet denken- zouden wijzen 
op een stadje met een gelijkklinkende 
naam : Diest. Maar... what's in a name ? 
En wat is er in de naam Piet Canneel 
niet aanwezig aan her innering? Het is 
de naam waaronder Valeer De Pauw 
zijn repressieboeken « Niet jammeren, 
broers... » en e Toch lammeren broers '; 
heeft geschreven 

De Piet Canneel van «Niels» is iemand 
die de dwaze opgeblazenheid der pro-
vinsiale Baas Ganzendonken — en men 
moet niet in een kleine stad wonen om 
het voorrecht van die mentaliteit te be
zitten — als een ballonnetje met zijn 
enigszins gekke humor dooi^prikt. De 
schrijver doet niet ander-s met dit boek, 
dat zonder in bitterheid te vervallen 
menige kei in de nationale kikkerpoel 
werpt. 

Wij hebben bij het lezen van «NietsD 
moeten denken aan het mêesterlijfee 
boek van de betreurde Hans Venatier : 
« De majoor en de stieren ». Daar is 
de satire scherper en zijn de situaties 
welbepaald : een Beiers dorp onder 
amerikaanse bezetting. Maar ook daar 
is de meewarige glimlach, meer dan de 
ontgoochelende bitterheid en de nihilis-
tiesf- rebellie die na lezing van het boek 
blijft. ' -

•Met « .Niets » gaf V'aleci Depauw 
ons een bewijs van groot kunnen 
omdat het door een maatschappelijke 
bewogenheid en belangstelling gedragen 
wordt. 

Eeu ongewoon kiekje : een Brugse herberg is terug, in de ware zin van het woord, 
« afspanning » geworden. 

Valere Depauw : « Niets ». Gcb. 
243 blz. — 175 fr. Heideland, Hasselt 
(1967). 

Toneel te 
Brussel^ 

IN DE K.V.S. 

Van de werken- van de ameri
kaanse auteur Edivard Albee zijn er 
heftige voor- en tegenstanders. 

De eersten zoeken er allerlei diep
zinnige simboliek in (waarvoor men 
knap genoeg moet zijn om ze zelf te 
vinden, want de schrijver is nogal 
mistig en weigert een opheldering) 
samen met een onbarmhartige kri
tiek op de amerikaanse samenleving; 
de anderen zien het als een « misse
lijk geploeter in de onwelriekende 
diepten van de menselijke roerse
len ». 

Als men dan weet dat Albee een 
zeer eigenaardige, aparte figuur is, 
wiens jeugd een grote rol speelt — 
rijk, door en door verwend, homo
seksueel — en dat het bij hem meest
al autobiografiese werken zijn, kan 
men wel iets meer begrijpen en uit
leggen, maar er blijft toch dit over . 
dat er een grote sensatieziicht tn zijn 
stukken ligt; dat, wat spesiaal « Klei
ne Alice » betreft, dit werk meer met 
literatuur dan met teater te maken 
heeft. 

Albee noemt zijn « Tiny Alice J> 
« Meliiaphysical dieam play » (een 
metafnies droomspel). Voor ons is 
het, op een drietal taferelen na, geen 
teater en zal het, denken xve, bt] de 
lektuur veel winnen. Opgevoerd geeft 
het de indruk van veel hol gepraat, 
dikwijls naast elkaar heen, met 
would-be diepzinnige beschouwingen 
die dan door enkelen worden aange
dikt tot wereldschokkende verklarin
gen die zelf de auteur niet bedoeld 
heeft : hij komt er in ieder geval 
7iiet voor uit. 

Het tema : een lekcbroer — op 
zoek naar een God — ondervindt 
slechts onbegrip en tegenkanting en 
boet er het leven bi] in. Als Krtstus 
sterft hij met de woorden : « Mijn 
God, waarom hebt Gij mij verla
ten f ». 

De regisseur, direkteur De Ruytei 
— en anderen — zien de personages 
als volgt : de kleine Alice : de Hei
lige Maagd; de advokaat : God de 
Vader zelf; Butler : de Heilige Geest; 
de Kardinaal : de Rooms-Katoheke 
Kerk. Zowel deze interpretatie — die 
ook naar onze mening de voornaam 
ste bedoeling van de schrijver was — 
als het tema vormen een zodanig ge-
lueldig en machtig opzet dat men, ah 
men geen genie is, moet struikelen. 
En Albee is geen genie, bijlange met, 
en schiet dus te kort; hij heeft niet 
het waarachtig, hoogstaand, verbluf-
lend stuk kunnen scheppen dat in 
zijn bedoeling lag; door zijn langdu
rig gehaspel en gemier, bewijs van 
onmacht, bereikt hij slechts bij de 
toeschouwer, die de mislukking aan 
voelt, verveling en irritatie. 

Zodra de sensatie van zijn stukken 
zat geluwd zijn — van vernieuwing 
of evolutie van het teater is geen 
sprake — zal hij tot het juiste peil 
zakken en op de achtergrond ver
dwijnen, getuige hiervan zijn twee 
laatste stukken, die totale mislukkin 
gen ztjn geworden. Het peil van zijn 
grote voorganger Strindberg, die door 
haat voor de maatschappij en door 
het teater bezeten was, zul liij op 
verre na niet bereiken. 

Yvonne Lex is juffrouw Alice 
uitstekend spel, maar niet altijd 
overtuigend zegging; Bert Struys is 
de advokaat : rijk geschakeerde en 
juiste opvatting; Herman Bruggen : 
een hovaardig, hardnekkig en genie
pig kardinaal; Senne Rouffaer : de 
gekwelde lekebroer, speelbal van de 
anderen, met gloed uilgetekend, 
Nand Buyl : verkeerde opvatting 
van zijn personage; loopt er eerder bij 
als Pitje Snot dan als de Heilige 
Geest. 

}.V. 
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triptiek 

Dit liedjesprogramma met 
Martine Bijl, Miei Cools en 
Boudewijn de Groot wordt 
voorgesteld door Johan Anthie-
rens en geregisseerd door Jef 
Bruyninckx. Een sober dekor 
past uitstekend bij de rustige 
en voorname voordracht van 
mooie luisterliedjes zoals « De 
zesde dag» door Martine, «Het 
afscheid » door Boudewijn en 
« Mirabella » door Miei Cools, 
die bij de vertolking een virtu
oos gitaarspel brengt. De gi
taar is ook het instrument van 
de Nederlandse chansonier uit 
« Het land van Maas en Waal » 
en het is soms opvallend hoe 
duidelijk klassieke muziek wen
dingen in de begeleiding door
klinken, wat een hart onder de 
riem is voor wie vreesde dat 
muziek door en voor jonge 
mensen noodzakelijk oorverdo
vend moet zijn. (Zondag 16 
april - 21 u 25 - Brussel Ned.). 

levend Corsica 
Uit de reeks eksploratiefilms 

van Pierre Bartoli en Yvon 
Collet ziet u een aflevering 
over « Corsica Viva». Het 
wordt een onverwacht schilde
rij van Corsica, met donkere 
tinten voor de armoe, felle 
kleuren voor het fiere corsi-
caanse volk en pasteltinten die 
de poëzie en de ongerepte 
schoonheid van het landschap 
weergeven. Corsica bewaart 
ook nog geheimen uit de pre-
histoiie en bezit giiekse kunst
schatten. Op Corsica waar Na
poleon Bonaparte werd gebo
ren leeft de folklore nog en 
worden de grote nationale 
feestdagen met luister gevierd. 
(Zondag 16 april - 19 u 00 • 
Brussel iMed.). 

lucifer 
In de regie door Johan De 

Meester (beeldregie : Bob Ló-
wenstein) ziet u de herhaling 
van de Belgies-Nederlandse te-
livizieopvoering van dit bijbels 
treurspel door Joost van den 
Vondel. 

Vondel schreef dit grote teo-
logiese drama toen hij 67 jaar 
was. Tien jaar later zou hij nog 
een magistraal vervolg hierop 
schrijven met « Addm in bal
lingschap ». In beide spelen 
beeldt hij de opstand uit te
gen het goddelijk gezag : eerst 
de opstand van de engelen in 
de hemel, later die van de men
sen in het paradijs. In zijn 
vioom-kristelijke overtuiging 
wou Vondel «iet zijw «Lucifer» 
het drama aller drama's, de 
oorsprong zelf van het kwaad, 
verbeelden. Nergens anders 
heeft Vondel zo volmaakt en 
zo groots zich durven uiten als 
hier, waar het toneel de hemel 
is en waar zijn helden aarts
engelen zijn. 

Deze BRT-NCRV-koproduk-
tie die tot stand kwam in uit
voering van een rezolutie van 
de Konferentie der Nederland
se Letteren en ongetwijfeld 'n 
hoogtepunt is in de Belgies-
Nederlandse kulturele samen
werking, werd in mei 1966 te 
Hilversum opgenomen met An
dre Van den Heuvel in de ti
telrol en een groep uitgelezen 
akteurs onder wie Julien 
Schoenaerts (Rafael), Joris 
Diels (Belzebub) en Guido de 
Moor (Gabriel). (Dinsdag 18 
april - 20 u 50 - Brussel Ned.). 

de mooie 
zigeunerin 

Melina Mercouri (Belle), 
Keith Michell (Beverill) en Pa

trick McGoohan (Jess) zijn de 
hoofdvertolkers in dit Engels 
melodi-ama door Joseph Losey. 
U ziet de film in oorspronke
lijke versie met tweetalige on
derschriften. 

Sir Paul Deverill, een levens
lustige en onbezonnen kasteel
heer, is verloofd met een 
mooie rijke adellijke dochter. 
Echte liefde voelt hij voor 
haar niet. Even voor hun hu
welijk laat Paul zijn beurs ont
futselen door een zigeunerin. 
Hij verliest echter niet alleen 
zijn geld, maar ook zijn hart 
en zijn zinnen. Deverill wordt 
zo smoorlij k verliefd op de 
donkerogige en temperament
volle zigeunerin Belle, dat hij 
alle waarschuwingen in de 
wind slaat en de hartstochte
lijke vrouw mee naar huis 
neemt. (Voor volwassenen). 
(Woensdag 19 april - 21 u 10 -
Brussel Ned.). 

de slag hij 
culloden 

Met deze gedramatizeerde 
dokumentaire van de BBC-tv 
over de laatste veldslag gele
verd op Britse bodem in het 
jaar 1746, heeft Peter Walkins 
een overzicht gebracht van de 
strijd die losbrandde te Inver
ness, tussen de Schotse Jako-
bieten en de regeringstroepen. 
De inzet van die gevechten was 
de Britse kroon zelf, daar de 
Schotten het inzicht hadden 
de Stuarts weer aan de macht 
te brengen. Hierbij is de regis
seur totaal afgeweken van het 
traditionele stramien van een 
historiese rekonstruktie, door 
het aksent meer op het drama-
tiese van het gegeven te leggen. 
Bij de opnamen zelf heeft hij 
ook een totaal nieuwe metode 
gebruikt. (Vrijdag 21 april -
21 u 15 - Bmssel Ned.). 

de een 
zijn dood-*. 

Het ziet er naar uit dat be-
roepsdoder Norman Lynch het 
niet onder de markt zal heb
ben om zijn opvolger Virtancn 
degelijk het lugubere beroep 
aan te leren. Het zogezegde 

Z A T E R D A G 15 APRrU 
16 00 : Volksuniversiteit — 18 55 . 
Zondcnannetje — 19 00 Luceat, ka tho
liek godsdienstige u i tzending — 19 30 . 
Groot wild in het gebergte — 19 55 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 
TV nieuws — 20 25 . Spelevaren — 
21 40 Echo — 22 10 : De m a n . van 
U N C L E 32e a « . : T i igenacht — 
23 00 TV-nieuws 

Z O N D A G 16 APRIL. 
15 00 • Hul laba'oc — 15 25 : Velvet 
23e af l . Welkom thuis — 15 50 : 
Volksconcert door het Symfonieorkest 
van de B R T o I v Frederik Devieese —-
16 25 : Ruimteschip Orion 7e en laatste 
af lever ing • Invasie — 18 40 ' Klein 
k lem k leuter t ie — 19 00 : Het grote 
avontuur Levend Corsica, explorat ie 
f i lm — 19 25 : Voetbal Samenvattende 
reportage van de wedstr i jd Belgie-Hollano 
— 20 00 . TV-nieuws — 20 15 • Sport
weekend — 20 40 : Mi in dieren aMemoal 
( I I ) Tweede a f l • Het bezoek — 21 25 • 
Tr ipt iek met Mar t ine Bifl Miei Cools 
en Boudewijn de Groot — 22 05 Poëzie 
in 625 li inen — 22 35 ; TV-nieuws 

M A A N D A G 17 APRIL. 
14 05 : Scooltelevisie — 18 25 : Tele-
taal les : Frans •— 18 55 : Zandmonnet ie 
— 19 00 : Een bewogen sneeuwvokontie 
4e episode • Mockey in gevaar — 19 15 : 
Tienerklanken — 19 45 - Openbaor 
kunstbezi t « Portret van Jan Ferguut en 
por t ret van z i jn echtgenote > door Pieter 
Pourbus (1524-1584) — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Van toen to t nu 70 jaar k le in
kunst in Vlaanderen en Nederland 
(Hoofdstuk V I ) — 21 05 : De een r i j n 
dood . een thr i l ler in vier episoden van 
Bryan Degas en Tudor Gotes Tweede 
episode — 21 30 • Nachtedi t ie, een do
cumentaire — 22 05 : Gostprogromma. 
De Socialistisce gedachte en act ie — 
22 35 : TV-nieuws. 

reisagentschap « Kozytours », 
dat in feite een moordorganiza-
tie is, wil Lynch wel de toela
ting geven om «op rust te 
gaan», doch eerst moet hij 
Virtancn de knepen van het 
vak hebben geleerd. De Fin 
loopt echter te vlug van stapel 
en als hij vanuit een venster 
vuurt op Aguirre, de Zuid-A
merikaan die naar Londen is 
gekomen om de nodige fond
sen te verzamelen voor de ak-
sie van de uitgeweken Kuba-
nen, mist hij zijn doel. De twee 
mannen die de Intelligence 
Service heeft belast met de 
veiligheid van Aguirre zijn met
een verwittigd dat hun op
dracht een zware karwei gaat 
worden. Ze nemen dan onmid
dellijk hun voorzorgen, doch 
het valt te betwijfelen of ze wel 
de goede richting uitgaan... 
(Maandag 17 april - 21 u 05 -
Brussel Ned.). 

voethal 
De voetballiefhebbers krij

gen vrijdag een kompetitiewed
strijd uit de Ie klasse, Stan
dard CL. - Antwerp F.C., die 
wel als een topontmoeting mag 
worden voorgesteld. Ofschoon 
de strijd om de titel in feite 
beperkt bleef tussen Ander-
lecht en Klub Brugge, hebben 
de tegenstrevers van vrijdag 
een belangrijke rol gespeeld 
bij de eerste vijf. Dat Antwerp 
in de jongste voetbalkompeti
tie met zijn new look-opstelling 
aangenaam verraste, vergt 

Z A T E R D A G 15 A P R I L 
20 u 25 Brussel Ned. 
Spelevaren (Een spelprogram-
ina met quiz en variété). 

Z O N D A G 16 A P R I L 
20 u 40 Brussel Ned. 
Mijn dieren allemaal (De bele
venissen van het gezin van die
renarts Dr. Ho f er - 2de afl.). 
21 u 25 Brussel Ned. 
Tripiek (met Martine Bijl, Miei 
Cools en Boudewijn de Groot). 
21 u 30 Brussel Fr. 
Tiié a part (Texas). 

D I N S D A G 18 A P R I L 
14 05 • Schooltelevisie — 18 55 : Zand-
mannetje — 19 00 : Flipper 50e af l : 
De waarschuwing — 19 25 Jeugd zon
der grenzen — 19 40 Kwart Eefje — 
19 55 Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 TV-nieuws ^ 20 25 . Klankklaar 
Nederlands De Dutch Swing College Band 
speelt in Dixietown — 20 50 " Lucifer 
bijbels treurspel door Joost van den Von
del — 22 25 TV-nieuws 

W O E N S D A G 10 A P R I L 
17 00 Televisum — 18 20 Schooltele
visie — 18 50 Zondmannet je — 18 55 ' 
Isroelitisc godsdienstige ui tzending — 
19 25 Wie weet, wint ' — 19 55 • De 
Weerman — 20 00 : TV nieuws — 20 25 
Anatomie van België De havens ( i) — 
21 10 • Speelfilm De mooie zigeunerin, 
melodroma van Joseph Losey met Melino 
Mercouri Keith Mitchel l en Patr ick Mac-
Cochan — 22 50 . TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 2 0 APRIL. 
) 4 0 5 • Schooltelevisie — 18 25 • Tele-
taaites Frans — tS 55 Zandmonnet ie 
— 19 00 Oom Storm 7e of l : Bal lon-
luchtvoart en de Ark van Noe — 19 25* 
Tienerklanken — 19 55 * Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 . De Dick '^an Dyke-show 37e 
o f l * Op zoek nc een amateur — 
20 50 : De aöe\ \r\ ons land — 21 40 : 
Achter het scherm (IV) — 22 15 ' Ver
geet niet te lezen — 22 45 . TV-nieuws 

V R I J D A G 21 A P R I L 
18 25 Schooltelevisie — 18 55 • Zond-
mannetje — 19 00 : Tom en zi jn hondje 
8e a f l . De u i ts tap — 19 15 : De Weer
man — 19 30 • Voetbal Rechtstreekse 
reportage van de wedstr i jd Standard C L -
Antwerp FC — Omstreeks 20 15 : TV-
nieuws — 21 15 . De slag bij Culloden, 
Een gedramatiseerde documentaire — 
22 25 : TV nieuws. 

geen betoog. De rood-witten 
van Deurne akteerden reeds 
voor de tv tegen Racing White 
(2-2) en op Anderlecht (0-0). 
Te Luik zullen ze zich zeer kra
nig verweren. De heenwed
strijd eindigde op 18 desember 
met een puntendeling 1-1.(Vrij
dag 21 april - 19 u 30 - Brussel 
Ned.). 

tienerklanken 
De Nederlandse zangeres Lis-

beth List, pianist Louis Van 
Dyck en voordrachtkunstenaar 
Cees Nooteboom bundelden 
hun artistieke bijdrage voor 
dit longercnpiogramma dat ge
regisseerd werd door Bruno 
^^alschap. 

Lisbeth List, die zelf op een 
vuurtoren geboren werd be
zingt «De kinderen van de zee» 
na de opening van het pro
gramma « Zonder liefde ». Cees 
Nooteboom draagt vervolgens 
voor uit eigen werk : « De wet
ten van de winter ». Louis Van 
Dyck vertolkt op de piano 
« Con Alma » en improvizeert 
op de piano, afwisselend met 
het tweede optreden van Lis
beth List die het bekende «Tas
te of Honey » zingt en « Fado ». 
Na de voordracht door Cees 
Nooteboom uit Remco CaiTi-
perts « Deze vreemde ontvoe
ring » zingt Lisbeth List tot be
sluit « Sjaantje », « Non ce n' 
est rien » en « Voorbij ». (Don
derdag 20 april - 19 u 25 - Brus
sel Ned.). 

M A A N D A G 17 A P R I L 
20 u 25 Brussel Ned. 
Van toen tot nu (70 jaar klein
kunst in Vlaanderen en Neder
land - Hoofdstuk VI - 'n reeks 
uitzendingen van Wim lbo en 
Rik Gyles). 
21 u 30 Brusseh Ned. 
Nachteditie (dokumentaire van 
Germaine Dtjckhoff over het 
leven 's nachts). 

D I N S D A G 18 A P R I L 
20 u 50 Brussel Ned. 
Lucifer (Bijbels treurspel door 
Joost van den Vondel). 
22 u 10 Duitsland I 
Ingeboig Hallstein singt (Lie
deren van Joseph Haydn, Wolf
gang Amadeus Mozart en Lud-
wig van Beethoven). 

W O E N S D A G 19 A P R I L 
20 u 25 Brussel Ned. 
Anatomie van België : de ha
vens (I) (Reportage door Mati
nee De Wilde). 

D O N D E R D A G 2 0 A P R I L 
20 u 50 Brussel Ned. 
De adel ui ons land (Een sosio-
k>gies-historiese schets door dr. 
Maurils De Vroede). 
21 u 55 Duitsland I 
China's Weg ins 20 Jahrhundert 
(Van bokseropstand tot repu
bliek). 
22 u 00 Nederland I 
Brandpunt (Aktualiteiten - ru-
bi lek). 

V R I J D A G 21 A P R I L 
19 u 30 Brussel Ned. 
Voetbal (Rechtstreekse repor
tage van de wedstrijd Standard 
CL. - Antwerp F.C. gespeeld te 
Luik). 
21 u 15 Brussel Ned. 
De slag bij Culloden (Een ge
dramatizeerde dokumentaire 
over de laatste veldslag gele
verd op Britse bodem, in het 
jaar 1746 in de buurt van In
verness, tussen Schotse Jako-
bieten en regeringsti oepen — 
programma van de B.B.C.). 

Dit is Sandie-puppet-on a-st> ing, die bezorgde Louis Nee/s onder 
haar naakte voeten liep. 

Op de Vlaamse T.V. 

Onze se Ieks ie 
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Nu uitvluchten 
zoeken 

De geplande waterpolokompetitie die 
na ettelijke en lange palabers toch tot 
stand kwam, heeft reeds haar eerste 
insident uitgelokt. De voorzitter van, 
R.B. Posseidoh Brussel had aan de 
voorzitter van het sportkomitee ge
vraagd om de kompetitiewedstrijd 
AZC-RBP uit te stellen, want er ontbra
ken twee spelers uit het bazisteam, die 
moesten werken ! Het verzoek werd 
prompt — en terecht — afgewezen. Als 
het zo gaat, kan men geen enkele wed
strijd spelen want er ontbreekt altijd 
wel een speler op het appèl. 

Olympiese zoutjes». 
We lazen onderstaand persbericht en 

hebben geglimlacht met de naïviteit 
waarmee O.C.-voorzitter Brundage de 
reeds gekommersializeerde Olympiese 
Spelen wil redden. Enkel om de huid 
te redden van de staatsamateurs van 
ahter het IJzeren Gordijn en van de 
Amerikaanse « studenten », liet de heer 
Brundage volgend bericht wereldkun
dig maken : 

« De heer Avery Brundage, voorzitter 
van het Internationaal Olympics Komi-
tee, heeft bevestigd dat de atleten die 
aan de Olympiese Winterspelen te Gre
noble volgend jaar wensen deel te ne
men, een vragenlijst moeten invullen 
alvorens tot de wedstrijden te worden 
toegelaten. 

« Het gerucht doet inderdaad de ron
de dat zekere nationale federaties en 
nationale olympiese komitees een loop
je nemen met het amateurstatuut van 
hun aangeslotenen», verklaarde de 
heer Brundage. 

In deze vragenlijst moeten de kandi
daten onder meer hun bronnen van in
komsten, hun bestaansmiddelen en hun 
bedrijvigheid tijdens de tien maanden 
die de spelen voorafgaan aanduiden. 

c( Eendracht 
maakt macfit» 

Wie de voorbije laatste rit van de 
Ronde van België zag, kon meteen vast
stellen dat de Belgiese ploegen inder
daad alles gedaan hebben om de Ita-
iaan Preziosi niet van zijn eerste plaats 
af te houden. Vluchters werden bijge
haald, want in plaats dat ze zorgden 
voor een doorgedreven ontsnapping, 
lieten ze zich inlopen zonder meer... 
Omdat geen van hen wou koptrekken. 

Toch met twee 
per reeks 

De Kon. Belgiese Voetbal Bond is 
dan toch op zijn beslissing teruggeko
men om de eindronde der UEFA's al
leen te laten spelen door de eersten 
van elke reeks. Nu werden toch de 
eerste twee van iedere reeks tot de na
tionale eindronde toegelaten. Eindelijk 
nog eens een rechtvaardige beslissing ! 

Om alle sportvissers (en zeker onze hoofdredakteur) groen te doen uitslaan van 
nija : in de buurt van Bastenaken werd verleden week een forel van 3,1 kg en 

66 cm lang gevangen. 

EEN NIEUWE LENTE... 

De nieuwe lente van de belgie
se waterpolo brak aan op woens
dag 5 april; het nieuwe geluid is 
er ook met de nieuwe maar niet 
gewaardeerde reglementenhervor
ming. In ds hoogste waterpolore-
gionen zijn er slechts drie ploegen 
die werkelijk aanspraak kunnen 
maken op de belgiese titel. Dit 
zijn, in volgorde van hun rezulta-
ten van 1966 : Gentse ZV, Kon. 
Antwerpse Zwemvereniging en 
CNB (Brussel); daarbuiten heb
ben we als mogelijk kanshebber 
voor de vierde plaats de Brussel
se Poseidon. Als we de evolutie 
van het belgies kampioenschap 
nagaan, zijn het steeds diezelfde 
ploegen geweest die aanspraak 

maakten op de belgiese titel de 
laatste jaren. Deze ploegen zorg
den voor versterking : Gentse ZV 
kreeg internationaal doelman Van 
Reybroeck en CNB kreeg interna
tionaal Cauffriez, terwijl AZC 
met Leemans, Claus en Cools uit 
« eigen kweek » uitpakte, met veel 
sukses trouwens. 

Waterpolo is voor de met-inge
wijde een eerder moeilijk te be
grijpen sport, die men niet zo
maar in vijf woorden kan uitleg
gen. Er wordt doorgaans gespeeld 
in een zwemdok met minimum 
15 X 20 m of maximum 20 x 30 
m (olympiese afmetingen). Een 
ploeg bestaat uit 7 spelers, waar
onder de doelwachter die als eni

ge speler in de ondiepe kant van 
het dok met beide voeten op de 
bodem mag staan. Een doel is 
ruim 2,50 m breed en heeft een 
hoogte van 1,20 m. Men mag met 
de bal zwemmen, hem werpen, 
maar niet met de vuisten raken. 
Verder mag de bal niet onder wa
ter geduwd worden; dit is fout. 
Een speler die in het bezit van de 
bal is, mag onder geduwd worden. 
Dit zijn enkele van de algemene 
reglementen; het is ons in het 
korte bestek van dit artikel niet 
mogelijk, de wedstrijdregels ver
der uit te diepen. Wel kunnen we 
terloops vermelden dat de nieuw 
ingevoerde reglementen ongeveer 
het volgende omvatten : voor 

zware fouten wordt een straf punt 
toegekend; eén ploeg die drie van 
die strafpunten krijgt, moet een 
strafworp toestaan. Een speler 
die voor een zware fout uitgeslo
ten wordt, mag vervangen wor
den. Evenwel niet een speler die 
zich onbeschoft uitlaat of die 
slaat naar de tegenstrever; deze 
speler wordt onverbiddelijk uit
gesloten zonder vervanging. 

De belgiese nationale waterpo-
loploeg die tijdens de europese 
kampioenschappen in een goede 
vorm verkeerde, werd tweemaal 
benadeeld op een manier om de 
meest gematigde tot een fanaticus 
te doen worden : eenmaal door 
de Nederlander Goose, bescher
meling van LEN-voorzitter De 
Vries, de andere maal door een 
russiese scheidsrechter. De Rus 
werd evenwel door zijn zenuwen 
verraden, terwijl de Nederlander 
opzettelijk «slecht » floot en 
steeds in het nadeel van onze 
ploeg waardoor Nederland met 'n 
eerder middelmatig team nog 
achtste werd. Onze ploeg prijkte 
op de negende plaats. Nu zullen 
onze landgenoten het pre-olim-
pies tornooi en de rezultaten er
van dienen af te wachten, om te 
zien of de kans er is om naar 
Meksiko te gaan. Kortom, de bel
giese ploeg heeft de mogelijkhe
den en alles laat verhopen dat 
onze landgenoten wél de tocht 
naar het land der Azteken zullen 
meemaken. 

Ook de kompetitie in eigen land 
en de uitstekende jeugdrekrute-
ringsmogelijkheden en jeugdpoli-
tiek die door de bevoegde kom
missie gevolgd wordt, is van aard 
om rezultaten af te werpen bin
nen de vijf jaar. Evenwel zijn er 
verschillende elementen in het 
Bondsbestuur die anti-waterpolo-
gezind zijn en bijgevolg alles on
dernemen om deze sporttak te be
nadelen Aan onze waterpolospe-
lers, die maneuvers ongedaan te 
maken 1 

V.U. 
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Ook vakantie voor onze huismoeders ! 
Dank zij de Dl VO-formule 

9s^mmi 

I. FRIAC-
DIEPVRiEZER 
Hoogste klasse 

Vijf j a a r tota le waarborg 
Nieuwe sociale pr i j s . 

2. DIVO-SERVICE 
Om de veert ien dagen Ie 
vering tegen GROOT-

VERBRUIKSPRIJZEN 
van alle diepvries- en an

dere voedingswat-en. 
Reeds m e e r dan 25.000 
klanten die t rouw blijven 
omda t ze t revreden zijn. 

TIJDBESPARING 
een s u p e r m a r k t in u w keuken ! 
alle groenten zijn .gekuis t ! 
vlees en vis := voorgesneden en p a n k l a a r ! 
bere ide s cho t e l s ! 

Profiteer van onze voor jaar sreklame: 
een maand gratis eten! 

Voor elke nieuwe koper, VEERTIG verschillende KWALITEITSprodukten 
van ± 1 kg. voor de prijs van 200 fr. 

B O N 

DIVO-p.v.b.a. J. VERVAECKE 
Zend deze bon naar : Noordkus t laan 10, Groot-Bijgaarden (Brusse l ) 

Telefoon : (02)27.43.47 (5 1.) 
Naam : ~ 

Straat : 

Gemeente : 

Graag ontving ik zonder verbintenis een kosteloze dokumenta t ie . 

;n. \ GlAZEN en MONTUREH. 
Gr&tit voor venelerden. 
Henle1l<ngen in eigen werlliuifc 

Walter ROLAND 
w» Gediplomeerd Opttedcr «M 
Kerkstraat. 58 — Antwerpen 
{Ut è.u b. op het huitnummcr ]} 

Telefoon: 35 8 6 ^ 
10 % korting op vtrtoon ÓMf, 

LB 102 

ATK 
v.z.w. 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 

Het 
V L A A M S KEURINGSORGANISME 
voor de officiële kontroles van : 

— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d. ; 
^ uw zwierder ; 
— uw elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechelen. 
Telefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
tB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Iel. 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

AI de erote gekende Dnltse en Belgische 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Breagellaanse stemming - deftige leute en 
plezier • goede bedlening • beste draAken 
goed en niet danr. 
N.B AI onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten - Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN I I.OOO plaatsen. 
— AALST ; 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - KORTRIJK • 1.000 pL 
— ANTWERPEN • 700 plaaUen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
TIensesteenireg 128, Korbeek-lA 

TeL I (016) 463.11. 

Voortrerkopcrs ivorden seTraagd 
— Dortmnndei TWer. 
— Tonistelnef 5.»rndeL 
— Rijnwijnen St «ACOBS-KELLBRBl 

Oan-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — boowt en hnnrt cafés tn ganf het 
land. •» Medewerkers worden gCTraagd 

LB l(» 

W I M M A E S 
vraagt U zijn militanten io moei 
Ujke ogenb'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort »n 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

- rek iir. 1100/37.305 van het 
V.MO. Antwerpen ot 

- rek. nr. 1100/36.971 van hef 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DKZE TWEE rekeningen 
staan mder mijn oersoonlijk toe
zicht 

VERSE Z E E V I S 
Visverdelers en diep-
vrieshoudera. vraagt 
inlichtingen en orijs 
lijst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . : 059 717 15 

LB 109 

VOOR ALLE ONROERENDE 
VERHANDELINGEN IN 
BINNEN- EN BUITENLAND 

RUDI VAN OER PAAL 
Jan Van Rijswijckiaan 62, 
A N T W E R P E N . 
Telefoon : 03/38.91i4. 

LG 107 

HERMES 
SGH^L 54 Kuidlaao 

211 M LemoDDierlaao 
Tel 11.00.33. 
BrnsseL 

VOLLEDIGE 
SEKUE'IAHIAAT-
KLHSLS IN •<> JAAR 

Steno- en 
dakijlografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen 
Handels 
correspondentie 

Dag en avondlessen 
Oe ichool waar V lamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliser 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanr . . . 

iP tPA 
l lRELLt 
Dunlopillo 
STRR 

MATTHteUS BiDDENBBDRIJF 
j rURNHOÜTSEBAAN 1 0 2 t BORG E RH OUT - TEl. 3S.17.t3 

•M: IIJHUIZEN : Dieresiraal M- t * . Aniw. Tel. 31.Ót.lt 
WèÜxenstra» 39-41, An>w. Iel. 33.47.24 . Galliferllei éO, Deurne, Tel. 36.25.52 

LB 124 

SCHL IMHLBUEKMATliAiSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMA1 KASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

STAK' 
(Brevet : 512767) 

FE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEEttDE BEUSPHEIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien L geen verkoper 
in uwi omtrek kent. stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver 
zenden L' het adres van 
koper Star Zele 

I ' , 1 1 

http://3S.17.t3
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ALLEN OP 1 MEI NAAR DE KEMPEN 
FEEST VAN DE ARBEID TE TURNHOUT! 

De monopolizering van de kranten brengt 
mee dat ir de kleinere » groepen erg spekta-
kulair moeten doen, of^vel ergens een nieuw 
geluid moeten laten horen om in die van 
machtige partijen, sindikaten of finansiers af
hankelijke pers hun aandacht te krijgen. 

) Voor simpatiek spektakel hebben deza 
week de Vlaamse militanten te Straatsburg 
gezorgd, voor hatelijk spektakel die Brussel
se gestapo-patriot met zijn honden op de 
Bormsherdenking te Merksem. 

I Voor een nieuw geluid in het partijenarse
naal en de gewoonlijk zichzelf herhalende 
Kongressen van de partijen zorgde de Volks
unie. 

Nooit werd over een Kongres van de Volks
unie zoveel persgerucht gemaakt als tans. 

DE STANDAARD 

De prijs krijgt deze week (eens te meer de 
Standaard. Verslag en bespreking stonden vol
ledig op een objektief peil van wat een vol
wassen pers in een echte demokratie zou 
moeten zijn. Zeer ruim verslag dat zeer goed 
de geest en essentie van het kongres weer
gaf. De dinsdag nog een ruime bespreking 
van ons 10-jarenplan, met volgende kongres-
beschouwingen van haar politiek kommien-
tator Manu Ruys, die zelf het kongres bijna 
volledig volgde. De titel luidde s Zelfzeker 
Kongres ». 

« De belnngrijkste gebeurtenis op hel kon
gres van de Volksunie is — zeker voor bui
tenstaanders — vrij onopvallend verlopen. iNa 
een lichte schermutseling, die reeds beslecht 
was nog voor zij begon, heeft de vooruitstre
vende vleugel zijn pluralistische levensbe
schouwing door het statutaire kongres be
krachtigd zien worden. \N'ie minder bekend 
is met bepaalde innerlijke spanningen in de/e 
partij, zal dit allicht niet helemaal op zijn 
juiste waarde kunnen schatten. Het is ech
ter zo, dat een aantal katolieke nationalisten 
nogal huiverig staan t.o.v. begrippen als plu
ralisme en progressisme en daarbij geniak-

• keiijk gewag maken van « koniniunistische » 
beïnvloeding. Dat de vooruitstrevende jonge
ren die in de partijleiding zeer sterk staan, 
erin geslaagd zijn konkrete teksten (o.m. be
treffende de organizatie van de onderwijstak
ken) te doen aanvaarden, zal ook de partij-
strategie beïnvloeden. De \ 'U zal zich voor
taan beter kunnen verdedigen tegen diege
nen die haar reaktionaire bedoelingen toe
schrijven. Het kongres heeft overigens, ten 
overvloede, zijn voorkeur herhaald voor een 
nationalizatie van de energiesektor, een kon-
troie op de holdings, een hervorming \ an het 
statuut der NV's, enz. 

Voor een kleinere oppositiepartij is het na
tuurlijk niet moeilijk om harde, komproniis-
loze taal te spreken. Toch is de toon van het 
\'L'-k(>ngres een interessant verschijnsel. Niet 
alleen omdat die toon getuigt van het snel 
groeiende zettbew ustzijn van de N'laamse ge-
nieenscliap maar omdat hij ook elders ge
hoord wordt. Ook in de grot^, nationale 
partijen zijn er steeds meer Vlamingen die 
menen dat de hegemonie van de Franstali-
gen tot een stervend tijdvak behoort, a 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Wij vragen geen Parijs-Roobeke - ruimte 
maar de G,v.A. was wat men noemt « gene 
vette ». Haar beschouwingen waren zelfs 
« met lange tanden ». Oordeel zelf. 

« Belangrijk in~de sfeer van het \'L'-kon-
gres was de scherpe anti-verzuilingsgeest, die 
er de boventoon voerde. De VU gaat er pr;it 
op, in de parlij zov.el vrijzinnigen als gelovi
gen te groeperen, maar diskussies als die be
treffende het \rij en het officieel onderwijs, 
zoals wij die hebben meergemaakt op <lit 
kon-jres bewlj-!en duidelijk dat zelfs daar de 
verzuiling lang niet volledig werd doorbro
ken Hel is trouwens een vrij algemeen ver
schijnsel in ons politiek bestel, dat de ideo-
li>i;iaclie tegcnsttllingen niet zo licht wordea 

overbrugd. De C \ ' P heeft, onmiddellijk na 
de oorlog — wat ook de VU-mannen haar 
vandaag mogen verwijten — getracht een 
ouverture te scheppen naar de andersdenken
den : het experiment is weinig bevredigend 
geweest. 

De VU poogt nu haar slag tuis te halen 
op basis van de schema's van het jongste 
konsilie. Politiek is dat misschien wel handig, 
maar toch kan de vraag gesteld worden, of 
de eng-nationalistische basis waarop de VU 
de verzuiling tracht te doorbreken breed 
genoeg is om enige kans te hebben. » 

HET VOLK 

Waar is de tijd dat het Volk drie vernieti
gende lijntjes schreef over het Volksuniekon. 
gres te Gent. De hele zaak samenvattend in
dertijd als volgt : e Ze zullen de huidige pro
fiteurs vervangen door nieuwe » en derge
lijke toogwijsheden meer. De titel was zeer 
pozitief c Volksuniekongres vraagt eerbied 
voor andersdenkenden » met dan een objek-
tieve samenvatting in deze zin. 

(Bespreking was er niet, zal niet gemogen 
hebben van Gust Cool.) 

« In een federaal Vlaanderen, dat ekono-
mies en politiek een eigen gedragslijn zal be
palen, moet het toonaangevend beginsel op 
kultureel gebied zijn dat ieder optreedt in 
een geest van eerbied voor alle levensbe
schouwelijke opvattingen. 

Aldus een van de besluiten van het twee
daags Volksunie-kongres dat het voorbije 
weekeinde te Brussel plaats vond en waarbij 
sterk de klemtoon werd gelegd op het plti-
ralistiese aspekt van een federaal-ingerichte 
staat. 

De Volksunie beraadde tijdens dit kon.gres 
niet meer over het beginsel van het federa
lisme. Zij meent dat die idee reeds een poli
tieke verworvenheid is. Haar opzet was zicli 
als politieke formatie te bezinnen over een 
passende praktiese formule. » 

VOLKSGAZET 
Gaf een overdonderend verslag « Wist gij 

het al, het stond in Volksgazet ». 
Inderdaad. Geen letter was er te vinden 

in heel de Volksgazet. 
Het schijnt echt dat Jos ziek is en dat de 

Volksgazetslaven nu niet ivisten wat doen. 
Konden ze nog verketteren « naai dat de 
zwetten ook voor nationalisasie van den el-
lentrik zaain ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Gaf het, zonder kommentariërend artikel, 
want de blauwe kommentaren zaten in de 
tekst in blauwe stijlbloempjes als volgt. 

Bedankt voor de ironiese « aanhalingste
kens » dat wordt dan feitelijk a die Luyten 
die op zijn kopke is gevallen ». 

<t 's Zaterdags haalde de h. W. Luyten, de 
« denker » van de partij het pleit inzake het 
levensbeschouwelijke pluralisme. 

's Zondags speelden de h. Luyten alsook de 
h. Schillz, de jonge Antwerpse V.U.-volks-
vertegenwoordiger de handigste argumenten 
uit om te vermijden dat in de kongiesbeslui
ten een (Antwerps) amendement zou aan
vaard worden inzake o: een strenge reglemen
tering van en toezicht op het verlenen van 
arbeidsvergunningen aan vreemde arbeids
krachten ». 

De leiding -van de partij, waarvan de in
vloedrijkste vleugel zich ongetwijfeld beijvert 
om aan de partij het « image » te verschaf
fen van een demokratiese formatie heeft het 
echter nog nodig geacht om de slotzitting te 
beginnen met het optreden van De Vlaams 
Nasiönale Jeugd, waarvan imiform (zwarte 
korte broek, grijs hemd en oranje das), trom
petgeschal en tromgeroffel de indruk nalaten 
van een nationalisme, dat volstrekt geen uit
staans heeft met demokratie. » 

Als die jongens van zondag met hun Irom-
petkorps « nazietjes » zijn, vvant in die rich
ting gaat toch de insinuatie, zijn de blauwe 
majoretjes van de PVV-kongressen, dan mis
schien (c bordeelmeiden », 

L A L I B R E B E L G I Q U E 

Heeft haar moederlijke blikken t^vee dagen 
onverpoosd laten rusten op die woelige 
Volksunietelgen uit het huis der Belgen. 

Die lange aanwezigheid gaf een zeer lang 
verslag, objektief weergevend wat zich die 
twee dagen heeft voorgedaan. 

De volgende dag kregen we de t koffie-
klatsj »-kommentaren. 

De Libre zegt dat ze natuurlijk verwachtte 
dat we gingen federalist zijn, maar de rest... 
stem zakt tot verontwaardigd kapitalisties 
gefluister, 

« Wat minder te verwachten was zijn de 
ekonomiese en ideologiese besluiten die dik

wijls werden gestemd met enige terughou
dendheid. De \ 'olksunie is nu offisleel voor
stander van de nationalizatie van de energie
sektor, de deelname van de loontrekkenden 
aan het beheer van de ondernemingen, de 
kontrole op de holdings enz. 

Verder heeft de Volksunie zich ondubbel
zinnig uilgesproken voor het schoolpluralisme 
en ook voor pluralisme in de schoot van de 
-Vlaamse volksgemeenschap in een geest van 
« verdraagzaamheid i tussen katolieben en 
niet-katolieken. 

Het stemmen van deze besluiten betekent 
ontegensprekelijk een overwinning van de 
a progressistiese » vleugel van de partij. 

VS'ant tot op heden moest de Volksunie 
zich verdedigen tegen het vervvijt een reak-
tionnaire partij te zijn. » 

L ' E C H O D E L A B O U R S E 

Deze Brusselse « beurzensnijderskrant » 
denkt alleen in aandelen. 

Haa r politiek praatje is zeer summier. Haa r 
haat gaat in één richting. 

De helft van Kaar binnenlands politiek 
overzicht gaat over. Wij siteren haar over
zicht (krant van maandag) aujourd'hui : 

Congres de la Volksunie. 
Extrémistes flamands a Strasbourg. 
Colloque entre partis traditionnels et ceux 

de la Volksunie concemant les exigences 
{lamandes en malière universitaire. 

En wat wordt het dan over de Volksunie 7 

« Dit alles (rezoluties VL'-kongres) komt 
voort uit de wil, in het land twee tegenge
stelde blokken te vormen in de hoop het ene 
— het Vlaamse — het andere te zien over
heersen, terwijl Brussel elke dag meer de 
Vlaamse greep zou voelen. Van federalisme 
spreken in dergelijke omstandgiheden zou een 
mooi woord zijn, want achter dit woord ver
bergt zich een ander : separatisme. 

Men ziet het de aksie van de ekstremistiese 
Vlamingen kent geen grenzen meer, en open
baar t zich op de meest verscheidene vlakken. 
Het is hoogtijd dat een afkeuring op het 
hoogste vlak een einde maakt aan deze kani-
pagne van nationale uitholling en de ontzag
lijke meerderheid der Belgen versterkt in hun 
patriotiese gevoelens. » 

L E M A T I N 

De titel van de Antwerpse liberale frans
kiljons wordt !( Grande Néerlande ». Maar 
liever de Amsterdamse provos dan de provo-
kateurs van de Volksunie. 

a Terwijl te Amsterdam een groot provo-
weekend werd beleefd, moest Brussel een 
statutair Kongres van de Volksunie binnen 
zijn muren herbergen. 

Ieder heeft zonder twijfel de agitators die 
hij verdient. En het komt ons niet toe te oor. 
delen of de Hollanders of de Belgen het 
meest begunstigd zijn. Aan de twee kanten 
zijn er pittoreske details, aan de twee kanten 
is men tegen de gevestigde orde. Als men 
dan toch moet kiezen, tippen wij op de pro
vos, die hebben tenminste de verdienste t e 
vernielen zonder te beweren op te bouwem 
Onze « Volksunionisten » geven zich het a i t 
van ot bouwers » wat hun vernielingswerk 
nog hatelijker maakt . » 

L A M E T R O P O L E 

Gelooft van heel dit eigentijds programma 
van de VU niets. Onze geestelijke herder is 
boer Koekoek. 

ff Programma van de Volksunie : 
Intussen verzekerde de Volksunie zich d e 

diensten van een Hollandse politikus die vier 
jaar geleden triomfen oogstte bij de Holland
se verkiezingen en bij tie laatste verkiezingen 
zijn stellingen bevestigde zonder ze te ver
sterken. 

Het betreft hier de h. Koekoek, de leader 
van de Hollandse Boerenpartij, sterk ruikend 
naar korporatlsme en aan wie sommigen ver
wijten dat hij aan alle N.S.B.-ers (Hollandse 
kollaborateiirs) een schuiloord heeft gegeven. 

Verwijt dat slechts gedeeltelijk gerecht
vaardigd is vermits wat minstens de leiders 
betreft, er geen enkel spoor van insivisme is. 

De 11. Koekoek kwam dus op verschillende 
plaatsen voor de VU-elites zijn programma 
uiteenzetten en onmiddellijk nadien verklaar
den de VU-leiders uit volle borst dat dit pro
gramma het hunne was. 

En daar het programma van de VU door 
haa r leden weinig gekend is, bestaat er geen 
enkel gevaar dat zij het zullen tegenspre
ken. » WALTER LUYTEN. 

S P E S I A A L V O O R O N Z E L E Z E R S 

EEN G E Z E L L I G E T E A T E R A V O N D 
T E B R U S S E L I N DE 
B E U R S S C H O U W B U R G 

op vrijdag, zaterdag, maandag te 20 u., 
zondag te 15 u. 

1) VAN 14 APRIL AF 

Allo Sjoe 
mii.sical for two 
met Denise Deweerdt en .Tef Burm. 

2) VAN 8 JUNI AF 

Minister zonder moeite 
musical van F . E c k h a r d t 
met Lia Lee, F r i e d Zuidweg , Jan Moonen 
enz. 

B O N 
voor 

t w e e 
g r a t i s 

p l a a t s e n 
eerste rang 

in de 
6 E U R S S C H 0 U W B URG 

Aug. Ortsstraat 22 
BRUSSEL 1. 

Tel. : (02)11.25.25 
Bespreekretht van 
10 fr. per plaats. 

1 K W A L I T E I T S B E N Z I N f EN -GASOLIE TANKT U OOK NU KOG BIJ 

Heb: 
over 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en a l t i jd 
B E C O : K w a 1 i t e i l ! 

U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
te maken op ons adres : 

p.v.b.a. B E C O , Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
TeL : 03/52.81.73 ~ 32.0210 
DOE HET NU ! 

'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktie 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

SLECHTS 2.995 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen teL : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 



bevuegi 

INTWERPEN 

'Antwerpen 
DIENSTBETOON 

O p het sekretariaat der afd., Ou
d e Koornmarkt 28, Antw. 

Alle dagen van 12 uur 30 tot 16 
uu r 30. „ , , 

Donderdag tot 19 uur. Ook op af
spraak buiten de uren. 

Er is een aparte ingang voor het 
•ekretariaat langs de Pelgrlmstr. 2. 
KLEINKUNSTAVOND 

Vrijdag 28 april i967 heeft in de 
«aal Majestic een V.U.-Kleinkunst-
•vond plaats, georganizeerd door 
de Volksunie, afdeling Antwerpen-
Stad met medewerking van Miei 
Cools de Vlaamse troebadoer, Wan
nes Van de Velde de Antwerpse 
straatzanger, Jos Ghysen, kolder-
prozaist. Al en Rob Van den Bosch 
lolk- en popsingers. 

Kaarten 100, 50 en 30 fr. bij on-
l e propagandisten en op het sekre
tariaat, Oude Koornmarkt 28, tel. 
328101. 
SOSIALE AVOND 

Dinsdag 18 april in lokaal «Thier-
b rau », Groenplaats, bizondere 
avond gewijd aan verschillende so-
siale problemen. 

Sprekers : 
De h. Slosse : algem. beeld V.U. 

tot sosiale problemen. 
Mr. Hugo Schiltz ; algem. 

beeld V.U. tot sindikale organiza-
sies. 

De h. Bergers : plaatselijk beeld 
V.U. tot stadspersoneeL 

Na deze spreekbeurten grijpt een 
open debat plaats waar ook _ be
langstellenden van andersgezinde 
politieke overtuiging kunnen aan 
deelnemen. 

Mr. Wagemans treedt dan op als 
debatleider en moderator . 

Boom 
KLEINKUNSTAVOND 

In de zaal Rex, Grote Markt, 
Boom, heeft donderdag 25' mei a.s. 
om 20 uur een Volksunie Klein-
kunstavond plaats ingericht door de 
plaatselijke afdeling met medewer
king van Boudewijn De Groot, Jcf 
Burm, Jos Ghysen en Aimée De 
Smet als gastvrouw. Plaatsbespre
king tel. 78.02.99. Prijzen der plaat
sen 100, 75 en 50 fr. 

Deurne 
UITSLAG VAN DE 
BESTUURSVERKIEZING 

1. De Graef Frans 103 s temmen; 
Doevenspeck Paul 103 s temmen; 
3. Hilven Wim 102 stemmen, Meu-
kens Jozef 102 s temmen; 5. Mor-
telmans Ludo 93 s temmen; 6. Blan-
ckaert J a n 92 s temmen; 7. Goos-
sens Adolf 90 s temmen. Van Den 
Abeele Jozef 90 s temmen; 9. Bake-
lants Ivo 89 s temmen; 10. De Jon-
ghe Maurits 88 s temmen; 11. Bake-
lants Gerard 87 stemmen. 

VAN DE 
V.U.-LEIDING 

Kom 
naar de Kempen 
op 1 mei 

Neem deel met uw -familie aan het 
Vlaamse « Feest van de Arbeid » in de 
Kempen. Het programma voorziet : een 
autosterrit of toeristiese rondrit, tevens 
met programmadoeleinden; 'n optocht 
door Turnhout (17 u), gevolgd door een 
meeting. En 's avonds gezellig samen
zijn met prijsuitreiking van de sterrit. 

AUTOSTERRIT 
Vertrek rond 13 u vanuit een drietal 
startplaatsen aan de rand of buiten het 
arr. Turnhout. Aankomst-te Turnhout 
tussen 16 en 17 u. 
Toeristjes karakter, tocht door de 
mooie mei-Kempen. Aan deelnemers 
worden mappen met opdracht en toe
ristiese folders overhandigd. 

OPTOCHT 
Samenkomst vanaf 16 u. 
Vertrek stipt 17 u, duur 45 min. Afde
ling V.U. - Turnhout zorgt voor ganse 
organizatie. 

MEETING 
AVONDFEEST 

In het totaal waren 22 kandi
daten waarvan hogervermelde 11 
verkozen werden. 

Het nieuwe bestuur verkoos Mr. 
Paul Doevenspeck tot voorzitter 
en de h. Wim Hilven als sekreta-
ris. 

TERUG AAN HET W E R K 
Onder leiding van het nieuw 

verkozen bestuur zal onze afdeling 
terug aan het werk gaan om de 
Volksunie verder uit te bouwen in 
onze gemeente. Als eerste aksie-
punt werd een grote ledenslag op 
het programma geplaatst. 
G R O T E LEDENSLAG 

Wie helpt ons ? Geef naam en 
adres van Vlaamsvoelenden op 
aan het sekretariaat zodat zij door 
onze propagandisten kunnen be
zocht worden. 

Sluit vrienden familieleden aan. 
Stuur een bankbiljet van 50 fr., 
naam, adres en geboortedatum .ip 
naar het sekretariaat. Enkele da
gen later ontvangt U uw lidkaait 
tuis. 

Sekretariaat : Hilven - Gen. Slin-
geneyerlaan 117, Deurne. 

Orkest 1 Johnny White. Stads- | 
kledij. ^ 

Toegangsprijs : 50 fr, 

KOLPORTAGES 

Volgende kolportages : op 23-4 : 
Wemmei; op 7-5 : St. Stevens-Wo
lu we. 

Bijeenkomst aan de kerk om 9 
uur 30 of voor de medewerkers 
uit Brussel : om 8 uur 45 achter de 
KVS. Dringende oproep voor een 
talrijke opkomst om deze twee 
randgemeenten mei sukses te kun
nen aanpakken. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
VERGADERING 

De e.k. vergadering van het ar-
rondissementsbestuur heeft plaats 
oi) donderdag 20 april a.s. te 20 uur 
bij de II. Jos Verlooy, K. Woeste-
laan 38 (e Brussel 9, tel. 25.44.48. 

Dienen hierop aanwezig te zijn : 
de leden van het arrondissements-
bestuur, de provinsieraadsleden, on
ze volksvertegenwoordiger en de 
provinsiale voorzitter. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Wij kolporteren met ons week
blad « Wij » op zondag 16 april 1 
1967 te Ekeren-Donk. Bijeenkomst ' 
om 10 uur in « De Bonte Os ». 
Kapelsestwg 351 (rechtover de 
kerk). Allen op post. 
ALGEMENE 
MAANDELIJKSE 
VERGADERING 

Dinsdag 18 april 1967 te 20 uur 
30 in « De Bonte Os », Kapelse-
steenweg .351 te Ekeren-Donk. 

Allen welkom. 

Lier 
LENTEBAL 

De Volksunie verwacht alle dans-
lustigen en alle simpatizanten niet-
dansers op haar lentebal op zater
dag 15 april. Voor het eerst in de 
grote zaal van lokaal « Belgrado » 
(heeft niets met titoistiese afwijkin
gen te maken) die te vinden is vlak 
aan de spoorwegovergang op <le 
Lispersteenweg. 

Eerste dans om 20 uur 30. In
kom ; 30 fr. 

Wilrijk 
JAARLIJKS AFDELINGSBAL 

Ons jaarlijks afdelingsbal wordt 
dit jaar een lentebal! Het gaat door 
in de zaal < Harmonie >, Heistraat 
71 (tegenover het Vlaams huis 
« Lange Wapper ») op zaterdag 15 
april 1967. Aanvang te 21 uur. Prijs 
der kaarten : 25 fr. Orkest : het Se-
gers Kwartet van Stan Philips met 
orgel I 

Wijnegem 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Zaterdag 6 mei 1967 om 20 uur 
30 stichtingsbal van de Vlaamse 
Vriendenkring in de grote feest
zaal <r Modern », Turnhoutsebaan 
380. Orkest Jos Segers. Inkom 30 
fr. Alle simpatizanten uit de «t-
meente en omliggende welkom ! 

BRABANT 

Brussel 
NACHTBAL 

Het 5de V.U.-nachtbal van het 
arrondissement Brussel heeft plaats 
op zaterdag 15 april om 21 uur in 
de zaal i Select » aan het station 
van SchepdaaL 

Dworp 
ZITDAG 
SOSIAAL DIENSTBETOON 

Zaterdag 22 april van 10 tot 12 
uur, in ons lokaal « De Leeuwe
rik », Kerkstraat 34, Dworp, in
vullen van de belastingsaangiften 
van alle loon- en weddetrekkeu-
den. 

Kapelie-op-den-Bos 
KOLPORTAGES 

16 april : St. Stevens-Woluwe; 
bijeenkomst aan de kerk (9 uur 30) 
De medewerkers uit Brussel : om 

Erps-Kwerps 
HUWELIJK 

Op 1 april werd alhier het hu
welijk ingezegend van Jan Claes 
met Anny Vrancken. Van Jan mo
gen we gerust schrijven dat hij 
werkelijk de pionier van onze bloei
ende V.U. afdeling geweest is. Mo
ge onze welgemeende wensen Jan 
en Anny vergezellen in het verdere 
leven. 
8 uur 45 achter de K.V.S. Onze 

Hoofdredak teur 
T. van Ove r s t r ae t en . 
Alle br iefwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r 
Rota tvp , Sylv Dupuisl . , 
110 Brus. 7. - Tel . 23.11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L - Te l . : 11.82.16 
Alle k lachten voor niet 
on tvangen van blad op dif 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F. 
Halfjaarli jks : 160 F. 
Dr iemaande l i jks • 90 F. 
Abonnement bu i t en land ; 

450 F. 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F. 

( m i n i m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 F. 
Alle s to r t ingen voor het 
blad oD pos t r eken ing 
17 11.3.. < WIJ > • Vlaams 
nationaal weekblad. 

Verantw. uitg. Mr F. Van 
der Eist. Beizegenislraat 2ü 
Biussel 12. 

V . U . - A F D . A N T W E R P E N - S T A D 

SLEUTELHANGERS ZIJN i r ! 
n mooie goudglanzende sleutelhanger met Vlaamse Leeuw op! 

Verkrijgbaar bij het 
V.U.-sekretariaat Antw.stad. Oude Koornmarkt 28, T. 32.81.01. 
Verkocht tegen 25 fr (-f 5 fr verzendingskosten) ten voordele 
van de sosiale dienst der afdeling. Te storten postrekening 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1. 
(Spesiale, zeer gunstige voorwaarden voor V.U.-afdelingen). 

groep zou moeten verdubbelen o m 
nuttig werk te verrichten; wi« 
naam en adres opgeeft aan J. V e n 
looy, Woestelaan 38, Jette ixéki 
25.44.48) ontvangt een uitnodiging 
voor elke kolpoilage. 

ZOEKERTJES 
Wij zoeken plaatselijke agenten 

voor verkoop aan partikulieren van 
diepvriezers ep diepvriesprodukten 
en koelkasten. Gesteund door publi- ' 
siteitkampanje in uw eigen ge
meente. Opleiding door onze ver-
koopsorganizatie. Wij plaatsen U 
gratis een diepvriezer + stalen in 
bruikleen. Vaste kliënten - porte
feuille - hoog kommissieloon. 

Schr. Divo - Etn. J. Vervaeke 
Pvba, Noordkustlaan 10, Groot-
Bijgaarden (Brussel). Tel. 02-27.43.47. 
(5 lijnen). 

Over te nemen wegens ziekte : 
herberg, met feest/.aaltje, « De 
Leeuwerik », Kerkstraat 34, Dworp 
Lokaal : Volksunie, VTB-Volks-
Spaarkas e.a. 

Ligging sentrum. Grote opbrenst 
verzekerd. Geen overname o.a. te' 
betalen. Dringend schrijven : Kerk-
slraal 34, Dworp of tel. 02-565481. 

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

HERBERGEN 

Bezoek < De veerman > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

LB no 
BIEREN ATLAS 

Alle specia l i te i ten 
F r u i t s a p Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezel les t raa t 39 
ZVVUNDRECHT. T. 52.70.70 

LB 112 

B O U W E N • W O N E N 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne z. 

Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene • Kortrijk 

LB 1)3 

EURG-DOlVn 
Moderne woonmrichtlnp 

Kruidtuinlaan 6 
(tus.seij A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BHL'SSEI, 
Tel. : 02/18.17.17 

LB n 4 

H O T E L • R E S T A U R A N T 

BLANKENBERGE 

« R u b e n s h o f > 

Wests t r . 79. 'I (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers pension 

LB . ) i 
c V l a a m s H u i s « K n o k k e 

Kamers vol ^)ensioD 
gezellige sfeer. 

Verminder ing voor groepen 
El isabethl 105 Tel. 632.70 

LB ' - 6 

B r e y d e l h o f B R l i Q G E 

Jodef Suvees t raa ' '<; 
Gelagzaal - 120 plaatsen 

Tel 050/350.6" 
L B 117 

U U R W E R K • J U W E L E N 

bij de mee'-'pr n u r w e r k m a k e t 
S L A E T S 

Dewinfers tr II ( ludergem 
r. 72.45.43 T e r m i n u s tr 35 
10 % kor t ing v. leden V.L. 

LB J i e 

D E S I G N S H O P 
( ieschenken 

en m o d e r n e luwelen 
Adolf .Maxlaan 1(15. BKUSSEL 

Tel. 02/18.62.62 
I.B ) 19 

PLASTIEK 

F r P A R Q U I N P v.b.a . 

Lg Lobroeks t raa l 44 
ANTWERPEN. 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Po lve thy leen : t akken , vel 
len en folie op rol. 

RAADPLEEG ONS. 
LB 1./Ü 



b»^!ng^]z^ 
Kessel-Lo - lieverlee - Leuven 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Zaterdag 15 april 1967 om 20 
uur gaat ons bal door in de ver
nieuwde zaal cc Het Bad » Marle-
Inrenlaan te Kessel-Lo. Orkest 
« The Hit Spots », zang : Mar
va. Inkom 40 1'r. Iedereen op post. 

Landen 
KOLPORTAGE 

Op 30 april komt Landen aan de 
beurt. 

Bijeenkomst om 9 uur 15 in de 
Cristal, Parijsstr., Leuven, ofwel om 
10 uur aan de kerk te Landen. 

Wij rekenen op al de mannen 
die bij de vorige tochten paraat 
waren. Nieuwe gezichten zijn steeds 
welkom. 

Leuven 
DF-KONGRES 1967 

Het Davidsfondskongres 1967 
heelt plaats te Leuven op zondas; 
2 J april aanstaande. 

\ 'an 9 uur 45 af zijn seksiever-
gatleringen voorzien. De eerste is 
gewijd aan het probleem van de 
plaatselijke kulturele raden en 
«ord t ingeleid door de h. E. Goed-
leven, inspekteur bij het Ministerie 
voor de Nederlandse Kultuur. In de 
tweede seksie wordt door middel 
van vier demonstraties het vor
mingswerk in de praktijk behan-
<!eld : toneel-, disko- en luislerspel-
klubs, gespreksgroep. 

Te 12 uur 30, eucharistieviering 
bij de paters picpussen en te 14 uur 
1,) algemene vergadering met statu
tair gedeelte, uitreiking van de prij
zen « Expansie 66 », «ABN-laurea-
ten » en « Prijs van de Nederlandse 
pers ». Dr. Maurits van Haegendo-
ren houdt de feestrede met als te
nia « Leuven-Brussel ». De kongres-
sisten wordt door het Ministerie 
\()or de Nederlandse Kultuur, 
Dienst Volksopleiding, een kort 
];oncert aangeboden door het harp-
kwartet-Mireille Flour. 

De samenkomsten hebben plaats 
in de stadsschouwburg en in het 
Huis van de Vlaamse Leergangen. 

St-Jans-Molenbeek 
VU-VERGADERING 

Op 15 april houdt het kanton zijn 
driemaandelijkse vergadering met 
als gastspreker dr. Vic Anciau.x. 
Benevens de bestuursleden van de 
afdelingen St. Jans-Molenbeek, 
Jelte en Ganshoren-Koekelberg, 
verwachten wij talrijke vrienden en 
simpatizanten. 

U'éel 
VLAGINHULDIGING VAN 
V.U.-AFDELING UKKEL-VORST-
ST. GILLIS 

Zondag 30 april 1967, vanal 10 
uur, nodigt Jan De Nef u ten dans 
op de tonen van zijn groot Ham
mondorgel in de zaal «De Zwaan», 
-lan Bolsstraat 14 te Alsemberg 
(rechtover de kerk), n.a.v. van het 
« (iroot Mei-Bal » met vlaginhuldi-
ging van de V.U.-afdeling Ukkel-
\'orst-St. Gillis. 

Wolvertem 
11 JULIFEEST 

In het raam van de kulturele ak-
sie gevoerd door de Vriendenkring, 
wordt iedereen uitgenodigd op een 
algemene kontaktvergadering van 
Vlaamse Verenigingen op 15 april 
te 15 uur in de zaal « Cecilia », 
Stationsstraat 16 te Wolvertem. 
Dagorde : 11 Juliviering Vlaams 
B r a b a n t \ e M'olvertem 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
BESTUURSVERGADERING 

De jongste uitgebreide bestuurs
vergadering werd een schitterende 

start voor een verdere aksie in de 
afdeling Aalst. 

In aanwezigheid van de arr. af
gevaardigden werden de openstaan
de funksies van ondervoorzitter en 
sekretaris ingenomen. 

Het bestuur werd aangevuld met 
een 12-tal personen die elk in hun 
«ijk de afdeling zullen vertegen
woordigen. Alle VU-leden worden 
hiermede ook uitgenodigd op de 
algemene ledenvergadering op vrij
dag 21 april 1967 te 20 uur in het 
lokaal « De Vriendschap », Kerk
straat 9 te Aalst. Alle leden zouden 
op deze belangrijke vergadering 
moeten aanwezig zijn. Wie moei
lijkheden heeft om zich te verplaat
sen verwittigt De Vriendschap (tel. 
261.50) en wordt afgehaald en te
ruggebracht. 

TUSSENKOMST LANDBOUW 
Volksvertegenwoordiger dr. R. 

Van Leemputten kwam tussen bij 
de bespreking van de begroting van 
Landbouw 1967. De tekst van deze 
*;tissenkomst is gratis te verkrijgen. 
Een eenvoudige aanvraag daartoe 
volstaat ; Studie- en Dokumentatie-
centrum, p-a Willy Cobbaut, Dorp 
33, Baardegem. 

LENTE-OFFENSIEF 
Tijdens de uitgebreide bestuurs

vergadering van 7 april jl. werd d t 
werking van de V U-afdeling Aalst 
op een volledig nieuwe leest ge
schoeid. 

Gans de stad werd ingedeeld in 
twaalf wijken en voor elk van de
ze aksiekernen werd een verant
woordelijke aangesteld, die tevens 
in het afdelingsbestuur werd opge
nomen. Deze gekoöpteerde be
stuursleden hebben tot taak hun 
aksieterrein grondig te verkennen 
en in samenwerking met het voltal
lig bestuur, de gemeenteraads
leden en de vertegenwoordigers 
van de Vü in de gemeentelijke or
ganen, de problemen en de moge
lijkheden van hun wijk aan een 
diepgaand onderzoek te onderwer-
l>en. Aldus zal de \ 'U-gedachte en 
aksie in alle lagen van de Aalster-
se bevolking kunnen doordringen 
en wordt voor de toekomst op een 
optimale wijze een grootscheepse 
ledenwerving en abonnementen
slag voorbereid. 

Na de voorbije intense winter
werking met o.a. talrijke colloquia 
en debatten, waaronder de spreek
beurt van mr. Borginon en de Z.-
.\frika-avond de hoogtepunten 
vormden, betekent deze reorganiza-
tie van de VU-aktiviteit in het Aal-
sterse « een nieuwe lente en een 
nieuw geluid ». 

SOSIAAL DIENSTBETOON 
Van 16 maart tol 15 april wer

den, voor het invullen van de roze 
belastingsformulieren, dagelijks in 
alle wijken van de stad door onze 
VlJ-gemeentemandatarissen en en
kele spesialisten-leden, 54 zittingen 
gehouden. Er werden reeds 324 be-
lastingsplichtigen gratis en deskun
dig geholpen. 

Erembodeoem Centrum 
en Terjoden 
PAASFEEST 
VOOR DE KINDEREN 

Zaterdag 15 april om 15 uur in 
« Lamme Goetlzak » Terjoden voor 
de kinderen der leden van afd. Ter
joden. 

Op zondag 16 april om 14 uur 30 
in « De Burcht » Hogeweg 19 voor 
de afdeling Erembodegem Sentrum 
in samenwerking met de VI. Na
tionale Vrouwenbond en de jeugd-
groeperingen. 

Gent 
WIES MOENS AVOND 

Op zaterdag 15 april in het 
Vlaams huis Roeland, Korte Kruis-
sfr. 3, Gent, spesiale avond voor de 
terugkeer van onze bannelingen, 
onder het motto « Wies Moens te-
1 ug ». Gastspreker Karel Dillen, de-
klaniator Ant. Van der Plaetse, 
bindtekst Roni Ranke, muziek Bert 
Berten, medewerking V.B.V.-Gent, 
V.N.J.-Gent, Were di Gent, inrich
ters en organizatie V.M.O. 

KOLLOQUIUM OVER 
NEDERLANDS KULTUURLEVEN 
TE BRUSSEL 

Het Aksiesentrum « Het Neder
lands in Europa — Open Kring-

Gent j> organlzeert op 23 april a.s. 
in de konferensiezaal van het St. 
Liev enskollege, Steendam 15, Gent, 
een kolloquium met als gespreks-
tema : Wat kan, in de huidige om
standigheden te Brussel, gedaan 
worden met het oog op de instand-
liouding en de bevordering van het 
nederlands kultuurleven, aldaar ? 

Alle nuttige inlichtingen op liet 
adres Open Kring-Gent, Steendam 
41. Tel. 25.00.13. 

Merelbeke 
VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Deze werd gepland op vrijdag 21 
april. 

De nationale sekretaris Wini Jo-
rissen is de gastspreker. 

DEMOKRATIES AVONDMAAL 
Zat. 22 april te 20 uur in Pallie

ter, Leupegem : samenzijn van le
den en simpatizanten met demo-
kiaties avondmaal. 

Eregast en feestredenaar : sena
tor Wim Jorissen. 

Het arr. wacht spoedig de in
schrijvingen in. Prijs : 50 fr. 

St. Niklaas 
T W E E D E KLEINKUNSTAVOND 

Vrijdag 21 april om 20 uur 30 
wordt een tweede kleinkunstavond 
gegeven in de feestzaal van het 
« Hotel Servvir », Astridlaan niet 
Boudewijn De Groot en de Vlaam
se troebadoer Mare. De Vlaamse 
kleinkunst komt onweerstaanbaar 
van de grond. Dat zal ook deze 
tweede kleinkunstavond bewijzen. 

Toegang : 75 fr. 

Welle 
SOSIAAL DIENSTBETOON 

Op zaterdagnamiddag 15 april 
van 14 tot 16 uur richt afdeling 
Welle, in samenwerking met het 
arrondissementeel sentrum voor 
dienstbetoon, een zitdag in voor het 
invullen van de belastingaangiften. 
Provinsieraadslid Urbain De Grave 
staat er ten dienste van de inwo
ners uit Welle en omgeving. Plaats: 
café Cambrinus, Dorp,- Welle. 

Waarschoot 
NAAR DE KANAALZONE 

Zaterdag 15 april e.k. brengen 
wij een bezoek aan een moderne 
fabriek in de kanaalzone, waarna 
vriendenmaaltijd te Lembeke. 

Vertrek te 14 uur op het Dorp, 
met personenwagens. Alle VU-le
den, abonnenten en sinipati7.anten 
worden verwacht, alsook geïnteres
seerde Meetjeslandse vrienden. Ook 
de dames zijn deze keer van de 
partij ! 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
JEUGD VAN DEZE TIJD 

Zat. 22 en zondag 23 april a.s. 
vindt te Brugge een jeugdtreffen 
plaats. Aan allen, ook « ouderen », 
warm aanbevolen ! 

Brugge - Torhout 
BIJ EEN AFSCHEID 

In de loop van mei a.s. zal het 
gezin Luc Broes-De Groote naar 
het buitenland afreizen. Wie de 
stichting en de groei van de Volks
unie in het arr. Brugge-Torhout 
van dichtbij heeft gevolgd, zal we
ten dat ir. Luc Broes deze groei 
van den beginne af heeft begeleid. 
Sedert jaren reeds als arr. be
stuurslid ook gewetensvol beheer
der van de (schaarse) penningen, 
was Luc Broes toch in de eerste 
plaats- onvermoeibaar propagan
dist. De V.U.-St. Michiels en het 
arr. Brugge-Torhout zullen zijn 
werkkracht node moeten missen. 
Dit neemt niet weg dat hét gezin 
L. Broes behouden vaart en alle 
voorspoed wordt gewenst ! 
VOLKSVERTEGENW. 
H. SCHILTZ TE BRUGGE 

Een V.U.-kongres dient voor al
lerlei zaken, zo ook om de toezeg
ging te bekomen dat Hugo Schiltz, 
volksvertegenwoordiger en aan
voerder van de V.lJ.-fraktie in de 
Antwerpse gemeenteraad op vrij

dag 12 mei a.s. te Brugge komt 
spreken. Nadere berichten volgen. 

NAAR 500 NIEUWE LEDEN 
IN HET ARR. BRUGGE
T O R H O U T 

De eerste week van de leden
slag gaf ons reeds 20 nieuwe le
den in de afd. Assebroek-Oedelem 
alléén. Daarmee is het bewijs ge
leverd dat ons arr . 500 nieuwe le
den aankan. Laat U a.u.b. niet pra
men : een partij is waard wat haar 
bazis waard is. Lidmaatschap 50 
fr. voor 1967 (bijlid : 20 fr., stu
dentlid : 30 fr.). 

EN DE VRIJWILLIGE 
BELASTING ? 

De nieuwe lente en de uitvoe-
ring.sbesluiten van de koepelwet 
schijnen ons opzet niet te zullen 
bederven:reeds meldden zich spon
taan enkele personen die het arr. 
Brugge-Torhout een gezonde finan-
siele bazis willen geven. Wie volgt? 
Nog even .onze bankrelatie : post
rekening Kredietbank-Brugge nr 
178528, « voor rekening nr 7.408 ». 
Zouden we niet aan 100 vrijwillige 
laslenbetalers kunnen geraken ? 

Blankenberge 
ZITDAG P. LEYS 

De zitdag van 'Volksv. P . Leys 
zal van 5 mei a.s. af (telkens 1ste 
vrijdag van de maand) doorgaan 
ten huize van Julien Van Parijs, 
leperstr. 7, Blankenberge. 

Kortrijk 
VLAANDEREN EN ONZE 
UNIVERSITEITEN 

Het plaatselijk koördinatiekomi-
tee voor taairegeling in het hoger 
onderwijs richt op maandag 17 
april om 20 uur in de bovenzaal 
van het stadhuis te Kortrijk een 
belangrijke volksvergadering in. 

In het licht van de Vlaamse ont-
V oogdingsstrijd zullen de taalpro
blemen van de universiteiten Leu
ven en Brussel uitvoering behan
deld worden. 

Het woord zal gevoerd worden 
door Dr. M. Van Haegendoren, 
voorzitter van het koördinatie-
komitee. Hij zal spreken over : 

« Wat moeten wij nu voor Leu
ven doen ? ». 

\ 'olgende verenigingen zijn bij 
het Koordinatiekomitee van het ar
rondissement Kortrijk aangeslo
ten : Davidsfonds, Vermeylenkring, 
Willemsfonds, De Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen, ANZ, Dokter-
gild Palfijn, Erasmusgenootschap, 
KULAK, Kultura, IJzerbedevaart-
komitee BSP-Overleie, NKVHV, 
Antigone, W A , VBO, Vlaamse Ar-
chitekten, VAB, Vlaamse Fotoklub, 
VJHG, VTB, VVB, VNSU, ADJV, 
Were Di, Storm, VVP, VVS, Lo-
\an. 

Iedereen is welkom. 
GERANTSCHAP VOOR 
VLAAMS LOKAAL 

Voor de o|x;ning van een nieuw 
\ ' Iaams lokaal te Kortrijk wordt 
een gezin gezocht. Voor de interes
sante voorwaarden kunnen inlich
tingen worden gevraagd bij prov. 
raadslid Franz Blanquaert, Nieu-
wenhuyze 48, Kuurne ofwel bij Dirk 
Bossuyt, Pontstraat 61, Deerlijk. 
Kandidaturen worden schriftelijk 
gevraagd met levensloop en foto. 
KIJK NIEUW 

De redaktie van « Kijk Nieuw » 
deelt mede, dat hun blad maan
delijks verschijnt, alle leden ont
vangen het blad automaties. De 
leden van het arrondissement 
Kortrijk, die het blad niet regel-
niatig ontvangen worden vriende
lijk verzocht hun adres op te ge
ven in ons lokaa^ Astor, Grote 
Markt 31, Kortrijk. 
VLAAMSE FOTOKLUB 

Volgende les gaat door in ons 
lokaal op woensdag 19-04-67 om 
2C uur 30. Alle leden en belang
stellenden worden uitgenodigd. 

• ^ — — — — — — — VVIJ 

Kuurne 
VU-FEEST 

Voor het feest van V.U.-Kuurne 
op 21 april om 20 uur, in de zaal 
Van Wontergem, worden de simpa
tizanten verzocht in te schrijven bij 
de bestuursleden van de afdeling. 

Traditie getrouw zal het weeij 
iets heel spesiaal worden in Kuur , 
ne. 

Deelname in de kosten vooi; 
avondmaal en gezellig .samenzijn 
120 fr. per persoon. 

Voor het feest van V.U. Kuurne 
op 21 april om 20 uur, in de zaal 
Van Wontergem, worden de sim
patizanten verzocht tegen uiter
lijk 16-04-67 bij de bestuursleden 
van de afdeling in te schrijven. 

Traditiegetrouw zal het wee»; 
iets heel spesiaals worden in Kuur
ne. 

Deelname in de kosten voor 
avondmaal en gezellig samenzijn 
120 fr. per persoon. 

Marke 
KOLPORTAGE 

Onder een donkere hemel ginsf 
de kolportage door in Marke. Het 
water dat soms de moedige kolpor-
teurs wat afkoelde was voor allen 
nochtans een ware stimulans. 

In een rekordtijd werden allo 
nummers aan de man gebracht. 
Profisiat! 

Nevele 
KOLPORTAGE 

Zondag 23 april, samenkomst t e 
St. Martens-Leerne voor de kolpor
tage (aan de kerk te 9 uur). Alle 
piopagandisten op pos t ! 

Oostende 
OVERLIJDEN 

Ons lid en abonnee de h. O m e r 
Deprez, zoon van de oorlogsburge
meester van Leffinge werd dezer 
dage ten grave gedragen. Wij be
tuigen de faiTiilie Deprez onze deel
neming bij dit smartelijk verlies. 

Oostduinkerke 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Zaterdag 15 april 1967 gaat het 
eerste bal door van de Vlaamso 
vriendenkring in de zaal a Moeder 
Lambik », Leopoldlaan. Oostduin
kerke. 

Deuren open om 20 uur, deel
name in de onkosten 30 fr. 

Roeselare 
AVONDFEEST 

Traditiegetrouw richt de Vlaam
se Vriendenkring a De Mandel » 
zijn jaarlijks avondfeest in heden
avond zaterdag, 15 april om 20 uu r 
30 in de zalen « De Beurs », Sta
tionsplein, te Roeselare. 

De befaamde formatie « Pol Rut-
ger » speelt ten dans. 

Toegang 60 fr. Tombola en ver
rassingen. Gezellige Vlaamse sfeer. 
Houdt heden avond vrij 1 

Plaatsbespreking : Karel Viane, 
Prinsenhof 6, Roeselare; Ferdy C a t 
lewaert, Bruanestr. 28, Roeselare, 
tel. 051-25.372. 

Ruddervoorde - Waardamme 
LEDENSLAG 

Ook hier wordt de leden- en 
abonnementenslag op stapel gezet. 
Door het uitvoeren van een reeks 
huisbezoeken moet het aantal aan
geslotenen vervijfvoudigd ! W i e 
deze aktie wil steunen kan n u 
reeds terecht bij G. van In, Predikt 
herenrei 20, Brugge, tel. 375.99. 

Zijn 

file:///frika-avond


OOK IN HET BRUSSELSE... houwt uw specialist 

EIGEN WOON MET 

SFEER, 

WARMTE. 

EIKEH BALKEN. 

« STAL «DEUR. 

RODE FRANSE TEGELS. 

... EN TOCH KOMFORT. 

in AVTENTIEK VLAAMSE STIJL 

G E E N P R O B L E M E N M E E R : 

— vooral volledige finansiële raming opbaz i s van de duizende realizaties. 
— gratis finansieringsdienst die U op de voordeligste man ier aan geld helpt . 
— honderde on twerpen te r inzage — een archi tektenburee l tot uw dienst. 
— teknies bes tudeerde uitvoering — spesialisten met j a ren lange ervaring s taan U bij met raad en daad 
— steeds UW projekt : ui t ing van uw eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaars s taan U bij voor dekorat ie en s ierschouw. 

Hier uitleg geven over onze villa- en hungalowhouiv is 
iverhodig, deze spreken zelf>.-

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31.78 20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544 42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

Tot 

uw 

dienst... 

... te ANTWERPEN : 

met duizenden mooie bouwgronden 
te EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA-
BÜRG, MORÏSEL, EDEGEM, KON-
"IICH, enz... 

eOOR\F BESTT-DEERDE BOUW-
PR0.)EK1EN ZIJN NIET DUUR. 

.. te GENT : 

met een reeks zeer rezidentiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
BERGEN, WONDELGEM, GENT-
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten met 1 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... te GENK : 

de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe-
komstperselen van alle maten en 
liggingen. 
Pri |/en van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste lukse en tocb voordelig. 

Voor détails : vraag gratis onze 
brosjure « BOUWTIJDINGEN >, 
editie april 1967. 

Z A A L M A J E S T I C 
VRIJDAG 28 APRIL 1967 — 

— CARNOTSTRAAT 
20 U. 

— ANTWERPEN 

V. U. K L E I N K U N S T A V O N D 
ingericht door de Volksunie Antwerpen 

MET DE MEDEWERKING VAN t 

M I E L C O O L S 
de Vlaamse troebodoer 
W A N N E S V A N D E V E L D E 
de Antwerpse straatzanger 

J O S G H Y S E N 
kolder-prozolst 
G E B R V A N D E N B O S C H 
muzikaal duo 

PRIJZEN DER PLAATSEN 30.- (boven) — 5 0 - (beneden) — 100.- (8 eerste riicn) 

ICaorten te bestellen • V U - o t d Antwerpen-stod — Oude Koornmarict 28 — Tel 
Postrek BERGERS — : 61 75 H — Antwerpen ). 

32 81 01 

LET 

•< De Lie, 

Jok de 

ioeker t jes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

DIT BLAD 

d 1 e a e D toeges tuurd a a n onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

« Papenhoek ». B e r e n d r e c h t Tel (03)73 66 59 

k u n n e n naa r di t ad res gezonden worden. 

W I M M A E S 

MANAUAN, 10. BERCHEM - Antwerpen. Te ! . : (03) 39.69.34 
— Stelt j-ijn kandidatuur bij alle Vlamingen in dt 

provincièn Antvverpen, Brabant en Oost-Vlaan 
deren, ifoor alle Terzelieringsvormen : Brand 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet 
Burg 4ansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen 

-zua ':jEB2 a3)i|3iJdo '}|fi[3Mni) f iq uaiiez SMnaî »^ E£> 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting t J r\ t V t i 
in gephosfateerde staalplaat O *) D Q Q 
Zeer lichte bediening. Z »3 U 5J O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen 

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

Z O N H O V E N - I 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 
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3RfiBèe:m\U HET YOLKSUNIEKONGRES 

.AVKH VoLk3(//i/E 

Het leeuwenkongres. 
« Ah, ... Volksuniekongres ! 'k Hadde-kik verstoen colon

ne du congres ». 

« Kom, Coi, laten we vlug het Kongressenpaleis ontsmetten ». Tijdens de kongrespauze : « Voor meneer ook een haantje ? ». 

SANDIE SHAW WON TE WENEN 
There is no business like shaw business. 

V.D.B. TEKENDE 
AKKOORD MET POSTSTAKERS 
Postscriptum. 

STUDENTEN HOUDEN SIT-DOWN 
« De mannen van de sit-uatie ». 

OPSTOOTJE BIJ AANHOUDING 
VAN RUS TE A'DAM 
Geen al te aeroflotte arrestatie. 

JOHNSON OP 
ZUID-AMERIKAANSE ARMOEKONFERENSIE 
Punta del Esteriel gepraat ? 

onget feld... 

NOG HERRIE IN GRIEKENLAND 
Konstantijn voelt zich op zijn atene getrapt. 

LANDINGSVERBOD IN KONGO 
België eens te meer besabenadeeld. 

EXIT TONEELDIREKTEUR DRIES POPPE 
Weigert, een poppe on the string te zijn. 

ONTSLAG VOORZITTER BRUSSELSE B.S.P. 
Gaat gij get gelders zoeken ? 

C.V.P.-ER ST REMY VOOR PEERDEFAMILIE 
St Remynus habens. 

HOLLANDSE KOMMUNISTEN PRO-CHINEES 
Chineesderlandse kulturele revolutie. 

KUNST 
Er zijn van die dingen die in het 

leven van 'n kunstkritikus een pret
tiger afwisseling brengen dan het 
met de seizoenen wisselen der artis
tieke ismen. Zo had ik verleden jaar 
in juni bij voorbaat aan enkele 
kranten een artikel verkocht over 
de Beardsly-tentoonstelling in het 
Victoria en Albert Museum te Lon
den. Ik kon dus zorgeloos logeren 
in het voortreffelijke Embassy Hou
se bij Hyde Park en besloot, mijn 
bezoek aan te tentoonstelling maar 
een weekje te verdagen voor de 
simpele genoegens van de Londense 
straten en pubs. 3en kollega had 
me het adres van een bevriend 
kunsthandelaar gegeven, waar ik 
terecht kon voor een aantal intro-
dukties in meer exkluzieve klubs 
van de Londense kunstwereld. De-
rek Hall was een van die kunsthan
delaars waar ik in feite grondig de 
oest aan heb. Het drukdoende man
netje dat de kunst alleen beoor
deelt volgens de normen van een 
kisregister liet me onmiddellijk Lijn 
(overigens fraaie) kollektie zien en 
le;;de bij zijn matte verklaringen 
slechts entoeziaste nadruk waar het 
de prijzen betrof. Om meteen van 
zij.i sjacherpraatjes bevrijd te zijn 
vertelde ik, dat ik enkel boten in 
flessen verzamelde. (Ik ben inder
daad een verwoed verzamelaar van 
deze vorm van naïeve kunst, maar 
rekende er niet op deze in Londen 
te vinden). Mister Hall antwoordde 
niet op de volgens mij afdoende 

reaktie, hij glimlachte, telefoneerde 
en nodigde mij uit om in een in no 
time voorgereden taxi te stappen. 

Na een kwartiertje reden we 
doorheen de haven, een half uur 
later op een smalle dijk langs de 
Thames-monding waar een aantal 
kleine scheepswerven lagen voor 
het bouwen van zeeyachts. Vlakbij 
een laag vuurtorentje stond een wit-
geschilderd gebouw met groene 
luiken en boven de deur een houten 
uithangbord met dkarop de afbeel
ding van een 19de eeuws zeilschip 
en in heerlijke, naïef-antieke let
ters : Jamaica Inn. Met de hand op 
het hart verzeker ik u, er bestaat 
geen mooiere kroeg dan de Jamaica 
Inn. Een pracht van een tapkast, 
meubels in navy-style, een 'veelheid 
van schilderijtjes van oude schepen 
en nog meer « boten in flessen ». 
Toen mijn profijtjesgrage vriend 
mijn verrassing bemerkte, zei hij : 
« Deze herberg is drie tot vier 
eeuwen oud. Vroeger was de streek 
hier totaal verlaten. De Britse ka-
perschepen die uiteraard niet tot in 
Londen konden varen, meerden 
hier aan. De zeeroverkapiteins ver
kochten hun waren in dit kroegje 
aan kooplui die ze via het binnen
land naar Londen brachten. Al deze 
boten in flessen zijn niet te koop, 
maar... ». 

Het waren prachtige werkstukjes, 
fraai uitgesneden en beschilderd, 
met een liefde die alleen een zee
man of een dichter kan opbrengen. 
Ik liefkoosde ze met mijn ogen en 
streelde ze met mijn handen. 

« Maar... » vervolgde Mr Hall 
« zie je die ouwe zeerob daar. Hij 
maakt ze nog. Tegen een kleine prijs 
en een kommissietje voor mij ». De 
zeeman was een oude Schot die 
leefde van brood, paling en zelfge-

stookte whisky. Hij had een pracht 
van een rosse baard en een kaalkop. 
Hij was tachtig, zei hij, of in de 
tachtig, dat wist hij zelf zo best 
niet meer. Hij was misschien de 
laatste zeerover geweest die in de 
Caraïbiese zee, met zijn eigen kleine 
schip en een tiental jonge schur
ken als hij de kleine scheepjes over
viel die tussen de eilanden voeren. 
Ik betaalde whisky en hij vertelde. 
Van zijn gevechten, van zijn vrou
wen, en na veel whiskys meer, van 
die vriend die hij gehad had. Op 
Tahiti. Een Fransman die altijd 
dronken was. « Kijk », zei hij en hij 
stroopte zijn blauwe schipperstrui 
omhoog, « deze tatoeage heeft hij 
gemaakt ». Het was alsof ik een 
klap kreeg : op zijn borst zag ik 
een prachtig gekleurde tekening, 
een mooie eksotiese vrouw met 
daaronder de initialen die ik kende, 
P.G. De zeeman lachte en vroeg nog 
een glas : « dat was zijn liefje ». 

Een jaar later was ik weer in 
Londen voor een andere ekspozitie. 
Ik logeerde in een smal zijstraatje 
van Regent Street en naast mijn 
hotel lag een dure, ekskluzieve gale
rij. Op een regenachtige middag 
ging ik er binnen. Ik zag het met
een. Boven het schilderij brandde 
een spot. De galerij-eigenaar be
merkte mijn belangstelling en ste
vende op mij af : « een echte Gau-
gin, meneer. Een zeer uitzonderlijk 
werk van deze kunstenaar. Enig 
zelfs, op perkament ». Van wie 
kocht u dit schilderij, vroeg ik hem. 
Van een bekend en betrouwbaar 
marchand, Derek Hall. 

Ik heb het schilderij gekocht. En 
ik geloof dat ik de enige ben die 
een schilderij bezit dat op mensen
huid gemaakt is. Een autentieke 
Gaugin nog wel. 

NIC. 


