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De teerling is geworpen : we zitten reeds mid
denin de verkiezingsstrijd. En daarbij weze in de 
allereerste plaats opgemerkt dat de Volksunie t i j 
dig alle schikkingen heeft getroffen om een dina-
mische kampanje over heel Vlaanderen te voeren 
en om met flink gestoffeerde lijsten uit te pakken. 

Nog nooit werd het land met dergelijke verkie
zingen gekonfronteerd. Niet alleen komen zij nadat 
een regering ten val gebracht werd door het een
drachtig verzet van de vlaamse massa, maar zij 
staan meteen in het teken van de volledige ontbin
ding van het unitarisme en het unitair partijensis-
teem. 

Wat de Volksunie jarenlang heeft voorspeld, is 
juist gebleken: het tegennatuurlijk unitarisme kon 
slechts gehandhaafd blijven op de kap van Vlaan
deren, door voortdurende vlaamse toegevingen. 
Het algemeen vlaams bewustzijn heeft deze toege-
vingn en kapitulaties tans verijdeld en meteen 
kraakt het unitair regime in al zijn voegen. 

De laatste dagen van de regeringskrizis zullen 
iedereen nog lang heugen. Een der meest duistere 
politieke intriganten — P.W. Segers — hield meer 
dan een week het land aan de draai, met de uit
sluitende bedoeling om eens te meer van die misse
lijke koehandeltjes uit te broeden, die totnogtoe 
telkens gebruikt werden wanneer een vlaamse 
doorbraak dreigde. Aan dit spelletje deed het hof 
mee; de kardinaal echter had er de voorkeur aan 
gegeven, naar Amerika te vliegen om er de een
dracht tussen katolieken en protestanten met méér 
woorden te verdedigen dan dat hij aan de kwestie 
Leuven heeft besteed. En op de achtergrond speel
de zich het junglegevecht af in de C.V.P. die uit
eengevallen is in scheurpartijtjes, in afwachting 
dat zij na de verkiezingen ten koste van Vlaande
ren de potten zal trachten te lijmen. 

Kapitulatie, vaandelvlucht, desertie herrie en 
tegenstellingen aan alle kanten! Nooit is zo duide-
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is dit het gelaat van het nieuwe helgië ? dagenlang 
rekte p>w. segers - grote manitoe van de vlaamse 
c.v,p. - de regeringskrizis met het enige doel om 
zijn partij toe te laten^ pogingen te ondernemen 
om de stukkeu te lijmen, voor dit bekrompen par
tijpolitiek spelletje moest alles wijken, ook en voor
al het landsbelang, terivijl deze vergeefse maneu
vers zich dagenlang rekten, zorgde de regering 
- inbegrepen de vlaamse c. v. p. - ers en p . v. v. - ers -
voor de laatste mil jar den geschenken aan wallonië 

lijk gebleken dat het verleden onherroeoelük ver
leden is geworden en dat voortaan in steeds stij
gende mate de jonge krachten in dit land de koers 
zullen bepalen. En tussen deze jonge krachten is 
de Volksunie de grootste, de enige politieke macht; 
een onafhankelijke vlaamse partij, vrij van alle 
bindingen en verplichtingen die haar in haar op
dracht en taak zouden kunnen belemmeren 

De verkiezingen zijn voor ons het langverbeide 
uur der afrekening De allerlaatste dagen stonden 
wij met machteloze woede toe te kijken, hoe de 
regering door een schandaalpolitiek en door regel
recht diktatoriaal machtsmisbruik er voor zorgde, 
ettelijke miljarden te schenken aan Wallonië in 

het kader van de Mirage en Luipaardkompensaties, 
door overhevelingen zoals Petrochim of door het 
oprichten van nieuwe staalbedrijven. 

Ook deze allerlaatste schurkenstreek van de 
C.V.P P.V.V.-regering zal de balans mee doen over
hellen. Tans reeds maken we afspraak voor het 
groot overwinningsfeest dat we over enkele weken 
zullen vieren, nadat we de P.W. uit Vlaanderen 
gejaagd en nadat de Volksunie beslist haar optie 
als Vlaanderens toekomstpartij zal hebben waar
gemaakt. 

Van nu tot dan • werken, helpen, steunen, wroe
ten dag en nacht opdat deze overwinning triom
fantelijke afmetingen zou aannemen I 
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DE STUDENTEN HELPEN... 

Dat de vlaamse studenten een 
hevige strijfl voeren die zonder 
enige twijfel zal bijdragen tot de 
uiteindelijke ontvoogding van 
Vlaanderen, zal ieder bewust 
Vlaming voorzeker niet meer 
kunnen betwisten. 

De studenten staan voor het 
ogenblik in de voorste gelederen 
en krijgen dan ook noodgedwon
gen de zwaarste klappen en dit 
gaat ons allen aan. Financieel 
ook zal menig student het aan
voelen want boeten zullen voor
zeker niet achterwege blijven. 

Niet iedereen van ons is in de 
mogelijkheid, rechtstreeks deel 
te nemen aan deze strijd. Goed
keurend hun aktie bekijken op 
het TV-scherni en hun strijd vol
gen in de kranten volstaat niet 
meer. 

Wij dragen dan ook ons steen
tje bij in deze strijd. 

« Onze V.X.S.l'.-ers rekenen op 
U s> konden we lezen in « WI.I ». 
Waar wachten we op ? 

Ik doe het alvast nog vandaag! 

M.V., Wezembeek. 

VLAAMSE MISSIONARISSEN 

Door een kollega die er aan-
\s'ezig was, werd me het volgen
de verteld. Voor een paar we
ken werd er in de kerk van Hum-
beek een omhaling gedaan ten 
voordele van de missies in Kon
go. Er werd terug door de kle
m s beroep gedaan op die brave 
Vlamingen. De onderpastoor wist 
namelijk in zijn preek die voor
afging te vertellen dat het een 
plicht was van de Vlamingen om 
vlaamse missionarissen te hel
pen. Hij vergat er echter bij te 
voegen dat onze missionarissen 
Kongo allen hebben helpen ver
fransen. 

J.L., Brussel. 

VLAAMSE TROUW 

Onze grootste hoogachting en 
hulde gaat naar de Vereniging 
van Vlaamse Professoren. De 
V.V.P., het geleerde en hoog
staande korps, is het eerste, dat 
vol eenvoud in voeling blijft met 
ons volk en er de verdediging en 
leiding van opneemt. Daarna gaat 
onze dank naar de moedige en 
dappere studenten, die zonder 
wijken op de bres stonden voor 
de harde strijd. 

54 jaar gele<ien werd ons land 
overrompeld. Vele vlaamse stu
denten, arbeiders en boeren bo
den zich aan als vrijwilliger om 
België te bevrijden en het zijn 
onafhankelijk bestaan terug te 
geven tussen de vrije landen van 

Europa. Brutaal was de overval. 
Hardnekkig de weerstand. De 
voorste loopgraven waren voor 
vlaamse soldaten, die met 85 % 
gesneuvelden hun zwaar offer 
brachten. 

België werd terug vrij. Zij ga
ven hun bloed, maar kregen geen 
recht. De miskenning ging voort. 

Vlaamse studenten, arlseiders 
en boeren, 50 j . geleden hebben 
uw voorgangers België vrijge
vochten. Gij staat voor een ande
re strijd : ons vlaams grondge
bied te verdedigen tegen het Bel
gië van de franskiljons en Brus
sel. 

E.D., Deurne. 

SPOOK UIT HET STEMHOKJE 

Met de schallende wekroep 
« Leuven Vlaams » is de vlaamse 
jeugd er in geslaagd, zowel de 
kerkelijke hoogwaardigheidsbe
kleders als de politiekers van ge
kleurd pluimage de daver op het 
lijf te jagen. 

Zij die tot nog toe, zelfs voor 
een armzalige schotel linzensoep, 
Viaanderens rechten verkwanse-
Jen, werpen zich nu ineens op 
als Viaanderens voorvechters. 
Zouden we nu werkelijk zo 
naïef zijn te veronderstellen dat 
al deze windhanen om een 
atoomdeeltje meer Vlaming zijn 
geworden ? Laat ons lachen. Wij 
weten best dat het uitsluitend 
de vrees voor het kiezerskorps is, 
die hen om het hart en in de be
nen is geslagen. De vrees om uit 
de profijtencikius te worden ge-
bonjoerd, heeft van kardinaal tot 
bisschop, van minister tot volks
vertegenwoordiger hun vlaamse 
refleks naar voren geroepen. 

Laten we er voor zorgen dat 
ze deze réfleks behouden, doch 
niet met hun bloemen aan te bie
den voor iets wat ze reeds tien
tallen jaren moesten gedaan 
hebben. De knuppel van het de-
mokratische stemrecht die zo ef-
fektvol in het hoenderhok is ge
worpen, moeten we steeds ach
ter de deur bereid houden om 
hen te beletten de ren te verla
ten waarin ze nu verschrikt zijn 
samen gedrongen. 

In het zog der vlaamse bewust
wording meegesleurd, zullen de 
vlaamse pcditiekers van eender 
welke partij, er goed aan doen te 
zorgen geen voeling te verliezen; 
zo niet zullen ze meedogenloos 
achter gelaten worden op de een
zame weg van hef niemandsland. 

OVERHEERSING 
EN REPRESAILLES 

Hetgeen ik hier wil vermelden 
dient u naar mijn mening te we
ten. Het betreft een represaille
maatregel van een leraar. De si-
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tuatie is als ^()lgt : na onze exa
mens werd overgegaan tot een 
week staking en betoging uit 
solidariteit met Leuven, en ver
mits het ons allen aangaat volgt 
daarop de staking van « zwarte 
dinsdag ». Donderdag werden we 
in de klas geroepen waar deze 
meneer ons de huid vol schold 
met verwijten over gezagskrizis, 
pedagogisch onverantwoorde ak-
ties van studenten en leraars, uit
eenzetting over gezag en natuur
wet enz. Hij wees'er ten minste 
tweemaal op dat hij machtig is 
en dat aan zijn beslissingen zelfs 
de koning niets kan veranderen. 

Dan kondigde liij ons \()<ir 
dinsdag een examen aan over de 
voor de staking verondersteld 
gegeven lessen en dit voor een 
derde van de punten. Dat een le
raar een examen geeft tijdens 
het jaar, is in orde en daar kim-
nen we niets tegen doen, ten an
dere tegen het feit zelf hebben 
we niets. Maar we kunnen on
mogelijk akkoord gaan met de 
strafmaatregel voor een aktie die 
gegrond was en de simpatie en 
steun geniet van praktiscli alle 
andere leraars. We kunnen on
mogelijk akkoord gaan dat een 
bru.sseise franskiljon en bour
geois (hij is daar echt een proto
type van) hier nudden in Vlaan
deren strafmaatregelen, m.a.w. 
represailles komt nemen voor 
onze gerechtvaardigde akties. 
Wij werden ten andere door on
ze overige leraars gelukgewenst 

voor de waardigtheid van onze 
gevoerde akties. 

Het maakt ons razend, dat we 
machteloos staan, wij als Vla
mingen, -in een vlaamse school, 
tegen één franskiljons bourgeois. 

X te Z. 

HETVOOR-MISJE 

Met betrekking tot de open
luchtmis in Het Voor zou ik het 
volgende willen doen opmerken. 

Dat was geen mis, dat was een 
betoging. Een van het F.D.F. Met 
kerkgangers van heinde en verre 
opgetronnneld om zich mee te la
ten fotograferen en te laten fil
men. 

]->n van die « kerkgangers » 
was een dame van uit de wijk 
alhier. Ze is, zoals de meeste van 
die « franssprekenden » uit Het 
Voor van vlaamse afkomst maar 
siM-eekt liever Frans. Gewoonlijk 
pleegt zij niet ter kerke te gaan 
maar blijkbaar wilde ze die zon
dag de eerste stap zetten op de 
weg naar de bekering. Het mens 
droeg ook waardig de protestslo
gan «Beauval, église du silence». 

Moet er nog zand zijn ? 

C.K., Vilvoorde-Het Voor. 

VERKIEZINGEN 

Het hoofddoel dat wij bij de 
volgende verkiezingen dienen te 
stellen is m.i. 3e partij worden 
in Vlaanderen. Als de P.V.V. de 
mindere wordt van de V.U. gaat 
dat een geweldige psycholo
gische weerslag hebben en ver
liest al het P.V.V.-gebazel over 
een « ekstremistische minder
heid », alle grond. Voor een paar 
weken zag het er naar uit dat we 
die weg opgingen. Maar de ge-
beui'tenissen van de laatste tijd 
zullen die opdracht zeker be
moeilijken omdat : 

1° De P.V.V. zich gaat opwerpen 
als kampioen van rust, orde en 
eendracht. En we weten maar al 
te goed dat er nog massa's zijn, 
die helaas, een dodelijke schrik 
hebben van verwarring, verande
ring, evolutie, temeer daar dit 
noodzakelijkerwijze gepaard gaai 
met herrie, betogingen enz. Dé 
P.V.A .̂ zal eveneens handig ge-
biuik maken van de verdeeldheid 
in de B.S.P. en C.V.P. en boven
dien spekuleren op de panische 
angst voor nieuwe fiskale lasten. 
2" De vlaamse C.V.P., die tegen 
wil en dank, tegen haar wil 
zelfs, de regering liet vallen zal 
trachten te redden wat er te 
redden valt, door haar te tooien 
met de pluimen der krachtdadig
heid, vlaamse vastberadenheid 
enz. In ieder geval gaat zij 
trachten met een « Zie je nu wel 
wat wij durven... » een aantal 
twijfelaars terug te winnen. 

Veel zal dus afhangen (zie het 
groot aantal onbeslisten) van een 
weldoordachte en op bepaalde 
punten, gekoncentreerde verkie
zingspropaganda. 

H.V., Wilr i jk. 

SCHRIJVEN EN DRUKKEN ! 

Van Nemrod had ik graag ver
nomen wat een toetsteen eigen
lijk is (Wij van vandaag, blz. 7). 
Is het een steen om op te toeten, 
of een teen waarop men toetst ? 

R.W., 's Gravenwezel. 
N.d.R. Ergens tussenin zat een 
zetduivel. 

De redaktie draagt geen T«r« 
antwoordelijkheid roor de in* 
houd der gepubliceerde lezers* 
brieven. Ze behoudt zich Hel 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge« 
voerA 

van de redoktie 

verkiesingapsychose i s van de redakt ie 

Brussel , 21 februar i 1963 
Betr»: de wapens worden gescherpt . 

In de druk>:erij s t i j g t de temperatuur g e 
l e i d e l i j k » i'lachines worden naggzien en gesmeerd, 
de s t a p e l s pepier groeien aienderogen en begin
nen ze l fs de doorgangen t e beleoimeren, e r wor
den c l i c h é ' 3 geaiaakt voor de aff iches - onze t e 
kenaar heeft a l overuren geklopt - e r z i jn reeds 
banden .-aet een verkiezingsslogan gedrukt, k o r t -
CHu d e 

overgeslagen naar de werkplaa ts . 
Wij van de redakt ie van "WIJ" nsake n ons s t i l 

aan vertrcrrwd met de gedachte dat er drukke, ^ 
zeer drukke weken op komst z i j n , want we moeten 
n ie t a l l een ins taan voor het wekelijks numiaer 
van ons blad (dat op zich zelf ook een verande
r ing ondergaat isct het oog op de k i e s a t r i j d ) 
Tsaar met de klesprcpaganda komt veel nieuw werk 
or. de hoek k i ;ken : slagzinnen ^denl-Bn, ontwer
pen r.f,ksn, een nieuw na t iohaa l parrLflet k laa r 
niaksn en t i e n t a l l e n andere dingen meer. Tussen
in v.'crden vele herinneringen opreh.aald '.i.an vo
r ige kie.3karr.p.rni«^.3, in f larden van gesprekken 
verr.err.en de nie-rweTingen ie exploten van vroe
ger, teen de r^irt i j nog in haar kinderschoenen 

wordt daarbi j soms wel wat overdre-
ie TS.n die nieuwelingen een 'oeetje "te 

doen gaan". Kaar in elk geval : a l s het se in t j e 
van de parIementsontbind ing weerklinkt zu41en 
de veldbedden ook voor de dag gehaald worden, 
want dan wordt het h i e r een echt hoofdkwartier . 

s t cnc . Sr 
ven, kv;e£r 
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REGERING VAN DE 
LUCHTSPIEGELING 
Het staat dus vast • de gevallen regeling heeft, op de giond liggend, beslist dat de memve 

sti aaljagers « wam op het land zit te wachten >, van het type Mn age ofte luchtspiegeling 

zullen zijn, in plaats van de amertkaanse Notthiop. 

Het aantal werd voorlopig op 50 bepaald. 

Eminente juristen zijn onmiddellijk in het zadel geklommen t>m de regeling te veiwijten 

dat zij enkel nog met de « lopende zaken > bezig mocht zijrt en dat een aankoop van 50 

maal 50 miljoen fiank uiteiaard geen gewone dagelijkse uitgeve is. Daarop antwoordde on

ze onvolprezen V d.B. « dat de ekonomische belangen van het land moesten gevriiwaard 

xJ<orden ». 

Wanneer wij hier even in dit debat wil
len tussenbeide komen is het niet om tech
nisch te bewijzen dat de fianse vliegtuigen 
beter of slechter zouden zijn dan de ameri-
kaanse. Maar wij willen wél enkele punten 
belichten op financieel, ekonomisch en in
ternationaal gebied. 

De P.V.V. heeft haar intrede in de rege
ring gedaan onder de strijdleu/e van sane-
ling en koratrole van de openbare finan
ciën Om die doeleinden te verwezenlijken 
weid een vertrouwensman van de Société 
Générale tot minister van Financien ge
bombardeerd. Maar dat willen we voorlopig 
nog in het midden laten, evenals de onge
looflijke warboel die de fiskale hervorming 
nu geworden is (vooral dan de roerende 
vooiheffingen), en de zeer giote vooidelen 
die de financiële instellingen onder deze 
minister gekregen hebben. 

Wat ons echter in deze Mirage zaak op
valt, ts wel dat het jiiist de P V.V. is die 
hier tegen alle traditionele opvattingen in, 
een financiële hokus-pokus uithaalt door 
een gevallen regering miljarden te laten 
vastleggen die als zodanig niet op de begro
ting voorkomen. Het is een zeer gevaarh]k 
piecedent dat de sanering noch de kon-
trole der opmha'-e financiën zal ten goede 
komen ' 

Bovendien werd de begioting van Lands-
veidediging nog niet goedgekeurd, zodat el
ke wettelijke bazis voor deze verhandeling 
ontbreekt I 

Het tweede aspekt is, het ekonomische. 
's Lands belang is een groot wocn-d, dat 
hier te pas en te onpas wordt gebruikt. 
Hel valt echter gewoonlijk samen met of
wel de belangen van een of andere holding, 
ofwel van een of ander»" waalse onderne
ming. Zo is het ook'+iier weer het zijn de 
SABCA-fabrieken te Gossehes die een 
enorm belang hadden bi) de beslellmg van 

de Milages Voor hen wordt het alvast geen 
luchtspiegelirog ! Vlak na de koehandel met 
de Leopardtanks, waarbij slechts 25 U h. 
van de kompensaties naar bet vlaamse land 

Dat de P.V.V. bij uitstek de partij van de plaatsbezorgers is, werd reeds 
herhaaldelijk in alle niet-P.V.V.-bladen aangeklaagd. 
{{ De Standaard » vooral heeft ter zake zijn scherpste pijlen afgeschoten 
naar minister Grootjans. die nu wel zielsgelukkig moet zijn omdat hij 
tans minister-af is, zodat hij zich nu, zoals hij toen in een brief aan die 
krant aankondigde, met gelijke wapens zal kunnen verdedigen. 
Dat de P.V.V. o«k al een liberaal reisbureau was, is nunder geweten. En 
toch! 

P.V.V.- REISBUREAU 
Op zijn jongste uitstap naar Centraal-Amerika beeft minister van Buiten
landse Handelsbetrekkingen De Winter zich doen vergezellen door zijn 
pvtijgenoot Gillet en op de recente Belgische Technische Week te 
Warschau waren de twee parlementaire afgevaardigden, de heren Boey en 
Hannotte, « toevallig » ook beiden P.V.V.-ers. 
Nu is echter het liedje u i t ! Wat jammer! 

gaan en 55 t. h. naar Wallonië (vooral 
ABR te La Louvièie), komföeze slag liard 
aan voor de vlaamse ekonomie. 

Door minister Urbain werd destijds het bedrijf « Celluloses des Arden

nes » rijkelijk bedacht met de grootst mogelijk regeringssteun en voor

delen. Na een drietal jaren werken geraakte het bedrijj echter in moei

lijkheden. Dat had men echter — o.ni omwille van de ongunstige vesti

gingsplaats — reeds van bij de oprichting kunnen voorzien. 

Nu heeft de regering er voor gezorgd dat de fabriek rechtstreeks een 

vremie van 6 % op het omzetcijfer ontvangt Door deze ekonomisch to

taal onverantwoorde vorm van steun aan dit waals bedrijf heeft de rege

ring V.d.B. haar beleid besloten met een toppunt van idiotie : het « prio-

tité pour la Wallonië » is nu uitgemond in een regelrechte ekonomische 

nonsens-polittek ! En dat alles met de schuldige medeplichtigheid van de 

vlaamse C.V.P.-ers ! 

PRIORITE POUR LA WALLONIË! 
Wat houdt de grote en kleine industriëlen in Vlaanderen tegen om 

ook 6 % regeringssteun op hun omzet te vragen 7 Ze zouden echter een 

post pakken, moesten ze het vragen ! 

Terwijl Wallonië eens te meer miljarden en miljardenbedrijven — 
zoals Petrochim — ontvangt, worden in Vlaanderen de rijen werklozen 

voor de stempelburelen steeds langer. De vlaamse jeugd wordt van de 

schoolbanken naar de stempellokalen gestuurd, omdat er « priorité pour 

la Wallonië » is ! 

En de vlaamse C.V.P.-leider De Saeger krijgt op hetzelfde ogenblik 

in « La Libre Begique » een komplimentje « omdat hij zoveel kredieten 

aan Wallonië heeft gegeven ». 

MERCIER-VANROEY-SUEflEIiS 
In het TV-pro-gramma « Panorama » van vorige week werd kardriiéwl %we-nein géïntertnewd 
dooi Willy Cather emer Lewven en ai wat daarbtj kom f kuiken. 
Het was een kardinaal die bipta met meer te herkennen bleek : nmzeker schuhtvg, gefor
ceerd glimlachend En die «yp een bepaald ogenbhk eindelijk de histormhe mtipraak 'leed 
« dat het netrmmal is dat katolieketk mm mening verschtUeti m -areieldse zaken >. Deze uit
spraak u zo belangrijk, dat we er even bij §ttlsiaan. 

De kardinaal doelde natuurlijk op de die
pe onenigheid bij de belgisdie bisschoppen 
over de overheveling vam Leuven-Frans, En 
inderdaad is het op lichzefl niet wereld 
schokkend, dat gelovigen over konkrete 
aaidse problem^en niet akkoord geraken Zo
als tn Groot-Brittannie een katotiek zowel 
konservatief ais lahoin of nationatïst welsh 
of schots kan ftenimen. Zoals een frans ka-
toliek voor ol tegen (de katoliek) De Gaul 
Ie kan zijn. 

Maar het is wét goed. dat wtj hier m 
België deze uitspraak in vetjes afdrukken 
en n«^ eens extra onderstrepen. Want de 
tijd is nog niet zo lang voorbij dat Mer-
ciej ei het geloof bij baalde om hogei on
derwijs in het Nederlajids af te wijzen. Dat 
Van Roey in zijn beruchte brief tegen de 
vooroorlogse vlaams nationalisten België 
als enig zaligmakende ttruktuur aanwees. 
Dat ten slotte de zeer laattijdige bekeerling 
De Smedt in 1958 het zware zonde noem 
de, voor de Volksunie te stemmen ! 

Datgene wat in Rome en m het builen 
land als normaal werd aanvaard, bleek ket
terij en veidoemeais eens de belgische grens 
overgestokeji. Tot nu in 1963 de kardinaal, 
primaat van België, progressi&t te Rome en 
reaktiounair te Brussel, officieel bevestigt 
dat katolicken geiust van politieke mening 

kunnen verschillen. Het was inderdaad 
niet meer vol te houden dat eenvoudige 
gelovigen niet zouden mogen, wal de bis
schoppen zélf noodgedwongen moesten 
vaststellen : dat een klooi Vlamingen en 
fran*spiekertden scheidt en dat de unitaire 
staatsopvatting naar de folklore moet ver
wezen worden. 

En wi| denken hier lenig aan het ver
toogschrift dat in 1958 onder de titel 
« Vlaanderen eerst > door een fcSoo&teïting 
onder de schuilnaam « A Te^tibns » werd 
uitgegeven en waarin de vertiezingsricbt-
tijnen van de kaïdinaal die in juni 1957 
waren medegedeeld, op de korrel wer
den genomen. Scherp, duidelijk en ge>taafd 
met een macht van citaten. 

Wij herlezen het hoofdstuk < God-^dienst 
en Politiek » uit het prachtige boek vaa 
mgr. Dondeyne « Geloof en weield » (19()2) 
en vinden daar een moedige stellingname 
voor de dckonfesMonahzering van de par
tijen en vooi de politieke virflieid van de 
katolidk. 

Wif brengen hiei hulde aan de velen die 
voor en na de oorlog, onder zware gcwe-
tensdruk. weigelden te kiezen tussen een 
katoUeke en een vlaams nationale oveitui-
ging 
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f. VAN DER ELST 

VOLKSUNIE WIJST DE WEG 
Mogen wij er even aan herinneren dat jarenlang de Volksunie alleen stond om de 

overheveling van Leuven-Frans naar Wallonië te eisen ? 

Reeds in 1962 heeft de Volksunie-fraklie in de Kamer een wetsvoorstel ingediend 

om de taalwetgeving ook op hef universitair onderwijs toe te passen en aldus Leu-

ven-Fians tot ve)hiiis te veiplicliten. 

Toen in 1963 de bewogen debatten plaats grepen m het parlement rond de nieu

we taalwetten stond de Volksunie gans alleen om de faciliteiten die toen door de 

C.V.F , ook door de vlnamse C.V.P. geëist werden voor Leuven-Frans, te bestn]-

den Onze amendementen, die beoogden ook de Univeisiteii van Leuven te onder-

wet pen aan de taalwet en de kaste-scholen van Hevetlee te schrappen uü de wet, 

weiden mei s:eileund. 

De Volksunie heeft dan ook tegen de
ze taaiwelten gestemd. Slechts drie 
Vlaamse C.V.P. volksvertegenwoordigers 
(Evskens. Van den Daele en Verbaan-
dert hebben toen geweigerd deze wetten 
te stemmen. 

Nog in 196.5, toen de wet op de uni
versitaire expansie in de Kamer gestemd 
weid. vonden wij geen steun om de in-
plantuig van een deel van de franse fa-
kiilteit voor geneeskunde van Leuven in 
de brusselse agglomeratie te bestrijden. 
Wi] stonden alleen om het s tandpunt te 
verdedigen dat de franse afdeling van de 
leusense universiteit volledig naar Wal
lonië, en niet naar Brussel, moest o\er-
g( olaatst worden. 

l o e n in 1960 na de beiuchte veror
dening van de bisschoppen gans het 
Vlaamse land in beroering kwam, dien
de \olksvei tegen woord iger Verroken 
71 pi weisvooisiel in. Doch in de Kamer 
\( ik la.mie 11 IJ bij wijze van veront
schuldiging, dat /ijn ware bedoeling 
was <i deze beroering te dempen, de slo
gans te desloganizeren en daarom een 
tekst te vinden die deze beroering tracht 
op te \angen o. Z i p doel was niet de 
oolossing van het probleem Leuven, zo
als geèist door de vlaam.se openbare me
ning, maat alleen maar de beroering te 
dempen en de regering te redden 

()ok nu met zijn interpellatie, heeft 
dt heer \ crroken een dubbelzinnig spel 
gespeeld Fens te meer was het niet zijn 
bedoeling het probleem scheip te stel 

len, de regering voor haar verantwoorde 
lijkheid te plaatsen. 

Hij heeft uitdrukkelijk verklaard dat 
hij de regering niet in moeilijkhecV;n 
wilde brengen, dat zijn interpellatie niet 
gci id i i was tegen de regering. 

De bedoeling was eens te meei de 
Vlaamse openbare mening te paaien en 
zand in de ogen te strooien. Indien de 
legering toch gevallen is, dan is het on
der de druk van de vlaamse openbare 
mening die geen genoegen meer nam 
met vage en dubbelzinnige verklaringen. 

Indien de vlaamse C.V.P. op dit ogen
blik er voor terugschrikt een kompromis 
te aanvaarden, en iedereen weet wat een 
kompromis zou betekenen, is het uit 
schrik voor de verkiezingen die wcllidit 
onvermijdelijk zijn en die in ieder ge
val volgend jaai moeten plaats vinden. 

Iedereen weet dat de vlaamse C.V.P. 
niet eensgezind is, dat haar houding be
paald wordt door de schrik van een aan
tal mandatarissen die zich bij de a.s. ver
kiezingen bedreigd weten. 

Het gevaar is groot dat de vlaamse 
C.V.P. na de verkiezingen door de knie
ën gaat om de C.V.P. te redden, om zgz 
het land te redden, om de vorming van 
een regeling mogelijk te maken. 

Er staat trouwens veel meer op het 
spel dan alleen de kwestie Leuven. 

De volgende legislatuur zal in vele op
zichten beslissend zijn : er is ook de 
grondwetsherziening (en de vlaamse 
C V P. heeft de grendelgrondwet, waar-

TWEEMAAL LEUVEN 

door de vlaamse meerderheid in het 
parlement machteloos gemaakt wordt, 
aanvaard !), er is het probleem Brussel, 
er zijn de plannen van de P.V.V. 

De inzet van de verkiezingen is dus 
bizonder belangrijk. Wie even wil na
denken zal tot het besluit komen dat het 
vlaams belang eist dat de Volksunie als 
een .steike vlaamse partij uit deze verkie
zingen komt, omdat alleen de Volksunie 
een zekere waarborg biedt en de grendel 
moet /ijn, niet op de vlaamse demokra-

tische meerderheid, maar op de deur 
die leidt naar koehandel en kompromis-
sen, naar nieuwe vlaamse nederlagen, 
naai een nieuw Hertoginnedal . 

De Volksunie alleen kan in dit land 
vernieuwing brengen, kan de P.V.V. de 
voet dwars zetten en de vlaamse C.V.P. 
en de vlaamse B.S.P. dwingen, uit /cll-
behoud, een moedige en konsekv\ciue 
houding aan te nemen waar het gaat om 
elementaire vlaamse belangen, niet al
leen op taalgebied, niet alleen op kul-
tureel gebied, maar ook op sociaal cko-
nomisch gebied. 

Want , vergeten we het niet, ook op 
sociaal-ekonoiiiisch gebied moet het 
vlaamse land zich scherp te weer stellen 
tegen de politiek van voonang \qor 
Wallonië I 

Mr. F. VAN DLR ELST, 

\ ()lksvertei>env\(K>i(i '>cr. 

DE WERKLOZE 

Leuven tweemaal in het nieuws : eerst wegens de sluiting van de A.B.R.-jabrie-
ken. later wegens de januari-revolutie van de studenten. Tweemaal het unitaris
me en de patriotieke achterlijkheid aan het werk. De eerste maal om eens te 
meer door fabriek^sUating in Vlaanderen pnonteit aan Wallonië te geven. De 
tweede maal door van de universiteit het simbool te maken van een reeds tang 
overleden aftands eenheidsstatuut. Sociaal-ekonomisch én kultureel : steeds de

zelfde vijanden, steeds dezelfde slachtoffers.^ 

De huidige krizis komt zeer ongelegen, zo wordt op alle tonen gezongen, om
wille van de sociaal-ekonomische toestand. Dat is een waarheid als een koe : 
maar dan moet men eraan toevoegen, dat geen enkele krizis gelegen komt. En of 
het geweten van de regering zo zuiver is willen we betwijfelen, vooral dan op het 
gebied van de werkloosheid : de werklozen die vooral in Vlaanderen te vinden 
zijn, zoals we verder zullen aantonen, en die nu zo opeens de voornaamste zorg 
uitmaken van Omer Vanaudenhove en van de P.V.V. de schoonmoeder van de ge
vallen ploeg. 

In tabel 1 geven we het daggemiddel-
de van het aanta l gekontroleerde werk

lozen voor de glorieuze regeringsperio
de Van den Boeynants-De Clercq. 

Tabel 1. 
Volledige werklozen 

Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Gedeeltelijk weikloi 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Totaal van de gekon 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

Gemiddelde 1965 

20.330 
11.850 
32.180 

.en 
29.219 

7.588 
36.807 

troleerde werklozen 
49.549 
19.438 
68.987 

7906 

25.284 
13.439 
38.723 

28.090 
7.639 

35.729 

53.374 
21.078 
74.452 

1967 

39.693 
21.855 
61.548 

32.507 
13.363 
45.870 

72.200 
35.218 

107.418 

De cijfers werden echter werkeli jk 
i l a rmerend gedurende de jongste maan
den en stegen tot niet minder dan 
191.220 werklozen voor de week van 4 
tot 10 februari 1968, waarvan 90.662 
volledig en 100.558 gedeeltelijk werklo
zen 

Het is dus een verdriedubbel ing t.o.v. 
het gemiddelde van 1965 ! Het is een er
gerlijk en triest pa lmares van de aftre
dende ministers , een toppunt van onbe
schaamdheid voor de P.V.V. die daar 
nu mee durft schermen om de krizis 
inoppor tuun te vinden. 

Naast de recente s terke stijging zijn 
er nog enkele andere faktoren die ab
normaal zijn : het hoge aantal werklo
zen bij de normaal arbeidsgeschikten 
en de jongeren, en de zware last die 

weer eens te meer de vlaamse gewesten 
moeten dragen. 

Het d e c e m b e r n u m m e r van het Statis
tisch Tijdschrift wijdt een bi jzondere 
bijdrage aan de evolutie der werkloos
heid sedert 1958. Hieruit bli jkt dat ge
middeld voor de periode 1958-1967 18 % 
der mannel i jke werklozen en 37 % der 
vrouwelijke tussen 20 en 40 j aa r oud 
waren. Dit is zeer bedenkeli jk, vermits 
het om de meest aktieve leeftijdsgroep 
gaat. Vooral voor de vrouwen is deze 
toestand ernstig, zeker wanneer men er 
mee rekening houdt dat de periode 
1959-1964 er een van hoogkonjunktuur 
was. 

In tabel 2 geven we de evolutie van 
de werkloosheid per taalgebied voor de 
periode 1964-1967. 

Tabel 2. 
Brussel (regionaal bu reau) 
Frans taalgebied 
Neder lands taalgebied 

1964 

6.653 
16.153 
28.581 

1965 

6.310 
19.570 
31.720 

1966 

6.2,51 
24.828 
29.874 

1967 

8.507 
35.840 
41.100 

Sinds 1964 word t een verhoging van 
de werkloosheid in alle provincies vast
gesteld, vooral in Limburg. Henegou
wen en Luik. Vooral het overwicht van 
Vlaanderen ig opvallend, te meer daar 
de waalse werklozen prakt isch uitslui
tend uit ingevoerde vreemde werk
krachten bestaan die op een tamelijk 
•willekeurige wijze t i jdens de hoogkon
junk tuur werden « ingevoerd ». 

Bovendien moet het leger der pende
laars dat vooral uit Vlamingen bestaat , 

mee in aanmerking genomen worden 
om een juist en volledig beeld te krij
gen. 

De cijfers vormen een s t r iemende 
veroordeling van de eenzijdige rege-
ringspolitiek die erop gericht is vooral 
de waalse gewesten te bevoordeligen 
met investeringen of kompensat iebe-
stellingen (o.m. voor de Leopardtanks 
en de Miragevliegtuigen). 

E. Slüsse. 
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GROTE PARTIJ HOL 
De huidige politieke krizis heeft de traditionele partijen en voor
al de traditionele partijleiders volkomen verrast en tegenover 
een politieke evolutie geplaatst, waartegen ze niet in het minst 
opgewassen zijn. Men kan niet tientallen jaren ongestraft een 
fundamenteel probleem uit de weg gaan of zelfs voorwenden dat 
het niet bestaat. Wanneer dit probleem dan plots in al zijn drei
gend gewicht en omvang oprijst, is het normaal dat zij die het 
bestaan ervan loochenden, er het noorden bij verliezen. 

Een t ipisch voorbeeld daar-
is de afgetreden p remie r Van
den Boeynants , die ju is t om
wille van zijn al te zakelijke af
koms t en milieu en omwille 
van zijn brusselse mental i te i t 
de noodzakeli jke refleks mis t 
om dit fundamenteel probleem 
in zijn juis t perspektief te zien. 
Dit gemis werd hem noodlot
tig. Zo zijn er in de top van de 
par t i jen velen, die zich be t r ap t 
voelen op een leemte in hun po
litiek denken en handelen en 
ook op een schromeli jk gemis 
aan kontak t met de openbare 
mening. Wanneer er zich dan 
een leuvense korts lui t ing voor
doet , is het begrijpelijk dat de
ze par t i j le iders zich als in een 
luchtledige voelen geslingerd, 
vooral wanneer ze nu nog niet 
tot inzicht gerijpt zijn. 

Dat is momentee l het geval 
bi j de CV.P., die in drie par t i j 
en dreigt ui teen te vallen. Dat 
is ook een der redenen w a a r o m 
in formateur Segers (precies 
een der C.V.P.-voormannen die 
he t mins t opens taa t voor de 
werkel i jke problemat iek in dit 
land, doch die een specialist is 
van de kombine) de krizis 
poogde te rekken, ten einde 
zijn par t i j de gelegenheid te 
geven alsnog de bars ten dicht 
te pleisteren. 

Een gesplitste C.V.P. moet 
globaal gezien met een elekto-
rale katas t rofe rekening hou
den . Is het echter ook tot de 
C.V.P.-leiders doorgedrongen, 
da t hun par t i j in beide gevallen 
een slechte elektorale beu r t 
m a a k t ? Een haast ig en opper
vlakkig bi jeengehouden C.V.P. 
zal immers in de 3 gebieden in 
de taalkwest ie een verschillend 
s t andpun t innemen en mis
schien sociaal-ekonomisch één 
verkiez ingsprogramma belij
den, wa t in beide landsgedeel
ten tot tegenstri jdige interpre
tat ies zal leiden. Het is trou
wens bij deze — en ook bij de 
andere par t i jen — gewoonte, 
verschillend luidende verklarin
gen en versies ten beste te ge
ven al naargelang de bestem
ming van deze verklaring. Een 
verspreid « mars je rende » 
C.V.P. zal daa rdoor op slag 
niet meer kunnen bogen op de 
s ta tus van de s terkste pa r t i j , 
zelfs niet van de grote par t i j . 
Dat speelt dus ook elektoraal 
ten nadele van de C.V.P., zelfs 

indien beide vleugels in Vlaan
deren resp . Wallonië de « radi-
kale par t i j » ui thangen. Het zal 
hen niet ba ten , wan t iedereen 
weet dat hun « radikal isme » 
— voor één keer, en dan nog — 
met de groots te moei te letter
lijk werd afgedwongen door 
hun respektieveli jke bazis. De 
C.V.P. zit dus letterl i jk in he t 
slop. 

Bij de B.S.P. is de verdeeld
heid niet minder groot, zoals 
ui t haar twee vleugelkongres-
sen is gebleken. Tijdelijk kon 
deze verdeeldheid op de achter
grond geduwd worden, doch al 
dadelijk stelt zich in het brus
selse (evenals voor de C.V.P.) 
het vraagstuk van de samen
stelling der lijsten. De franko-
fone socialisten in het brussel
se verzetten zich tegen het op
nemen c: in goede orde » van 
Vlaamse kandidaten. Voor het 
geval dat ze hun zin krijgen, 
kan dit niet anders dan een 
Vlaamse reaktie ui t lokken in 
de B.S.P. die tans de travaillis-
tische snaar betokkelt , de «een
heid van alle werkers ». Als op-

pozitieparti j kan dit liedje tij
delijk gezongen worden, m a a r 
daarna ? Als de verhoopte elek
torale winst niet zo hoog zou 
blijken te zijn en als de B.S.P. 
de weerslag zal ondergaan van 
de verdeling van de C.V.P., die 
hoe dan ook verder zal schrij
den : wat dan ? 

De P.V.V. ten slotte speelt de 
franstalige kaar t totaal uit. En 
gelijk de B.S.P. hoopt stem

men van katolieke arbeiders te 
zullen winnen, spekuleert de 
P.V.V. op de dezertie van de 
frankofone katolieke bourgeoi
sie in een kampanje met de al
ler laatste belofte, die ze nog 
kan doen (en zoals de vorige 
niet zal kunnen houden) : het 
behoud van de unitaire staat . 
Het is duidelijk dat de P.V.V. 
een frankofone, een brusselse 
part i j is, die in Vlaanderen 
haar zwakste aanhang heeft en 
die er tans door de Volksunie 
zal weggevaagd worden. 

Van de drie tradit ionele par
tijen is de C.V.P. virtueel geen 
eenheidspart i j meer, staat de 
B.S.P. een zelfde lot te wachten 
en is de P.V.V. in belgisch ver
band een romppar t i j , die 
Vlaanderen mag afschrijven. 

VOLKSUNIE STEMMEN 
VEILIG STEMMEN 

INFORMATIE 
Er zijn ten slotte ook pijnlijke toestanden wRarorer men 

toch lachen kan. En voor we allen, met dodelijke ern.st, de 
verkiezingsstrijd Ingaan, mag een dergelijke gelegenheid niet 
verloren gaan. Want niet zo heel lang geleden heeft in het 
oerdegelijke, want jezuïtische, tijdschrift « America > een 
even oerdegelijke en geleerde heer, want jezuïet, een artikel 
gepleegd over « Leuven » dat niet onhekend mag hlijven 
in de stad en in het land waarover wordt geschreven. 

De schrijver van het artikel schijnt een tweetal jaren te 
Leuven gewoond te hebben, maar heeft zich natuurlijk nooit 
de moeite getroost de taal en streek te leren. Iets wat hem 
in staat stelt met volledige kennis van zaken te informeren 
en te oordelen. Dit gebrek aan talenkennis verklaart echter 
beslist niet alles. Want de reeks van de vergissingen of van 
de verkeerde voorstellingen is heel wat groter en belang
rijker. 

Een sobere opsomming geeft het volgende beeld : 

— de hedendaagse Belgen zijn afstammelingen van de 
Belgen over wie Julius Caesar heeft geschreven (eeuwen 
geschiedenis en bv. maar de gehele periode van de volks
verhuizingen in Europa zouden dus volledig zonder invloed 
over ons zijn heen getrokken, iets wat waarschijnlijk zelfs 
de Libre niet zal durven beweren !) : 

— sinds de stichting van de leuvense universiteit reeds 
zonden de Walen hun dochters naar I^euven om er de lessen 
te volgen (wie ook maar iets weet over de geschiedenis van 
de toelating van meisjesstudenten te Leuven of zelfs maar 
van de toelating tot hogere studies in het oude Europa in 
het algemeen, weet dat alleen een Amerikaan een dergelijke 
« vergissing » ban maken !) ; 

— de leuvense universiteit zou reeds in de achttiende 
eeuw het Frans als voertaal hebben aangenomen (toen de 
universiteit tijdens de franse bezetting werd gesloten was 
de voertaal en de taal van de kursussen nog altijd het Latijn, 
zoals trouwens na 1815 te Gent en te Luik ook nog in het 
Latijn werd gedoceerd) ; 

—r de Vlaamse handelssteden zouden reeds in de twaalfde 
eeuw het Frans als bestuurstaal hebben genomen (zelfs in 
het boergondische tijdperk en tijdens de toch zeer frans
kiljonse Oostenrijkse bezetting bleef integendeel de eigen 
volkstaal ook de bestuurstaal in de belangrijke handels
steden !) ; 

— de eerste kursussen in het Nederlands zouden te Leu
ven pas vanaf 1932 gegeVen zijn (de eerste kursussen date
ren in feite van 1911 — toch nog altijd twintig jaar vroe
ger !) ; 

—dat enkel een « klein aantal » Walen weigeren Neder
lands te leren (waarschijnlijk nagegaan en berekend door 
iemand die zelf geen twee woorden Nederlands kent !) ; 

—de franstalige sektie van de leuvense universiteit zou 
tweeduizend professoren tellen (zelfs als alle lesgevers als 
professor worden beschouwd is dat nog meer dan de helft 
te veel ! Maar indrukwekkend is het wel, vooral als men 
weet dat andere buitenlandse nieuwsbronnen weten te ver
tellen dat één van de voornaamste oorzaken van de krizis 
is dat er niet genoeg nederlandstalige lesgevers kunnen ge
vonden worden) ; 

— de overheveling van de franse afdeling naar Wallonië 
zou verder een half billioen dollars kosten (een niet te lage 
schatting is in dollars niet meer dan tweehonderd miljoen 
dollars !). 

En dit is nog niet eens een volledig overzicht van wat er 
la dU éue ai-tikel te vinden is. Wel is er ook een zekere een-
t()nighei«i In der.e buitenlandse « informatie » : ze werden 
allen door dezelfde bron geïnspireerd en in dezelfde kris-
telijke geest van liefde voorgelicht, nl. door de totaal 
betrouwbare en volledig waarheidslievende en diep kriste
lijk liefdevolle diensten van de échte katolieke en universele 
en intelligent objektieve «université catholique de Louvain». 

NEMROD. 
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PETROCH DE ZWARTE REEKS 
Na zware druk vanwege de regering zag de petrochemische nij

verheid Petrochim af van een voorgenomen investering op de lin-

ker-Schelde-oever te Antwerpen. 

Overtuigd dat de inplanting van Petrochim in Wallonië eco

nomisch fout is, stelde het bedrijf voor de « overheveling » naar 

Wallonië zeer zware financiële voorwaarden. 

BRUSSEL DOET NIETS 

DIAMANTINDUSTRIE KAPOT? 
Zware onweerswolken trekken zich samen boven de hoofden 
van duizenden hardwerkende diamantbewerkers en bewerksters. 
De diamantindustrie verschafte tot voor enkele maanden aan 
J5.000 mensen werk, hoofdzakelijk m de provincie Antwerpen. 

Al deze mensen worden bedreigd in hun broodwinning en 
in hun bestaanszekerheid en voor velen is het gevecht voor het 
overleven reeds begonnen. 

Een diamantbewerker is se
dert jaren gewoon aan inzin
kingen in de diamantindustrie. 

De nu Tieersende inzinlcing is 
echter van die aard dat ze het 
inltomen van de diamantbe
werkers als het ware halveert 
En nog veel erger is dat voor 
de onmiddellijke toekomst 
weinig hoop is op herleving. 

De moordende konkurrentie 
uit India is langzaam bezig de 
diamantindustrie in Vlaander-
ren volledig te wurgen. Twin
tig- tot veertigduizend diamant-
bewerkers staan klaar in India, 
waarvan de vorming en de be
roepsbekwaamheid ongeveer 
80 % van de bekwaamheid van 
onze diamantbewerkers haalt. 

Al deze mensen werken aan 
lonen die voor onze normen 
bespottelijk laag zijn. Maar 
vopral de Indiase staat is 
rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de grove verstoring van 
de markt der afgewerkte dia-
mantprodukten De indiase 

handelaars kopen ruwe dia
mant te Antwerpen en laten ze 
bewerken in India tegen voor
delige voorwaarden, dank zij 
de lage lonen. * • -

Tot op heden is de regering 
schromelijk in gebreke geble
ven bij de aanpak van dit ern
stig probleem. Voor de dia
mantbewerkers is het ook weer 
een grote handikap dat ze Vla
mingen zijn en dat men te 
Brussel meent dat er voor de
ze tipische « antwerpse » in
dustrie niets moet worden ge
daan. 

De regering schijnt te verge
ten dat de diamantindustrie 
een hoge deviezenwinst ople 
vert en van groot belang voor 
het in evenwicht houden van 
onze belastingbalans, vooral 
door de uitvoer naar Amerika. 
Terecht beklagen de diamant

bewerkers zich bitter over het 
uitblijven van ingrijpende 
maatregelen van de regering 
Zij maken zich de bedenking 
dat de diamantindustrie geen 

aandacht krijgt te Brussel, om
dat zij toch maar in de Kem
pen, in Vlaanderen, is geloka-
lizeerd. 

De direktie rekende uit dat 
een inplanting in Wallonië — 
wegens de ongunstige mogelijk
heden en de bijkomende uitga
ven, voor een bedrijf een meer
uitgave per jaar zou meebren
gen van 100 miljoen fr, 

Gerekend over een termijn 
van 15 jaar zou de staat dan 1,5 
miljard dienen te betalen, on
middellijk te voldoen natuur
lijk. Bovendien zou de regering 
ook nog het aanleggen van de 
pijpleiding voor aanvoer der 
grondstoffen uit Antwerpen 
voor een bedrag van 800 mil
joen, en ook nog de bouw van 
een stuwdam moeten voor haar 
rekening nemen. 

Tot grote verbazing van de 
firma nam de regering deze 
voorwaarden aan en gaat de 
vestiging te Le Feluy door. Op 
een totale investering van 4,5 
miljard krijgt dit bedrijf dus 
een geschenk van de helft. 

Wij stellen de vraag of Pe
trochim bij het opgegeven ver-
liescijfer van 100 miljoen per 
jaar niet heeft overdreven. 
In deze veronderstelling, die 
we helemaal niet kunnen uit
sluiten in het licht van de be

grijpelijke voorkeur van het 
bedrijf voor het antwerpse ha
vengebied, bezorgde de rege
ring onbezonnen en vrijwel 
zonder kontrole honderden 
miljoenen, zelfs miljarden aan 
deze topkapitalisten ! 

En wat zal er gebeuren bin
nen 15 jaar ? Weer een subsi
die van 1,5 miljard om het be
drijf nog eenzelfde termijn in 
Wallonië te houden ? Spijts de 
grote woorden en de arrogante 
bluf van Van den Boeynants 
blijkt meer en meer dat zijn 
bewind een groot gevaar was 
geworden voor de belgische 
ekonomie (vooral de Vlaam
se !) en voor de staatsfinancies. 
En dat allemaal omdat Wallo
nië moet vertroeteld worden. 

De P.V.V.-C.V.P.-regering — 
met inbegrip van de vlaamse 
C.V.P.-ministers — is voor 
Vlaanderen ook op sociaal-eko-
nomisch gebied een ramprege
ring geweest. Vlaanderen werd 
beroofd van tientallen bedrij
ven en de vlaamse belastingbe
taler bestolen voor tientallen 
miljarden. 

En de vlaamse jeugd staat 
aan de stempellokalen l 

HIEUW SCHANDAAL VAN OFFELEN! 

AMERIKAANS BEDRIJF UIT 
ONZE KEMPEN GEGOOID 

Weer haalde het brusselse P.V.V.-licht Van Offelen een ongemeen 
vuile streek uit tegen de vlaamse bevolking. Dag na dag komt 
méér klaarheid in de anti-vlaamse politiek van de regering Van 
den Boeynants-De Clercq inzake streekontwikkeling en industri-
alizatie. 

Niet alleen haalden de C.V.P.-
er Urbain en de P V.V.-er Van 
Offelen kandidaten voor nieu
we industriën weg uit het ant
werpse havengebied en dwon
gen hen — met vele miljarden 
uit de zakken van de belasting
betalers — naar Wallonië te 
gaan 

Sedert maanden verhindert 
Van Offelen een amerikaans 
bedrijf uit de tosfatensektor 
zich te vestigen in de industrie
zone van Geel Punt De betrok
ken firma die een duizendtal 
arbeiders zou tewerk stellen. 

waarmede een investering van 
meer dan 1 miljard is gemoeid, 
liet sedert enkele maanden per 
brief haar voorkeur blijken 
voor een investering in de ant
werpse Kempen. 

Van Offelen doet alsof hij de
ze brief en de vele herinnerin
gen aan dit schrijven niet heeft 
ontvangen. Dat wil met andere 
woorden zeggen dat dit belang
rijk amerikaans bedrijf wordt 
wandelen gezonden, enkel en 
alleen omdat het zich tegen de 
wil van de P.V.V.-er wil vesti
gen in het kempisch ontwikke

lingsgebied. 
Nog steeds willen de P.V.V.-

en C.V.P.-warhoofden de Kem
pen doen boeten voor de vesti
ging van de Amoco-fabriek te 
Geel. Volgens deze heren werd 
Amoco aan Wallonië « ontsto
len » en zij saboteren nu open
lijk elke nieuwe industrievesti
ging in de Kempen. 

En wanneer een amerikaans 
bedrijf ondanks ongehoorde 
druk vanwege Brussel toch in 
de buurt van Antwerpen wil 
blijven, dan gooit men deze 
buitenlanders gewoon aan de 
deur. Want daar komt de onbe
leefdheid en de dwarsdrijverij 
van Van Offelen op neer. Hebt 
U iets recht te zetten, Van den 
Boeynants ? 

•'^4Z4s-
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ANDAAL 
(CACO). Als men de ministers van de uittredende regering Van 
den Boeynants mag geloven, hebben ze zich bij de keuze van de 
Miragëvhegtuigen laten leiden door bekommernissen van soci' 
aal-ekonomische aard : ze moesten zich haasten of er zou per
soneel ontslagen worden bij de vliegtuigfabrieken Sabca. 

We geloven er niets van. De aankoop van nieuwe jachtbom
menwerpers stond al sedert 1960 aan de orde, en niemand kan 
een normale uitleg geven voor het feit dat, na jaren aarzeling, 
het dossier tans overhaast en in een sfeer van intrige en schan
daal in enkele uren werd afgewerkt. 

In 1960, in de tijd van de re
gering Eyskens, hadden te 
Brussel allerlei kontakten 
plaats met europese en ameri-
kaanse vliegtuigbouwers. De 
toenmalige ministers van Eko-
nomische Zaken, de P.V.V.-er 
Van der Schueren, en van 
Landsverdediging, de C.V.P.-er 
Gilson onderhandelden met een 
groep noordduitse vliegtuig-
konstrukteurs, o.m. met de 
Vereinigte Flugtechnische Wer-
ke van Bremen en een daaraan 
beantwoordende fabriek van 
Hamburg. 

P I E P , V I V A R I O ..ï 

De besprekingen met de 
Duitsers werden voortgezet na 
1962, onder de regering Lefè-
vre, toen B.S.P.-er Spinoy mi-
nist^r^pn Efepgoi-aisg^^ ?ai|eg«, 
vvas, en C.V.Ï*. er P.W. Segèrs 
het departement Landsverdedi
ging op zeer persoonlijke ma
nier beheerde. Zijn kabinets
chef was generaal Vivario, die 
hij enkele maanden geleden tot 
stafchef liet benoemen in de 
omstandigheden die voor de 
Vlamingen biezonder ergerlijk 
waren. 

Wat die twee mensen met el
kaar verbindt zou wel nader 
mogen onderzocht worden. Ze 
hebben in die eerste zestiger ja
ren de élite van de europese 

vliegtuigbouwers ontvangen 
en allerlei voorstellen onder
zocht en bewerkt. 

. . EN P.W. SEGER5 

De keuze van Mirage-vliegtui
gen wordt doorgaans voorge
steld als technisch onaan
vechtbaar. Men kan eraan twij
felen. De Mirage's zullen moe
ten vliegen in het kommunika-
tie- en signalizatiesisteem van 
de NATO, en de apparatuur die 
daarbij past kan Frankrijk er 
niet bijleveren. Dus zullen nog 
honderden miljoenen moeten 
uitgegeven worden voor het 
monteren van computer-achti-
ge apparaten op de Mirage's. 

We nemen aan dat Bell Te
lephone bij de levering ervan 
zal betrokken worden, en in
dien (i^t zo is verheugen we gi; 
ons sev^i 1^ erts gfelletj.\ve dan 
zonder konimentaar, vast dat 
de naam P.W. Segers eens te 
meer in één adefn genoemd 
wordt met miljarden-orders 
van allerlei aard. 

Het is voorbarig de prijs van 
één Mirage-vliegtuig te ramen 
op 60 a 65 miljoen fr., en de 
prijs van de hele bestelling 
(106 vliegtuigen) op 6 a 7 mil
jard. Er zullen nog ettelijke 
miljarden bijkomen, indien 
België dezelfde ervaringen op
doet als Zwitserland. De Zwit
sers hebben eveneens Mirage's 
besteld, maar nadien bleek dat 

het gebeurd was op een onvol
ledige technische bazis, en kwa-

anen er zoveel kosten bij, dat 
*Öe Zwitsers de oorspronkelijke 
bestelling slechts gedeeltelijk 

Maar werden de parlementsle
den volledig ingelicht over de 
voorstellen die aan België niet 
alleen door Lockheed (Kana-
da) en Northrop (V.S.A.) ge-

DE MIRAGES 
konden doen uitvoeren. Het 
voorziene budget was voortij
dig totaal uitgeput. 

We hebben geen redenen om 
één of ander vliegtuigtipe op 
zichzelf beter te achten dan de 
Mirage's van Bloch-Dassault. 

ALS EEN DUIVEL UIT HET DOOSJE 

daan werden, maar ook door 
de Zweedse Saab, bouwers van 
de « Draken », een tipe dat kon 
gemonteerd worden samen met 
bovenvermelde noordduitse 
kombinatie ? 

WOORDBREUK 

Werden ze ingelicht over de 
gevolgen die het afwijzen van 
het Northrop-toestel kunnen 
hebben voor de amerikaans-
belgische financiële en politie
ke betrekkingen ? 

De aankoop van de Mirage's 
is een aanfluiting van de 
NATO-strategie en taktiek. Het 
is ook een aanslag op de Bene-
lux-solidariteit. België heeft 
zijn woord tegenover Den Haag 
gebroken, en aldus een malaise 
in de Benelux-betrekkingen 
veroorzaakt. 

V I V E LA F R A N C E 

Aan het het laatste feit wordt 
niets veranderd doordat de 
(aan Fokker-Nederland toebe-
rende) belgische vliegtuigfa
briek Sabca betrokken wordt 
bij het onderhoud van de Mi
rage-vliegtuigen. Indien de re
gering Van den Boeynants een 
ander vliegtuigtipe gekocht 
had, zou Sabca eveneens repa
ratie- en onderhoudswerken 
mogen verrichten. 

De mogelijkheid tot gemeen 
schappelijke opleiding van pi
loten van de Benelux-landen 
gaat verloren door de keuze 
van een verschillend toestel 
door België en door Nederland. 

Technisch en inzake training 
heeft de regering ons meer dan 
ooit vastgeklonken aan Frank
rijk, met alle nadelige gevolgen 
vandien. 

ZONDER KONTROLE 

Het ergerlijkste in deze ver
dachte zaak IS natuurlijk de 
opzettelijke en bevreemdende 
uitschakeling van elke goever-
nementele verantwoording te
genover het parlement. Vanden 
Boeynants en Segers hebben 
de zaken zo gemanipuleerd dat 
over militaire uitgaven die ze
ker de 10 miljard fr. zullen 
overschrijden, beslist werd 
door een aftredende regering, 
die voortaan buiten het bereik 
van Kamer en Senaat ligt. 

Als men bedenkt dat de jaar
lijkse onderhoudskosten van 
de Mirage's ongeveer één tien
de van de aankoopprijs bedra
gen, ziet men dadelijk dat in 
tien jaar tijd nog eens ettelij
ke miljarden zullen dienen be
taald. 

DE SINECURE 

Dat Sabca ooit een belangrij
ke rol zou vervullen bij de ont
wikkeling van het frans-britse 
Jaguar-ontwerp, geloven we 
niet. Deze firma is onbedui
dend geweest zo lang ze zelf
standig was. Een mandaat m 
haar raad van beheer was 
meestal een goed betaalde sine
cure voor op rust gestelde ge
neraals en voor politieke kre-
aturen. 

Sedert Sabca opgeslorpt 
werd door Fokker, ligt het 
zwaartepunt van de research 
natuurlijk bij de nederlandse 
moedermaatschappij. 

Sabca is feitelijk nooit in 
staat geweest aan research en 
aan de ontwikkeling van pro-
totipes mee te werken. Sedert 
de opslorping door Fokker lig
gen dergelijke mogelijkheden 
helemaal buiten haar bereik. 
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Partijvoorzitter Vanatidenhove meent het weer eens gevonden te heb
ben. De man staat nog altijd op het standpunt van Theo Lefèvre onder 
vorige regering, dat het taaivraagstuk en het vraagstuk van de sociaal-
ekonomische verhoudingen Vlaanderen-Wallonië-Brussel maar een onecht 
vraagstuk is. 

Of juister gezegd : in Vlaanderen veinst hij dit. Want zo dom is hij 
zelf niet dat hij tans niet beseft dat het om het bazisvraagstuk van Bel
gië zelf gaat. 

De grote meerderheid van zijn kiezers zijn franstaltgen, evenals zijn 
geldschieters in Vlaanderen, en die menen inderdaad dat in België liever 
alles bij het oude moet blijven. 

De Vlaamse demokratische bcwust-
•wordmg is voor deze franstalige kon-
servatieven die sinds 1830 leven op de 
uitbuiting van de vlaamse volksniens 
en intellektueel — en in mindere mate 
ook van de waalse \olksmens — een 
doorn in het oog, een bestendige on
aangename prikkel. 

De heer Vanaudenhove wil voor hen 
optreden als de grote kwakzalver tegen 
alle kwalen. De vlaamse ontvoogdings-
strijd zou na een schijnoplossing voor 
12 jaar dienen bevroren, om de frans
talige konservatieven in den lande een 
twaalfjarige rust te waarborgen. 

De gevallen regering heeft de frigo 
voor 2 jaar proberen gesloten te hou
den. Hij is al stuk gesprongen. 

Men begrijpt dat de paniekerige 
brusselse geldhaaien zelfs de grote 
Omer met zijn plan voor 12 jaar zo 
maar niet geloven. 

Daarom diende zijn plan een krach
tige gaullistische inslag te krijgen. Ge
daan met het gelul over ontvoogding en 
over meer demokratie. De mondig wor
dende massa moet met krachtige hand 
de mond gesnoerd. Het parlement dient 
alleen nog maar pro forma te blijven 
bestaan om een schijn van demokiatie 
te redden. 

De volmachtenpolitiek dient besten
digd. De ministers doen wat ze willen, 
wat wil zeggen dat de partijleidmgen 
van de regerende partijen doen wat ze 
willen. De oppozitie wordt uitgescha
keld in het parlement waar alles bij vol
macht gebeurt, en ze wordt uitgescha
keld op straat waar een talrijker en ge
wapende rijkswacht de demokratische 
sullen zal moeten afranselen en achter 
grendel draaien. 

Wj hebben daarvan een voorsmaakje 
gekregen met de strijd rond Leuven on
der het ministerschap van een P.V.V.-er. 
Van Vrijheid en van Vooruitgang bleef 
er niet veel over. Malrak en spuit v\er-
den gehanteerd om deze beide grote be
grippen weg te wateren ol s uk te slaan. 
De P.V.V liet haar waar gezicht zien 
als partij van de reaktic en van de 
dwangmiddelen. 

Een tipische uiting van geleide demo
kratie IS de volksraadpleging. 

Niet op zichzelf. Want op zichzelf is 
het een politiek middel waarover kan 
gepraat worden. 
Maar in het geheel van het 12-jarenplan 
is het verdei lelijk, omdat hel een rem 
is op de demokratie. 

Demokratie is immers /oals hot le\cn 
zelf : ontwikkeling. Oplossingen voor 
de vraagstukken ontstaan in '.leine 
krinu, rijpen en worden d o o i g c i . 

Een volksraad|ileging over Ki . ,en 
Zoa lans in Vlaandeicn een grote meer

derheid voor de overheveling achter 
zich krijgen. Dit was stellig niet het ge
val toen de V.U.-volksvertegenwoordi-
gers in 1962 hun wetsvoorstel voor de 
overheveling indienden. Op dat ogen
blik keurde de vlaamse C.V.P. de blij
vende vestiging te Leuven van Leuven-
Frans goed met de faciliteiten daarbij. 
Toen zou een volksraadpleging in 
Vlaanderen misschien 10 % vóór gege
ven hebben, nu 80 tot 90 %. 

Een volksraadpleging voor federalis
me zou 10 jaar geleden in Vlaanderen 
een 5 tot 10 % voorstanders gehaald 
hebben, nu een 30-35 %, binnen enkele 

jaren de meerderheid. 
Men ziet het gevaar van een volks

raadpleging die te vroeg gehouden 
wordt. Men zou met de schijn van de 
demokratie op zijn hand de oplossing 
voor jaren of blijvend willen afwijzen, 
door de normale demokratische ontwik
keling te dwarsbomen. 

Het plan Vanaudenhove is een reak-
tionair en anti-demokratisch plan, dat 
past in het kraam van het brussels esta
blishment en van de gevestigde frans
kiljonse geldmachten in Vlaanderen. 

Dat de dan daarbij nog het achter
haald unitair belgisch patriotisme wil 

M'im Jorissen, onze pai tijschietaris en kampioen in de senaat. 

gebruiken en verbruiken in zijn kam
panje maakt, dt hijn niet alleen vijand 
nummer één is van Vlaanderen, maar 
ook de voornaamste tegenstander van 
het voortbestaan van België. Het is im
mers duidelijk dat, zo België wil voort
bestaan, het dit alleen kan door een 
eerlijk akkoord van Vlamingen en Wa
len. Het huidige unitarisme met anti-
demokratische dwang willen in stand 
houden betekent dinamiet opstapelen, 
die België later fataal zal uiteenrijten. 

Ondertussen wachten we met span
ning op het ogenblik dat de vlaamse 
P.V.V.-ers met trikolore sjerpen en 
driekleurige solo-margarinevlaggetjes 
in de hand op straat komen om hun 
verkiezingskarnaval te vieren. 

Wij zullen van die politieke folklore 
passend kunnen genieten. 

Misschien kan nog een mode gelan
ceerd worden van schoenen met triko
lore gespen ? 

Ondertussen moeten we de gevallen 
regering in de gaten houden. Want er 
worden bj de regeling van de lopende 
zaken heel wat zaakjes gedaan, maar 
alle in het nadeel van Vlaanderen. 

De C.V.P.-P.V.V.-regering, de grote 
verantwoordelijke voor de groeiende 
werkloosheid bij onze arbeiders en voor 
het uitblijven van de noodzakelijke re-
gionaal-ckonomische politiek voor 
Vlaanderen gaat haar gang, net alsof er 
geen vlaamse ministers bestonden. Pe-
trochim krijgt een pak geld voor nieu
we vestigingen in Wallonië. 

De kompensaticbestelhngen voor de 
duitse Luipaardtanks gaan overwegend 
naar Wallonië. 

De aankoop van de dure franse Mi
rages gebeurt buiten de kontrole van 
het parlement in olie geheimzinnig
heid. De regering wreekt zich volop op 
Vlaanderen, verantwoordelijk voor 
haar val. 

Een week geleden vei klaarde Vanden 
Boeynants dat de vlaamse ministers de 
val van zijn legering niet gewild heb
ben. 

Wij hebben tans de indruk dat de 
v'namse ministers evenmin willen dat 
de vlaamse ekonomie ook nog gelijk 
wat krijgt, willen zij ook wraak nemen 
op Vlaandeien, dat een einde maakte 
aan hun ministeriele loopbaan ? 

De Iciten schijnen elke twijfel uit te 
sluiten. Hel wordt hoog tijd dat de on
geduldige Vlaanderen door en door 
Vlaams zal kunnen stemmen. 

Om \an de Volksunie een grote par
lij te maken, die sterk genoeg zal zijn 
om achter alle uitbuiting en achter alle 
laksheid een delinitiel punt te zetten. 

WIM JORISSEN 

file:///olksmens


wu — 9 

OPERATIE-68 
NOG VEEL NEER... 

Van zateidag tot looensdagmorgen : meer dan 50.000 fr.j het overgrote deel 
daarvan op de postiekening, de rest in kleine bankjes onder omslag. Een aanzien
lijk rezultaat dat ons van meet af aan de zekerheid geeft dat de Opeiatie-68 aan
slaat bij onze lezers en dat ze een gt\}ot sukses tegemoet gaat. 

Dat zal ook nodig zijn ! Dit is de eerste maal in de ge-ichiedenis van de 
Volksunie dat tve op zo korte tijd zo'n grote middelen moeten mobilizeren. Hebt 
U er enig idee van u'at een nationaal pamjlet, gediopt in alle brievenbussen van 
het Vlaamse land (hetzij zowat één miljoen zeshonderdduizend exemplaien), kost? 
Weet U hoeveel lx>nderden franken er moeten neergeteld worden om één enkel 
publiciteitsboid te voorzien van één enkele 20 m2-affiche ? DeVolksunie kan heet 
veel, ze kan méér dan de anderen omdat ze veel méér op het idealisme en de toe
wijding van haar leden en simpatizanten mag rekenen. Maar ergens ligt de giens, 
waarachter geestdrift en mankracht niet meer voldoende zijn en waar alleen rui
me geldmiddelen kunnen helpen. Dat de Volksunie over die grens heen geraakt, 
IS ons aller plicht. Nu is het ogenblik gekomen om te bewijzen dat wij allen sa
men — door het samen-dragen en het samen-brengen van al onze middelen — 
een macht termen waaraan niemand kan weerstaan. 

Er is geld nodig, heel veel geld. Nog veel meer dan U denkt. En daarom spre
ken we U persoonlijk vrank en vrijmoedig aan : we hebben U nodig. Zonder uw 
gift — speciaal de mve — komen we er niet. 

Ah er voor Vlaanderen één veilige belegging is, dan ts het uw steun voor de 
Operatie-68. U en wij — de Volksunie samen in dat éne hechte, onweerstaanbare 
blok — zorgen er dan voor dat Vlaanderen t)ok werkelijk waar krijgt voor zijn 
geld. Uw geld! 

Vandaag nog doen ! Star tingen op prk. nummer 1476.97 van Volksunie 
v.z.w.d., Brussel l. Kleinere bedraden (tot 50 fi.) onder omslag aan Volksunie, M. 
Lemonmerlaan 82, Brussel I. 

TWEEDE 

LIJST 
Cyriel Rousseeuw, Aiuw. 
Naamloos, BiusselÜ 
Naamloos, Biu^^iel 
M.V.D.B., Brussel-7 
O. Vaii üoLcgem, Geni 

JK. 

100 
100 
50 

1.000 
1.000 

100 

G.D., Lanaken 30 
« Opda t we 30 /eielb zullen ha
len » 100 
Oud-Verdinaso 1.000 
Tegen hel belgisch wambuis, een 
Knokkenaar lOO 
Roelens L., Zelzate 300 
R.D.M., Dendeileeuw 100 
Teugels K., bouwvakarbeider 100 
Mw. M. Bu)se, Biussel-7 40 
Ekstremist, Wijnegem 100 
Naamloos. Zaventem 200 
Al beider. St Pieters-Leeuw 50 
x\aamloos, Waregom 100 
l.en gepensioneerde 100 
Naamloos, Knokke 1 000 
M. Cauwenbeigh, provincieraads
lid Aniw. 500 

Nee, dit is niet de heer Vanaudenhove die eventjes een bank plundert ten voor
dele van de P.V.V. verkiezmgskas. Voor de heer Vanaudenhove staan de deuren 
en de brandkoffers van la haute finance wijd open : hij krijgt wat hij nodig heeft. 
In ruil voor de « vriendendienstjes » dte van de P.V.V.-politiek één misselijke 
asociale en reaktionaire brij maken. Wijzelf willen even de Generale Bankmaat-
schapptj binnenlopen met een pistool in de hand. Als U niet voldoende helpt, zul
len we dat uiteindelijk misschien welmoeten doen. Maar voorlopig achten we het 

eenvoudiger, te rekenen op uw solidariteit ! 

HET GAAT 
ONS 
ALLEN A 

B Ceuppens, idem 
H. Draulens, idem 
P. Doevenspeck, idem. 
H . Kunnen, idem. 
W. Rolus, idem 
L. Sels, idem. 
E. Slosse, idem. 
J . Steurs, idem. 
P. Van de Putte, idem. 
H . Wagemans, idem. 
Vandenbrugge L., Menen 
Mw. Van Rompaey, Begijnendijk 
Naamloos, Leuven 
Mw. Vanderstraeten. Brussel 4 
Naamloos 
Versweyveld F.. Gent 
Naamloos, Lier 
BoLiwens Edg., Lier 
De Longie, Merelbeke 
N . 
Afd. Essene-Hekelgem-Teralfene 
Van Ryenbroeck, Oudenaarde 
Viet Combel, Oudenaarde 
Didier R , Oudenaarde 
P.P., Zwijnaarde 
De Boeck V., Antwerpen 
Joris D 'Hondt Vos, Gent 
N . 
Vogels E., Schilde 
Verreycken H., Brussel-6 
Van de Velde G., Gent 
De Bruyn H., Antwerpen 
Lambrigts F.. Antwerjsen 
De Schrijver R., Erwetegem 
Pollcire W., Itierbeek 
Jef en Bettie Serkeyn 
Hendrickx F.. Schilde 
J a n Caudron, prov. raadslid, 
Aalst 
P.M.], , Heverlee 
N. 
Lemmens J., Rillaar 
(« Men doet niet wat men wil, 
maar^wat tncn kan ») 
Torfs J., Vilvoorde 
Van Acker M., Brugge 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

50 
100 
20 

500 
100 
100 

1.000 
1.000 
5.000 
1.000 
5.000 

100 
100 
300 
100 
75 

200 
500 
500 
500 
300 
100 
100 
200 
220 

1.000 
1 000 

1.000 
100 
100 
200 

2.50 
200 

Rens R., D e u m e (gepensioneerde) 1 000 
R.M.D., Denderleeuw 500 
Van Maldegem A., Antwerpen 
(« alle hens aan dek ») 500 
D.O., Poperinge 1.000 
Berghmans T., Halle-Kempen 200 
J.P., Brussel-15 75 
f. Provoost, Oostende 1.000 
A. Thur iau , Vorst 100 
W.C.H., Mechelen 200 
O.D.G , Schoten 1.000 
Van de Walle J., Avelgem 200 
Onbekend uit Maasland 2.500 
Hendrickx A., Mortsel 100 
Wiedauw L.. Hoboken 200 
E.H. Tanhieux, Vossem 500 
Van den Broeck R., Schaarbeek 1.000 
Claes H., Westmalle 100 
N., Mortsel 750 
Een getrouwe familie, Moerbeke 
Waas 1.000 
Martens R., Kraainem 150 
N. Kalmthout 100 
Mevr. Smet, Edegem 100 
Hillevaert A., Oostkamp 200 
Parquin S., Antwerpen 1.000 
Goethals R., Mariakerke 50 
Cleerebout E., Geeraardsbergen 250 
De Backere J., Mortsel 1.000 
Van de Bossche E., Boom 500 
Beheer Wij (mevr. Peeters-Nica-
sie en juffr. Janseghers) 1.000 
W. 20 
Dumonceau, Brussel 2 50 
Dubois, Brussel 20 
« O p hoop van zege » 50 
Corty R., Brugge 500 
De Deyne. Denderhoutem 200-
Z.E.P. W., Leuven 900 
Eeckhout Gies, Moregem 500 
N.. Brussel-X 200 

Totaal 2de week 

Totaal vorige week 

Algemeen totaal 

50 900 

18.400 

69.300 
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MEER BLOED 
De oorlog in Vietnam wordt steeds 

geweldiger. Het tweede Vietkong-offen-
sief maakt de misrekening van som
mige Pentagoon-specialisten duidelijk, 
die ver van het stri jdtoneel alles beter 
we ten dan de officieren ter plaatse en 
in een brochure beweerd hadden, dat 
d e Vietkong naar adem snakte en dat 
ook Noord-Vietnam stilaan « m u r w » 
gebombardeerd was. We hebben nu 
veel meer de indruk, dat de amerikaan-
se strategen het raden hebben naar de 
werkeli jke taktiek en strategie van 
Vietkong en Noord-Vietnara, die in ie-

-der geval op bijna meesterl i jke wijze 
de techniek van de zenuwoorlog beheer
sen. Sinds bijna een maand verwacht 
he t amerikaans opperbevel een groot
scheepse aanval van Noord-Vietnam op 
de sleutelstelling Khe Sang, die een 
tweede uitgave van Dien Bien Foe zou 
worden , met dien verstande dat men 
nog niet kan zeggen of daarmee ook een 
totale (plaatseli jke) nederlaag van de 
Amerikanen bedoeld is. Het eerste Viet-
kong-offensief heet een komplete ver
rassing te zijn voor de Amerikanen. Na 
van die verrassing te zijn bekomen 
d i c h t men dat nu de noordvietnamese 
e.ndaanval op Khe Sang op komst was, 
vooral omdat voor het eerst grote-
l e , geregelde eenheden en lanks werden 
ingezet en ook omdat zowel Viclkong 
als Noord-Vietnam te velde ook veel 
m e e r artillerie en rakel wapens dan 
vroeger gebruiken. Toch bleef het of
fensief tegen Khe Sang uit, de zenuwen 
van de Amerikanen werden zwaar op 
de proef gesteld. Ook Ie Hué hielden de 
noordvietnamese zcl lmoordkomman-
do's in het voormalig koninklijk paleis 
wekenlang stand ondanks zware be
schieting door vlooteenheden en lucht-
bombardementen . Indien nog moest 
bewezen worden dat dit geen oorlog ge
il jk een andere is dan is dit te Hue en 
nu weer te Saigon gebleken, waar een 
tweede Vietkongoffensief losbrak, wel
i swaar tegen een deze keer niet verras
te tegenstander. 

Het is normaal dat Amerika ijlings 
versterkingen naar Vietnam s tuur t , uit
geleide gedaan door de prezident in 
hoogsteigen persoon, « die voor de sol
daten zal bidden ». Intussen kwam Oe 
Tant in de kijker door persoonlijke in
spanningen, om beide part i jen rond de 
gesprekstafel te krijgen. De UNO-sekre-
taris werd het verwijt gemaakt , niet 
van vredesijver over te lopen. Tegen
strijdige versies over besprekingen 
deden verder de ronde. Maar intussen 
eist de Vietnam-oorlog 'n steeds hogere 
bloedtol en wordt hij steeds onmense
lijker, verwoestender, verbi t terder . De 
amerikaanse opinie begrijpt nog steeds 
niet dat Amerika als machtigste we-
reldmogendheid het kleine Vietnam 
niet onder de knie krijgt. Inmiddels 
doet zich ook bij de algemene Vietna
mese opinie een kenter ing voor en 
houdt men er met een halve Vietkong-
Noord-Vietnam-overwinnlng rekening. 
Johnson neemt zich terzelfdertijd voor, 
nog meer versterkingen naar het strijd
toneel te s turen. We tasten dus in de 
onzekerheid doch stellen een ding vast : 
de oorlog zelf treedt een beslissende fa-
ze binnen, met een ui teraard steeds gro
ter opbod van krachten en een zenuw
slopende verfijning van de Vietkong-
oorlogsta kliek tegenover een ameri
kaanse oorlogvoering, die er niet is in 
geslaagd, zich aan deze zeer bijzondere 
oorlog aan te passen. 

Een tweede belangrijke internationa
le gebeurtenis was het frans-duits over
leg te Parijs. Een groot aantal minis ters 
en ambtenaren nam er aan deel, waai 
uit blijkt, dat beide part i jen groot b( 
lang aan deze besprekingen hechten. D 
bri tse E.E.G.-kandidatuur was er d 
hoofdschotel. Achteraf werd b e w e e r ! 
dat West-Duitsland met een dode m u s 
huiswaar ts is gekeerd, anderen bewe
ren, dat de Gaulle zijn verzet tegen En-
gelands kandida tuur heeft afgezwakt, 
omdat hij ergens erkent dat deze kan
d ida tuur gewenst is. Men kan toch niet 
verwachten dat de Gaulle zijn « non » 

ineens in een « oui » wijzigt. Beide lan 
den hebben vastgesteld dat Engeland 
zich inspant om aan de gestelde voor 
waarden te voldoen (ponddevaluatie , 
ekonomische inspanning, losmaking uit 
de « special relat ionship » tegenover 
Ainerika). Men is het zelfs eens gewor
den, om kandidaat-landen in een soort 
tweedehands-Europa te bet rekken, in 
afwachting dat ze volwaardig lid kun
nen worden (vooral wat uitwisseling 
van industriële goederen betref t ) . Pas 
einde dezer maand, wanneer de euro
pese minis terraad te Brussel weer bij
eenkomt zal men kunnen nagaan, of 
Bonn nu werkelijk met een dode mus 

huiswaar ts werd gestuurd of niet. Het 
hangt er maar van af, wat er van de 
mogelijkheid van een konfortabeler eu
ropese wach tkamer » voor Engeland in 
de prakt i jk terecht komt. 

Ten slotte wijzen we nog op de Isra
ëlische luchtaanvallen op Jordanië als 
vergelding voor raids op Israëlisch 
grondgebied en het verzoek van Hoes
sein, om in dit verband voor taan voor
zichtiger op te t reden. Daarmee t rach t 
de « kleine koning » eventuele toekom
stige ondehandelingen veilig te stellen, 
hoe ver deze momenteel ook nog in het 
verschiet liggen. 

Aan de voet van « Apollo » te Atene zingen amerikaanse zeelui een liedje, bege
leid door een « botizouki ». Het kolonelsregime stabilizeert zich meer en meer in 
Griekenland, zelfs de demokraten bi] uitstek komen er weer op officieel bezoek. 

VLAANDEREN IN EUROPA 
Het lijkt ons niet zonder behing in 

deze bniteninndse kroniek, waar ge
woonlijk echt-biiitenlandse problemen 
en achtergronden belicht worden, e\en 
van deze strikte regel al' te wijken naar 
aanleiding van de huidige politieke kri-
zis in ons eigen land. liet is namelijk 
opvallend, welke kentering zich vol
trekt in de buitenlandse opmie via haar 
eigen per.sorganen nopens het nationa-
liteitcnvraagstuk in België. Tot vooi' 
kort werd het buitenland over de waals-
vlaamse verhouduigen praktisch alleen 
voorgelicht via haar brusselse korres-
pondenten, die bijna uitsluitend het 
brussels standi)unt innemen en dan ook 
een volkomen verkeerd beeld ophingen 
van de wezenlijke inhoud en het verloop 
van de belgische krizis, die reeds tien
tallen jaren latent woekert en dezer da
gen een eerste en naar het er uitziet be
slissende uitbarsting beleeft. Men besefte 
dit in Vlaanderen terdege zoals men zich 
terdege bewust was en is \an het grote 
belang \an een evenwichtiger voorlich
ting \an het buitenland. Nadat verschei
dene te zwakke initiatieven strandden 
en ook bleek, dat het persoonliik schrij
ven \an brieven aan de buitenlandse 
kranten niet voldoende aarde aan de 
dijk bracht, kwam er \orig iaar een 
eerste inslaande initiatief, het dagelijks 
verspi-eiden in het Kngels \an een over
wicht \an de vlaauise pers, ten behoeve 
van de buitenlandse perskorresponden-
ten en ambassades te Brussel. Binnen 
kort zal daarvan ook een franstalige 
versie ver.schiinen. Het hoeft geen be
toog dat tans niemand in de betrokken 

kringen zich nog achter een eventuele 
taalonkunde met betrekking tot de lezing 
\an de vlaamse pers kan verschuilen : 
de heren korresjjondeiiten krijgen dage. 
lijks hun portie \oorlichting, (lie zo oh-
lektief mogelijk gehouden wordt. 

De leuvense kii/is en de val van de 
regering blijken ook een einde gemaakt 
te hebben aan het frankofoon monopo-
lium inzake buitcnlanflse soorlichting. 
Wie enigszins de buitenlandse bladen 
volgt heeft de/er dagen een kentering 
ten goede \astgestcld. (Irosso modo ge
sproken, de buitenlandse pers schrijft 
niet langer zo ongenuanceerd over de 
politieke en etnische verhoudingen in 
ons land al is het natuurlijk zo, dat ze 
niet in eens van haar slechte gewoonten 
afstand kan doen. Maar zelfs de franse 
pers, die van nature uit toch geneigd i.s, 
om de zijde van de frankofoncn te kie
zen — o.m. met Kanada voor ogen, waar 
het om eigen taaigenoten gaat — blijkt 
af en toe een insiianning tot een zekere 
graad van objektiviteit te doen. « Le 
Monde » bij voorbeeld, een gezagheb
bend blad, dat sinds jaar en dag 's vrij
dags een « courrier de Belgique » publi
ceert en waarin tot voor kort alleen het 
eng-brussels standpunt aan bod kwam, 
stelt nu zijn kolommen open voor arti
kels, geschreven door een bekend vlaams 
publicist, politiek hoofdredakteur van 
een der \oornaamste katolieke bladen in 
Vlaanderen. Op een ongeschakeerd por
tret van Mgr. De Smedt volgde vorige 
week een simpatieker voorgesteld ge 
schreven portret van een vlaanK ' V P 

polilikus die ironiscn « le tombeur » 
werd genoemd. .Misschien komt ook eens 
de dag dat een der onzen aan de beurt 
komt Dezellde dag publiceerde het an
dere grote pariise blad « Le Figaro » 
een hele bladzijde, getiteld « La Belgique 
en mineurs », een soort reportage, die 
niet ai te diep inging maar tameliik ob-
jekticf was. In ieder geval de hatelijke 
toon tegen de Vlamingen, die vroeger 
steevast als « extremistes » en neo-nazis 
werden voorgesteld, (mtbrak. Pat is dan 
toch een belangrijke kentering in die 
pers, die wegens de taaiverwantschap en 
het l)liivend taalimperialisnie van de 
franse stam. ten nauwste ceinlei esseerd 
is in wat in België gebeurt 

In onze rubriek « Wij in Nederland » 
\an vorige week werd er reeds op ge
wezen dat onze noorderburen eveneens 
aan het omschakelen zijn in pers en 
radio naar aanleiding van de leuvense 
opstand. Voor het eerst sinds de oorlog 
doen onze noorderbroeders een inspan
ning, om obiektiever dan vroeger de 
vlaamse kwestie, of liever de belgische 
kwestie te benaderen. Of het zo zal blij
ven is een andere vraa.g. al kan ook de 
meest enggeestige Kees op de duur de 
bewustwording van het vlaamse volk 
niet loochenen In de duitstalige pers 
deed zich een eigenaardig verschijnsel 
voor, nl. in de duitst-ilige zvvit'-erse pers 
Een bekend weekblad als « Ore Welt-
woche s> publiceerde aanv ani.eliik echte 
nonsens over de bcltiische kri/is. doch 
vorige week vvas de toon veel obiektie
ver geworden, misschien onrler invloed 
van lezersbrieven uit Vlaanderen, waar
van er een werd gepubliceerd en waarin 
o.a. het sprook'e over het zogenaamd te 
kort aan vlaamse docenten te Leuven 
werd rechtgezet. De <? Libre \ verheug
de zich dus blijkbaar te vroeg over de 
« algemene afkeurina in de alemanische 
pers van Zwitserland over de vlaanise 
extremistische drijverijen » ' Wat de 
oers in de bondsrepubliek imo-Jit ook 

nier deed de kentering zich gelden. De 
dagbladen bleken een zelfde inspanning 
tot objektiviteit te doen, terwijl v<>ora! 
in sommige weekbladen een toon van 
sinipatie voor de vlaamse strijd niet te 
ontkennen viel, geheel in tegenstelling 
met een vroegere onverschilligheid. Nu 
is het wel zo dat een duitse belangstel 
(ing voor onze problematiek een nop 
steeds hachelijk onderweiTD tot gesprek 
en beschouwing in ons land is. Niette 
min stellen we vast dat ook de duitse 
pers de algemene lijn van kentering ten 
opzichte van onze strijd volgt. 

Wat de engelse pers betreft, ook dezt 
geeft de waarheid meer rechten dai, 
vroeger. Verscheidene bladen gingen 
voor het eerst weer opnieuw grondig op 
de taalstrijd in België in en knoopter 
daaraan ook politieke, .sociale en ekono 
mische beschouwingen vast. waardoor 
het probleem lu zijn ruim en min of 
meer juist perspektief werd belicht 

Deze korte rondblik volstaat om vast 
te stellen dat het buitenland tans anders 
begint te reageren op onze « stammen 
twisten •» dan enkele maanden geleden 
nog. De razermi die zich van scutimigf 
brusselse franstalige bladen meester 
maakt bii deze vaststelling is dan ook 
zeer begrijpelijk : de heren waren het 
niet gewo()n dat ook de vlaamse klok in 
het buitenland werd geluid ! In de mate 
waarin deze hrussels-frankofone verbol
genheid stijgt zal blijken dat het buiten 
land des te beter ingelicht .s over de 
werkelijke stand van zaken i. ons land 
en over de werkeliike bedoelingen, eisen 
en rechten van Vlaanderen. Ook de bui
tenlandse barometer is voor de stand 
van zaken in Vlaanderen belangrijk. De 
evolutie van deze barometer de jon.gste 
weken bevestigt inmiddels op gezagheb 
bende wijze welke'lange weg reeds is af
gelegd niet het minst dank zij de inspan 
nincen en de inzet van de Volksunie. 

K.V.B. 
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PRETTIGE 
VOORUITZICHTEN 

Wat in het buiteneland ge
beurt, is niet onbelangrijk voor 
ons. Zelfs als het gaat om be
lastingen en prijzen. In Frank
rijk heeft de bevoegde minister 
aangekondigd dat de prijzen 
van whisky en van de kaviaar 
zullen dalen; zo langs zijn neus 
weg zei hij er wel bij dat de 
prijzen van melk en brood en 
andere belangrijke voedings
waren zullen stijgen. 

Het Europa van de techno-
kraten is niet zo sociaal als de 
ideologen van technokratie en 
planning altijd hebben be
weerd. 

OOK ZAKGELD 
De engelse kroonprins Char

les, die pas 19 is geworden, kon 
zich van zijn zakgeld een eer
ste eigen wagen kopen : een 
zes-cilinder 127 pk. De prijs er
van is zowat 160.000 fr. en de 
prins wil de wagen gebruiken 
tijdens de weekeinden en de 
vakanties. Want al kwam de 
verzekeringsmaatschappij on
der de indruk van de prinselij
ke waardigheid, de universiteit 

Mateloos leed en ellende zonder einde en zonder zin : de offergang van de Vietnamese bevolking. 
tussen de twee partijen. 

verkoop en het verbruik van 
wodka is met 25 % gestegen , 

DAN MAAR 

VLIEGTUIGBOUWERS T 
Na moeilijke diskussies heeft 

de britse regering besloten tot 
de ekonomische zeer nadelige 
weigering, aan Zuid-Afrika 
vliegtuigen te verkopen. Dat 
weet iedereen. Minder duide
lijk werd gezegd dat daardoor 
duizenden met werkloosheid 
worden bedreigd. 

En bijna onbekend is dat nu 
al duizend britse vliegtuigbou
wers een aanvraag hebben ge
daan om naar Zuid-Afrika uit 
te wijken. En dat reeds hon
derd aanvragen werden aange
nomen. 

Kan Zuid-Afrika geen vlieg
tuigen invoeren, het is waar
schijnlijk ekonomisch gunsti
ger voor dit land ze zelf te bou
wen. En dat kan, vermits de 
specialisten zélf komen. Het 
bouwmateriaal zal geen enkele 
moeilijkheid veroorzaken : be
halve aardolie, beschikt Zuid-
Afrika over zo wat alle delfstof
fen. 

(PETE) LLOYD BUCHER 
Een geheimzinnige machtige achter hi't 

nieuws ? Of een eigenlijk naamloze onbe
kende die een « gezicht » geejt aan een 
gehele groep onvervangbare maai vaak ver
geten speleis op het grote « iveieldlonrel >, 
of tn du teven dat veelal als « een di^wm 
is > (Calderon ') ? Aandarhiig bekeken is 
Burher geen van beide Zeker geen van de 
giote spelers, hoewel hij op een bepaald 
ooenbhk een uiterst belang)ijk en ook wel 
1 maclUtg » man was Eeidej hootl hif Lij 
de ttceede waag Pete Lloyd Biuhei is de 
kapitein van de oveibekend gticoiden 
€ Pueblo » 

In de euiopt-,e belichten ovei het geval 
met de « Pueblo > weid de kapitein slechts 
één keei (en dan wrns nog met met name) 
veimeld, naat aanleiding van zipi « schuld
bekentenis > in h\>oid Korea Een beken
tenis die werd afgelegd met een verivi on-
gen stem en tn te kenmerkend kommunis-
tische stijl, zodat zelfs radio Pi nag een der
gelijke veiklaung « oneelhnnr > scheen te 
vinden. Het « gezicht » van Bucher zil ver
borgen in één enkele gebeurtenis maar ook 
als men over deze gebeurtenis praktisch uit
sluitend over hionnen van amerikaanse 
oorspiong beschikt kan dit gedicht in en 
achter deze gebeintents tamelijk duidelijke 
trekken aannemen. 

Voor een bexielvoereucte kipitein is Bu
cher nog jong : 40 jaar De i\>cht met de 
« Pueblo » die een maand zou duien en 
die tevens de eerste reis was van deze boot 
nadat ze wetd omgebouwd tot spionnage-
schip, was tiouwens tevens de eeiste reis 
van Bucher als kapitein Een ieu met een 
schokkend slot, een slot dal een e,evaar is 
voor de wereldvrede (in zover die beslaat'}. 
Door de x>neivaienheid van de kapitein^ 
Door onveigeefbjke fouten en misiekemn-
f^en ? 

Pete Lloyd Bucher iieid gcboirn in de 
staat Idaho, die vele Europeanen evenmin 
kennen ah vele Ameukanen België kun
nen lokaltzeten. Vroeg nees geu'oiden werd 
hij opgenomen m een kaloliek wezenhuis, 
naai hl] ook schcAil liep Daarna weid hij 
naai « Boys Town » tn Nebraska gestnnrd 
en tn deze jongensstad kreeg hij de bijnaam 
Pete omwille van zijn bexvondering voor 
een plaatselijke voetbalster. Pete nas te 
aim om hogeie studies te doen en trok naar 
de Navy. Zo kon hij dan in het kadei van 
de ^ G l wet > de nntversiteit van Nebras-
l^n volgen en er een giand in geo>)S.ie ver-
iierxen Tegelijk vond hij daar ook zijn 
ïrouw (die tcdueen op de teleinzie heeft 
gezien), die hem twee zonen schonk en di' 
een derde kind verwacht. 

Uitireiust met zijn graad van de universi
teit koos hl] de elite-t Submaiine Seixice » 

en, naar veihaald woidt, hebben onderzee
eis nog altijd ztjn vooikeur, ook al moest 
htj daauty)or ongeveer de helft van het jaar 
elk gezinsleven missen Een vriend van hem 
beschieef hem als een « echte patriot » iii 
de oude veiliomi'de stijl van « God, coun
try, mother and applepie >. In deze voor 
ons wat eigenaaidige foimule . < God, land, 
moeder en appeltaail > betekent dit laat
ste woord ongetwijfeld : de verlrouu'de 
aineitkaniise, (gedeeltelijk) landelijke le
venswijze Een man van une dezelfde vriend 
nog zei dat hij aan de Nocnd Ktneanen 
nooit tets audeis zegneu zou dan zijn naam, 
zijn giaad en zijn langnummer en veider 
wellicht nog een woord dat echter niet kan 
gednikt worden. 

De milttaiie autoriteiten tn hel Pentagon 
schijnen overtuigd te zijn dat Bucher zijn 
opdiacht korrekt heeft uitgevoerd fn dat 
zi] hem geen enkel verv'tjl kunnen maken. 
En wie enigszins van nadeibij het gehele 
tncidenl bekijkt, vindt dit ootdéeel venechl-
vaai digd Hoeivel er bij het K)mbouxven van 
zijn schip een kapitale fout leerd gemaakt, 
blijkt zijn opleiding goed gexoeest te zijn en 
heeft zijn koelbloedigheid wellicht heel 
uat erger vooikonten Want men kan er 
wel zeker van zijn dat het Pentagon de ver
nietiging van de « Pueblo * door de Noord-
Koreanen niet met dezelfde vanzelfspre
kendheid zouden hebben aanvaaid als ztj 
dit met het zusteischip < Liberty » tn de 
Middellandse Zee en dooi Isinel wél heb
ben gedaan 

Ongeveei tri te uut ficeft het incident vp 
zee geduwd Geen ogenblik veiloor Bucher 
het kontakt met zijti opdiachtgeriers, ei 
uas echter een bftaiigitjke fout m de vet-
bnidingen de bevelvoerende admitaal 

Shaip ïi'as hij II fsliiKneland m Danang en 
uerd enkel 3 uur 15 later vetwttttgd Z.O 
kieeg ook fohnson hel bericht pas 2 uur 15 
nadat de « Pueblo > geenterd werd 

Toen die dag en dat uur het eerste 
nooidkoienaii', schip naderde was Bu-
chei met veniMrideid dat iras al eerder 
eebeuid Ooi niet toen er enkele bijkua 
men Ook met toen er vliegtuigen ver si he 
nen Biirhei wist dat ook de eigen vloot 
dit doet iiirt de lussische t vissers spion 
nen > In voor zo tets xvoidt de piezidtnt 
niet gealai mend ' 

Toen dan werkelijk grenteief uerd had 
Bucher geen automatische veiruehgins. voo' 
zijn vnschalbnar belangrijke apparaten 
handgiana'en en bijlen moesten h-lperi. 
Bucher verloor hieibtj een man Zijn ande
re 82 bemanningsleden bleien m leven tn 
als sliple officier had Pete Bucher het eer
ste schot niet afgexuuid 

IN ItRIM 

van Cambridge was niet onder 
de indruk en daarom mag het 
prinsje zijn eigen wagen op de 
campus niét gebruiken voor 
hij 22 jaar is geworden. 

JUBILEUM - ZONDEN ? 

Dat na de viering van de 
vijftigste verjaardag van het 
bestaan van de sovjetmacht 
ook het jubileum van de poli
tieke politie plechtig werd her
dacht, kunnen wij in het We
sten maar moeilijk waarderen. 

Met die jubileumfeesten gin 
gen echter ook goede dingen 
samen : bv. het invoeren van 
de vijfdaagse werkweek. 

Na enkele maanden ervaring 
hiermee beklaagt de sovjetpers 
zich echter duchtig over de 
misbruiken die door deze 
werkweek worden veroorzaakt 
: de bevolking wil allerlei 
weeldcartikelen aanschaffen en 
gaat daarvoor langdurig aan 
schuiven — iets wat vroeger 
niet kon. Maar er is erger : de 

VLIEGTUIGEN EN KOFFIE 

Frankrijk wil dolgraag zijn 
Mirage-toestellen verkopen, 
zelfs als het daarvoor allerlei 
ekonomische voordelen moet 
toestaan. De vhegtuigmarkt is 
blijkbaar een harde markt ! 

In Brazilië is het aankopen 
van vliegtuigen nauw verbon
den met het verkopen van kof
fie, en meer speciaal met het 
oprichten van een bedrijf ora 
van braziliaanse koffie poeder-
koffie te maken. De noordame-
rikaanse industriëlen hebben 
tot nog toe het verwerken van 
de braziliaanse Arabica tot poe-
derkoffie in handen kunnen 
houden. Frankrijk had nu be
loofd, daarin verandering te 
brengen. Maar Brazilië kijkt 
toch nog goed uit, want Frank
rijk heeft speciale overeenkom
sten met afiikaanse staten om 
de Robusta in te voeren. 

Zo spelen Arabica en Robu
sta een rol bij de verkoop van 
franse Mirage-toestellen Een 
wondei lijk veihaal . 

Een kerndtiikhoot m een ijzige zee \ oor een dezolate noordelijke 
kust . tl effende illustratie van Rusland's maritieme expansie. 
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'/lis Vlaming kan je rustig zeggen dat de wereld hegijit achter je voortuintje. Waar 
'je ook in Vlaandeien woont : op minder dan een uur autorijden ben ]e in het 
buitenland. Steeds meer autostraden schieten recht door het landschap, steeds 
snellere auto's malen de kilometers af, maar de mens sukkelt mentaal een eindje 
achter zijn eigen techniek aan Ook — en wellicht vooral — de Vlaming, die gewoon 
is aan de veilige kleine afmetingen van zijn landje dat slechts een xiooituin groot is. 
Maar als je even bedenkt waar we liggen op de wereldkaart, dan realizeer je je 
glashelder dat hel een ujiieke situatie is. Je kan in een minimum van tijd buiten
landse wereldsteden bereiken. De lotterdamse Lijnbaan, de p'ace General de Gaulle 
te Rijsel of de winkelstraten rond het kuur huis te Aken liggen voor de overgrote 
meeiderheid der Vlamingen zowat binnen het bereik van een zaterdagnamiddag of 
een snipper dag. FranSe opera, duitse Bühne of neder lands kabaiet — om maar de
ze dingen te noemen uit de grote waaier van kuUuiele mogelijkheden — kunnen 
door de échte liefhebber uit Gent of Antwerpen of Koitnjk gewoonweg lussendoor 
meegenomen worden. Zoek nou nog eens op de wereldkaart naar een streek waar je 
drie kultwen, drie taalgemeenschappen, drie tradities binnen de perken van een dag-
ritje of halvedag-uitstap liggen ? 

Je kan — één dagje uit — vanuit Vlaanderen zelfs Futura bezoeken : de stad der toe
komst en die stad heel Wuppertal. En je bent gewaarschuwd door Toon Hermans, 
die reeds vroeger de vraag stelde « wat wuppert daar in Wuppertal » . als je Futura 
bezoekt, dan stel je eens te meer tol je grenzeloze verbazing vast dat de toekomst al 
gisteren begonnen is. 

Uiteindelijk zouden we je juist daarom aanraden, in de komende lente eens een dag
je-uit naar Wuppeital (autorit van 4 uur) te maken : we hebben nooit in ons toch 
wel wat bereisd leventje een stad gezien die, omwille van futuristiscli verleden — of 
haar traditiegebonden futurisme, als je dat liever hoort — zo « camp » is. 

En dan moeten we je uitleggen wat 
« camp » betekent. Het is een woord 
ui t de leeks begrippen die « in » 
zijn (zoals trouwens « in » er zelf een 
is). Camp is bijvoorbeeld ieder anachro
nistisch ding dat, ondanks het feit dat 
het kennelijk ouderwets is, een nieuwe 
dimensie heeft gekregen in ons tijdperk 
van hai toverplantingen en kleuren-
T.V. Je kan de Eiffeltoren camp noe
men : gebouwd in de pionierstijd van 
de stalen gebinten, als technische oplos
sing al lang een afleggertje en toch nog 
altijd een hipermodern kenteken voor 
de lichtstad. Het meest campe ding ter 
wereld staat echter in Wuppertal : het 
zweefspoor. Een stukje beschavingsge 
schiedenis van 13 l m lang, waar je 
staat tegenop te kijken alsof je voor het 
eerst naar een futuristische maanstad 
mag staren en waarvan je je met een 
schok rcalizcert dat het ding zo oud is 
als de vcigeelde foto « van je voorv.ide 
ren inklu/ief levenssji' f. hangsnorien en 
vreselijk stijve boeiden. 

DE SCHWEBEBAHN 
De zweefbaan is inderdaad het kente

ken van Wuppertal . Toen ze gebouwd 
werd begin dezer eeuw — in de « Grun-
derzeit » zoals de Duitsers dit tijdperk 
van de grote industriële explozie trots 
noemen — leek ze een vrije technische 
vertaling van de dagdromen van een Ju
les Verne : eeuwen vooruit op haar tijd. 
De stad heette toen trouwens nog niet 
Wupper ta l . In het smalle, kronkelige 

dal van de Wuppe r rijen zich een aan
tal gemeenten aaneen die slechts einde 
van de twintiger jaren samengevoegd 
werden tot de stad Wupper ta l Barmen, 
Elberfeld, Vohwinkel, Cionenbeig, 
Ronsdoif, Be)enbuig lagen in dat 
smalle dal aaneen te groeien tot een ki-
lometeilange agglomeiatie van bijna een 
half miljoen mensen Er was langs de 
steile oevers van de Wupper plaats noch 
gelegenheid om deze verschillende centia 
door een snelle en veilige veikeeisweg 
onderl ing te verbinden Iemand kieeg 
toen de geniale inval, boven de boch
tige rivierbedding een reusachtig stalen 
hangstel te bouwen waaraan een t iam 
zwevend zou opgehangen v\oiden Die 
iemand was de keulse ingenieur Eugen 
Lange en Herr Lange heeft anno 1')00 
stellig niet beseft dat bijna d r i ekwar t 
eeuw later zijn zweefbaan nog steeds een 
futuristisch ding zou zijn Vandaag 
wordt in alle wereldsteden gewerkt of ge
pland aan het zogenaamde « tweede ni
veau » : het verkeersnet onder de grond 
of enkele meters erboven, omdat de op
pervlakte het verkeer niet meer kan 
slikken Dat tweede niveau werd te 
W^uppertal al gebouwd voordat het be
grip was uitgevonden ' 

T e Wuppei ta l zweeft de stadstiam ze
ven meter boven de Wuppe r en dat is 
— blijkens de statistieken — het veilig
ste verkeersmiddel ter wereld. Meer dan 
een miljard reizigers maakten er reeds 
gebruik van en ze hebben het allemaal 
overleefd. He t enige noemens:aardige 
ongeval met de zweefbaan was — zoals 
het in Wupper ta l hoort — weer eens een 
écht « camp » feit : een olifant van een 
ciikus zakte gewoonweg door de bodera 
van de hangtram en kwam (« zonder 
noemenswaardig letsel », verzekert de di-

rektie van de zweefbaan) in de W u p p e r 
terecht. 

GROENE STAD 

Natuurl i jk is er méér dan de zweef
baan, al zouden we die — naar gewoon
te van de Michelingids — drie giote 
sterren geven. Wupper ta l is een urbanis-
tische sensatie. Je rijdt naar de stad 
waar, zoals je al op voorhand hebt uit
gekiend, bijna een half miljoen mensea 
wonen en je verwacht je dus aan een in
drukwekkende skyline • een horizon d ie 
ingenomen wordt door de hoogbouw van 
de grootsteden En je ziet niets daaivan; 
de gioene heuvels en frisse weiden van 
het Belgische Land blijven achter je au
toruit voorbijglijden alsof er dagen in 
de omtrek geen enkele gemeente met 
meer dan 2 000 inwoners zou liggen E n 
nochtans zegt een wegwijzer je, dat je 
op nauwelijks drie kilometer van de 
stad bent Plots neemt de weg zijn du ik 
het Wupperda l in en daar ligt ze dan , 
langerokken en smal : de inkoopcentra 
om zo te zeggen aan de rand van bos en 
weiden. Nergens in deze metropool ben 
je te voet meer dan tien minuten ver
wijderd van de ongerepte groene rust 
van bossen en weiden. Je moet gewoon 
vanuit het dal de helling op en je ben t 
er. 

He t feit dat de stad gebed ligt in een 
smalle vallei is verantwoordelijk voor 
een andere wuppertaalse meikwaardig-
heid : het groot aantal t rappen. W e 
hebben ze niet geteld maar de stedelijke 
reinigingsdienst — en die kan het we
ten — beweert dat het er 8 838 zijn. 

En nu we toch bij cijfers teiechtkwa-
men ; een andere merkwaardigheid van 

DE TOEKOMST IS ER BEGONNEN 

WU1>PE 

Winkel'cnti'lil. « ( it\ Wiipncrfal > is het p.ii.ulijs \aii de vvuikelendt \rou\* 

Wupper ta l is, da t er niet minder dan 33 
spoorwegstations zijn. Maar dat zal de 
bezoeker van één dag al minder interes
seren. 

KUNSTSTAD 

Het 18 natuurl i jk niet zo dat, wan
neer je eenmaal uitgekeken bent op de 
Schwebebahn en op de urbanistische ei
genaardigheden van de stad, Wupper
tal je verder niets meer te bieden heeft. 
Wel integendeel : er is in de stad aan de 
W u p p e r een intens kultuurleven In de 
eerste plaats dient dan het stadsteater 
vernoemd dat een dubbele attraktie is : 
ten eerste omwille van de opvoeringen 
zélf en vervolgens omdat het een ontzet
tend mooi modern gebouw is. Er is een 
opera met een gevuld répertoire en met 
balletopvoeringen. Even oppassen : als 
je de Wuppertalers hoort spreken van 
de « Schwimmoper », dan bedoelen ze 
daar heel wat anders mee dan de ope
ra De « Schwimmoper » is een ultra
modern gebouw dat er van bui ten in
derdaad uitziet als een groot teater- of 
operahuis, maar dat in werkelijkheid 
een 'weinbad is De volksmond — te 
Wupper ta l even sterk in plastisch uit-
drukkingsvennogen als in alle andere 
grootsteden ter wereld — vond al gauw 
de aardige wooidkombinatie die voor 
met ingewijden wel even verwarrend 
zou kunnen zijn 

Het kultureel neusje van de zalm is 
het stedelijk schilderijmuzeum Van der 
Hevdt Het bevat een uitzondei lijk be
langrijke verzameling moderne schilde
rijen van de prerealisten ever de im-
pressionnisteii en de expressionnisten 
r m r -Ie modernste richtingen Geen 
enkele ^rci ' naam ^ntbrccVt e r de be-
lanonikstc'' schilder^ \ an de vorige en 
dt 'iMic'iue '•eius 'ijn verteg* iiwoi idigd 
dod' nccidere werken die een over
zicht V U( hun evolutie mogeluk maken, 

iitn uurwerkmaker in het hart van 
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In de Zoo van Wuppertal is de iisbeer een der grote attrakties voor oud en jong in de/e 
zeer druk bekochte dierentuin. 

' t inkoopcentrum heeft 'n prachtige pri
vate verzameling uurwerken bijeenge
bracht : een eigenaardig muzeum dat 
de hele dag gonst van bel- en klingel-
geluidjes en waar je niet uitgekeken ge
raakt op al het vernuft en al de kunst
zin die de mens sinds eeuwen besteedt 
aan de instrumenten waarmee hij de 
tijd meet. 

kers — een eenzelvig soort lieden, zo
als we weten uit onze eigen geschiede
nis. Er is iets van die eenzehige tiadi-
tie blijven hangen bij de hooggekwali 
ficeerde arbeiders in de talloze gespe-
cializeerde bedrijven Fn er is hel zeer 
speciale sociale klimaat dat slechts kan 
ontstaan in steden waar de talloze 
kleine bedrijven getuigen van een vooit-
durende beweeglijke en open grens tus

sen de werkge\ trs en de werknemers. 
Len stad van individualisten. 

Het individualisme is er zo sterk, dat 
Wupper ta l in heel Duitsland en ver 
daarbuiten bekend staat als « de stad 
der sekten ». Wie het niet eens kon zijn 
met de zondagse preek van pastoor of 
dominee, stichtte meteen inaar zijn ei
gen kerk. Dit is volstrekt geen veileden 
tijd : ook vandaag nog telt de stad, 
naast de grote geloofsgemeenschappen., 
nog 29 <( officiële » — wam getelde en 
geboekte — sekten: er moeten er ech
ter nog meer dan 100 zijn waar men 
weinig van afweet. Je zou zondet al_̂  ie 
veel overdrijving mogen beweren . 'da t 
Zondags gezongen en gelieden woidt lu 
alle kelders van de stad. 

« Drie Wuppertalers bijeen, dat is 
een vereniging » zeggen de bewoneis, 
met veel zelfkennis en een tikkeltje zelf
spot. Er moet iets van zijn, want de stad 
telt niet minder dan 120 (honderdtwin 
tig !) zangverenigingen. Gezwegen van 
de honderden andere sosjeteiten. 

EN VERDER 

...heb je in deze levensgrote en levens
echte stad alles wat je nodig hebt om 
van je dagje of )e (verlengd) weekend 
het maximum te maken : komfortabele 
hotels (met zicht op de overal aaiiv\e-
zige « Schwebebahn » uiteraard), ge
moedelijke artiestenkafeetjes waar je na 
teater of opera terecht kun, voortreffe
lijke lestaurants waar je voor een prikje 
kan genieten van de echt duitse dingen 
zoals Sauf*rkraut en Schweinsaxl, win
kelstraten waar geen auto inmag en 
waar je je aandacht steeds weei laat af
leiden van de vitrines om naai I-uttna 
te kijken — de nieuwe, na de oorlog 

herbouwde stad' met de zweefbaan die 
schommelend voorbijglijdt aan de hoog-
bouwgcvels. 

Ben je stadsmoe, dan kan je — we 
zegden het al eerder — op minder dan 
tien minuten naar het gToen van het 
Belgische land klauteien. En ben je met 
de wagen naar Wupperta l gekomen, dan 
maak je er maar meteen een uitstap 
van dooi heen het Bergische Land dat 
zijn naam niet ontleent aan de liefliiks 
hellingen, maar aan het heerseisgeslacht 
dat er de scepter" heeft gezwaaid. Het 
i' een prachtige sticek, met dorpen die 
een eigen kaïakter hebben omdat de 
huizen er gebouwd zipi in een tipische 
saeekstijl. Merkwaaidige keiken en 
burchten, gereputeerde restaurants en 
gemoedelijke bierwinkeltjes zorgen voor 
afwisseling en keuze. Vlak bij de deur 
— de klassieke « boogscheut » voorbij 
Keulen — en toch goeddeels onbekend 
bij de Vlamingen is het Bergische Land 
een ontdekkingstocht méér dan waard. 

Dat is het dan : de stad aan de VVup-
per en haar mooie omgeving als doel 
voor een t i ip. gemaakt door mensen die 
eens iets aparts willen zien. En natuur
lijk wordt U te Wuppertal — met de 
beroemde duitse Gründlichkeit — op de 
vereniging voor vreemdelingenveikcer 
alles gezegd wat niet in deze leponage 
staat. Eveneens bij die vereniging kan 
je voor een prikje een gekombineerde 
entreekaart lospeu teren die én de 
zweefbaan én de zoo én de andere be
zienswaardigheden binnen het bereik 
brengt van desnoods de smalste beurs. 

En vraag je ter plaatse — met Toon 
Hermans, die blijkbaar ook oog heeft 
voor dingen die « camp » zijn — eens 
af wat er eigenlijk wuppert in Wupper
tal. We zouden zeggen : alles 1 

RTA 
DE « BEESTENHOF » 

W e vrezen, even in botsing te ko
men met het antwerps lokaalpatriottis-
me wanneer we een andere wuppertaal-
$e merkwaardigheid in de kijker zetten: 
de dierentuin. ledere Antwerpenaar zal 
je op een briefje geven, da t de kollektie 
in « zijn » beesten nergens — behou
dens wellicht te H a m b u r g — geëvenaard 
wordt. Daaraan is één ding waar : de 
antwerpse dierentuin is een blijvend 
mirakel van het woekeren met de ruim
te. W a t daar op een lapje grond in de 
schaduw van het station is bijeenge-
stouwd, grenst aan het ongelooflijke. 

De wuppertaalse zoo is onbetwistbaar 
armer aan dieren, maar hij heeft een 
heel speciale charme : hij is ruim Het 
is een prachtig uitgestrekt park, tegen 
een zonnige helling dicht bij het hart 
der stad. De dieren hebben er de ruim
te en het prachtigste voorbeeld daar
van is het berenpark : zo uitgestrekt 
en zo natuurlijk, dat je de illuzie hebt 
ergens in een groot woud een ontmoe
ting met Bruintje m zijn echte omge
ving te hebben. Echte dierenvrienden 
en -kenners zullen wellicht gaan infor
meren waarom de flamingo's te Wup
pertal rozer zijn dan elders en ze zul
len dan vernemen, dat de direkteui van 
de stedelijke zoo zijn eigen vakkneepje 
terzake heeft : hij voedert zijn flamin
go's paprika in plaats van de eldeis ge
bruikelijke rode wortels. 

IEDER ZIJN SEKTE 
Wie met open ogen en open geest 

-.door de stad dwaalt, zal vri) vlug vast
stellen dat er een ontelbaar aantal klei
ne middelgrote bedrijven is gevestigd. 
Het Roergebied is niet vet at maar de 
sociale stniktuui is hier te Wuppertal 
helemaal anders dan in de gtote indus
triesteden. Historisch werd het beeld 
bepaald door de wevers en wolbewer-

Het zvveefbaan-
station « Alter 

Markt » in Wup
pertal is een mo-
ierne konsti'uktie 
ondanks de oude 
benaming • ,«l.is, 

staal en beton. 
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haar 

LAAT HEM MET 
Ieder huisje heeft zijn kruisje (zijn tuintje natuurlijk ook, al is het soms maar 
een bloemenhak), op ieder potje past een deksel. Een « probleem » waarvan vele 
vrouwen zich wel bewust zxjn, doch waarmee ze niet alti]d goed raad weten, ts 
de wijze, waarop ze hun « heer en gebieder » moeten aanpakken. Nu ts het wel 
zo, dat het huwetijk stilaan gedemistificeerd wordt, dat de huwelijkspartners 
naar gelijkheid groeien door de vrouwelijke ontvoogding, die traag maar zeker 
voortschrijdt. Er zal een tijd komen dat men de al te juridische opvattingen in
zake huwelijk aan de komende werkelijkheid zal moeten aanpassen. Er zal van
zelfsprekend altijd een verschil zijn tussen man en vrouw doch de van oudsher 
overgeleverde pozitie van onderdanigheid aan de echtgenoot gaat van lieverlede 
teloor. In de praktijk is het ook zo in het verleden zo geweest, dat de vrouw dik
wijls de broek droeg, alles behalve normaal overigens. Historici en psichiaters 
vinden hier gesneden brood, om het te gaan uitdokteren maar ondanks alle fi-
zische en psichische verschillen stellen w e toch 'n onstuitbaar gelijkschakelings-
proces vast, waarvan we de uiteindelijke stand uiteraard niet kunnen voorspellen. 

Laten we deze geleerde beschouwin
gen voor wat ze zijn — ze zijn immers 
ook relatief — en beginnen we met de 
vaststelling dat er geen vast handboek 
voor een huwelijksgedrag bestaat. Toch 
niet zo vast dat het 100 % zekerheid en 
rezultaat zou verschaffen. Een verstan
dige vrouw vermijdt echter haar man 
op zekere domeinen gelijk te schake
len met haar kinderen. Het is niet zo 
zeker dat alle mannen ergens diep in 
hun hart knikker spelende knapen ge
bleven zijn. Het kan best dat de heer 
gemaal voor het treinspel van zijn zoon 
meer belangstelling heeft dan zoonlief 
zelf. Dat bewijst daarom nog niet, dat 
die gemaal een knaap wordt van zo-
haast hij de elektische treinen laat evo
lueren op de mini-sporen. Waarnemers 
zullen al opgemerkt hebben dat di^ spel 
in vele gevallen met tipisch zakelijke en 
technische benadering beoefend wordt, 
alsof de volwassen « spelers » voor de 
verantwoordelijke taak stonden van re
gelaars van een echt treinverkeer Een 
ietwat minachtend schouderophalen 
past hier niet. Wel zal er de voldoening 
zijn dat de echtgenoot, desnoods zijn 
zwager en de twee zonen, wanneer ze 
in de « treinzaal » vertoeven, elders niet 
in de weg lopen... 

Ik vmd dat men een man vooral het 
gevoel niet mag geven, dat hij in bie-
paald verband toch maar een « jongen » 
is gebleven Opmerkingen met een der
gelijke ondertoon vallen met altijd mee 
Het zeilde geldt de karweien. Men kan 
op verschillende mameren een man 
aan het werk izetten na huis, tussen een 
« bewel » en aen « verzoek » of nog een 
hstiger manier (die deur bhjft maar la-
waaa maken, er steekt beslist iets on
der) ligt een hele reeks variantem, sm 
het liem diet« te maken, dat de handen 
uit «de mouwen inoeften gestoken wor
den ©e meeste nnannen zijn met zo 
har>(aharig dat ze niet dra begrijpen, J a t 
de mouwen mderdaad eens moeten op-
gesloofd worden. Er /ijn ten andere 
vele \ louwen, die daar /eli met bang 
van /u]n, tot aanvankelijke bewonde
ring van de ega Dan geven we maar de 
raad daar geen al te intense gewoonte 
van te maken, er dient gestreefd naar 
een evenwicht in de verdeling van het 
« huiswerk » Maar vermijdt m ^ods-
naaana !Dw anoaan voortdurend met aller-
kledoaste karweien lastig te vallen, dxe U 
mei iBsai kleine inspanning zelf de baas 
kunt, desnoods in samenwerking mest 
de kimdeien, die het meesital prettig zul
len vdnden, aan « grotemensenwei'k » 
te kannen meehelpen. Dat is weeral een 
kwestie van aanpak en in verband tnet 
de aainderen geldt deze taktiek vamzelf-
spreftsLend zowel voor man als vrouw 

In het geval van mannen, die maat-
schappebjk en politiek aangelegd xijn 
— BH dat is voor iSe noeeste v.aB onze 
lezcaffissen in natn of meerdere snate het 
geval — stelt zich het probleem (om 

"̂̂ rd te gebruiken) van de 

peridodieke uithuizigheid. De mannelij
ke uithuizigheid is verminderd sinds 
de T.V. haar intrede in de huiskamer 
deed en sinds het aangroeien van de 
vrije tijd. Er is in dit laatste verband 
vastgesteld dat huiskarweitijd en het 
knutselen eveneens toenamen. De her
berg wordt mmder dan vroeger be
zocht, de gehuwde mannen blijven 
meer dan vroeger thuis. Komen dan 
daar bepaalde phdhten, die de 
maatschappelijk en politiek geënga
geerde man zich zelf oplegt, waardoor 
het fenomeen (sic) « vergadeiing » op
duikt, om van tipische militanten taken 
m verkiezingstijd maar te zwijgen. Nu 
mogen we veronderstellen dat onze le
zeressen dit « verschijnsel » wel kennen 
en ervaring hebben op dit gebied. Het 
IS een kwestie van gewoonte en voor 
wie 't «verschijnsel» nieuw is, wordt 't 
een kwestie van begrip en wennen. Ui
teraard zijn onze lezeressen meer dan 
andere vrouwen geschikt om zich aan 
de vergader- en builenhuistaken van 
manlief aan te passen Toch duiven we 
wat meer dan gewoon begrip vragen 
voor onze mannen die dezci dagen op 
stap zijn voor het winnen van meuwe 
abonnementen, het werven \'an nieuwe 
leden en naar alle waarschi]nh)kheid 
straks voor het bijwonen van \ergade 

Vroeger ridderde Groot-Brittani'é zijn kopers, kolonisten en kapitein';. Nu het 
Empire ter ziele is gegaan, adelt Brittanië Beatles en boksers, voetballers en ve
detten. Zo geraakte de mooie Vane'ssa Redgrave aan de titel van Commander of 

the most excellent order of the brtlish empire. 

ringen en alles wat er aan een kiessirijd 
te pas komt. Naarmate onze mannen 
meer geïntegreerd zijn m het partij- en 
bewegingsleven legt deze strijd meer 
beslag op hun tijd. Laten we als het nu 
en dan wal te « gortig » wordt met die 
uithuizigheid beseffen dat onze mannen 
het doen voor de goede zaak, de zaak 
die ons allen aangaat, dus ook ons vrou
wen en moedert, van kinderen, die naar
mate de inzet van de zich aftekenende 
strijd dichter wordt benaderd, in een 
beter Vlaanderen zullen leven dan wij 
allen hebben geleefd. Hebben we trou
wens niet vastgesteld m een niet zo ver 
afliggend verleden dat de gezinnen van 
stii)dendc Vlamingen tot de schoonste 
gezinnen m het land mochten worden 
gerekend, gezinnen m^aar de harmonie 
veel groter was dan in vele mode-gezin

nen en waar de eendracht in de beproe
ving het sterkste wapen was tot behoud 
en later tot herovering van wat verlo
ren ging l Dat was niet in het minst te 
danken aan feegnfpende en nloedige 
vrouwen en moeders, die beseften wat 
er op het spel stond. Daarbij vergele
ken is de huidige tijd van spanning en 
uithuizigheid kinderspel. Laten we dus 
onze mannen in deze tijd meer met 
rust dan anders. Op tijd en stond een 
vriendelijke waarschuwing, om niet te 
overdrijven, en belang stellend vragen, 
hoe het met de zaak staat, en U zult ver
baasd zijn van het rezultaat, in Uw ei
gen gezin en daarbuiten in onze grote 
volkse gemeenschap, die nu zo dicht bij 
de verovering \an haar eigen gezags-
struktuur staat. 

H. 

i n r r r - r v / ^ f 

/S N\EJ AL GOUD 

Dal hlivkt Voor de lofust j s Jfa-
h( hm ktuil ïimi itie zem, Tan de tnootv, 
hrllc hlciiicnt, ikei zocU, wmme kli-
viaal, de pnuöiihi^e ilafMlMfhatf^xm. d" 
oi/enoetd)'geitd ntlLifihe \\t/Bdfe7i en wal 
V eet tk meer I» ke ,a(<hl/r> itie fauid" 
kifkl milünhl -f) 'Boffe landtcie (dingen 
SLc'ii dn jnobh-men waaimr-e ihrl lUi-
Itc vutiduag, ittaifhLam tiati itUe -weil 
ewoipeiie 'Imt&ou Ihttt rmoesl m t^paii 
She, n>f/ srht ifrtoadie wijze loouêl ge
ls aivlvonttie-nd ti Ikffl rtniaagshul; der i>u-
drrtnze kmderm Itabe lelde Inj vb. 
Dl de funntte '75 }aui 350 000 inuLen-
erliteliiflie fbinLdenrem, utaunrmi er 
JIOMOO tim aeni l^amuke <oipgeaocd wor 
den,. Iteinuijjil (&e n'e^t mi dooignaiis 
•ilerhi ^ahtde inezeftihimeti !.s oridei-
grUirtr.ht ,M,OP deoht hel en is kan 
nte^i lafkiulfm ,tcU Itel fctl, dat de tta-
hnmtsc staat ilre/hts 200 Ln>e (nauwe-
tiflts 3 ifr.) per éag betaalt voen het 

ondrrhdud ntati een vieeskmd ' Het is 
dan t>ok -tièdt te ve-mimidncti dal tn 
deze gcsUdhkeii imniB/oi •itelhm e \je— 
s'annien kev-rsen, die d-ezc^i dagen ecu 
ilalifians blad de viaitg mns^aven, 
iraiiiom m'-n ntaft roveiging tot een 
soBiil... dteietibesdlieiming hen bate 
inai wecikindeneri ' De aaidbevuigs-
lain'p o-p Sirihe beeft i/a weinige da
gut hel aantal weeftktnderte'n plots 
aanzienlijk Üoeu utijgeti 4Is vu n 
j . 'crt , dat de loeilmtden t,n £iii<l lla 
I(H itag veel sleohl-m zijit dan m Mtd-
d(m- ten %oct)Ü-3l,ulie kan men zu h 
11 eÜK'ht iiooistelleti, hoe lul (i ml-
ziel in d( XI (,enli h'ii^i n van 7uid-
llalie 

Itirt aannerne-n vnn kindeien zoji 
cpw *oj)lossing istmnen zijn waien er 
inet (txtme giote himdetpali n iiift 
zijds 'het nog steeds iagc lo-elvaailsped 
(iwgntaals in Zuid Halte veel lager 

dan in de rest van het schiereiland) 
en anderzijds een totaal veronderde 
wetgeving ter zake, die de eisen zo 
hoog stelt als deze, die de siaa' zich 
zelf stelt laag zijn, en tevens een al 
te ingewikkelde procedine vooiziet, 
zodat er relatief gesptoken xian adop
tie iveinig teierht komt Een recente 
licivorming van d-ez-e wetgeving ts van 
hij de aanvang ree4s v&lstrekt onvol-
c'ieiiile gebleken 

De vijf jongste fat en was het ge 
recht van Rome verplicht 114 op 190 
kindertehuizen te doen sluiten, omdat 
de beklagenswaardige gasten eivan op 
sliozdkken moesten slapen, XMDI onge
dierte, tn overvolle kamers of vaak 
tot zware at beid vet plicht zierden 
Men beweeil dat de toestand in dit 
domein niet beter is dan S eeuwen 
geleden toen een geschokte paus In-
noccenlius hel eerste wezenhiiis het 
\'>piicliten, ivaar weidt a duizenden 
jongens en meisjes waren onderge
bracht, als tn xvachtkamers van de 
dood 

Ook tn Europa zijn -er nog onlxvik-
kehngslanden en zou ^-en mleieiiro-
pc se ontwikkehrtgiJiu^p met misstaan. 

file:///ergade
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EEN JAAR CARYATIDE 

Een jaar geleden stak het nederlandstalig kultutircentrum « Car\atide » op het 
Vrijheidsplein te Brussel van wal. De bedoeling was, het nederlands kiüturele le
ven in de verfranste hoofdstad aan te vullen vooral op pikturaal vlak. Het is nu 
eenmaal zo dat het overgrote gedeelte zoniet de totaliteit van de private 
tentoonstellingszalen te Brussel eentalig frans geleid en gepropageerd worden. 
De talrijke vlaamse beeldende kunstenaars kunnen met hun werk alleen terecht 
in deze verfranste en verfransende galerijen en worden er uiteraard in het Frans 
aan het grote publiek voorgesteld. Het gebeurt maar zelden dat er een beschei
den tweetaligheid aan te pas komt. Daardoor ontstaat een vast beeld van de pik-
turale produktie in ons land, en gaat het bij uilsiek vlaanis karakter van onze 
schilderkunst publicitair gezien verloren. 

P O Z I T I E V E BALANS 

« Caryatide » voldoet daarom alleen 
reeds aan een behoefte. Het nederlands
talig publiek voor dergelijke manifesta
ties is veel groter dan men denkt. Men 
wordt dat trouwens ook stilaan ge
waar in het Paleis voor Schone Kun
sten, waar tweetaligheid teoretisch 
werd erkend doch in de praktijk nog 
moeizaam haar weg zoekt. 

In haar eenjarig bestaan heeft het 
centrum « Caryatide » niet minder dan 
zeventig tentoonstellingen ingericht, tel
kens twee tegelijk en voor een periode 
van twee weken. Aanvankelijk waren 
het minder bekende beeldende kunste
naars die er ten toon stelden, wat niet 
belet dat ze voor 't overgrootste gedeel
te een zeer goed peil bereikten. Uiter
aard ging in die beginperiode de voor
keur uit naar vlaamse kunstschilders 
en beeldhouwers, na verloop van tijd 
is daarin wel een lichte wijziging getre
den, die echter in niets afbreuk doet 
aan het uitgesproken nederlands karak
ter van de instelling. Er komt zelfs 
reeds publiek uit de taaiperiferie opda

gen, om kennis te maken met het werk 
van kunstenaars, dat meer dan de moei
te loont doch in de grotendeels op mo
de of isme afgestemde brusselse galerij
en niet tot zijn recht komt. Dit publiek 
dringt zich niet op en komt in 'n milieu 
terecht, dat de fine fleur omvat van de 
nedcrlandstalige gemeenschap in de 
hoofdstad. De opening der tentoonstel
lingen brengt gemiddeld een 300-tal 
mensen bijeen, wat voor een dergelijke 
gebeurtenis toch een sukses mag ge
noemd worden. De inleiders zijn door
gaans specialisten of gezaghebbende 
personaliteiten, ŵ e noemen voor de 
vuist 'n vice-goeverneur Cappuyns, een 
mr. Knapen, voorzitter v/d kultuurraad 
voor Vlaanderen e.a. Het is de goe
de politiek, om met dergelijke namen 
uit te pakken, het trekt het goede pu
bliek aan en het stelt ook een einde 
aan de assepoestersrol van de vlaamse 
kuituur te Brussel. In dit opzicht is de 
Kulturele Stichting dus een welkome 
aanvulling van het tans bloeiende ne
derlandstalig toneel leven in de hoofd
stad. Overigens werden in het afgelopen 
jaar in « Caryatide » ook twintig lezin

gen en literaire avonden ingericht, 
waarbij soms de extravagantie of de 
progressieve noot niet ontbrak. Bij de 
opening van de jongste tentoonstelling 
kwam er zelfs een happening aan te 
pas, met twee nederlandse meisjes in 
de « hoofdrollen » en ettelijke persona
liteiten, die zich goedlachs leenden tot 
het ... blazen van zeepbellen. Toen we 
er over hoorden droomden we van de 
« Homo Ludens » doch kwamen we 
tot de vaststelling met een « Baby Lu
dens » te doen te hebben... 

« Caryatide » heeft in dit jaar bewe
zen, dat het een leemte vult. Het heeft 
iets aangedurfd waarvan het sukses he
lemaal niet verzekerd was, doch dank 
zij de goede formule is nu een stevige 
bazis gelegd. Het is anders wel riskant, 
in dat Brussel van vandaag een egelstel
ling van eigen vlaamse kuituur, met 
openheid voor andere kult ren, uit de 
grond te stampen en bovendien nog het 
waagstuk te ondernemen, onbekende 
kunstenaars te lanceren. 

KENT U NOG DE NAAM V A N 

J E F S IMONS ? 

Als frontsoldaat schreef hij het be
kende werk : « Eer Vlaanderen ver
gaat ». Zijn novellen waren pareltjes in 
onze literatuur waarin de gewone, ras
echte vlaamse mens geschilderd werd 
met kleur, schakeringen van Rubens en 
Breugel. Maar hij schonk daarenboven 
onze vlaamse toondichters het beste 
zangzaad voor onze lieve jongens en 

meisjes waarop ze hun rijkste inspira
tiebronnen lieten inwerken. Twintig 
jaar geleden ontviel Jef Simons ons. 
Wij stellen er prijs op deze verjaring 
niet ongemerkt te laten voorbijgaan. 
Daarom richten wij een grote Jef Si
mons-herdenking in op woensdag, 6 
maart a.s. te 20 u. in de mooie feestzaal 
van de Dames van het Chr. Onderwijs, 
Lange Nieuwstraat 95, Antwerpen. Op 
het programma optreden van een aan
tal onzer beste knapen- en meisjes
schoolkoren en samenzang. Korte toe
lichting over het leven en werk van een 
onzer simpatiekste heimatdichters. De 
aanwezigheid van ouderen is een sterke 
stimulans voor het nationaal georgani-
zeerd zangonderricht in onze onder
wijsinstelling. Algemene toegang : 10 fr. 
(Kinderen beneden de 14 jaar betalen 
halve prijs). 

D A G E N V A N HET 

VLAAMSE L IED 

Voor 1968 zijn de « Dagen van het 
Vlaamse Lied » gespreid over de perio
de van 17 februari tot en met zondag 3 
maart. 

Tijdens deze dagen wordt aan ieder
een die iets voelt voor de kulturele ver
heffing van ons volk gevraagd om een 
volkszangmanifestatie bij te wonen. 

Heden zaterdag 24 februari te 20 u. 
gaat er te Brussel een Vlaams Volks-
koncert door in het B.R.T.-gebouw aan 
het E. Flageyplein (Studio IV). 

Zeer befaamde koren en solisten tre
den op in een programma dat twee de
len omvat : Ie. Jozef Simons herdacht. 
2e. Lodewijk Mortelmans herdacht. 

Kosteloze toegangskaarten bij de 
B.R.T. dienst « Pers en Onthaal ». De 
ruime zaal moet weer barstensvol lo
pen ! Het wordt een doeltreffende 
vlaamse kunstmanifestatie voor jong 
en oud 1 

DE KUNST VAN DE COLLAGE 
De collage stelt men zich gewoonlijk 

voor onder vorm van het bijeenbren
gen van knipsels van foto's, letters, 
kranten, al dan niet verhoogd of ver
bonden met tekenlijnen of kleurvlak
ken. Deze klassieke collagemetode volgt 
Olivia Melusine de Haulleville in « Ca
ryatide ». Ze is in ons tand geboren, 
doch is Amerikaanse van nationaliteit, 
hoewel ze met een grieks tekenleraar 
gehuwd is, Yorgo Cassapidis, die samen 
met haar schilderijen expozeerde. 

In de boven/alen van het zeilde cen
trum expozeeide de limburgse beeld
houwer-schilder Toon Vanmechelen, 
wiens werk echter vaak ; en kombinalie 
van de twee is. In enkele werken wordt 
zelfs zonder meer een houten skulp 
tuur op een paneel met gekleurd zand-
o[ ijzersteen aangebiacht. We /ouden 
geneigd zijn vasl te ^tclk-n, dat we hiei 
voor een ander piocedé van de collage 
staan een mannelijker formule dan 
Vanmechelen werkt trouwens met har
de of stevige materialen : oude eik, 
kerselaar, appcia iO' i lücsiccn 
ijzerzandstecn en liips l"i steekt ook 
een goede schiicki iii hem, te ooi delen 
naar de getemperde kleuren, waarmee 
hl] zijn vlakken doordrenkt zoals in 
zijn « De Prolondis », « Mammon » 
« Piëta » enz. Vanmechelen wenst zich 
tot het essenticle te beperiien, in zijn 
hoekige, ruw atgcwerkte beelden, die 
een sterk expressionistische inslag heb
ben, zoals trouwens ook doch minder 
zijn zandpanelen. Zijn beelden zijn zo 
vele uitingen van het menselijk verlan 
gen tot het uiten van gevoelens men 
zou ze gemakkeliik onder het begrip 
van de « kreet » kunnen onderbrengen. 
De tweedinionsionale kunst kan hij niet 
benaderen zonder een hang naar het 
driedimensionale waardoor deze pane
len embnonaire bas-reliefs, tot half
schilderij, half vei heven beeldhouw
werk (om een verouderde term te ge
bruiken) uitgroeien Een man met een 
poot, die een keu/c zou moeten doen, 
om aan zijn talent de volle ontplooiing 
te kunnen geven. 

Een frivool geval is Olivia Melusine, 
wier collages een nogal sterk erotische 
inslag hebben (dat schijnt tegenwoor
dig « plicht » te zijn, wil men voor vol 
aanzien worden). Het zijn vooral han
dige, soms verwarde schikkingen, die 
met het \i ouwelijk temperament ge 

makkelijk te verklaren zijn Zelden ver
laat ze echter het peil van het samen
brengen, tot een werkelijke schepping 
komt het niet. Ook de schilderijen van 
haar echtgenoot verlaten nauwelijks 
het domein van de sierkunst. In deze 
arabesken en dit giillige vormenspel 

herkennen we wel oosterse invloe
den, terwijl het koloriet diepte mist. 

Deze drie tentoonstellingen waarmee 
« Caryatide » feitelijk zijn eenjarig be
staan vierde, zijn geen voltreffers ge
weest, afgezien van Vanmechelen. De 
instelling is het aan zich zelf verplicht, 
niet te vaak op die wijze te ontsporen. 
De aangekondigde tentoonstellingen 
Jos De Maegd en Jaak Van Houdt (bei
de tot 3 maart) blijken hoger te zullen 
mikken. 

R.C. 

De 29-jarige Anije Schultze int Buxtehude (Hamburg) schildert door middel van een spuit. Afgekeken van en 
kele panjse neo-avant-gardislen 7 Het hangt er mi van af welk rezultaat uit de spinr komt. En zo is het elke dag 

iets « nieuws ». 
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Toen de « Roman nr 7 » van de Oostenrijkse auteur Heimito von Doderer ver

scheen in 1963 — zijn laatste roman en een van zijn laatste publikaties, voor zijn 

dood vorig jaar — hebhen wij in dit blad deze auteur voorgesteld .en eveneens naar 

zijn ander werk verwezen,, inzonderheid naar <( Die StrudUiofstiege » en « Die Da-

EEN BELANG EDERUITGAVE 
monen ». Dit laatste werk, dat als zijn hoofdwerk beschouwd wordt, werd voorafge

gaan door verscheidene andere, die er vaak slechts tematische aftakkingen var> wa

ren : « Die Ddmonen » verscheen pas in 1^56. nadat von Doderer er 10 jaar had aan 

gewerkt. Maar de roman « Die Si)iidUiof^hefe » bijvoorbeeld, die als een soort 

« Rampe », een startbazis voor « Die Ddnioiien n wordt beschouwd, is reeds een zeer 

lijvig (920 blaz.) en op zichzelf staan-i verhaal, een wort versluierde familiegeschie

denis. Moest von Doderer buiten de « kleinere » romans (die altijd nog de omvang 

van een gewone roman hebben) niets anders dat deze « Strudlhojstiege » geschreven 

hebben, dan nog zou hij een beduidend auteur der moderne Dnits-Ooslenrijke let

terkunde zijn. Mei « Die Da'ynonen >• trad hij in de rij der grote toman^iers. en het 

was in 1957. kort na hel verschijnen i'an zijn hoofdwerk en van de vertaling etvan 

in liet Engels, dat de e Times Lilerary Supplement » schreef dat von Doderer kon 

beschouwd worden als <.< the mo'il formidable German-speaking novelist noiu livingn. 

« Die Damonen » werd nu als nr 156 
in de reeks der «Bücher der Neiinzehn» 
(uitp:egeven door negentien Duitse uitge
verijen) in een t^veebandige speciale uit 
gave op de markt gebracht Gezien de 
sterk verminderde prijs dezer uilsjave 
(DVI 25 \()or 2 lijvige delen !) komt dit 
•U'erk nu binnen het bereik van alle lite 
ratinirliefhebbers 

De inhoud van di qua struktiuu /eei 
gekompliceerde boek kan niet in enkele 
zinnen samengevat U'irden . een lexikon 
heeft er iwee bladzijden voor nodig 

Stippen wij slechts aan. dat ui dit 
boek f-en dertigtal hoofdpersonnageb iie 
nevens ca 140 bijkomende figuren op
treden Df veitellet van de/e 1SOO hlad 
zijden lange kroniek van het Wenen der 
jaren 1926 1027 is de Sektionst;at von 
Gevrenholt Hi | beschrijft met uiterste 
akribie en op uitvoerige v\'ijze de ge 
beurtenissen rond en het lot van deze 
mensen gedurende de negen maanden 
tussen de herfst van 1926 en de bratid 
van hel W^ense MIM'fi paleis m juli 
1927. brand die een simbolischc bete 
kenis krijgt Er is geen aktie en geen fa 
bel volgcn.s een bepaalde lijn hel boek 

is opgebouwd uit een groot aantal epi
sodes rond een groot aantal personen, 
zodat er niet een stroom van gebeurte
nissen ontslaat met dramatische hoogte 
punten maar een mozaiek uit vele klei
ne en grotere feiten, Von Doderei zelf 
heeft gewezen op de « simfonische » 
kompozitie van zi|n vverk. Wat de in-
lioud betreft, noemde een Amerikaans 
kntikus e Die Danionen » een « search 
for realitv » : een zoeken naar de wer
kelijkheid. Dit zoeken naar de werke
lijkheid en de pozitie van de auteui en 
n\n figuien er tegendver is samengebald 
'n de titel, ontleend aan een der grote 
werken van Dostojewski. De demon van 
ieder mens is een tweede, een schijnwer
kelijkheid die hij in zijn eigen leven, 
zijn eigen wezen, zijn eerste werkelijk
heid dient op te nemen en te doen on
dergaan — ofwel die hi) dient opzi] te 
schuiven en te ontlopen. Deze tweede 
werkelijkheid; dat zijn de ideologién, 
ie schema s die naast en tegen het Ie 
ven worden opgericht 

Het vaststellen en het schilderen van 
deze ambivalentie die tegen het een
voudige (in zijn letterlijke betekenis) 

staat, is een verschijnsel in de moderne 
l i teratuur van Joyce over Musil en 
Broch tot von Doderer. 

Over zijn manier van schrijven heeft 
von Doderer zelf gezegd dat hij de mid
delen van de naturalistische techniek 
gebruikt zonder de diverse « Gesinnun-
gen » van het naturalisme aan te kleven. 
De, ingrediënten van deze stijl zijn c m . 
een exakte mens- en milieuschildering, 
een analise tot in het kleinste detail , 
zowel het materiele als het psichologi-
sche, waarbij vaak een neiging beslaat 
tot het weergeven van het dekadente en 
patologische, in een taal die een direkte 
weergave is van de taaleigenaardigheden 
der personnages : bij vele naturalisten 
is er bijvoorbeeld een aanwenden van 
het dialekt, maar dan om heel andere 
redenen dan bij de heimatschrijvers. 

Ook von Doderer heeft benevens een 
vaak archaïserend en aan de Oostenrijkse 
kanselarij taal ontleend woordgebruik, 
uitdrukkingen en woorden aangewend 
die men als « austricismen » bestem
peld : dit omwille der lokale kleur. Bij 
alle moderniteit van de geest, gekon-
centreerd in von Doderers « Wirklich-
keits «-opvatting, en bij alle openheid 
ook voor technische vernieuwing, blij
ven in zijn werk de wezenstrekken der 
grote romankunst van de vorige eeuw 
bewaard. Er is een humor, die door een 
schijnbaar zich distanciëren van de per

sonnages ontstaat. Dit mag ons echter 
niet misleiden omtrent het werkelijk 
meeleven van de auteur, omtrent zijn 
midden-in-de-materie staan, dat trou
wens ook verhaaltechnisch wordt beves
tigd : hij treedt zelf in het verhaal bin
nen, als Geyrenhoff, als Strangeler, on
derbreekt het verhaal om zelf in te grij
pen en om zichzelf en de anderen van 
op een objektiverende, voor ironie en 
humor noodzakelijke afstand te bekij
ken. 

Von Doderers werk is door de kritiek 
niet overal op onverdeelde lof ontvan
gen. Die kritiek gold dan zowel de vorm 
van het boek (long, not large, schreef de 
« T i m e ») als de geest (o.m. bij Her
mann Pongs) en de taal. Toch blijft, bij 
alle kritiek « Die Damonen » een der 
belangrijkste werken der Duitse litera
tuur na de oorlog — niet alleen in Oos
tenrijk, maar in heel de Duitse kui tuur-
gemeenschap. De uitgave in de « Bücher 
der Neunzehn » zal niet alleen door 
haar mooie verzorging een sieraad zijn 
voor boekenrek of -kast van de litera
tuurliefhebber. 

Heimito von Doderer : « Die Damo
nen » speciale uitgave - 2 Bd. • geb. -
samen DM 25, n r 156 « Bücher der 
Neunzehn » C.H. Beck'sche Verlags-
buchhandlung, München. 

Van Acker is een vooruitziend man. Wie weet wordt hij na de verkiezingen wel 
teriiii eer<iie-ininisler of kamervoorzitter. In ieder geval : beeldhouwer Dolf Ledel 

kreeg opdracht, een medaillon te maken voor de galerij van het parlement. 

PLATENRUBRIEK 
BERLIOZ : 

SYMPHONIE FANTASTIQUE 

(La Yoix de son Maitre 
CYAP 2037 -195 fr.) 

Dtt meesterwerli van de romaniie-
ker bi] uitstek Hecloi lierhoz (18ü3-
1869) xuas letterlijti een afreageren 
van wraakgevoelens tegenovei een 
ongelukkige • Liefde . de toneelspeel
ster Harielte Smilhson. Indien men 
dat weet, wordt veel duidelijk : de 
ongewone heftigheid van de muziek, 
het leidmotief dat Berlioz de idee fi
xe rfuemt, en aal doorheen de vijj de
len de) simjonie loopt, de spot die 
tegen hel einde de oveihand tieemt. 

üe benamuig der vijj delen was en 
iS nas, 'Leer ongewoon . liévene Pas
sions, iiatjeesl, iMndelijk tafereel, Op
tocht naar het ichavot en ten slotte 
IJroom van een heksensabbat W ij 
staan hier wel mljlenxiei ve)wi]derd 
van de klassieke heldere driedelige 
simfonie. 

Berlioz heeft zijn gexxjelsuitsio)tin
gen en zielioitladingen georches-
treerd op een zeer uiteenlopende wij
ze : voor elk deel een aiideie samen
stelling. De machtige muziek xvaar-
vaji "enkele fragmenten zeei bekend 
zijn duurt bijna een uui. hel li een 
uur vol afwisseling. Dromertj en 
spot, stille en onweersstormett een 
waLs rn een niarsj. En voor het eerst 
ivordt hier de lelijkheid m muziek 
ver/\jlkt bij de heksensabbat en dan 
nog wei op een onvergetelijke obse
derende wijze door middel van ontel
bare instrumenten (waarbij zelfs zgn. 
ophiklrïden,een koperen blaasinstru
ment). 

Het Orchestre de Paris voert het 

werk uit onder leiding van Charles 
Munch. Maar hoewel de plaat de 
« Grand prix du Président de ia 
République » ontving, kunnen we 
toch niet opgetogen zijn over haar 
kwaliteit. 

DEBUSSY : 
LAMER 

(Fontana-Grandioso 
894.005 ZKY 149 fr.) 

I'an iets betere kwaliteit is deze 
goedkope Philipsuitgave waarop het 
Amsterdamse Concertgebouworkest 
onder leiding van Edward van Bei-
num de volledige uitvoering brengt 
van liet simfonische werk van Clau
de Debussy (1682-19183) La Mei. 

WIJ schrijven wel . volledig, want 
uit deze suite worden soms delen 
weggelaten, of verminkt (bv. zonder 
viouwenkmr) op onverantwoorde 
wijze. 

Ooii hier hebben we te maken mei 
een meesterwerk van de franse mu
ziek de reus Debussy, die hier at 
eerste «. moderne » klanken brengi 
tn een buitengewone impressionisti 
sche sfeer. Ook hier vinden we die 
eigenaardige benaming van de zes de-
ten : eerste bij « La mer » . Van de 
ochtend tot de middag, Golvenspel 
en Dialoog tussen wind en zee, en 
dan bi] « Nocturnes » .• Wolken 
Feest, Sirenes. 

Veel meer dan beschrijvende pro 
grammamuziek grijpt Debussy naar 
de ziel van de dingen : tn eigenaar
dige ritmen, in felle kontrasten, in 
een zwevende harmonie, worden we 
nieegeiXrerd in dit klassiek impressio
nistisch tverk, dat de uiterste grenzen 
van de tonale elementen bestrijkt. 

STEF. 
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E E N V L E U G J E D W A A S 

H E I D EN F A N T A Z I E 

Maandagavond neemt B.B.C.-
journalist Alan Whicker n 
mee naar een feestelijk Mün-
chen. Door een ietwat ironische 
bril ziet hij de opgewonden 
stemming die tijdens het karna-
valleest — de Münchener Fa-

,selling — de ganse stad weken
lang in een uitgelaten roes ge
vangen houdt. Het gonst er van 
gekostumeerde bals en optoch
ten waaraan iedereen, van ar
beider tot zakenman en \ a n stu
dent tot ambtenaar, deelneemt. 
De dames laten zich evenmin 
onbetuigd : tijdens de bekende 
Weiberfjstnacht gaan de vrou
wen hengelen naar een man en 
maken straat, kantoor, trein en 
t ram voor de heren der schep
ping onveilig. Karnaval in 
München is een dolle maskeia-
de met woelige taferelen in nok-
volle bierkelders meestal bij ty
pisch beierse hoem-pa pa mu
ziek. Maar München draagt niet 
altijd de zotskap : deze groot
stad telt binnen haar muren 
dr ie opera's, twee grote, en ze
ventien kleine private theaters, 
een cirkus en drie benijdens
waardige filharmonische orkes
ten. In heel wat op/ichten heeft 
Mün<hen de Brit Whicker ver
rast, maar vooral trof hem de 
spontaneiteit waarmee h^iar in
woners feest vieren : u i tbundig 
en zorgeloos. 

Maandag 26 februari om 21 
u u r 15 (Biussel Ned.). 

D I E R E N F I L M : D E 

D E MOOR-EXPEDITIE 

Diep m de Giote Oceaan ch'e 
Australië langs drie zijden om
geeft liggen kostbare koraalrif-
le.i, een paradijs voor weten
schapsmensen en diepzeedui
kers. Met een mijnenveger van 
de belgische zeemacht, de De 
Moor, is een belgische expeditie 
naar het vijfde werelddeel \er-
trokken om er de onderzeese 
fauna en flora van nabij te be
studeren. De Vlaamse televizie 
wil u de interessante be\ indin-
gen van deze reis niet ont

houden : een filmploeg van de 
clokumentaiie uilzendingen 
vloog naar Tenerife, de De 
McKjr tegemoet. Zij scheepten 
in om de laatst* etappe van de 
tocht mee te maken lot in Oos
tende, en e\en een nieuwsgie
rige blik ie werpen op het mee
gebrachte materiaal, de belang
rijkste verzameling koraal ter 
wereld. 

Zateidag 2 maart om 19 uur 
30 (Biussel Ned.)-. 

VOLKSKUNDIGE DOKU-

MENTAIRE : KARNAVAL 

Al le\eu wij in de eeuw ^an 
de elekionika en de runu te \aa r t 
en kijkt de hedendaagse mens 
meer dan ooit naar de toekomst, 
toch heeft ook het verleden 
een waarde die voortleeft in 
heel wat folklore en volksge
bruiken. Zowel in eigen land 
als over de grenzen wordt het 
kaina\alfeest in ere gehouden. 

Hoe wordt karnaval nu in 
VLiandeien gevierd? Dit vormt 
het bestek van de dokumenlai-
re die in de late namiddag 
wordt uitgezonden. O p niet 
minder dan twaali plaatsen is 
de televizie een kijkje gaan ne
men, waarbij niet /o/eer op het 
dolle gebeuren nadruk wordt 
gelegd, maar veeleer op de ei
genlijke betekenis van het oude 
volksfeest : Aalst, Biugge, 
Dendermonde, leper. Nieuw
poort, Lombardzijde, Stabroek, 
Tongeren, Oostende, Ninove en 
over de taalgrens N ij vel en Bin-
che zeilen elk jaar de zotskap 
op karnaval betekent een op
stand tegen de dagelijkse sleur 
en slenter, het is nog nel \oor 
de vasten, even ui tbundig zijn : 
een nar beheert de stad en leu
te regeert 't nat. Veel elemen
ten in het feest verwijzen naar 
oud-germaanse gebruiken : het 
vuur en de verbrandingsmotie
ven, het masker, het werpen — 
in Aalst ajuinen, broden in 
Tongeren, katten in leper. Van
zelfsprekend gaat dit alles ge-
))aard met jolige drinkgelagen. 
O p hun eigen txpische manier 
\ ' t i c n de twaalf sleden karna
val : Nieuwpoori kent een hek-
^cnsal)l)ar. Ooslende kiest een 
pi ins karnaval — de simboli-
sche machtsoverdracht — Bin-
(he draait, /wa.nl en danst. d e . 
Tongeise icu<;cl hnidt de stujd 
,1.111 iiicl \mhioi ix en de 1 l)u 
Kjiien, terwijl Stabroek gaal 
gaiizetrekken 

Zondag 25 februari om 17 
uui ,')0 (Brussel Ned.). 

SPEELF ILM : 

CARAMBOLAGES 

Indien u eig ambitieus bent 
en t;iaag enkele s])orten hoger 
wil kliiniiieu op de maa.t.schap-
pelijke ladder, ol indien u reeds 
(vn leidende funktie bekleedt 
maar mei goed weel hoc ii zich 
kan hesehcimen legen eveniuele 
r!v<ilen, dan moet u beslist kij
ken naar de rolprent Caiainbo-
lages. Hel is een satirische ko
medie van M. Bluwal waarin 
Louis de Funès en Jean-C^laude 
Briah de hoofdrollen veilolken. 
De eerste is in de film direk-
teiirgeneiaal van l'Eioile, een 
giole onderneming die vakan

tiereizen organizeert. T o t zijn 
staf horen ook nog de sekreta-
ris-generaal Beaumanoir, een 
verwoede vrouwenjager, d e on
rustige Brossard en Paul Mar
tin, een jongeman met veel am
bities, veiloofd met de dochter 
van /ij 11 chef. Wegens het ver
schuiven van de pensioenge
rechtigde leeftijd ziet Martiu 
een lang verhoopte bevoidering 
zijn neus voorbijgaan. En dat 
is wel heel ongelukkig want de 
aulo en de flat die hij iceds 
heeft gekocht moeten all^claald 
worden. Maar Martin is een 
vindingrijke knaap en neemt 
een kloek besluit : wanneer de 
baas verdwijnt zal iedereen een 
t i ap hoger stijgen. Ak hij dan 
ook nog verneemt dat de vrouw 
van de diiekteur er een min
naar op na houdt die niemand 
anders is dan Beaumanoir, 
rneent hij genoeg troeven in 
handen te hebben... 

Met Louis de Funès wordt 
het allemaal erg grappig en on
waarschijnlijk. 

Carambolages wordt uitge
zonden op vrijdag 1 maart om 
20 uur 25 (Brussel Ned.). 

Onze selektie 
ZATERDAG 24 FEBRUARI 
21.50 BRUSSEL NED. 
ECHO 
21.05 BRUSSEL FRANS 
LA NUIT EST M O N ROYAUME 
Film vati Georges Lacombe 

ZONDAG 25 FEBRUARI 

17.30 BRUSSEL NED. 
KARNAVAL 
Volkskundige dokumenfaire. 
21.30 BRUSSEL NED. 
EISENSTEIN 
Vierae deel 
22.10 BRUSSEL NED. 
DIAPASON 
Een in opdracht van de vlaamse Te-
leviz.e gekomponeerd werk «GROE-
NENDAALSE KANTIEK » voor ge
mengd koor en Kopers. Tekst : A lbe. 
Muziek Renaat Veremars. 
20.45 FRANKRIJK I 
SAIT-ON JAMAIS 
Fiim van Roger Vadim 

MAANDAG 26 FEBRUARI 

21.15 BRUSSEL NED. 
EEN VLEUGJE DWAASHEID EN 
FANTAISIE 
Faching-atmosfeer in München. 
21.50 BRUSSEL FRANS 
FAIRE LE POINT. 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 
16 00 tot 17 45 : Volksuniversiteit — 
18 55 • Zandmonnetie — 19 00 : Ben de 
beer ; De kooiman — 19 25 * Autoroma 
— 19 52 : Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlonds — 20.00 : T\/-nieuws 
— 20 25 : Lierde onder het dok Wie 
IS Sylvio ? — 20 50 ; CanzonissinnQ — 
21 50 : Echo — 22 20 : Geheime op
dracht : Een klontje suiker — 23 10 t 
TV-nieuws — 23 15 tot 23 45 : Boskef-
bal Reportage van de 2e speelhe'tt van 
de v/odstri)d Standard Luik - Racing 
Mechelen, te Luik. 

ZONDAG 25 FEBRUARI 
1 1 00 tot 11 40 • Eucharistieviering van
uit de St -Martinuskerk te Hosselt — 
14 00 : Voor boer en tuinder — 14 40 : 
Binnen en buiten — 17 00 . Mauritius^ 
tienerfeuiMeton — 17 30 Carnavaf •— 
18 10 : Kiem, klem kleutertje — 18 30 : 
Sportreportage — 18 55 : Feest voor 
Dominique, jeugdtilm — 19 58 : Mede-
delmgen — 20 00 • TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend —- 20 40 • C'est lo vie. 
Show van Jean-Chnstophe Averty met 
Mounce Chevaher en Diahann CorroM — 
21 30 : Eisenstem — 22 10 : Diapason 
— 22 35 : TV-nieuws 

MAANDAG 26 FEBRUARI 
18 25 : Passepartout — 18 55 : Zand
monnetie — 19 00 ; Stmgray ; Het 
monster van Loch Ness — 19 25 : Jon
ger dan je denkt —- 19 52 : Mededelin
gen - De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 : De vluchteling • Qua
rantaine — 21 15 : Een vleugie dwaas
heid en fantasie — 22 05 : Gastpro-
gramma De Socialistische gedachte en, 
actie — 22 35 . TV-nieuws. 

DtNSDAG 27 FEBRUARI 

18 55 ; Zondmonnetje — 19 00 : Tiener
klanken presenteert ; Mauritius — 19 30: 
De avonturen van Popeye — 19 37 : 
Kwart-Ee+je — 19 52 : Mededelingen. 
— Hier spreekt men Nederlands — 20 00 ; 
TV-nieuws — 20 25 : Hendnckie Stoffels, 
toneelspel door Jos Janssen — 21 55 : 
Medium Magazine von kunst en cultuur 
— 22 30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 
14 40 : Voetbal : Juventus-Eintracht • 
Braunschweig Kwartfinales van de Euro
pese Beker voor Landskampioenen — 
16 30 : Voor boer en tuinder — 17.10 : 
Televisum — 18 00 : Schooltelevisie — 
18,55 : Zondmannetje — 19 00 : Wte 
weet wint ' — 19 25 : Arena — 19 52 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 . De Dick van Oyke-
show : Hoog bezoek — 20 50 : Panorama 
— 22 00 : Gastprogramma. Het vrije 
woord : Humanistisch Verbond — 22 30 : 
TV-nieuws. 

DONDERDAG 29 FEBRUARI 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie — 
18 25 : Rosse partout — 18 55 : Zond-
mannetje — 19 00 : Zorro : De nieuwe 
commandant — 19 25 : Tienerklonken 
met « The Equals » — 19 52 ; Medede
lingen. - Hier spreekt men Nederlonds 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Meisje 
in zwarte bikmt Pohtievervolgverhoal 
door John Roddick — 21 15 : Op de 
man af — 22 05 : Première — 22 40 : 
Wereldkampioenschappen kunst rijden opft 
de schaats te Geneve — Rond 23.05 r 
TV-nieuws 

VRIJDAG 1 MAART 
14 05 tot 15 10 : Schooltelevisie —> 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 : Zond
mannetje — 19 00 ; Filmmuseum variï 
de schaterlach — 19 20 : Ziet u er waf 
in .' — 19 35 : Zoeklicht — 19 52 r 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 t 
TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : Caram
bolages, met Louis de Funès en Jeon-
Claude Brialy — 21 45 : TV-nieuws —-
21 55 ; Stnid om een kroon : De ge— 
vaofhike broer — Rond 23 00 tot 23 40 ï 
Wereldkampioenschappen kunstniden opi 
de schaats te Geneve : vrije figuren voor 

heren. 

20.15 DUITSLAND 1 
HOFBALL 
FUER DEN WALZERKOENIG. 

DINSDAG 27 FEBRUARI 
20.25 BRUSSEL NED. 
HENDRICKJE STOFFELS 
Toneelspel door Jos Janssen. 
21.15 BRUSSEL FRANS » 
LE POINT DE LA MEDECINE 
Overplanten van organen 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 
20.50 BRUSSEL NED. 
PANORAMA. 
21.15 NEDERLAND I 
LES AMANTS 
Film 
23.00 FRANKRIJK I 
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
KUNSTSCHAATSEN TE GENEVE 

DONDERDAG 29 FEBRUARI 
22 40 BRUSSEL NED. 
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
KUNSTRIJDEN OP DE SCHAATS TE 
GENEVE 
Samenvattende reportage. 
20.30 BRUSSEL FRANS 
THERESE DESQUEYROUX 
Film. 

VRIJDAG 1 MAART 
20.25 BRUSSEL NED. 
CARAMBOLAGES 
Satrische komedie van M. Bluwal 
met Louis de Funès. 
20.35 FRANKRIJK I 
C INQ COLONNES A LA UNE 

INZEF VAN VOLKSUNiE 
De uitzending van het T.V.-gastprogramma « De 

Vlaamsnalianale gedachte en aktie » maandagavond is 
door een samenloop van omstandigheden inlgegi oeid tot 
de virtuele inzet van de kiesstrijd voor de Volksunie. 
Door deze samenloop kwam de V.U. als eerste partij op 
antenne met een zeer dinamisch gemonteerde film over 
de jongste ontwikkeling te Leuven. De T.V.-kijkers, die 
door de officiële T.V.-nieuwsdiensten maar schaars be
dacht worden met de vlaams-nationale vizie ook in deze 
politieke krizis, kregen een bondig maar duidelijk in
zicht in de leuvense problematiek en de weerslag daar
van op politiek vlak. Door de talrijke ter plaatse verwe
zenlijkte opnamen weiden ze tevens direkt gekonfron-
teerd met de aktie der leuvense studenten en de bruta
le repressie ervan door de rijkswacht. We werden ah 
het ware midden in de zeer speciale sfeer van die dagen 
te Leuven geplaatst. 

Onze volksvertegenwoordigers Van der Eist, Coppie-
ters, Anciaux en Mattheyssens stelden het vraagstuk 
Leuven in zijn ruimer, politiek kader. Interviews wer
den haast koortsachtig afgewisseld met de gebeurtenis
sen zelf, waardoor een pregnante totaalindruk ontstond. 
Ook de geluidsachtergrond was zeer verzorgd en knap 
aangepast aan het vizueel gebeuren. Real zator Toon Van 
Overstraeten mag tevreden zijn over deze snelle impro-
vizatie, die bewijst dat het niet altijd de zorgvuldig voor
bereide werkstukken de beste zijn. 

De V.V. vertrok de eerste in de kiesstnjd, ze zal ook 
het eerst de eindmeetbereiken. 
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LASTIGE KAAP 

Er is al lang een groot dispuut 
of Zuid-Afrika al dan niet mag 
deelnemen aan de olimpische 
spelen, deze zomer in Mexico. 

Verschillende afrikaanse en 
aziatische landen, en de Sovjet
unie, hadden laten weten dat 
zij niet zouden deelnemen als 
Zuid-Afrika er wel bij was. 

De reden : de apartheidspoli
tiek. 

Met 37 stemmen tegen 28 
heeft het olimpisch komitee nu 
beslist dat Zuid-Afrika wel mag 
deelnemen, op voorwaarde dat 
tegen 1970 alle rassendiskrimi-
natie — bij de sportbeoefening 
— zal verdwenen zijn in de 
buur t van de Kaap. 

Men wacht nu af wat er gaat 
gebeuren. De Zuidafi^ikanen 
waren heel blij dat ze naar 
Mexico mogen, naar het 
schijnt. Van de andere afrikaan-
se landen zal men zich waar 
schijnlijk niet erg veel aantrek
ken. Maar de Sovjetunie ? 

Wij verwachten dat ze wel 
een middeltje zullen vinden 
om het gezicht te redden. Er 
zijn tenslotte nog landen waar 
een zekere rassendiskriminatie 
bestaat, nietwaar? Al zwijgen 
die stillekens over de zuidafri-
kaanse kwestie. 

G R U W E L I J K VERZUIM 

« Les Sports » maakt zich be
zorgd over de val van de rege
ring. Niet zozeer om het droe\e 
lot dat de werkloze ministers te 
wachten staat. Wel om de « lo
pende zaken » die ze nog zullen 
afhandelen. Of past hier beter 
« vliegende zaken » ? 

De krant vraagt zich af of 
hunne excellenties er ook eens 
zullen aan denken te onderzoe

ken of er niet een paar kleinig
heden moeten verbeterd worden 
aan het fameuze koninklijk be
sluit betreffende de veiligheid 
van de wielrenners, zoals ge
vraagd door de BWB. Indien 
zij dat niet meer doen, zou het 
KB in zijn huidige vonn nor
maal op 2 maart van kiacht 
worden. 

Vermits de BWB van oordeel 
is dat dit gewoon een moord
aanslag zou zijn op ons njke 
wielei leven, zouden de gevolgen 
van de ministeriele nalatig
heid niet te overzien zijn. 

Wij zijn er altijd voorstander 
van geweest — en nog — dat 
er niet teveel aan dat KB zou 
geprutst worden. Wij veron
derstellen ook dat de vallende 
regering andere katten te gese
len heeft (al was het maar dare 
dare vliegtuigen kopen). We 
vrezen dus dat er van de ver
soepeling niet veel zal in huis 
komen. Als het sommige parle
mentsleden bij de komende 
verkiezingen maar niet hun ze
tel kost... 

R O D E L - P R A A T J E 

Misschien weet ge niet , wat 
rodelen is ? Rodelen met één '&. 
Het is gewoon op een rodel rij
den, en een rodel is een soort 
slede. 

Rodelen is aldus één van de 
sporttakken die te Grenoble, in 
het kader van de olimpische 
winterspelen beoefend worden. 
Ook door karaatzuivere ama
teurs natuurlijk. Zoals alles. 

De rodelaarsters van Oost-
Duitsland heeft men moeten 
uitsluiten. Ze hadden « treiter » 
gedaan. Om hun sleden sneller 
te doen glijden, hadden ze de 
ijzers ervan verwarmd. Dat ge 
Leurde op een zeer vernuftige 

— maar nog niet vernuftig ge
noeg blijkbaar — wijze met 
kleine batterijen, ergens onder
aan de slede aangebracht. 

De oostduitse « oftisjellen » 
hebben de Westduitsers ervan 
beschuldigd dat bedrog geën
sceneerd te hebben, om de wa
re amateuis van achter het 
muurtje in diskrediet te bicn-
gen. Wat konden zij anders zeg
gen, nietwaar? 

Volledigheidshalve dient hier 
nog gezegd dat de niet-centraal-
verwarmde oostduitse heren 
niet uitgesloten werden, zoals 
de dames, en zelfs olinipiscli 
kampioen werden. Wat zeggru 
de dames nu ? 

NOG NE GROTE 

We hebben hier vroeger al 
veiteld dat Daring Club Brus
sel in vieze papieren zat met 
haar terreinen, omdat de eige
naar ervan de aandelen op de 
markt had gebracht, zodat er 
kaos bestond dat een maat
schappij in plaat? van voetbal-
matchkens buildings op het ter
rein zou organizeren, of ten
minste proberen, want Daring 
bad een huurkontrakt tot 2002. 
Maar ook « poef » bij die maat
schappij, ziet ge. 

Er is een overeenkomst be
reikt. Tegen 1971 zal de voet-
balklub verhuisd zijn, en in 
ruil daarvoor zal ze een vergoe
ding ontvangen. «̂  

Naar in alle gazetten vertrou
welijk gefluisterd woidt : twili-
tig miljoen. 

Daarmee zou Daring één van 
de groten van het belgische 
voetbal kunnen worden, becau
se in staat om enkele goede spe
lers aan te kopen. 

Waar ze nu zullen gaan voet 
ballen, is nog niet geweten. 

Men spreekt over een fuzie met 
Crossing Molenbeek (toch ?), 
men verwacht blijkbaar een 
initiatief van burgemeester 
Machtens. We hoorden al iets 
ronken ovei Vilvoorde. Nu, we 
horen er nog wel van. 

C O M E BACK 

Jan de Keers besloot er on
langs het bijltje bij neer te 
gooien, in dit geval de boks-
handschuenen. omdat hij in de 
ring zijn biood met meer kon 
verdienen. Wij vonden dat toen 
een wijze beslissing. Jan schijnt 
op dat besluit teiuggekomen te 
zijn. H q is weer aan het trai
nen gegaan, en naai het schijnt 

mogen wij hem binnenkor t 
weer in de boksring vei wach
ten. 

Voor ons niet gelaten na-
tuuili jk. Als de man er brood 
in ziet, moet hij de kans maar 
grijpen. Overigens zien wij niet 
veel in al die come-backs. Er 
zijn er zo bit ter weinig die er 
in slagen werkelijk nog iets te 
bereiken. Misschien liggen voor 
de Jan de zaken wel enigszins 
anders. Ons bokswereldje is 
niet van die aard, dat de ve
detten er zich vertrappelen om 
aan de top te komen. 

En Jan is omzeggens niet uit 
de cirkulatie veidwenen ge
weest. 

Jean Clatide Killy is, naar aanleiding van Grenoble, méér dan 
genoeg in de pers gekomen. Laten wijzelf dus de eer aan de kam
pioene van de reuzeslalom voor dames (ladies first !), Nancy 

Green utt Kanada. 

DE FRANS 
Wmineer ge op een zondagvoor

middag bi} ons 111 hel dorp komt, dan 
kunt ge daar tedere week een man 
zien rondrennen, van deur tot deur, 
zwetend, met de tong op zi-jn «liait», 
671 alle vi]j ^\jel op zi]n « raap » toe
rend. Dat IS de Marcel, de tdelegee» 
van de rezervenploeg. Ht] ts dan op 
zoek naat de negende, tiende en elfde 
rr\^n, om zt]n ploeg volledig te ma
ken. 

Op het laatste ogenblik spurt ht] 
dan terug naar het voetbalveld om 
het scheidsrechterblad, m de spoit-
termmologie de « loille ^, tn te vul
len met de namen van de mannen, 
die hij heeft. En dat ztjn er zelden 
elf. 

Twee mannen die alli]d op post 
zijn, dat zi]n de jongens van de 
Fuins. 

WIJ hebben met de Frans destijds 
— maai het ts al lang geleden — nog 
m onze eerste ploeg gespeeld. Hij 
was geen vedette. Die ba^jnden toen 
nog niet btj ons, maai ht] was een 
zeer nuttig speler, omdat hij om het 
even welke plaats kon bekleden, en 
cmdat hl] op om het even welke 
plaats m het elftal speelde tot hi] er 
hl] neet viel. Voor de rest een fair spe
ler. WIJ hebben hem nooit een vuile 

fout zien maken, maar ktj kon ook 
met verduigen dat iemand hem pio-
beeide te « ai rangeren > Als dat ge 
beurde, spiak ht] direki van < een 
deel kletsen > uit te delen, en aan dn 
toegesch\>ten athitet eksplikeeide ht] 
dan, heel beleefd en altijd in 't Frans, 
zijn geval. Met ons, boerenjongens, 
sfrak hl] een sooit Nederlands, hal-
vehngs beschaafd, en dooi spekt met 
veel [meestal onherkenbaar vervorm 
de) geleerde, dus franse woorden. En 
alleszins was hij een kameraad uit df 
duizend 

Ztjn kinderen zijn nu afgestudeera 
— aan de universUeit alstublieft, 
voor een simpele werkman — en hij 
heeft daarvoor de handen van het 
lijf geivroet. Maar nu heeft hi] tijd 
Hl] komt kijken naar de training 
om te zien <of zi]n jongens wel hun 
best doen. Hij komt 's zondagsvoor-
middags zien naar de rezerx'en en 's 
namiddags naar de eerste ploeg, om 
te zien of « den onze > ei nog niet m 
moet Als dat het geval is dan zegt 
hl] het zonder omwegen 

Overigens ts htj met erg te spreken 
over de voetballers van vandaag, 't 
Zijn allemaal lamzakken, zegt hij, 
liever lui dan moe, en alleen op-de 
centen uit, hoewel ze eigenlijk -Juu 

den moeien geld bijgeven, voor de 
mtzerie die ze de toeschouwers bezor
gen. 

En votla, verleden zondag kwam 
hi] weer met zijn twee jongens naar 
de match Een kwartterk" later kivam 
Marcel op zi]n beurt het veld opge-
lend, badend in het zweet, maar het 
had met kunnen baten. Segen man 
welgeteld. 

« 'k Zal ekik meespelen x zei Fians. 
De Marcel is er nu niet bepan'd de 
man naar om rap te verschieten — 
htj is tenslotte at meer dan twintig 
laar delegee van de rezerven — maai 
nu deed ht] het toch. 

« Watte, zet hit gtj ? S'e pee van 
vijftig jaar ? » 

« 4chtenieeitig zet Fran' in den 
i uitkomen > En lui begem rustig 
wat bijeengeraapte spullen aan te 
trekken. 

Wi], rond het veld, vonden het ri 
het begin belachelijk l\>oral 4an de 
jonge gasten die daar eigenlijk in de 
Frans zijn plaats hadden moeten 
staan, maar om duizend en een 'eden 
niet konden < aantreden » gaven 
blijk van veel zm voor humor en ne 
pen allerlei sieestighedcn 'inn Frans' 
adres 

De man tiok het zuh ^een zici aan 
en speelde gelijk hij altnd nespeeld 
ha l. Met enorm veel goede wil, en 
veel minder talent Aanvankelijk ging 
hel met zo best, maar naargi'anii de 
andeien moe weiden op het slijkertge 
veld, werd hij beter. 

En wij, de ouderen, wij hebben de 
Fians aangemoedigd lijk we nog 
no\>it een vedette hebben aangemoe
digd. En het was gemeend, want 
gaandeweg kregen lutj oprecht bewan
del mg voor hern. 

Ook 'Ie jongens met hun lang haar 
en vermoeid gezicht achtei de omhei
ning voelden aan dat ze alle reden 
hadden om te zxctjgen. En één die 
toch nog wat 'tan te merken had Op 
de Frau' zijn hletskop, kreeg het mH 
nonkel Georges aan de stok. F.n ht] 
was er ntet wel van. 

Toen, Kip het einde tan de wed
strijd de Fran" zowaar ook nog een 
spurt naar het doel van de tegen
strevers ging placeren, nep een van 
zijn ploeamaats, zonder erbij te den
ken dat daar een mens van btjnn 
zijftig jaar '•purlie • « Allee joene., 
een beelje rapper, zulle' >.., 

Dat was geen kritiek. Dat was al
leen het bewijs dat al die jonge spe
lers tussen de liiridi d" Frans aanza 
gen als een gelijke 

Kti builen de lijnen waren rvij de 
ouderen, xvatempel daarvoor een 
beetje jaloers En de jongeren met 
hun spierverrekkinsen en kneuzingeti 
en vallingen en ik weet met xcal-het-
]vtst-is, voelden scherp aan dal de 
helannsielltnc. i'an de mensen met 
nilrring naar hnn 4 hambras » en 
« komplimeiiteii », maar niai de 
Frans. Hopelijk ^tillen zij dankhaai 
zijn vim dat leskc En de Fran' vol 
gende zondas waardig vervanain. 
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FRED EKSPERT 

Een groot deel van de pers, 
't Pallieterke op kop, heeft zich 
deerlijk vergist, toen het de zo
genaamde kinderkoersen op de 
wielerbaan (nou ja...) te Walem 
veroordeelde in straffe termen. 
Dat deed ook de BOB van Ant
werpen door de inrichters er
van een proces-verbaal aan het 
been te lappen. Altans volgens 
de verdediging van de betichten 
voor de rechtbank te Mechelen. 

De advokaat heeft namelijk 
klaar aangetoond dat die in
richters alle lof en dank verdie
nen, omdat ze voorzagen in een 
behoefte voor een deel van de 
jeugd. Vermits moeder BWB 
zich maar bekommert om de 
snaken vanaf 15 jaar moest er 
toch iemand anders zorgen voor 
de nog jongeren, nietwaar, om 
ze van de straat en op de fiets 
te helpen, opdat ze de kans zou
den krijgen zich eindelijk eens 
ernstig te gaan bezighouden 
met de o zo opvoedende wieler
sport. 

En ten tweede, meneer de 
zjuus, werden er te Walem he
lemaal geen wedstrijden gere
den, want er waren geen prijzen 
aan verbonden. Wanneer die 
kereltjes daar spurtten (en vie
len) op leven en dood, dan was 
dat alleen om zich te oefenen, 

en dat kan toch niet verboden 
zijn, zeker? 

De i-echtbank besliste dan 
maar dat een deskundige moet 
uitmaken of wat daar te Wa
lem gereden werd, koersen of 
geen koersen waren. Die des
kundige zal onze Fred de Bruy-
ne zijn. Volgens onze pronos-
toek wordt het : geen koersen. 
Zodat er dus niks verkeerds ge
beulde. Hoofdzaak is dat 't zal 
gedaan zijn daar te Walem. 

ZOEKERTJES 
Ik zoek een knappe, intelligente 

nationalist - niet kort van stuk 
minstens 1,70 m. die niet alleen 

van sport en auto's houdt maa r ook 
« a r m loopt voor betogingen, poli
tiek en (oO kolder, Kuituur met 
grote K, muziek, vlaamse luister
en protestliedjes, toneel, reizen. 

Wie en wat ben i k ? 22 jaar -
sekretaresse (hm) - vijftalig (sic) -
slank (heus), elegant en mini-mo
dern. Durf je het a a n ? 

Schrijven onder A.V.V. kantoor 
blad - T 14. 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel . 
03 /35 .19 .71 - 3 6 . 4 3 . 2 4 

NU MEER DAN OOIT ! 

TANKT BECO 
steeds en alt i jd : BECO : Rwaliteitsbenzine en gasolie! 
Maak Uw,bestelling vanaf 1.0001. gas- en stool^oiie over op 
ons adres: Beco, Krijgsbaan 236, Zwijndrecht. 
Telefoon: 03/52.81.73 - 32.02.10. 

DOE HET N U ! TANKT NU! WIJ REKENEN OP U ! 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering oBMCf 
Poort gans in alüminfum. Omlijitfng B R E V E T 
in gephosfateerda staalplaat. O tfMïO 
Zeer lichte bediening. £. OKJjfO 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

a jOb 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

EUROPTIEK.. . 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

C O N T A C T L E N Z E N 
Gespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE • 

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

LEDEN : 10 % KORTING 

NERMES 
S C I W G L S4 Znidlaan 

211 M. Lemonnierlaaii 
Tel. 11.00.33. 
BrusseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT. 
RURSUS IN 2 JAAB 

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

Dag- en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
eicb thuis voelea 

Beter en voordeliger. 
L8 106 

Groepen en maatschappijen 
allerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal tn groep 
gezellig fijn goed en goedkoop 

I n l i ch t i ngen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel (056)71536 

THIER BRAU HOF 
A n t w e r p e n Tel ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aalst Tel (053)22853 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diepvries-

houders, vraagt InlichtiD-

gen en prijslijst 

FIRMA DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel.: (059) 717.15 
UB 109 

W I M MA E S 

vraagt (J r.ijn mil i tanten m tioei 
l i jke oRenhhkken (b<>ett en gevaps' 
niet m de steek te 1 iten Stort .>n 
verwi j ld uv\ steun >p êên Ier twee 
)n<tersfaar.(le rekeninsen bi j i e 
Krertietbanli van uw gemeente 

rek nr 110(1/37.30.') van 
V .\1 o ^nt\^erDen ol 

nel 

- reK nr l!(M>/3h.S»71 van i e l 
Vlaams Si ' l i r i i r i tei tsfonf ls 

M.I.IH.N Mt ' / t - |V \ l -h rekeninseii 
staan onrter mijn persoonlijk toe 
t n h l 

Informeer eens naar het publlciteitstarlef voor deze plaatsruimte. 
U zult verbaasd zijn én van de geringe prijs én van het rendement. 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonoinisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966 1976 ... . 
• • • • • 

• •• ••• ••• "^ ' 

— Brussel, stad zonder gezicht 30 F 

— Tet Tweede Aktivisme 40 f 

— Kongresrede Mechelen 1963 15 F 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) 15 f 

— Wi tboek Zwartberg 10 F 

Bestel l ing door s to r t i ng 

op pr 1476 97 van Vo l ksun ie v z w d . M Lemonmer laan 8 2 . Brussel I 

Voor een bedrag van 110 F ontvangt U het ganse pakket. 
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spieg 

Na de val van Segers, zoals we dit in
termezzo wel kunnen noemen, gaan de 
verkiezingspronostieken volop hun gang. 
We pikken er enkele uit. Echo's op onze 
oproep aan het waalse volk, echo's waar 
voor een deel uit blijkt dat het eerst en 
vooral zal moeten zijn « Flandria fara d» 
ee » — steun op u zelf. 

Van overhevelingen gesproken : de pe
trochemische afvloeiing onder impuls van 
Van Offelen, toont ons nfeg eens duidelijk 
hoe het natuurlijk ekonomisch proces in 
België wordt scheefgetrokken door de 
unitaire machten. 

moeten opgelost worden, enz. Met zijn 
slot zijn we akkoord, maar niet met gren
delgrondwetten. 

« Ik zou graag hebben dat degenen die 
te Leuven, te Brussel en in een paar an
dere plaatsen met elkaar aan het bakke
leien zijn, even in de rest van het land 
gingen rondwandelen, ^ n bij voorkeur 
dan in de vlaamse en waalse gewesten 
waar ekonomische inzinking heerst, Ta-
brieken worden gesloten en men werk
loosheid en onzekerheid voor de toekomst 
Uent. Ik 70U ook graag hebben dat zij 
/ouden denken aan de toestand van onze 
financiën, dat zij zich zouden afvragen 
waar on/e ekonomie naar toe gaat en in 
welke toestand wij gevaar lopen ons wel
dra te bevinden indien de vraagstukken 
\an de ekonomische expansie en van het 
financieel herstel niet spoedig de oplos
sing krijgen die zich opdringt. 

Het is daarover dat de kiezers zich dui
delijk zouden moeten uitspreken, want al 
de rest hangt er van af. Het komt erop 
aan, te N\ eten of het land een konservatie-
ve politiek zal kiezen, of het er zich zal bij 
neerleggen dat men enkel pleisters op een 
houten been I)lijft plakken, dan wel of het 
de \oorkeur geeft aan diepgaande maat
regelen zonder dewelke het land zelfs 
geen uitstel zal verwerven op de weg naar 
zijn teleurgang. 

Daarom is onze pozitie duidelijk. Wij 
weten dat er een geheel van taal- en ge-
meenschapsgeschiilen bestaat. Wij zeggen 
dat iedereen aan het werk moet gaan om 
ze op te lossen ; dat de tijd dringt en dat 
verder lanterfanten niet meer verofirloofd 
is ». 

VAN DE V.U.-LEIDING 
De Volksunie-frakties van Kamer en Senaat vergaderden op het partijsekreta-

riaat en onder/ochten de politieke toestand. 
De Volksunie-frakties klagen bet feit aan dat de regering na haar ontslag en 

builen iedere parlementaire kontrole beslissingen heeft genomen met een zeer grote 
financiél en sociaal-ekonomische weerslag. 

De liakties verwij/en om naar de bestelling van de Mirage-vliegtuigen, de kom-
pensatiebestellingen \OOT de Leopard-tanks en de financiële steun aan de Pelro-
c him vestiging in Henegouwen. 

De Volksimie-frakties weigeren deze beslissingen als geldig te beschouwen en 
menen dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de huidige ministers bij een 
gebeurllike uit\oering van de/.e beslissingen betrokken is. 

De frakties stellen vast dat de traditionele partijen plots allen het belang en de 
om\ang van de vlaams-waalse problemen hebben ontdekt. 

De/e pai tijen blijxen evenwel volkomen in gebreke, aan het land een duidelijke 
oplossing hiervoor aan te bietlen Alleen de Volksunie gaat de verkiezingen tege
moet met een duidelijk federalistisch programma. 

De vaagheid van de stellingen der traditionele partijen in dit op/icht is fimda-
menteel ondemokratisch en misleidend voor het kiezerkorps. 

De \'olksunie-frakties stellen in dit verband de vraag, in hoeverre de akkoor
den door de unitaire C V P. afgesloten over de grondswetsher/iening en bijzonder 
o\ei de grendelgrondvvet door de vlaamse C.V.P. nog als bindend worden be
schouwd. 

ten en die bovendien via Benelux de Ne
derlanden van vóór 18üO willen herstellen, 
waarvan Wallonië slechts een kolonie 
zou zijn, snel herleid tot de rol van groene 
zone ». 

sociale leven is één grote gistende brei, 
men hitst de mensen in dit land tegen me
kaar op, de oude waarden worden omver
geworpen. 

Wat moet er uiteindelijk nog allemaal 
met ons gaan gebeuren ? ». 

HET VOLK 

_ Jef Claes tracht als een nieuwe vlaamse 
ziener door de nevelen der tijden te pege-
len maar ziet geen klaarte in een verkie-
zingsmist, waar veel kan te pletter varen 
op de rots van de waals-vlaamse verhou
dingen. 

« De toestand zijnde wat hij is, ligt de 
konkluzie voor de hand : indien er geen 
half mirakel gebeurt, wordt in de loop 
van deze week het parlement ontbonden 
en gaan wij binnen een goede veertig da
gen naar de stembus. 

Wat uit de stembus zal komen, kan geen 
mens voorspellen. Verkiezingen op een 
vlaams-waals geschil zijn voor België een 
sprong in het onbekende. Nooit hebben de 
verantwoordelijken van een land derge
lijke onberekende — en onberekenbare — 
riziko's genomen. Indien zij zich ooit heb
ben ingebeeld dat de verkiezingen iets 
zullen oplossen of zelfs maar de oplossing 
zullen vergemakkelijken, dan wacht hen 
een somher paasfeest ! ». 

HET VOLKSBELANG 
De jongens van het Liberaal Vlaams 

Verbond hebben van die mistige toestand 
al even veel vrees, zelfs al zouden de 
liberalen wat bijwinnen, zijn er toch die 
anderen. 

« De C.V.P. heeft zich door haar erbar
melijke en diepe verdeeldheid in de ogen 
van velen zozeer gediskrediteerd dat zij 
op twee fronten zal verliezen : enerzijds 
ten voordele van de P.V.V. en anderzijds 
ten voordele van de Volksunie. 

Maar weegt het voordeel van een winst 
van de P.V.V., zelfs in de ogen van libe
ralen, op tegen al de nadelen van een 
overwinning van de Volksunie ? 

De vraag stellen is ze beantwoo.den. 
Wie 's lands belang boven het partijbe
lang stelt, moet hopen ,dat de huidige 
regeringskombinatie opnieuw aan het be
wind komt ». 

DE SOCIALISTISCHE STEM 
Deze niet B.S.P.-socialisten bekijken de 

politieke verhoudingen als volgt. Weer 
krijgen we gelijk in pronostieken van ja
ren terug. Wij dwingen de C.V.P.-schadu-
wen te volgen. 

« De liberalen, nu zij hun anti-klerika-
lisme hebben laten varen, anti-klerikalis-
me dat vele jaren hun enige bestaansre
den is geweest, hebben tans geen andere 
aspiraties meer dan het nalopen van hun 
kiezers, waarvan de bru.sselse franskil
jonse bourgeoisie en dito middenstand de 
kwintessence uitmaken. Bovendien zitten 
zij vastgeschroefd in een anachronisch 
ekonomisch en sociaal koncept en hopen 
nog enkel op een « sterke staat », in stand 
gehouden door leger en gendarmerie. Hun 
vlaamse prezident, Omer Vanaudenhove, 
spiegelt zich maar al te vaak aan de me
todes van het fascisme. De C.V.P. is er 
nog het ergst aan toe, zij is hopeloos ver
deeld, en terwijl de vlaamse vleugel, in
zake Leuven, als het ware de gevangene 
is van de Volksunie, laat haar waalse vleu
gel geen gelegenheid voorbijgaan om het 
status-quo te prediken ». 

VOLKSGAZET 
De officiële B.S.P.-klok dan. De versle

ten voorzitter Collard van de versleten 
B.S.P. doet wat Vanaudenhoviaans. 

Het zijn de financiële problemen die 

COMBAT 
De epigonen van André Renard geraken 

steeds meer vast in hun enge dwangbuis 
van koalitie met de frankofone brusselse 
bourgeois. Vandaar hun reaktie op de 
oproep van de Volksunie aan het waalse 
volk. 

« Op deze «oproep aan het waalse volk> 
van de auteurs van het « Walen buiten > 
antwoorden wij waalse federalisten met 
een kategoriek « Non » ! 

Ten eerste omdat we geen rassisten en 
nationalisten zijn, zoals veel van de lei
ders van de Volksimie. Vervolgens omdat 
voor ons de streek van Brussel een enti
teit is waar het recht van de volkeren om 
over zictaelf te beschikken, moet kunnen 
spelen. 

Tenslotte omdat wij niet van plan zijn 
dit maneuver voor de verkiezingen mee te 
spelen met lieden die in feite niet ophou
den, de Walen te bestrijden, zij het in de 
kwestie van de Voerstreek, de staatsad-
ministratie of de verdeling van de budget-

ZONDAGMORGEN 
Dit weekblad deed een onderzoek naar 

de gemoedstoestand op het waalse platte
land. Er lopen nog zulke notarisspecimen 
rond als Notaris Dubuisson. 

« üe Walen zijn lafaards. Anders was 
het niet zover gekomen als tans. Nu gaat 
alle industrie naar Vlaanderen en alle 
rijkdonunen. En als er hier in de streek 
een boerderij over te nemen is, dan zoek 
ik zelfs niet meer naar waalse kandidaten. 
Dan zoek ik vlaamse boeren. Die durven 
het nog aan, de Walen niet... 

Hij praatte met veel melodramatische 
gebaren, zucht om de twee zinnen, dan : 
« Demokratie... De meerderheid heeft al
tijd gelijk... Allemaal verkeerd ! 

Ze moesten het algemeen stemrecht 
maar afschaffen, ze moesten de oude stan
den terug invoeren, ze moesten de jeugd 
maar eens leren wat respekt betekent. 

Dat moet allemaal terug worden inge
voerd : de arbeider die opnieuw respekt 
heeft voor de kerkelijke gezagsdragers. 
Want wat er nu gebeurt, dat is vreselijk. 

De massa wordt opgezweept, heel het 

Frankofone « herstelbetoging » aan Brussel's Kongreskolom : in « Herrenmenta
liteit » want zonder toelating en ... zonder matrakslagen.„ 

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

Er is al een andere overheveling bezig. 
Die van de vlaamse ekonomische ontwik
keling naar Wallonië via de politieke in
greep van heren als Van Offelen. De Gazet 
V. A. geeft nog eens de koude vlaamse 
cijfers op dat vlak. 

« Er wordt tans gesproken over de 
« globalizering T> van de konflikten. Goed, 
maar dan kan men er ook eens de ekono
mische geschillen — met hun grote sociale 
weerslag — bij nemen. Want de politiek 
van ekonomische expansie staat lans on
tegenzeggelijk in het teken van « prlorité 
pour la Wallonië ». Betekent dit dat wij 
geen oog moeten hebben voor de waalse 
moeilijkheden ? Geenszins. Maar die moei
lijkheden worden opzettelijk dik in de 
verf gezet en leidt tot ekonomisch niet te 
verantwoorden maatregelen, terwijl de 
vlaam.se zorgen al te gemakkelijk worden 
afgewimpeld. Denken wij toch maar eens 
aan het noodgebied Limburg. En laten wij 
ook eens dicht bij Antwerpen blijven. In 
de streek van Turnhout is er een tekort 
aan ruim 20.000 arbeidsplaatsen. En wat 
de algemene werkloosheid betreft, welnu, 
die is in vlaamse gewesten sterker dan in 
Wallonië, nl. 55 t.h. tegenover 36 t.h. >. 

DE STANDAARD 
De pijplijnen van de belgische opium-

pijpschuivers kunnen ook de Standaard-
Jui niet behagen. 

« Het is nu wel voor iedereen duidelijk 
geworden, dat de fabriek die Petrochim 
in Feluy — op verzoek van de regering — 
in Wallonië gaat bouwen dezelfde is als 
die welke het concern in Zwijndrecht 
dacht op te richten. In Antwerpen maakt 
men zich hierover niet al te veel zorgen. 
Petrochim zit er met een 6 miljard inves
teringen stevig vast. Ook is het praktisch 
zeker dat nieuwe investeringen op de lin
keroever toch zullen nodig zijn, o.m. als 
gevolg van de inplanting in Feluy. De di-
rektie van Petrochim heeft overigens ge
weigerd de 200 ha., die ze in optie heeft 
genomen, vrij te geven aan een van de 
« vele andere kandidaten », die van onge
duld staan te trappelen om in het ant-
werpse havengebied te mogen investeren. 

Eigenaardig is wel de vizie van een zeer 
bevoegd woordvoerder van Petrochim, die 
gelooft dat we ons in feite nog gelukkig 
mogen prijzen dat «slet hts » een verwer
kende nijverheid naar het zuiden verhuist. 
Wanneer de Walen ook eigen raffinade-
riien en eigen bazisindustrieën in de sek-
tor petrochemie eisen, dan eerst begint 
het er voor de Vlamingen in het alge
meen en voor .\ntvverpen in het bie/on-
der slecht uit te zien, zo zei hij. 

De nu wel zeer waarschijnlijke inplan
ting van Petrochim in Wallonië — de defi
nitieve beslissing zou eerst volgende 
woensdag worden genomen — moet ge
zien worden in het raam van een « natio
nale » verdeling van n'euwe ve.stigingen 
(zie de krant van 17-18 februari jl.)^ Maar 
naast de koini)eiisatiebestel!ingen voor de 
(luitse Leopard-tanks en de franse Mirage-
vliegtuigen en de bestelling bij Cockerill-
Yards van een zestal schepen voor .loego-
slavic, moeten bij het pakket naar alle 
waarschijnlijkheid nog enkele andere 
hangende kwesties worden gevoegd. Op 
een an<lere plaats in de krant handelen 
we in dat verband over de mogelijke Ant
werpse plannen van duitse « Degussa » en 
de nederlandse « VKF ». 

Het wordt nu hoog tijd dat men ermee 
ophoudt vestigingen, die zich slechts aan 
diep water en dus uitsluitend in Antwer
pen (of in het buitenland) kunnen vesti
gen, steeds maar te kompenseren door ini
tiatieven gelijk waar en tegen elke prijs 
in Wallonië. En dan ten nadele van de 
achtergebleven gebieden in Vlaanderen >. 

• WALTER LUYTEN. 
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ANTWiiiirEN 

Antwerpen 

KERMIS DER 
VLAAMSE HARTEN 

Onze aUleling steunt ten volle het 
prachtige initiatief van de inrich
ters van het grote feest <c Kermis 
tier Vlaamse Harten » op 30 maart , 
31 maar t en 1 april a.s. in de gro
te « Harmoniezaal » te Antwerpen. 
]ir is een grote tombola aan dit 
feest verbonden met prachtige prij
zen. 1ste prijs een wagen. De oj)-
brengst gaat naar Vlaamse Vereni
ging Noor Jeugdzorg. We helpen 
mee ! Lootjes 30 fr. per boekje ver-
kriigbaar op het sekrelariaat der 
aki. OIKU- Ivooininarlit 28, Antwer
pen 
DIENSTBETOON 

Zij die willen een beroep doen op 
tussenkomst van senator dr. H 
ISallet kunnen op donderdag 29 fe
bruari \ an 13 uur tot 14 uur zijn 
sociaal medewerker aantreffen op 
het sekrelariaat der afdeling : Ou
de Ivoornmarkt 28. 

KOEPORTAGE 
De reeks gaal onverpoosd \ercler 

namelijk op zond..g 17 maart in sek-
tie iNoord van onze afdeling. 
SEKRETARIAAT 

Hoewel op het vast sekretariaat 
der afdeling, dat dagelijks toegan
kelijk is, alle mededelingen kunnen 
verstrekt worden, is het soms mak
kelijker voor de leden zich recht
streeks naar een der bestuursleden 
der afdeling te wenden : : 

Voorzitter : dr. K. Delahaye, St. 
Jansvliet 16, Antwerpen; sekreta-
ris : Coddé Maurits op het sekrela
riaat, Oude Koornmarkt 28; pen
ningmeesters : Van de Berg, Natio-
naleslraat 22 en voor stortingen 
Bergers p c . ()17511 St. .lansvliet li); 
propa,gandaleiders : Bergers voor
noemd. De Laet Frans, Kruishof-
slraat 1(>; Van Bruggen Nic , Vle-
minckveld '18, Antwerpen en oiga-
nizalié : Schiftz' Ivo, Rijsheiivelstr.' 
24, Bercliem; raadsleden : Bachot 
Theo, Roljert Molsti aat 5.5, Antwer
pen, dr. De Boel, Duboisstraat 47, 
Antwerpen C.O.O., Lambrechts Lo
de, K\ eraerstraat 17, Antwerpen, 
Van der Vloedt L., Waterhoenlaan 
7, Antwerpen LO., Van Uffelen M., 
Brooklynstraat 10, Antwerpen L.O., 
Hennissen L., Bosduifstraat 23, Ant
werpen, Mr. Wilmots José, Merca-
torstraat 94, Antwerj>en, Witlockx 
W., Volhardin.gslraat 94, Antwer
pen, De Bouvre R , Thonelaan 110, 
Antwerpen L.O., tevens fraktie-se-
kretaris gemeenteraad. 

SEKTIE-LINKER OEVER 

De Vlaamse kring L.O. nodigt 
nit op zijn privaat karnavalbal op 
zaterdag 24 februari a s . om 20 uur, 
in de zaal Tijl, Halewijnlaan 94 
hnker Oever Antwerpen. Narren-
pakken en dergelijke toegelaten. De 
« Roméo's o spelen ten dans. Deel
neming in de kosten 30 tr. 

Nadere inlichtingen en deelne-
mingskaarten bij : Van der Vloedt, 
Walerhpenlaan 7 LO, tel. 312015 oi 
bij Snoecken Frans, Galgenweel-
laan 49. Antwerpen. 

Borgerhout 
ONZE VOLGENDE 
KOLPORTAGE 

Deze word t g e h o u d e n ' o p zon
dag 10 m a a r t te 10 u. voormid
dag. Bi jeenkomst Moorkensple in 
(Gemeen tehu i s ) . Wij doen de 
s t r a t en gelegen aan de r ech te r 
zijde van de T u r n h o u t s e b a a n . 

Het ogenbl ik is gunst ig, doch 
nu meer dan ooit moeten wij van 
de huid ige toes tand gebruik ma
ken om de ve rkoop van ons blad 
en de i ) ropaganda voor de Volks
unie door te voei'en. Daa rom re
kent liet bes tuur e rop dat onze 
leden aan iedere oproc]) zullen 
yevolg geven. 

KNS-FEKST\ OORSTELLING 
Bij het verschi jnen van dit 

blad res ten ons nog 4 dagen. Zij 
die dus nog geen kaar ten bestel
den, kunnen dit nog doen bii de 
a r rond i s semen te l e sekre la resse . 
Mia Du 'nrd in , Mechcises tecnweg 
.SI4 te k;(legem. Tel. : 51.8().<i7. Die 
dag n)"cf de K \ S te klein zijn ! 

H E R N ! K r \ V I \ ( ; 
DER LIDGELDEN 

Wie door gebeur l i jke omstan 
•ligheden het l idacld niet betaal

de, vei'zoeken wij vr iendel i jk 

j /.icli in regel te s tel len. Men kan 
, dit doen op de r eeds ee rde r ver 

noemde adressen of d o o r s tor 
t ing op pos t r eken ing 495172 op 
n a a m van F r a n s Dirks , Borger 
hou t : 50 fr. voor he t hoofdl id, 
20 fr. voor de bi j leden. 

KERMIS 
DER VLAAJISE HARTEN 

Velen beg repen hun p l ich t en 
aa rze lden niet loten voor ve rde r 
v e r k o o p af te ha l en bij de v r i end 
Ber t Verbee len , Jozef P o s e n a e r -
s t r aa t 37, tel . n r . 35.57.08. P e r 
soonl i jke o n d e r v i n d i n g b e w e e s 
ons da t he t niet moeil i jk is ze te 
ve rkopen . 

Als i ede reen wi l m e e w e r k e n , 
w o r d t he t voor onze afdel ing een 
w a a r sukses . Dus ach te rb l i jve rs , 
niet ge ta lmd. De d a t u m van in
lever ing d e r o n v e r k o c h t e loten 
w o r d t t i jdig meegedeeld . 

Berchem 
LIDMAATSCHAP 

De hernieuwing der lidkaarten 
werd beëindigd. Kortelings zal de 
afdeling een nieuwe ledenslag orga-
nizeren. Wacht niet tot men U 
komt opzoeken maar help ons bij 
de \crdcre uitbouw van de afde
ling Stuur naam, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. naar de h. Hilven, Gen. 
Slingeneyerlaan 117, Deurne. Enke
le dagen later ontvangt U uw lid-
kaart thuis onder gesloten omslag 
Tevens ontvangt U maandelijks, 
\oIIedig gratis, ons piaaisclijk blad 
Trefpunt. 

Boeckhout 
N I E U W E AFDELING 

Vri jdag 8 m a a r t a.s. w o r d t in 
onze gemeen te d e « def ini t ieve 
s t a r t » gegeven en zal een frisse 
Boechoutse V.U.-afdeling boven 
de doopvon t gehouden w o r d e n . 

Wij ve rheugen ons , u ui t te 
nodigen to t deze s t i ch t ingsver 
gade r ing te 20.30 uur , ten huize 
van d h r . J a n B o r r e m a n s - P r o 
v inc ies t eenweg 278, Boechout . 

Vo lksve r t egenwoord ige r s Rei-
m o n d Mat theyssens (Mortsel) en 
Vic Anciaux ( B r a b a n d e r met 
Boechouts h a r t ) v e r e r e n ons me t 
hun aanwez ighe id bij deze be 
langr i jke s t a r t . . . he t tot s t and 
b rengen van de v laams-na t iona le -
v e r b i n d i n g tussen het a r r o n d i s 
sement An twerpen (afdel . Mort
sel) en a r r o n d i s s e m e n t Mechelen 
(afdel . L i e r ) . 

Boechoutse V.U.-leden en sim-
j j a t i z an t en , wij r e k e n e n stel l ig 
op u w aanwez ighe id . 

In l ich t ingen voor l idmaat 
schap , enz. bij de h. Wim Claes-
sens, L ie r se s t eenweg 197, Mort
sel (tel . 51.39.09). 

Deurne 
VOORBEREIDING 
VERKIEZINGEN 

Het b e s t u u r van de V.U. Deur
ne k w a m vor ige d o n d e r d a g in 
spoedve rgade r ing bijeen w a a r o p 
de akt ies en p r o p a g a n d a bij mo
gelijke n i e u w e verk iez ingen be
sp roken w e r d e n . 

Wij doen een o p r o e p to t alle 
v laams-na t iona l i s t en ui t Deu rne 
een akt ieve s teun te ve r l enen aan 
de k o m e n d e akt iv i te i ten . 

S to r t onmiddel l i jk u w steun op 
P.R. 161.()4, Kred ie tbank Venne-

i borg - Deurne , met de vermel 
d ing op s t rook : voor r eken ing 
959' VSAK - 'V.U. 

f' kunt ook u w steun oiistii-
' r en . o n d e r gesloten omslag, naa r 
1 de h. P y p e - Scho tens t eenweg 

409. Deu rne 

MEDEWERKING BIJ 
KOMENDE \ ERK!F.ZINGEN 

Personen die bereid zijn ak-
fief mede te we ikcn bij de ko
mende verkiez ngen w o r d e n ver-
•/Mfht d r ingend hun naam op te 
gCNcn aan de h. Hilven. Gen. 
SlinticpcN crhKin 117. Deurne . tel. 
.'il).(i().3,S - iedere wei kdag tussen 
1.S.;!0 en 19.00 u . ) . 

LTDMAATSG1IAP 

Personen die wenden aan te 
s lui len bii de V.l ' . kunnen dit 
doen docir naam. vMornaa'". 
•idres. gcb ' i o i i eda lun ' en een 
i'-in'.billet \ an .'i(h fr. op te zen 
<lf'n naa r de h. Hilven. ( ïen. Slin 
gei ieyer laan 117, D e u r n e . 

Geel 
DIENSTBETOON 

ledere derde donderdag der 
maand en dit vanaf februari. 

Telkens te 9 uur 30 's avonds, zal 
senator Roosens zich ter beschik
king houden in café o Sportwaran-
de j> op de Markt te Geel. 

Herentais 
KANTONNAAL KIESFONDS 

In samenwerking tussen de V.U.-
afdelingen Herentais, Grobbendonk, 
Vorselaar en Herenthout werd be
slist een Kantonnaal Klesfonds op 
te richten in 1968. 

Eerste doel : 100.000 fr. bijeen
brengen. Bijdragen op de rekening 
nr, 132-04999 van het « Vlaams 
Sleunfonds » - op de Kredietbank 
te Herentais of aan de bestuursle
den van de afdelingen. 

DIENSTBETOON 
Senator Wim Jorissen, elke 3de 

maandag van de maand te 18 uur 
30 in het zaaltje naast de Zalm, 
Grote Markt, te Herentais. 

Kampenhout - Berg - Buken 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 30 maart a.s. houdt on
ze afdeling haar Volksuniebal in de 
zaal « Verbroedering », Dorpelstraat 
te Kampenhout. Van 20 uur af 
speelt het orkest Stan Philips ten 
dans tot vroeg in de morgen. 

Iedereen, en U meer dan wie ook, 
is hartelijk welkom. 

Lier 
FEEST VAN DE OMROEPER 

Als steun voor dit vlaanis-natio-
naai streekblad gaat op 23 maart 
\oor heeS het arr. Mechelen het 
feest van de omroeper door. Feest
zaal : Technisch instituut, Kruisbo-
genhofstraat. Lize Marke met haar 
befaamd dansorkest zorgt voor de 
sleniming. De Lierse beatgi-oep 
i he young generation zorgt voor 
een apartje voor de jonge lui. Stem-

[ mige bar voor de niet-dansers. In
kom 50 fr. 

Inkomkaarten bij : 
Frans Lachi, Berlarij 40 te Lier, 

03-701443. 
Bob Dosfel, Kleine Barreelstraat 

80, Mechelen. 
Michel Servaes, Eihpainlaan 28, 

Mechelen, 01.5-19139. 
Lode Van Dessel, Zandvekenvel-

den 8, Nijlen, tel. 03-708276. 

Merksem 

BRABANT 

WERK 
In verband met de politieke toe

stand alle donderdagavonden werk
en kontaktvergadering voor allen 
die het met de Volksunie goed me- ' 
nen. 

Mortsel 
KERMIS 
VOOR VLAAMSE HARTEN 

Onze Mortselse Vlaamse-Kr ing 
zal di t j a a r geen plaatsel i jk dans 
feest i n r i c h t e n gezien geheel on
ze m e d e w e r k i n g , k r a c h t e n en 
vooru i tz ich ten ger ich t zijn op de 
« Groo t -Antwerpse-Vlaamse ont
spanningsfees ten » in he t r a a m 
van de « Kermis voor Vlaamse 
H a r t e n » in de zalen van de 
« H a r m o n i e » te A n t w e r p e n 
( t r am 7 en 15) op 30 en 31 m a a r t 
en 1 apr i l . Bestel zonder ui ts tel 
u w dee lnemingskaa r t en voor de 
« Nacht van ha r t en t roe f '» (bi j 
d rage 75 fr.) in s tadskledi j , op 
za te rdag 30 m a a r t te 21 u., en 
voor de Kle inkuns tavond « Spe-
lenvaren op v laamse baren » en 
t r ekk ing van de tombola voor 
Vlaamse Har ten op m a a n d a g 
avond 1 apr i l te 20 ii. ( inkom 
50 fr . ) . 

i Bestel onmidde l lük uw kaar
ten bij Wim Gliiesscns. Lierse
s t eenweg 197, Moi-tscl (tel . : 
5<..'*'!.09) of door s to r t ing op 
PCM. 1151.12 van v.z.w. Volks-
un'e-Mort ' ïel (-1- vermeld ing : X 
kaa r t en - 30-3-68) en X kaar ten 
l-4-(i8). 

W''neneni 
\ RIWNDENRAL 

Wii ziin er in gelukt hel zeer 
' " • l ' i n i d e oi'kcst « The Black 
'! rds » als gast te hebben, w a a r 
borg voor s tennning. Wii zullen 
kunnen dansen en zingen op bet 
r ' tme van echte vlaamse liede
ren, beiir tcl i ' igs arTewi<-scld met 
•Ie mo<lernste S''hl-igers. Zater 
dag 2 maar t 1968 om 20.30 uur 
verv\acbten wii wee ' ' een bom 
volle feestzaal « Moderne >, 

' T u r n h o u t s e b a a n 38(1. 

Handelskorrespondent, meerta
lig, 42 jaar en nu gebroodroofd, 
zoekt betrekking. Wie helpt ? T 9 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
i te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 

over f ranse g rens , in p rach t ige 
I verkavel ing, g ra t i s zwemkom, 

macht ig zicht op .Middell. Zee. 
Villa en appar t . te h u u r vanar 
Pasen . T. : 03.51.36.30. 

Tijdens meeting te Antwerpen in 
tie <t Beurs c verloor ons lid Jef Pee
lers zijn bril. 

De eerlijke vinder brengt hem 
naar het sekretariaat der afd. Ou
de Kiiornmarkt 28. Antw. T 13. 

Jon,ge dame. .Mechelen — 21 jaar 
zoekl licht kantoorwerk of werk 

ak winkeljuffrouw te Antwerpen, 
.Mechelen of Brussel. Schrijven Jo-
ïissen, .\stridlaan 80. Mechelen -
r 15. 

<K\ ouden te Mechelen na strijd-
hal /aal Volksbelang, studenten 
<̂ houderlint .yeel-blauw. Terug te 

, lialen lokaal Opsinjoorke T 16. 

j Bestuurslid van aid. Antw. Stad 
I 4̂ jaar (Jr. Lat. Hum. Ruime han-

niels en administr. ervaring zoekt 
' i»nssende betrekking. 
i Schrijven sekretariaat der afd 
I Oude koornniarkt 28, Antw "V 12. 

Brussel 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Zaterdag 24 lebruari te 19 uur 
stipt, in « Uilenspiegel » bestiuirs-
verkiezingen voor de afdeling Brus
sel-Centrum, leder aangesloten lid 
kan zijn kandidatuur stellen tot de 
vriidagavond 22 uur, 23 februari 
1968. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
MEDEDELINGEN 

1. Abonnementenslag. 
Wij mogen in geen geval het vel 

van de beer \erkoiJen eer hij ge
schoten is. 

Willen wij de premie, uitgeloofd 
door het Partijbestuur wegkapen 
dan zijn er nog steeds 250 abonne
menten te plaatsen of te hernieu
wen. 

2. Ledenhernieuwing. 
De hernieuwing moet afgesloten 

zijn einde maar t . Indien de lijsten 
overgemaakt door het arrondisse-
mentssekretariaat onvolledig zou-
tien zijn, dan kunnen de afdelingen 
de ontbrekende leden toch laten 
hernieuwen door middel van de 
blauwe voorlopige lidkaart. 

3. Kaderdag. 
De afdelingen worden eraan her

innerd dat er op 31 maart a.s. een 
Pro\inciale Kaderdag voor Brabant 
gepland is te Kortenberg. Door de i 
gewijzigde politieke toestand wint 
deze Kaderdag nog aan belang. 

4. Verkiezingen in de afdelingen 
Tot nader bevel zijn de verkie

zingen, aanvankelijk gepland voor 
31 maart , uitgesteld. Nadere gege
vens volgen via het arrondisse-
mentssekretariaat. 

5. Arrondissementsraad. 
Bij hoogdringendheid vergadert 

de Raad heden zaterdag 24 dr. te 
15 u. te Liedekerke in de zaal 
Payottenland, hoek Station- en Op-
perstraat. De raadsleden die geen 
schriftelijke uitnodiging zouden ont
vangen hebben, moeten huidig be
richt als dusdanig beschouwen. Ook 
andere bestuursleden van afdelin
gen en militanten zijn welkom op 
deze raadsvergadering. 

ZOEKERTJES 
Twee handelsvertegenwoordigers 

(veevoeders en brandstoffen) zoe
ken passende betrekking. Aanvaar
den ook schrijf- en kantoorwerk als 
bijverdienste. Inlichtingen : Oswald 
Van Ooteghem, provincieraadslid -
Rode Kruisstraat 7 - Gentbrugge 
tel. 09-527287 - T 10. 

Gemeubeld appartement, op 100 
nieter van het strand te Raversijde 
(Middelkerke), te huur voor de 
maanden juni - juli augustus -
september, aan zeer voordelige 
voorwaarden Kinderen toegelaten. 
Tel. 059-72940. 

Als bijverdienste gevraagd ; 
plaatselijke agenten, telefoon nood
zakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven E t Vervaecke, 
N'oordkustlaan 10 Groot-Bijgaar
den T 212 

Jong architekt 28 jaar verlangt 
zijn meisje te ontmoeten, vlaams 
volksmeisje, mooi, eerlijk, lief, r.k., 
min of meer 21 jaar. Schrijven bu-
Teel blad T. 11. 

Hoüfdredakteur . 
T. van Overstraelen 

Alle briefwisseling voor re-
daklie naar ' 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110. Brus. 7. - Tel. 2311.98 

Beheer . 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement 300 fr. 
Halfjaarlijks . 170 fr 
Driemaandelijks 95 fr. 
Abonnement buitenland 

480 (r 
Steunabonnement B20 fr. 

;m lnmum1 
Losse nummers 8 fr 

Alle stortingen vooi het blad 
op postrekening 1711 39, 
' /..II) Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw uitg. Mr F Van der 
Eist, Beizegemslr 20. Brus 12 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

Ëngerslraat 161. t r p s hwerps 
Tel 02/59 77.Ö3 

DE ENIIGK KKLKEiN 
IN El ROPA 

O IN V E R V\ o I c 1 B .* .* R 

« PIET POT . 
Antwerpen s gezelligst* 

Bierkeldei 
Grote Pietei Polstraat « 

(bij Suikert ui» 
Open van al :i uur > avonds 
Maandag en dinsdag gesloten 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.» 

Maatsch. zetel Antwerpen 2 
Tel. : 03/49 30.45 49 15.94 

B e z o e k a D e V e e r m a n t 

te St-Amands a.d Schelde 
Mosselen Paling 

Uitbater Jan Brugmans 
LB 110 

De specialist dei 
s tandaarddeuren 

J. L E E M A N S , D e u r n e z. 
Van Havrelei 70. T 35.63.17 
Agent • De (Hoene Kortrijk 

_ _ _ _ LB 113 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr icht ins 

Kruidtuinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E, Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
Tel 02/18.17.17 

LB 114 

BLANKENBERGE 

a R u b e n s h o l B 

Weststr. 79 I . (050)41671 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pension 

LB 115 

a V l a a m s H u i s » K n o k k e 

Kamers - vol pension 
gezellige sfeer. 

Vermindering voor groepen. 
Elisabethl 105. • Tel. 632 70. 

LB 116 
B r e y d e l h o f B R U G G E 

jozef Suveestraat '2 
Gelagzaal 120 plaatsen 

Tel 050/350.67 
- LB 117 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-
zakken, -vel len - Rollen . Be-
drijfsschorfen - Prijskaartjes. 
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bewegi 

BRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGEMKl WS 

Met 9 man weiden zondas 18 
dezer te Eppegem en omliggendi; 
150 nummers verkocht in een re-
kordtempo. Bij een xolRende s* l̂e-
genlieid kunnen wij in deze streek 
ruim dubbel zoveel nummers nan 
de man brengen. 

Volgende tochten zijn als volgt 
gepland : 3 maart te Opwijk en 17 
maart te Diegem, telkens bijeen
komst om 9 u. achter de K.\ ' .S of 
om 9.30 u aan de kerk van de be
zochte gemeente . 

Afdelingen die het bezoek wensen 
\an de arrondissementsploeg kun
nen terecht bij J. V'erloov te .lette, 
lel 2.5 44.48 

Essene • Heke'gem Teralfene 
KOLPORTAGE 

Zondag 25-2-()8 kolportage te 
Kssene door de ploeg van onze at-
deling 

Zondag 31-3-()8 kolportage te 
Teralfene door dezelfde ploeg 

Gooik 
PENSENKERMIS 

On/e aldeling houilt, niet ter ere 
\ an de gestruikelde Pol Pens, haar 
jriarlijkse pensenUermls op 24, 25 en 
2<> dezer, telkens van 18 uur af in 
dt herberg o De (jioene Poort » te 
(iooik Sluitingsuui niet voorzien. 

Halle 
DANSFEEST ' 

'Os iaarli|Us dansleest vinilt 
plaal^ op zaterda-4 24 februari (P.i 
icchiezaal, Sl-Kochus) Orkest «The 
Musical Friends » 

Jette 
KOLPORTAGES 
\ Olgende tocht op 
naai Steenhuffel 

Hiieenkomst om 9 uur 
tion \an .lette. 

25 febr 

aan het sta-

Kraainem 
Sint-Stevens-Woluwe 
S'errebeek 
Wexenibeek-Oppem 
A ,̂  ONNEMENTENSLAG 

Wie nog niet abonneerde, kan 
<lu nu onmiddellijk doen; stort 
280 Ir. voor een abonnement tot 
einde 1968 o|) prk 4898 \an de Kre
dietbank te Sinl-Stevens-Woluwe 
met vermelding • voor rek iir 10 885 
van (Ie Volksunie. 

Lsken 
ALGEMENE MOBILIZATIE 

l)f \al \an » l'olle Pansj » /al 
«el passend dooi alle leden begroet 
(en gevierd) zijn Nu echter alle 
hens aan dek ! 

Iedereen die 3 Volksunieërs in 
de Kamer wil voor Brus.sel, die 
wat werklust, ideeën en geld o\er 
heeft voor de zaak. melde zich drin
gend op 't sekr R. Nevberghlaan 
188 Hel 2 ( ;M51) 

Arr. Leuven 
VUJO-AKTIVITEITRN 

Zopas verscheen op enkele dui
zenden exemplaren een extra-
edilie van ons maandel i jks be-
r ic l i tenblad. Het is moselijk dat 
uw adres niet vdorkwam op on
ze liist. Mi.sschieii kent U .jonge
ren in uw gemeente die well icht 
ook belangstellinR hebben voor 
Viiju ? Tenslo t te is ons ber ich
te.>l)l:.d ook een goede dokunien-
tal ie v.xir niet- jongeren. Wie niet 
de pr.iblcMien in ons a r rondisse -
meu! begaan is schrijft vandaag 
not! naa r het Vtijo-sekretariaat . 

Voor wie wil inschri jven bij 
de ^•c)lksuniejo^geren : onze ak-
tie ko.st geld, wij zijn geen ka-
p> Milk.achtige P.V.V.-eis of 
i iebben geen kleurs i i id ikaten. 
Twee bankbriefjes \ an 2Ü fr. on

der gesloten omslag samen met 
naam, ad res en leeftijd, ops tu
ren n a a r s ek re t a r i aa t Vujo-Arr-
f.euven, Bronlaan 2, l i ever lee . 

Zaventem - Nossegem 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

De bestuuis\erkiezingen hebben 
plaats van 19 tot 20 uur op 29 fe
bruari in het lokaal bij Banckeii, 
Vil\ oordelaan (iO te Zaventem. Alle 
leden worden dringend \erwachl 

Tervuren 
BAL 

Op zaterdag 2 maart 19()8 houdt 
de N'olksunie-Tervuren haar derde 
groot bal in de zaal Marik, lloorn-
zeelstraat. Orkest : de grote forma
tie \ an Stan Philijxs (12 uitvoer
ders). Eerste dans : 21 uur. 

30ST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
VASTENAVONDBAL VAN DE 
VOLKSUNIE 

De V.ü.-afdeling nodigt allen uit 
op haar jaarlijks Vastena\ondbal in 
de feestzaal De Verbroedering, Sta
tionsstraat 18. zaterdagavond 24 fe-
biuari vanaf 9 uur ,3(1. Orkest The 
Medium Band (9 uitvoerders) Kaar
ten en plantsbespreking telefonisch 
bij de zaalhouder f^ob. De Vos, Nr 
(i7254 

Erembodegem 
DANSFEEST 

AVe nodigen al onze leden en sim-
patizanten uit tot ons jaarlijks dans-
leest op zaterdag 9 maart a.s., zaal 
Anomo, Erembodegem om 21 uur 
30 Opbrengst ten voordele van de 
xerderê uitgave van ons blad « De 
Knots » (plaatselijk) en « Dender
en Zwalmland » (arrond. uitgave). 
\ laam.se leute verzekerd ! 

Gent 
KOLPORTAGE 

Za te rdag 17-2 Vcids t raa t kol
por tage spijts koude en s n e e u w 
opn ieuw 9t) « WIJ ' s » aan de 
man of v r o u w gebrach t . Zondag 
18-2 in een e rwtensoepmis t te 
.Xazareth toch nog 117 kopers ge
vonden. Za te rdag 24 februar i op
n i euw Vcidstraat , wij treffen ons 
in de Roeland om 14.80 uur . Zon
dag 25 februar i zal Maldegem be
w e r k t w o r d e n . Zoals gewoonl i jk 
om 9 uu r « Onder tfe To ren » 
bij St Jacobs 20. 

KOLPORTAGE KALENDER 
MAART 

3-.3 Erf velde ; 10-3 Zelzate ; 
17-3 Deinze ; 24-3 Eeklo ; 31-3 
Waarschoot . Iedere za te rdag zo
als gewoonl i jk Veld.straat-wer-
king. Za te rdags bi jeenkomst 
Vlaams huis Roeland 14.30 uur . 
Zondags 9 uur , lokaal « O n d e r 
de Toren ». Ook afdel ingsbe
s tuurs leden mogen meedoen ! 

Herzele 
IN MEMORIAM 
MEVROUW EMILE FOUCART 

Op 10 februar i ontviel ons op 
87-iarige leeftijd, m e v r o u w Emi-
lie Foucar t . Dit .simbool van 
Vlaamse over tu ig ing en f ierheid 
is zeker niet vreemd geweest aan 
de snel le u i tbouw van de Volks
unie en haa r bedr i jv igheid in 
Herzele en omgeving. 

Bet rokken in alle eer l i jke 
s t r i jd voor vlaams recht s inds 
haa r jeugd was zij nu ook lid van 
de Volksunie, voora leer de afde
ling werd opger icht . 

De u i tvaar t heeft bewezen dat 
Vlaanderen zijn voorvech te r s 
niet vergeet. 

Ook de afdeling kan zeker niet 
a ch t e rwege bli jven. Steeds is zij 
een grote more le steun geweest 
voor ons werk . 

Met spijt in het har t zal het 
hele gewest aan h a a r een ont 
r o e r e n d e h e r i n n e r i n g b e w a r e n . 
Aan h a a r naas tbes t aanden be
tuigt de Volksunie h a a r o p r e c h t 
medeleven. 

Lokeren 
BAL 

Zaterdag 24 februari om 20 uur 
.30 a.s. 3de afdelingsbal van de V.U. 
te Lokeren. Orkest : de Accordana's 
(Antwerpen). Lokaal : Variétés, 
Zand te Lokeren. Aanvang 20 uur 
30. Inkom : 40 fr., jongeren 30 fr. 
BLADEN T E KORT ! 

Zondag jl. w a r e n de ko lpor ta -
geploegen van de Scheldekant , 
S in t -Niklaas , Zwi jnd rech t en Lo
keren aktief te Loke ren . 

De 600 besch ikba re n u m m e r s 
w e r d e n op a m p e r één u u r en 
half aan de man gebrach t . Ook 
een p a a r duizend pamflet ten 
w e r d e n ui tgedeeld. 

Maur i ts Coppie te rs en de man-
nen-aan-de -mikro ve rkee rden 
reeds in top-kondi t ie , alsof de 
verkiezingss lag was ingezet. P r o 
pagandis ten en publ iek w a r e n 
even geestdrif t ig . E r w a r e n p r o 
pagandis ten te veel en n u m m e r s 
te kor t . 

Nevele 
BAL 

Alorgen zondag 25 februari te 
Nevele in zaal A'ovy te 19 uur V.U.-
bal met het gekende orkest Bert 
Brent. X'oorbchouden tafels aan
vragen bij A Martin, Ossekouter 
te Nevele. 

Sint-NIklaas 
VERKIEZINGSFONDS 

Wij mochten ons reeds ver
heugen op enkele s to r t ingen , 
w a a r v o o r onze beste dank . S tor t 
vandaag ook u w bedrag op P.C. 
325..33 van Kredie tbank-St . -Ni-
klaas, met vermeld ing : r eken ing 
6.858 Verkiezingsfonds V.U. 

KOLPORTAGE 
Verleden zondag werd d o o r 

onze ploeg geko lpor tee rd te Lo
keren , de oogst w a s zeer goed. 
De opkomst van s impat izan ten 
was sch i t t e rend , 15, proficiat ! 
Volgende ko lpor tage op zondag 
,3 maar t te Bclsele. Samenkoms t 
om 9,30 u. aan Café De Engel , 
P a r k s t r a a t a lh ie r of 10 u. aan 
het gemeen tehu i s te Belsele. 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze afdel ing bere ik te nage-

nopn de 110 % van het streef
cijfer, n o ^ een k le ine in spann ing 
om de. 150 % té-Bereiken. 

4RRON61SS 'E^ENTELE 
INFORMATIEVERGADERING 

Op vrijdag 1 maar t te 20 uur 
«o id t door de , A. Verbruggen-
kring, werkgroeii Europa, door de 
Vujo-Waasland en door de Volks
unie Waasland een grootse infor
matievergadering gehouden 

Sprekers : Karel Dillen en Mau
rits Coppieters. 

Omlijsting door o De Elegasten » 
in Hotel Serwir te St. Niklaas-Waas 
te 20 uur. Gratis toegang. 

Tlelrode 
STICHTINGSVERGADERING 

Openba re s t i ch t ingsvergade
r ing van de n i euwe afdeling op 
d insdag 5 maa r t , met s ena to r De 
Paep en vo lksve r t egenwoord ige r 
Coppie ters als s p r e k e r s . 

Nade re gegevens in volgend 
n u m m e r . 

WEST-VLAANDEREN 

Oostende • Kortrijk 
Brugge • Roeselare 
PROVINCIAAL BAL 
VAN VOLKSUNIE 
WEST-VLAANDEREN 

W a k k e r het vuur aan vóór de 
n i euwe strijd tegen de un i t a i r e 
( h ) o r d e w o r d t b e s l e c h t 

Noteer d a a r o m onmiddel l i jk en 
dans , met ons op za te rdag 16 
maar t te 20.30 uur in de zaal «Het 
Wit Paard» , Van Isegemlaan te 
Oostende. 

De d a v e r e n d e format ie van 
Tonv Dua en de Golden F i n g e r s 
zorgen voor een geestdrif t ige 
dansavond . Het p rov inc iaa l bal 
w o r d t wel l icht de laats te samen
komst vóór het o v e r w i n n i n g s 
feest na de verkiezingen. 

Toegangspr i j s (iO fr., te bestel
en bij Pos tbus 35 te Oostende . 

Brugge - Torhout 
KLAAR VOOR NIEUWE 
VERKIEZINGEN 

Een bijna voltallige arr . raad 
legde op 17 feb. jl. een strijdplaii 

voor eventuele vervroegde verkie
zingen vast. Uiteraard was de sa
menstelling van het verkiezings
budget en van de kandidaten-lijsten 
het meest dringende probleem. Uit
werking van aangenomen principes 
werd toe\ertrouwd aan \erschil-
lende werkgroepen; iedereen die 
een handje kan toesteken wordt 
nu reeds opgeroepen zich te mel
den hetzij op het arr . sekretariaat, 
Sii\eesti-. 2, Brugge ('s zaterdags 
van i l tot 12 uur 30), hetzij bij arr 
erg. leider G. van In (Predikheren-
rei 23, Brugge, tel. 375.99). 
W E R K G R O E P FINANCIEN 

Onder voorzitterschap van volks-
vert. P . Leys komt de werkgroep 
financiën voor de eerste maal sa
men op maandag 2(> feb. a.s. te 20 
uur 30, Suveestr. 2, Brugge. Als 
sekietaris fungeert arr . penning
meester H. Monteyne, A. Bonte-
str. 28, St. Michiels. Alle sugges
ties op laatstgenoemd adres. 
ARR. AVONDFEEST 
GAAT IN IEDER GEVAL DOOR! 

Zelfs indien de verkiezingen zou
den doorgaan op 7 april, gaat op 
zaterdag 6 april vanaf 20 uur .30 
niettemin ons arr. avondfeest door. 
\'o()r uitnodiging en organizatie zal 
V.U. afd. St. Andries instaan. Ver
antwoordelijke is afd. voorzitter 
M Goethals, Moerstr. .?8, St An
dries. We rekenen op minstens 
400 waardevolle prijzen voor <le 
tombola ! 
SCHITTERENDE 
AFD FEESTEN 

Zowel te Assebroek oj) Ki feb 
als te St. Michiels op 17 feb. gin
gen afd. feestjes door in optima 
stemming. Onze gelukwensen aan 
alle organizatoren, waaronder de 
gehuldigde afd. voorzitter Mare De 
Vries te Assebroek en voorzitter 
van Vlaamse Klub-Sl. Michiels : 
Frans Verlinde 
LIJST VAN AFD. 
BESTUURSHERKIEZINGEN 

Afd. Bnigge-Zeebrug,ge ; vrijdag 
1 maart 68 te 20 uur .3(1, Brej deihof, 
Suveestr. 2, Brug.ge (keu/e uit 13 
kandidaturen). 

Afd. V.U.-Jongeren : vrijdag 1 
maart a.s te 20 uur 30, Breydelhof, 
Brugge. 

Blankenberge 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 23 maart a.s. vindt 
in de zaal « Thalia », Weststraat, 
lUankcnbergei het VU.-afd. feest 
plaats. Welkom bij vooi baat 
ZILVEREN BRUILOFT 

Afd. \oorz. Karel Ponjaert en 
•Vïevrouw vieren hun ziKcren brui
loft, V.U afd. Blankenberge deelt 
in deze vreugde en wenst hen 
lange jaren ! 

Kortrijk 

HALFVASTENBAL 
SV de Vlaamse Kliib houdt op 

zaterdag 24 februari een halfvasten 
bal in lokaal 1302. Begin : 20 uur 
30. Gratis tombola en prijs voor de 
best verkleden Deelname in de 
kosten : 25 fr. 

Meulebeke 
HALFVASTENBAL 

Za t e rdag 9 m a a r t 1968, p r i v a a t 
ha l fvas tenbal van d e Vlaamse 
Vr i endenkr ing . 

T re fpun t de r f l amingan ten I 
Zaal « Rela is », Brugse b a a n , 
Meulebeke. 

De « Z e e k a n t e r s » spe len t en 
d a n s . Tombola , k a r n a v a l s v e r r a s -
s ingen ! Stadskledi j of gekos tu 
meerd . 

D e u r e n 20 u. 30. Ee r s t e d a n s 
21 uur . 

L i d k a a r t 1968 (50 fr.) geldt a l s 
toegangsbewi js . 

S teun t he t Kiesfonds Volks
un ie ! 

Geschenken voor de t ombo la 
w o r d e n met dank a a n v a a r d bi.j 
Milo Vanseveren , Ber t je -Santen-
weg 5, Meulebeke. 

nog 

Diksmuide 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden van de afdeling Diks
muide worden uit.genodigd tot de 
vergadering op zondag 25 februari 
om 10 uur in het Vlaams Huis, 
IJzerlaan 8.3, Diksmuide Kandida
tuur schriftelijk in te dienen mins
tens een half uur voor de vergade
ring. 

Roeselare • Tielt 
KOLPORTAGE 

Ti jdens de a r r o n d i s s e m e n t e l e 
ko lpo r t age te Tiel t ve rkoch ten 
25 dee lnemer s 500 eksempla ren 
van « WIJ ». 200 n u m m e r s m e e r 
dan vroeger . Een p a a r n i e u w e 
m e d e w e r k e r s uit Ooigem deden 
mee. 

Zondag werf toch ten te Oost-
Rozebeke voor de g roepen Tie l t 
en Wakken en te Humbeke voor 
de g roep Roese la re . Verzamel ing 
te Oost-Rozebeke, Markt te 9,30 
uu r en te 8,30 u u r in café « Mon-
dana » voor de g roep Roese la re . 

Zondag 3 m a a r t a r r o n d i s s e 
men te le wer f toch t te Izegem. 

KIJK NIEUW 

Onze a r r o n d i s s e m e n t e l e ui tga
ve — « Kijk n i e u w » — w o r d t 
momentee l verspre id in al le hu i 
zen. Deze u i tgave is zowat ons 
eers te kiesmanifes t . 

ARR0N!D1SSEME^^TSRAAD 

Heden za terdag, 24 dezer , is er 
a r rond i s semen te l e r a a d s v e r g a d e 
r ing in de h e r b e r g « De Kr ing », 
S ta t ies t raa t , Me^ilebeke. Alle ak-
tieve m e d e w e r k e r s w o r d e n h i e r 
ve rwach t . Gelieve deze a a n k o n 
dig ing te aanzien als u i tnodig ing . 

Tielt 
KAARTING 

De Vlaamse V r i e n d e n k r i n g 
r ich t op 2 m a a r t een g ro te k ie-
k e n k a a r t i n g in, in café « In 
DTIespe », vanaf 18 uu r . 

E r w o r d e n ook s t e u n k a a r t e n 
van 20, 50 en 100 fr. ve rkoch t , 
door onze m e d e w e r k e r s . 

MEDEGEDEELD 
Menen 
GEZELLIG AVONDFEEST 

De V.A.B., het Davids- en Jong-
Davidsfonds, de V.V.B, zouden u 
gi aag verwelkomen vandaag zater
dag in de vernieuwde Royal Pala
ce, Schoolstraat 20, tegen 21 uur 
Een avondfeest voor elke Vlaming; 
stijl en stemming verzekerd door 
het orkest de Falado's. Stadskle
dij. Leden : .50 fr.; niet-leden : 70 
fr 

lerdag 24-2 te 14 uur aan de trap
pen van het Noordstation in de 
\ 'ooruitgangstraat te Brussel. Men 
gelieve zich te voorzien van mond-
voorraad voor twee dagen, en kle
dij bestand tegen koude en regen. 

Antwerpen 
WERE-DI 
VORMINGSAVOND 

Were-di nodigt iedereen uit op 
haar eer.stvolgende vormingsavond 
op vrijdagavond 1 maart te 20 uur 
15 slipt in zaal « Scheldehof », Ou
de Koornmarkt 28, Antwerpen. 

Tenia : De los van Frankrijk be
weging in het licht van de interna
tionale toestand (Versailles tot 19,39) 
door Ward Hermans Inkom gra
tis. 

Vlaamse Militantenorganizatie 
Brabant 

Voettocht door het Pajottenland 
op 24 en 25 februari. N'ertrek /.a-

Gent 

BAL DER BALS 

Kameradenbal en karna\a lba 
zaterdag 24 februari 1968 in 
Roeland, Gent. Deuren : 20 uur .30 
Orkest : Peter Philips. Vrienden 
kring Sncyssens. 

op 
de 

Zottegem 

WILL TURA 

Zondag 3 maar t 1968 komt de 
internationale vlaamse zanger Will 
Tura naar de Egmontstad. 

De 2.000 man grote V W, Eu
ropa zaal, Grotenbergestraat, Zot
tegem, is de plaats der bijeen
komst. 

De kluhsekretarts, tevens sekre-
taris van de V U.-afdeling Velzeke, 
Uytterhaegen Julien, nodigt alle 
simpatizanten uit tot dit op en top 
vlaams feest. 

Inkom öO (r., begin om 19 uur. 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET « K U N N E N » ! ! ! 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

5 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

I. EEN RUIME EENSCEZINSWONING 
met grote hall, garage, bureel, CV-plaats, bergplaats, 
grote living, gei'nstalieerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers. 
Dit IS tenminste RUIM !!! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

VOORAF GRONDIGE STUDIE 
OM U een ontwerp te bezorgen dat U nooit had durven dromen ! 
OM Uw financiering gratis in orde te brengen aan de voordeligste voor

waarden en tot 90 % ! 
OM dank zij technische specialisten uw gebouw construktief te ontwer

pen om een ongelooflijk lage kostprijs te bekomen ! 
OM dank zij een doorgedreven technische organisatie een minimum 

bouwtermijn te kunnen waarborgen ! 
OM U vooraf een juiste budgetering te kunnen opmaken ! 
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ook in 
Uw bereik 

I I . EEN MEESTERWONINC MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . ru im genoeg om uw bureel prakt i jk of magazijn in te vestigen. 
En een afwerking die uw standing vereist : marmer, parket, italiaance 
faience, prachtige gordijnkasten van muur tot muur, dekorerende open 
haard, apparte toi let ten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche. 
PRIJS : natuurlijk minder dan 950.000 F 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wi j voor U de villa ' t zi j in hoevestij!, 
' t z i | klassiek, ' t zij modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM : U kan di t zeker. Bezoek 
even één onzer informatiecentra en U kr i jgt een juist idee van wat 
voor mogelijkheden U al heeft en . . . onderschat ze niet ! ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 600.000 F 

I I I . U WENST HET VOORDEEL VAN EEN VILLA 
INGEWERKT IN EEN TWEEWOONST ! ! ! 

Niet moei l i jk . . . vertrekkende van een reuze villa (bi|na kasteel) ge
ven wi j U een dubbelwoonst en U woont in d i t prachtig geheel. 
EN DE PRIJS ? Goedkoper dan indien U alleen zou bouwen 
en een speciale reduktie voor samenbouw ( 650 .000 F) 

V. KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENGST in 
onze apparfemenfsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergeli|kbaar zi jn met deze die 
U elders vindt. EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers, al lu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, uitzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz.. . 

HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

INDIEN UMETONSZOUBEGINNEN...ZOUDTUHETWEERDOENÏ 
want een onderneming opgegroeid fot de ZESDE KATEGORIE biedt waarborgen ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18, fel. (03)31.78.20 
C E N T 

Onderbergen 43, tel. (09)25.19.23 
GENK HOLSBEEK / LEUVEN 

Wintersiagstraat 22, tel. (01 1)544.42 Rotselaarsebaan 37, tel. (016)459.28 

Waarborg van 

ernst 

degelijkheid 
service 

Voordeligste prijzen 

600 arbeiders in dienst 

Ruimste grondenkeuze 

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

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel privé : - Tel kantoor : 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 

1. over gronden voor villabouw ; Q 
over gronden voor hoogbouw • Q 
over gronden v eengezinswoning O 
over gronden voor geldbelegging : • 

bij voorkeur gelegen te 

2 over 't bouwen van 

bij voorkeur gelegen te • 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning Q 

Duid aan met een X waarover U inl icht ingen wenst te ontvangen. 



24 mi 

DE LAATSTE LOODJES 

He allerlaatste geschenk 

De val van ICARUS (griekse mite). 

P£Tf^OCH/M 

De winterspelen '68. 

"M^/^^f^G^ 

VM. Segers ziet alleen verkiezingen 'als uitkomst. 


