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HEKKEN A A N OUDE STIJL 
Meer dan een maand lang hebben we 

nu het oude gepingel met taktische 
maneuvertjes beleefd en nog schijnen 
(3e zogeheten grote traditionele — voor
al traditionele — partijen niet wegwijs 
Je geraken. 

De B.S.P. heeft « onelegant» d'Alcan-
tara een voetje gelicht, de C.V.P. heeft 
even « onelegant» Collard van hetzelfde 
ïaken een broek gepast en zo meteen 
het evenwicht tussen de twee would-be 
groten hersteld. 

Leerrijk was de episode Collard wel. 
De formateur durfde geen voorstellen 
doen buiten zijn partijprogram omdat 
de B.S.P., zo ze opnieuw oppozitiepartij 
zou worden, niet te veel toegevingen 
wou doen aan de ene kant, aan de 
andere kant de C.V.P. uit haar tent 
wilde lokken. 

Voor beide partijen bleek eruit hoe 
weinig ze één zijn, de B.S.P. die zich 
angstvallig aan een even broos als 
gebrekkig program vastklampte en de 
C.V.P. die geen oplossingen durfde naar 
voor te schuiven uit vrees dat de partij 
weer onmiddellijk in twee, drie stukken 
zou uiteenvallen. 

In zo ver de B.S.P. buiten haar pro
gramoever durfde treden, bleek dit 
weer op de kop van de Vlamingen te 
zijn. Collard sprak van nieuwe randge
meenten bij Brussel te betrekken en 
van de Voer opnieuw naar Luik over te 
hevelen. 

In het program van Klemskerke, dat 
de Vlaamse B.S.P. als grondslag verde
digde voor de verkiezingen, hebben we 
daar anders niets over gehoord. Het 
heette toen dat Brussel diende beperkt 
tot de 19 gemeenten en dat de taal
grens voor goed vast lag ! 

De B.S.P. heeft dus haar vlaamse kie
zers weer eens bedrogen, want met 
zulk verkiezingsplatform zouden de 
brusselse rode leeuwen, noch de vlaam
se socialisten de stemmen gehaald 
hebben, die ze nu kregen. 

De vlaamsgezinde jongeren die het 
nog eens met de B.S P. wilden probe
ren, tegen alle ondervmding in, krijgen 
dus waar voor hun geld. Zij zullen er 
hun beslifiten uit trekken. Als er kans 
is op ministerzetels valt voor de Vlaam
se B S P heel Klemskerke in duigen. 

Tans is het de beurt aan de heer 
Vanden Boeynants. De patriotische 
snaar wordt opnieuw betokkeld, al 
houdt men de zwaar gekompromitteer-
de P.V.V.-driekleur op de achtergrond. 

De verkiezingen hebben anders toch 
wel uitgewezen dat deze oude patrio
tische tiageltangel afgedaan heeft. 

Te Brussel ziet men echter liefst de 
feiten over het hoofd, als ze niet pro-
Brussels zijn. 

Het sukses van Vanden Boeynants te 
Brussel woog immers maar licht tegen
over de duidelijke uitspraak van het 
Vlaams en ook van het waals kiezers
korps. 

Tans zal blijken hoe dubbelzinnig het 
C.V.P.-Program was van de overhe
veling van Leuven-Frans naar Wallonië. 
Dat Wallonnië zal wel erg dicht bij 
Brussel liggen, zo het zich niet zal ver
eenzelvigen met Brussel. 

Want V.d.B. zal tans wel weer met 
de beruchte driehoek op de proppen 
komen. Van het C.V.P.-establishment, 
dat alles alleen aan de top bedisselt zal 
hij overigens niet veel oppozitie ont-

kijkt op maandag 13 mei 
om 22 u. 15 y 

naar de vlaams-nationale 
gedachte en aktie, 
op t.v. hrussel nederlands. 
DOORLEZEN OVER DIT GASTPROGRAMMA OP BLZ. 3. 

naar overwinningstoclit te 
ontwerpen van de v,u. op 
zondag 26 mei a.s, 
NEEMT OP BLZ.' 4 KENNIS VAN DE SCHIKKINGEN 
VOOR DEZE BELANGRIJKE PARTIJMANIFESTATIE. 

volksunie zal nieuiv sekretariaat 
te hrussel betrekken. 
BIJZONDERHEDEN EN MODALITEITEN VOOR FINAN
CIËLE MEDEWERKING OP BLZ. 5. 

moeten. Partijvoorzitter Houben en 
Vlaamse vleugelvoorzitter Van de 
Kerckhove zijn altijd voor het drie-
hoeksgeval gewonnen geweest. 

De Volksunie zal haar versterkte 
partijmachine in werking moeten stel
len om de topkliekjes van de kleurpar-
tijen aan de duidelijke wil van het 
Vlaamse kiezerskorps te herinneren. 

In plaats van randgemeenten bij 
Brussel, willen de kiezers de afschaf
fing van de faciliteiten in het bijzonder 
arrondissement. In plaats van sociaal-
ekonomische taaldwang te Brussel wil
len ze echte taalvrijheid door de werke
lijke gelijkheid van de beide taalge
meenschappen. In plaats van de Voer
streek bij Luik, willen ze de stopzet
ting van het franse taalimperialisme en 
van de fransdoUe terreur in de tradi
tioneel Limburgse platdietse streek. 

Zij willen de terugkeer naar Vlaan
deren van Edingen en van tal van 
gemeenten en gehuchten in de taal
grensstreek met inbegrip van die 
gehuchten en gemeenten in de streek 
van Komen-Moeskroen waar er een 
Vlaamse meerderheid is. 

Het Vlaams kiezerskorpc wil geen 
verdere voorrang voor Wallonië of 
Brussel op ekonomisch gebied. Het 
wenst de voorrang van die streken die 
ze volgens objektieve maatstaven nodig 
hebben en dat zijn meestal vlaamse 
gebieden. 

Vlaanderen wil Leuven-Frans naar 
het hart van Wallonië, de volledige 
splitsing van de vrije universiteit van 
Brussel, de uitbouw van een volwaar
dige pluralistische universiteit te Ant
werpen en een gemeenschappelijke 
pluralistische universiteit voor beide 
Limburgen. 

Vlaanderen wenst een vlugge oplos
sing van de hangende sociale vraag
stukken en een onmiddellijke aanpak 
van het dramatisch probleem van de 
jonge afgestudeerde werklozen aan wie 
zelfs het stempelen ontzegd wordt. 

Gelijk welke nieuwe regering die 
deze eisen zou vergeten zal het beleven 
dat de opruiming in hun gelederen bij 
volgende verkiezingen nog groter zal 
zijn dan op 31 maart jl. 

Het oude slaafse Vlaanderen is dood. 
Het nieuwe opstandige Vlaanderen 

weet wat het wil! 

WIM JORISSEN. 



2 wu 

TE GELEERD 

Door het feit dat ik niet mocht 
lezen, moest « WIJ » elke zater
dag worden voorgelezen. Weet 
L' wat me dan is opgevallen ? 
1) dat het geheel wat té geleerd 
aandoet ; 2) dat overdreven veel 
vreemde (engelse en franse) uit
drukkingen en woorden worden 
gebruikt (dat was vooral erg in 
het blad van 13-4-C8). 

Aan het eerste ^ou zeker ge
deeltelijk kunnen worden ver
holpen (vooral in de politieke 
artikels) en aan het twetde 
meen ik dat U volledig moet ver
helpen. Bij mij, terwijl het hlad 
van 13 dezer werd voorgelezen, 
zat een eenvoudig mens en ik 
voelde dat hij een dergelijk blad 
nooit zou kunnen kopen, omddt 
hij er niets zou aan hebben. 

ï . . Vilvoorde. 

MIJMEREND 

Gedurende drie weken o\er-
mijmcrde ik wat achter mij lag. 
Ook de Volksunie, die ik ken se
dert haar pionierstijd, kreeg 
haar beurt. Hoe was dat wonder 
(het werkelijk uit bet niet, uit 
de grond stampen van een nieu
we partij) mogeliik ? Van waar 
zijn bij elke verkiezing die nieu
we aanhangers gekomen ? lloe 
kwamen die tahiike propagan
disten tot ons, die thans het 
honderdvoudige zijn van het 
kleine groepje dat in 195,5-56-.57 
en 58 nog vergaderde in Sint-
Mit;hiel op de brusselse Grote 
Markt ? 

Ik maakte me \\ el enigszins 
ongerust o\er de strekking, die 
bij sommigen tot uidng kwam 
om alles te herleiden tot de 
kracht van het nationalisme en 
tot de taalproblemen. Ik vond 
het \ooral \erkeerd de kiezers 
aan Ie sporen om op grond \an 
een nationalistische ideologie 
aan bepaalde kanelidaten een 
voorkeurstem te geven, om<iat 
zoiets tot on\erk\\ikkeli |ke 
kliekvorming leidt en uiteinde-
liik het algemeen vlaamse be
lang moet schaden. 

De mensen komen immers niet 
tot de Volksunie omdat ze na
tionalistisch voelen, maar hoofd
zakelijk omdat ze onbewust aan
voelen dat deze partij hun hang 
naar rechtvaardigbe d in de 
maitschapij'j aanspreekt. 

KIke aanwinst voor de partij 
die ik in mijn onmiddellijke om
geving vaststelde, kwam voor 9 

gevalen op 10 bij mensen, die 
behoorden tot de politiek-onver-
schilligen. Het waren door en 
door eerlijke mensen, maar de 
politiek vonden ze een minder 
fraai bedrijf. De minst gemakke
lijk te overtuigen personen wa
ren zij, die reeds bij een andere 
partij aktief waren ingescha
keld en vaak ook zij die voor
heen vlaams-nationalisten waren 
gewee.st. 

De echte idealisten onder de 
vroegere nationalisten werden 
samen met de politiek-onver-
schilligen, die uit zin voor een 
rechtvaardige maatschappij bij 
de Volk.sunie bevrediging zoch
ten, de bouwers van deze nieu
we partij. 

Met deze feitelijke vaststelling, 
die iedere militant in zijn omge
ving kan doen, moet bij de \er-
dere werking worden rekening 
gehouden. Niet met ekstreme op
vattingen (Groot-Xederland, star 
nationalisme, onrealistisch pro-
,!?ressismc) trekt de Volksunie 
de mensen aan. Wel met haar 
oprechte bezorgdheid voor ree ht 
en waarheid en met haar stre
ven naar een gezonde maatschap
pelijke orde. 

Het komt er nu op aan die 
nieuwe aanhangers zo vlug mo
gelijk op te vangen in een goed-
werkende organizatie, geleid 
door kaderleden, die terdege be
wust ziin Ttiat hun werk alleen 
zal beloond worden als ze goed 
voor ogen houden wat de meer
derheid van onze mensen ver
langt. 

J.E.T., Vilvoorde. 

STERKE PARTIJEN ? 

Jos Van Eynde beweert voort
durend dat zijn partij de sterk
ste van het land is, omdat ze één 
is. De (^.V.P. is volgens hem uit
eengevallen en de P.V.V. is met 
verdeeldheid bedreigd. Het pa
pier is verduldig. De .socialisten 
hebben gemakkeliik zeggen dat 
ze de sterksten zijn, maar ze be
wijzen het niet. Moesten ze het 
kunnen bewijzen, dan zouden ze 
niet proberen het vraagstuk Leu
ven op de achtergrond te moffe
len. Het kan ook zijn dat de 
C.V.P. niets liever vraagt, waar
uit we dan voor de /o^eolste 
'keer moeten besluiten dat al die 
oude partijen cciMoudig geen 
blijf meer weten met tie poli
tiek, zoals die vandaag moet ge
voerd worden. 

Maar best dat de V.U. met elke 
\crkiezing groeit in aantal en 
macht. Want 't is maar langs die 
kant dat de grote heren horen. 
Daarom stemmen we voort V.U., 
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dan zullen de C'ollards, Houbcns 
en konsoorten hun les wel leren. 

D.F., Mechelen. 

VOLKSKUNST EN VOLKSLIED ! 

« 't Zijn kultuurvormen », 
schrijft de eminente Prof. Dr 
Piet iXuten van de Hijksuniversi-
teit te Gent. « waaraan alle la
gen van een volk zich kunnen 
laven en waarin hun ziel weer
spiegeld staat ! ». 

Nationale \olkskunst was voor 
menig verdrukt volk het laatste 
restje van « eigenheid » dat in 
vaak gesloten kring beleden 
werd. Denken we maar even aan 
Estlanders, Lithauwers, Letten, 
Bretoenen, Tirolers, Oekraïe-
ners, enz. En sloeg dan onver
wacht het uur van een korte of 
lange « bevrijding »... dan sloeg 
geestdriftig de vlam open en wa
ren de verdoken vormen van 
volkskunst hun schoonste siera
den waarmee ze hun nationale 
trots naar buiten uit beleden. 

Odiel Daem, de volksverbonden 
kunstenaar die ons in de repres-
sietijd ontviel beweerde : «Wan
neer kinderen zingen luisteren 
de engelen ! ». « Wanneer een 
volk zingt luisteren zelfs zijn 
vijanden ! >. 

Wie zal dat laatste ontkennen? 
Of stonden onze grootste patriot
ten niet in bewondering voor 

het aanrukkend duitse leger ? 
Liepen het brussels feestpaleis 
en het antwerps sportpaleis niet 
vol toen russische sohlatenkoren 
aldaar optraden. En kwamen die 
toejuichingen dan enkel van de 
pro-communistische gezinden ? 

Daarom vragen we de belang
stelling voor de 4e Reeks van 
« Dagen \an het Vlaamse Lied » 
die wel door de inrichters ge
pland is ^ oor de maand februari 
19()9... doch, \an nu af aan kon
takten zoeken \oor het plannen 
van een groot aantal manifesta
ties. We doen bijzonder beroep 
op alle gekozenen op het gemeen
telijk, provinciaal en parlemen
tair \lak, om hun namen en 
adressen op te geven aan het 
adres : « Vlaamse Volkskunstbe
weging » (V.V.K.B.). Markgrave-
straat 17, Antwerpen. Als natio
nalisten mogen we onze eigen 
volkskiiltuur niet ten onder la
ten gaan onder de druk van de 
« grootmachten » : T.V., radio, 
pers en piiblikaties en de over
weldigende ontaardingsvormen 
van het ontspanningsleven. 

SOCIAAL PROGRAMMA 

Eerst en vooral wil ik u iets 
toevertrouwen : wanneer ik oud 
genoeg zou zijn om zelf te stem, 
men, dan zou ik zonder twijfel 
V.U. stemmen. Waarom ? Alleen 
maar om de andere partijen een 
flink geweer in de rug te duwen, 
om toch wat kordater op te tre
den. Toch heeft — naar mijn be
scheiden mening —• zelfs "de V.U. 
fouten : de V.U. wil in het fede
ralistisch België van morgen een 
rol spelen, een hoofdrol, maar 
laten wij a.u.b. opletten ! Tot nu 
toe heeft de V.U. nog geen enkel 
sociaal programma bekendge
maakt, wat toch onmisbaar is in 
de toekomst. Het is inderdaad 
gemakkeliik in oppozitie te zijn: 
wij vragen een pozitieve hou
ding, ook op sociaal gebied ! 

Verder valt er nog een zekere 
neiging bemerken bij enkele 
vooraanstaanden van de V.U. 

naar « bourgeoisie >. Het is dus 
absurd in de toekomst op de par
tij te stemmen, laten wij mensen 
kiezen waar we op kunnen bou
wen ! Het zal aan ons zijn alle 
neo-kapitalisten met hourgeois-
mentaliteit eruit te gooien. De 
V.U. moet in de toekomst eea 
partij zijn die midden in het 
volk staat en niet erboven ! 

Daarom hoop ik ook dat mijn 
brief niet in de pruilemand te
rechtkomt (dit zou in mijn ogen 
een schuldbekentenis zijn !). 

D.J., Zarren. 
N.d. Red. Het zal de jeugdige 
leeftijd van onze korrespondent 
zijn, waardoor hij he t sociaal 
programma van de V.U. niet 
kent .Dit programma werd de 
jong.ste jaren voortdurend onder 
de aandacht gebracht. Een bro
chure ter zake is te bekomen bij 
onze propagandisten of op het 
V.U.-sekretariaat, M. Lemonnier-
laan 82, Brussel 1. 

MET 34 

Als ik nu het aantal V.U.-volks-
vertegenwoordigers en senatoren 
samentel, kom ik aan 34. Dat is 
het grootste getal dat de vlaams
nationalisten ooit in het parle
ment gehad hebben. Het komt er 
op neer dat er een V.U.-parle
mentslid is op iedere 10. Het 
verheugt ook ten zeerste dat er 
niet alleen een aanwinst in aan
tal doch ook in kwaliteit is. Er 
zitten onder de nieuwelingen en
kele flinke kleppers, ik zou haast 
zeggen specialisten in 't een of 
't ander vak. Velen hopen met 
mij dat ze hun steke zullen 
staan en nog meer leven in de 
parlementaire brouwerij zullen 
brengen. 

K.V.M., Gent. 

De redaktie draagt geen rer» 
antwoordelijkheid voor de in< 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich hel 
recht Ta.n keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, S mi 1968. 
Betr . t feestdagen.. . 
We bevinden ons in de periode van de 

tamelijk vliig mekaar opvolgende feestdagen. De 
Baanden a p r i l , mei en juni zijn de maanden b i j 
xiitstek van de "nationale feestdagen" die voor
a l in de arbeidersklasse a ls "een dagje b i j " 
welkom zijn» Daar zal uel niemand hun d i t mis* 
gunnen maar het sche||t SOES wel een klein pro
bleem in het bedrijfsleven* 

Neem nu eens een drukkerij waar een 
weekblad gedrukt wordt. Dat i s niet scanaar een 
drukkeri j , niet omdat daar het begrip "pers" om 
de hoek komt kijken - we li jden niet aan groot
heidswaanzin - doch oadat een drukkerij-met-
w#ekblad veel sterker gebonien i s aan vaste 
data, die het ritme bepalen. Feestdagen of geen 
feestdagen, het blad moet op de gewenste datum 
steevast elke week present zijn in de bus van de 
abonnee of in de dagblad wink e I s . 

Valt dan daar om de veertien dagen zo 
•en feestdag u i t de lucht, soms midden in de 
week. Er i s a l vaak gesakkerd geweest, niet om
dat men die feestdag niet wou hebben doch omdat 
h i j de werkindeling overhoop gooide, omdat er 
deui soms moet geschreven worden "in de toekc«istl* 
en omdat a l l es "ineens" moet ge set en ingevonoï 
woffden. Het komt mtuurl i jk a l t i j d voor 
mekaar, onmogelijk bestaat n i e t . Dat i s ten an
dere een van de redenen waarom er in die weken 
vanwege de redaktie bi j de andere medewerkers op 
vroeger inzenden wordt aangedrongen. Misschien 
kint U, medewerkers van ""//IJ" 'dat alvast voor 
volgende week over in het oog houden. Uju 
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radioy t,v. of werkgever zetelt in de B.R.T.-
Beheerraad OllZC 

en 

recht op informatie 

'(red.) Aan het begin van dit artikel 
even een citaat uit het maandblad 
«Troubadour» dat, als laatste in een 
indrukwekkende reeks van dag-, weck
en maandbladen, de B.R.T. te lijf gaat 
voor de wijze waarop het Flageyplein 
de jongste verkiezingen «gedaan« 
heeft : « April 1968... De belgische ver
kiezingen zijn voorbij. Er waren 
bedroevend niets-zeggende B.R.T.-uit-
zendingen vooraf. De bond van de 
radio- en T.V.-joernalisten heeft er lang 
over gezwegen maar nu, na de verkie
zingen, kwam dan toch het protest. De 
Bond beweert (wat insiders al lang 
wisten) dat de joernalisten zelf hadden 
voorgesteld aan echte informatie te 
doen, door de partijleiders te konfron-
teren met publiek en pers. Dit voorstel 
werd afgewezen. In de plaats daarvan 
kregen we ongelooflijk saaie praathalf-
uurtjes. Een krantenman noemde dit 
vertoon «om te brullen» en dat was 
het ook. Zegt de Bond : wat van hoger
hand was opgelegd, miste elke boeiende 
informatieve waarde ». 

Tussen haakjes : tegen deze uitzen
dingen «om te brullen» werd op het 
T.V.-scherm zelf, tijdens de laatste uit
zending geprotesteerd door mr. H. 
Schiltz die er aan deelnam namens de 
V.U. Drie joernalisten mochten ieder 
een paar vragen stellen aan woordvoer
ders van de vier partijen en moesten 
dan het antwoord van deze heren pas
sief ondergaan, zonder enig recht of 
mogelijkheid tot repliek. Onze hoofd-
redakteur die uitgenodigd was om het 
•joernalistenpaneel aan te vullen, moest 
verstek laten gaan wegens drukke ver-
kiezingsbezigheden; hij heeft het zich 
direkt na de eerste uitzending niet 
beklaagd, de handen vol te hebben met 
ander en nuttiger werk!-Dat uiteinde
lijk toch persmensen bereid gevonden 
werden om in deze programma's een 
minderwaardig statistenrolletje te blij
ven spelen, vindt wellicht zijn verkla
ring in het feit dat hun hoofdredakteur 

Dat voor wat de B.R.T.-informatie 
vóór de verkiezingen betrof. Voegen we 
er aan toe, dat de Volksunie haar ver
kiezingsuitzending zowel in radio als in 
T.V. heeft moeten beginnen met een 
protest : ze kreeg slechts één enkele 
beurt, waar de drie «traditionelen» 
zich lekker drie beurten toeëigenden. 

Na de verkiezingen — toen de V.U. 
definitief de derde partij in Vlaanderen 
was geworden en meer dan een half 
miljoen kiezers bleek te groeperen, 
heeft de B.R.T. nog geen blijken van 
beterschap gegeven. Op 10 april kregen 
de joernalisten van de geschreven pers 
dan toch eens de kans om wat anders 
op het scherm te komen doen dan het 
dekor versieren : ze mochten de verkie
zingsuitslagen kommentariëren. Joer
nalisten van «Standaard» «Laatste 
Nieuws » en « Volksgazet» werden ver
zocht, aan dit debat deel te nemen. De 
Bond van radio en T.V.-joernalisten 
nam dat niet en eiste, dat ook een pers-
man die de derde grootste partij in 
Vlaanderen kon vertegenwoordigen, in 
het paneel zou worden opgenomen. De 
direktie van de B.R.T. wees dit voorstel 
af en weigerde er zelfs alle diskussie 
over. Het standpunt van de B.R.T.-top 
werd indirekt bijgetreden door... « Stan
daard» en «Laatste Nieuws». Die 
onsportieve en ondemokratische hou
ding hoeft niet te verbazen : beide 
bladen zijn door topmensen vertegen
woordigd in... de Raad van Beheer van 
de B.R.T. 

Deze inleiding over een aantal recen
te momenten in de verhouding V.U.-
B.R.T. moge alleen gelden om aan te 
tonen dat we nog héél ver van objekti-
viteit en open informatie verwijderd 
zijn in radio en T.V. Het is heus niet 
nodig, op de koop toe nog eens te herin
neren aan de indrukwekkende reeks 
incidenten, protesten en strubbelingen 
rond informatieve programma's zoals 
« Mijnalarm », « Geen mammoets voor 
België » en dergelijke meer. 

Uiteindelijk is niet alleen de Volks
unie of is niet alleen reporter zus of zo 
het slachtoffer : uiteindelijk is de 
demokratie zélf het slachtoffer. Want 
demokratie is alleen leefbaar bij open, 
objektieve en eerlijke informatie. 

Die dingen nu mag de burger met 
klem eisen van een nieuwsmedium, dat 
tenslotte een overheidsdienst is die met 
de centen van iedereen wordt betaald : 
de B.R.T. 

eisen 

maandag 

op het Lv.-scherm 

(red.) Volgende maandag, 13 mei, 
komt het gastprogramma «De vlaams-
nationale gedachte en aktie» voor de 
tweede keer dit jaar op het scherm. 

In de gauwte zij er even op gewezen 
dat «De vlaams-nationale gedachte en 
aktie » vier programma's per jaar heeft, 
daar waar de liberale, katolieke en 
socialistische dito er zich door de 
Beheerraad ieder zo maar eventjes 
twaalf lieten toekennen. Zelfs met de 
verkiezingsuitslag van 1965 voor ogen 
is dat een schande : de V.U. vertegen
woordigde toen zowat 12% en de P.V.V. 
16% van het vlaamse kiezerskorps. 
Maar het liberaal gastprogramma kreeg 
driemaal meer zendtijd. 

Na de jongste verkiezingen, met een 
V.U. die de P.V.V. voorbijgestreefd is, 
wordt deze toestand grotesk-schandalig. 
In de B.R.T.-demokratie blijkt één libe
raal drie vlaams-nationalisten waard te 
zijn! 

Met het oog op al deze feiten lag het 
onderwerp voor het gastprogramma van 
volgende maandag nogal voor de hand : 
«Radio, T.V. en recht op informatie». 

Dit programma wil de kijkers duide
lijk maken, hoe de BJB.T. in feite 
gestruktureerd is, hoe er een loopje 
wordt genomen met de « kulturele auto
nomie » die er heet verwezenlijkt te 
zijn en hoe de politieke kanker heel dit 
massanieuwsmedium heeft aangetast en 
verlamd. 

Zoals de vorige programma's in de 
reeks werd ook deze film gerealizeerd 
door onze hoofdredakteur T. van Over-
straeten. De prezentatie berust bij 
Hugo Schiltz, terwijl de algemene par
tijvoorzitter en sekretaris het V.U.-
standpunt tegenover de B.R.T. bepalen. 

Nog al te vaak wordt verondersteld 

dat het verkrijgen van een gastpro
gramma een « gunst j» is, waarvoor men 
— ook al is men qua zendtijd onrecht
vaardig bedeeld — de heren hogerop 
in de B.R.T. dank verschuldigd is. 

Dat is een grove dwaling! De gast-
programma's vormen een onmisbaar, 
integrerend en wezensecht onderdeel 
van onze radio- en T.V.-uitzendingen. 
In ons land bestaat er een monopolie 
inzake radio en T.V. : het berust bij de 
B.R.T. In Nederland bijvoorbeeld zija 
het de zgn. «zuilen» die de zaak in 
handen hebben. Toen de belgische wet
gever het monopolie toevertrouwde aan 
de B.R.T., deed hij zulks onder uitdruk
kelijk beding dat — o.m. door het ver
strekken van gastprogramma's — er een 
evenwichtige, eerlijke en volkomen 
demokratische informatie zou tot stand 
komen. Gastprogramma's — en uiter
aard gastprogranruna's in voldoende 
aantal — zijn doodgewoon een recht en 
we zijn niet zinnens, aan dit recht te 
onzen nadele te laten tornen door de 
BJl.T.-top. 

De uitzending van "olgende maandag 
is een eerste aangelegenheid om ons 
standpunt terzake duidelijk aan de 
Vlaamse kijkers voor te stellen. Het is 
daarnaast voor de B.R.T. een eerste 
gelegenheid om de kans waar te nemen 
en in te haken op de door en door 
gerechtvaardigde demokratische eisen 
die er in verdedigd worden. Het is 
daarenboven — zonodig — de inzet van 
een aktie die zal leiden tot een vol
waardige vlaams-nationale aanwezig
heid overal waar het hoort in de B.R.T. 
zelve en in de uitzendingen. 

De drie traditionele partijen en hun 
vertrouwensmannen, die jarenlang de 
B.R.T. beschouwd hebben als het nor
male verlengsel van hun partij-aktivi-
teiten, zullen er in de toekomst moeten 
aan wennen dat er in Vlaanderen een 
nieuw element in het spel is dat de 
macht en de middelen heeft om zich bij 
de publieke opinie door te zetten : het 
vlaams-nationaal element. 

En — geleerd door de onheuse, onde
mokratische en oneerlijke wijze waar
op wijzelf als minderheid in het verle^' 
den werden behandeld — zullen we, 
naast de verdediging van onze eigen 
rechten, er over waken dat in de toe
komst andere minderheden een beter 
lot beschoren wordt. Want de demokra
tie is één en onverdeelbaar : ze moet 
spelen voor iedereen. En niet, zoals in 
de B.R.T. totnogtoe het geval is. alleen 
maa- voor de heren die aan de macht 
zijn. 

Dag op dag, drie maanden na zijn 
yal, wipte «duiveltje» V.D.B, uit zijn 
doos om « zonder geestdrift of illuzies 
doch vastberaden » een oplossing voor 
de nationale problematiek te zoeken. 
Problematiek waarover hij precies 
door totaal gemis aan inzicht en aan
voelen in februari gestruikeld was. 
De zelfde dag dat V.D.B, weer op 
de proppen kwam verbrak ook zijn 
alter ego Vanaudenhovt een bijna 
maandenlang stilzwijger om even
eens te onderstrepen, dat het land 
vlug een regering nodig heeft, om 
een paar krokodilletranen te plengen 
over het lot dat het P.V.V.-voorstel 
van direkt na dé verkiezingen bescho
ren was (driepartijenoverleg los van 
een regeringsvorming over de kommu-
nautaire vraagstuken) en dan nog
maals op grote spoed aan te dringen. 
Het scenario van twee jaar geleden 
schijnt opnieuw te zullen gespeeld te 
worden. Toen werd met de katastro-
fale financiële toestand gezwaaid, 
werd op alle tonen de hoogdringend
heid van een regeringsvorming onder
streept en de noodzakelijkheid dat er 
een krachtige en vastberaden rege
ring moest komen. De «kommunau-
taire betrekkingen» waren toen (ook 
formeel) nog bijzaak, het waren de 
financiën, die « het gezond verstand » 
moesten doen spreken. Vandaag zijn 
het én de financiën én de betrekkin
gen voornoemd die de snelheid en de 
kordaatheid, om een regering te vor
men, moeten verklaren en veront
schuldigen. 

Voor de vorm spreken zowel V.D.B. 
als Vanaudenhove over de wenselijk
heid resp. aanvaardbaarheid van een 
driepartijenregering, doch van meetaf 

beroepsHALVE 
bekeken 

zijn ze innerlijk ervan overtuigd, dat 
het opnieuw tot een geel-blauw huwe
lijk moet komen. De voortzetting van 
deze voor de vlaamse en Waalse vol
ken fatale formule werd trouwens in 
de hand gewerkt doo het onhandig 
optreden van Collard, die reeds als 
eentalige Waal met een grote handi-
kap vertrok en bovendien verklarin
gen in verband met de gemeenschaps
vraagstukken aflegde, die noodzakelijk 
in Vlaanderen het grootste wantrou
wen moesten oproepen. Van «rode 
leeuwen » was er tijdens t" 3 informa
tie-monoloog van Collard geen spoor, 
van aanwezigheid van de vlaamse 
C.V.P. achter Houben resp. achter 
V.D.B, schijnt er al evenmin sprake 
te zijn. Integendeel, de heren houden 
zich verder onledig met groeps- en 
vlengelvorming : de konservatieven 
nemen het vandaag de demokratische 
parlementsleden van de C.V.P. kwalijk 
dat deze afzonderlijk vergaderen en 
zelfs officieus en organisch een eigen 
groep vormen. Het neemt met de 
splitsing bij de C.V.P. geen einde, wat 
niet belet dat bij politieke besprekin

gen alle «rebellen» de bek in de 
pluimen steken, in tegenstelling met 
de periode van maart 1968. En even
tueel om geen ministerportefeoiOe fe 
verspelen. Want dat verklaart zowel 
bij de «rode leeuwen» als bij de 
« Vlaamse zwaarden n het stilzwijgen, 
ja hun effacement. 

REGERING VAN BRUSSEL 
V.D.B. was nauwelijks uit zijn asse 

herrezen of hij legde al dadelijk een 
verklaring af, die bewijst, dat de man 
alleen zijn elektorale suksessen ziet 
en niet wat er elders op 31 maart in 
het land is gebeurd. Voor de vereni
ging van jonge nijveraars te Brussel 
zei hij, dat Brussel een rol moet spe
len er dat Vlamingen en Walen er 
niet moeten aan denken, een akkoord 
af te sluiten ten koste van BrusseL 
Dat is tenminste duidelijke taal, die 
verraadt dat V.D.B, voor als na In 
eerste instantie de belangen van het 
unitaire België, gekoncentreer* in 
Frans Brussel, met baod en tand xal 
verdedigen. Deze verklaring en z>jn 

verder gedrag wijzen maar op één 
zaak : V.D.B, zowel als Vanaudenhove 
willen samen met de brusselse wets-
verkrachtende burgemeesters Brussel 
als derde partner opdrinen, en dan 
alleen in de rol van de derde man, 
die naar believen de weegschaal kan 
doen overhellen, telkens dat in zijn 
kraam te pas komt. 

Het ziet er sterk naar uit dat we 
straks met een tweede regering V.D.B. 
zullen opgesclieept zitten, die weinig 
zal verschillen van de vorige en die 
België met Brussel zal verwarren 
Men kan er echter gedachtig ^e dui 
delijk gebleken onmacht van de demo
kratische of daarvoor doorgaande 
groepen en de gestegen macht van de 
vlaamsnationale — ei. in zekere zin 
ook van de waals-nationale — oppo-
zitie op aan dat de strijd weer hoog 
zal oplaaien indien V.D.B-VA zullen 
pogen, ons een loer te draaien, een 
definitieve deze keer. De afmattings-
taktiek loont wel met versleten 
«staatslieden» en partijbonzen, met 
het steeds Vlaamsbewuster volksdeel 
zal ze niet lukken. 

Voor het overige is heel dit spel mei 
doorstoken kaarten ook simptomatiscb 
voor de rol van het Hof en de mede
plichtigheid van hen, die in andere 
omstandigheden zo sterk op het vol
gen van de regels van het spel staan 
Want het is zelfs zonder de geladen 
volkse achtergrond niet normaal, dat 
een ten val gebrachte premier met de 
vorming van een nieuwe regering 
wordt belast, met precies als opgave 
datgene te verwezenlijken waarover 
hij door sijn vroeger falen straikelde. 
Na de farce van de lopende saken 
zijn we nu aan de farce van de 
« onvervangbare » toe. 



VAAtDELVLUCHT DER VLAAMSE SOCIALISTEN 

(m.v.d.b) — Helemaal in beslag geno
men door het lijf aan lijf gevecht tus
sen de C.V.P. en de B.S.P. om toch maar 
de vorming en de leiding van de nieuwe 
regering aan zich te kunnen trekken, 
hebben de vlaamse partijbladen geen 
aandacht kunnen opbrengen voor de 
onlangse debatavond van de brabantse 
afdeling van het Vermeylenfonds te 
Brussel, waar twee socialistische volks
vertegenwoordigers, de Waal Cools en 
de Vlaming Van Hoorick hun vizie over 
de « kommunautaire problemen » heb
ben ten beste gegeven. 

Wat die Waal (nederlandsonkundige 
kleinzoon van een vlaamse arbeider) 
daar verteld heeft moeten wij niet zeg
gen : iedereen kan het zo raden ! Hij 
sprak over de vlaamse toestanden als 
een blmde over kleuren, en zei dat in 
de socialistische partij de vlaamse en 
Waalse kameraden het gemakkelijk met 
elkaar eens zullen worden, nodigde de 
Vlamingen uit om toch maar voldoende 
begrip op te brengen voor de ekonomi-
sche teruggang van Wallonnië, en wa^ 
vanzelfsprekend voorstander van de 
terugkeer van de Voerdorpen naar Wal
lonië. 

Van het goede antwoord van Van 
Hoorick op de uiteenzetting van Cools 
valt echter te betreuren dat het eindig
de met een valse noot. De verfransing 
van de Vlamingen te Brussel schreef 
hij enkel toe aan de kapitalistische 
sociaalekonomische druk, daarbij lucht
hartig voorbijgaande aan de politiek-
administratieve verfransingsdruk, waar
aan de socialistische gemeentebesturen 
ook zo sterk heben meegeholpen. Maar 
de klap op de vuurpijl was wel Van 
Hooricks verklaringen dat het, bij het 
zoeken van een oplossing voor Brussel, 
als normaal zou kunnen beschouwd 
worden dat onderhandeld werd met de 
frankofonen om tot een ruil te komen, 
waarbij sterk verfranste gedeelten van 
randgemeenten bij de Brusselse agglo
meratie zouden kunnen gevoegd wor
den, in ruil voor sterk Vlaams gebleven 
gedeelten van Brussel, en hij noemde in 
dit verband Neder-over-Heembeek. 

Tijdens het daarop volgende debat 
gaf, tot de algemene verbazing van de 
aanwezigen, de taalwenker en «Rode 
Leeuw» Mark Galle de indruk de 
mening van de h. Van .oorick te kun

nen onderschrijven, waar hij stelde dat 
inderdaad in sommige gemeenten, en 
hij noemde St-Genesius-Rode, de oude 
dorpskom volledig Vlaams is gebleven, 
maar dat de nieuwe villawijken inte
gendeel vrijwel totaal Frans zijn. 

Is het niet verontrustend een zeker 
parallelisme te moeten ontwaren tussen 
de mening van ex-formateur Collard, 
die volgens de bladen voorstander zou 
zijn van de uitbreiding van de brusselse 
agglomeratie met een dertigtal vlaamse 
gemeenten, zogezegd om aldus een taal-
evenwicht tot stand te bregen in de ver
grote agglomeratie, en de bereidheid 

tot onderhandelen over de randgemeen
ten van sommige vlaamse socialisten ? 

Dat er een nogal grote kloof was tus
sen de sprekers en de zaal bewezen de 
toejuichingen die een van de aanwezi
gen te beurt vielen, wiens betoog hierop 
neerkwam : — In de Voer is er een 
kunstmatige agitatie gefokt die spoedig 
zou uitsterven, indien de machtsmis-
bruikende dorpspotentaten die het daar 
op de gemeentehuizen voor het zeggen 
hebben, onschadelijk werden gemaakt. 
En wat Brussel betreft : waarom en 

"waarover zou er moeten onderhandeld 
worden ? Achtereenvolgens zijn Laken, 

Neder-over-Heembeek, Har«i, Jette> 
Evere, Ganshoren en St-Agata-Berchpm 
door Brussel opgeslokt, wat steeds aan
leiding gaf tot het uitroeien van vlaam
se klassen en het verfransen van Vlaam
se mensen. Nadien werden de huidige 
zes randgemeenten voor verfransing 
opengezet. Onderhandelen beteken* 
nieuwe toegevingen, eenzijdige toege
vingen vanwege de Vlamingen! Er 
mag te Brussel niets meer toegegeven 
worden. 

Het doel van deze bijdrage ? Onze 
lezers te bewijzen hoe de vlaamse socia
listen er nu reeds op aansturen hun te 
Klemskerke afgelegde verklaringen te 
verloochenen, om de frankofone kapita
listen en grondspekulanten ter wille te 
zijn. Zijn zij dan de les van de jongste 
verkiezingen reeds vergeten ? Of heb
ben zij nog enkele parlementszetels te 
verliezen aan de Volksunie ? 

FINANCIES EN STEDELIJKE DIENSTBAARHEDEN 
(ACQ) — Misschien lag gebrek aan 

ervaring aan de oorsprong van de min
der juiste manier waarop de antwerpse 
schepen van financiën Van Passen zich 
uitdrukte, maandag jl. op de gemeente
raadszitting. 

De schepen zei «dat de definitieve 
ondertekening van de overeenkomst 
tussen het konsortium van de antwerp
se banken en de stad (inzake de emissie 
van een lening van 2 miljard fr) op 
zich liet wachten ». 

Hugo Schiltz maakte hierover dan 
een opmerking om te onderstrepen dat 
de gang van zaken het normale schema 
niet scheen te volgen. 

Het is de eerste stadslening die onder 
het bewind van de nieuwe schepen uit
gegeten „wordt. De werkingswijze is 
hem blijkbaar nog wat vreemd. De 
juridische verbintenis tussen het kon-
sortrtmi'Palfrdê'afltwërpsé'banken en de 
stad was al sedert ettelijke dagen vóór 
de gemeenteraadszitting tot stand geko
men op bazis van een algemene over
eenkomst die bindend was voor de 
betrokkenen. Daarna dient echter nog 
een uitgewerkt kontrakt ondertekend 
door alle betrokkenen, o.m. door de ver
schillenden banken die lid zijn van het 
konsortium. Deze formaliteit vergt 
meer tijd, en was inderdaad nog niet 

voltrokken bij het begin van de week. 
De aldus geschapen toestand was vol

ledig normaal en hield niet de minste 
onzekerheid m, in strijd met wat sche
pen Van Passen door zijn uitlating kon 
doen vermoeden. Voor de betrokken 
financiële instellingen was zijn uitla
ting in zoverre onaangenaam, dat som
mige groepen de indruk konden heb
ben dat er ergens nog iets schortte met 
de emissie van de antwerpse stadsle-
nmg, wat voor hen een reden kon zijn 
om zich meer toe te leggen op de nieu
we lening, uitgegeven door de stad 
Luik, die op het zelfde tijdstip en tegen 
de zelfde voorwaarden als de antwerpse 
lening uitgegeven wordt. 

FINANCIËLE 
DIENSTBAARHEDEN 

Een socialistisch gemeenteraadslid 
vroeg dat alle financiële instanties zou
den betrokken worden bij de uitgifte 
van stadsleningen, en dat niet éénzijdig 
aan een bepaalde groep een voorkeur 
zou gegeven worden. 

In feite is de vrijheid van handelen 
van de schepen van financiën van Ant
werpen zeer begrensd. Elke lening is al 
sedert maanden voorafgegaan door het 
opnemen van voorschotten door de 
Stad bij het Gemeentekrediet van Bel

gië. Een nieuwe emissie betekent voor 
een ruim gedeelte alleen maar de kon-
solidatie van ene kortlopende schuld in 
een schuld op lange termijn. 

De stad verkeert daarenboven voor 
haar kas- en kredietbeleid in een toe
stand van vrijwel maandelijkse (om 
niet te zeggen : dagelijkse...) afhanke
lijkheid tegenover de antwerpse ban
ken, zonder de medewerking waarvan 
de stedelijke thesaurie voor onoplosba
re vraagstukken zou staan. 

Het is een van de aspekten van de 
financiële nood der vier grote steden 
van het Rijk : hun begrotingsmoeilijk-
heden zijn onoplosbaar met eigen mid
delen, en op bazis van het tans bestaan
de statuut is er ook in nationaal 
verband geen uitweg. 

De zwakke financiële toestand van de 
vier grootste steden brengt echter 
tevens afhankelijkheden mee tegenover 
partikuliere belangengroepen, waarvan 
de medewerking voor het stadsbestuur 
eensdeels onmisbaar, maar anderzijds 
soms zeer hinderlijk is voor een objek-
tief en onpartijdig beleid in funktie 
van het gemeenschapsbelang. Dat is 
geen uitsluitend antwerpse aangelegen
heid. Het is een kwestie met een veel 
grotere draagwijdte. 

OVERWINNINGSTOCHT DER VOLKSUNIE 

m f te antwerpen op 26 mei a.s. vanaf 10 u. 
ALGEMENE SCHIKKINGEN 

VERZAMELING 
Te Anlwerpen aan de Groenplaats 
vanaf 10 uur. 

VERTREK 
om 10.30 uur stipt. 

PARKEERGELEGENHEID 
voor autobussen op de Grote Markt. 

TRAJEKT 
Groenplaats - Biermarkt - Melk-
markt - Lange Koepoortstraat -
Klapdorp - Paardenmarkt - Veke-
straat - Lange Winkelstraat - Ossen
markt - Van Boendalestraat - Italië-
lei - Teniersplaats - Meir - Meirburg -
Biermarkt - Groenplaats. 

KENTEKENS 
Worden ter plaatse verkocht tegen 
10 fr. Elke deelnemer wordt veiv 
zocht zich van een kenteken te voor
zien. 

MEETING 
rond 12 uur vóór de ontbinding op 
de Groenplaats. Twee korte toespra
ken zullen gehouden worden door 
de senatoren VAN HAEGENDOREN 
en BAERT. Einde om 12M uur. 

OPSTELLING 
1. De 34 parlementairen aan de kiosk 

op Groenplaats. 
2. De muziekkorpsen « Volksunie-

harmonie » — Jef Van Hoof en 
V.M.0. : op de Groenplaats (het 
plein zelf). 

3. Arr. Antwerpen : op de stoep tus
sen Grand-Bazar en supermarkt 
G.B. achter de spandoek « DE 
VOLKSUNIE DANKT DE KIE
ZERS ». 

4. Prov. Oost- en West-Vlaanderen 
in de Groenkerkhofstraat achter 
spandoek « FEDERALISME ». 

5. Prov. Limburg + arr. Turnhout : 
op de stoep tussen Groenkerkhof
straat en Rioolstraat (d.i. voor 
het lokaal Rubenshof) achter de 
spandoek « DOORBRAAK IN 
LIMBURG ». 

6. Prov. Brabant en arr. Mechelen : 
In de Rioolstraat achter de span

doek « BRUSSEL RIJKSGE
BIED ». 

7. VUJO EN V.N.S.U. : in de Natio-
nalestraat achter de spandoek 
« LEUVEN VLAAMS ». 

AFDELINGSVLAGGEN EN 
GEWONE LEEUWENVLAGGEN 

deze worden gegroepeerd in een ap-
part onderdeel van de optocht. Op
stelling achter de spandoek : 
« VLAANDEREN EERST » in de 
Pandstraat. Niet alleen afdelings
maar ook leeuwenvlaggen zijn wel
kom. 

KONTAKTADRESSEN 
— Volksuniesekretariaat Antwer
pen. Tel. 03/32.81.01. 
Alle werkdagen van 12u30 tot 16u30 
(donderdag tot 19u., zaterdag en 
zondag gesloten). 
— Dr. Delahaye, St.-Jansvliet 16, 
Antwerpen, tel. 03/33.30.76. 

ALLE LEDEN EN SIMPATIZANTEN WORDEN OPGEROEPEN ZO TALRIJK 
MOGELIJK DEEL TE NEMEN AAN DEZE DOORBRAAKSTOET VAN DE 
VOLKSUNIE. OP 26 MEI A.S. MOET ANTWERPEN WEMELEN VAN DE 
VOLKSUNIE MANNEN 1 
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WELDRA NIEUW 
PARTIJSEKRETA 
TE BRUSSEL 

De spektdkulaire vooruitgang van de Volksunie op 31 maart jl. heeft uiteraard 

niet alleen gevolgen op zuiver politiek gebied doch ook wat de inwendige orga-

nizatie van de partij betreft. De partij groeit voortdurend, bouwt zich gestadig 

uit, doch daarvan ziet men buiten de partij weinig tenzij met verkiezingen, wan

neer de parlementaire macht van de Volksunie telkens een sprong vooruit maakt. 

in dit groeiproces is liet normaal dat 
de partij op zelcer ogenblik verplicht is 
uit te zien naar grotere middelen om 
'de groeiende organizatie steeds beter 

I te schragen. Een belangrijk instrument 
daartoe is vanzelfsprekend het natio
naal partijsekretariaat dat tot op heden 

I gevestigd is in de Maurice Lemonnier-
^ laan 82 te Brussel. Dit sekretariaat is 
te klein geworden, is al lang te klein. 
Onlangs heeft de partijraad derhalve 
beslist de knoop door te hakken en te 
'doen uitzien naar een nieuw partijse
kretariaat. Men heeft voorrang gege
ven aan ruimte en mogelijkheid tot 
administratieve uitbreiding en koncen-
tratie. De keus viel op een gebouw, ge
legen in de Volderstraat nr. 71 te Brus
sel 1, dichtbij de Anderlechtse Poort. 
De Volderstraat verbindt de Maurice 
Lemonnierlaan met de Zuidlaan, waar 
steeds ruime parkeergelegenheid is. 

De ligging is dus uitstekend : cen
traal, per wagen op 10 minuten van de 
Wetstraat, te voet op 10 minuten van 
het Zuidstation, en vanuit de provincie 
per wagen gemakkelijk bereikbaar via 
'de ringlaan. 

Vermoedelijk zal het gebouw, na en
kele aanpassingen, in de loop van de 
volgende herfst kunnen betrokken wor
den. Op het gelijkvloers zal men het 
volgende aantreffen : een geschikte 
vergaderzaal voor de partijraad, voor 
het partijbestuur en het houden van 
perskonferenties ; een keuken met 
eethoek voor het personeel en een bar 
voor eventuele ontvangsten. Op de tus-
senverdieping zullen wellicht de « pu
blic relatoins » hun intrek nemen, ter
wijl de ganse eerste verdieping zal 
ingenomen worden door het eigenlijk 
sekretariaat (kantoor van de algemene 
sekretaris en zijn medewerkers, twee 
kantoren voor het sekrelariaatsperso-
neel en het beheer van het blad). De 
tweede verdieping zal ter beschikking 
gesteld worden van de externe organi
zatie en het Dosfelinstituut. Ten slotte 
zal het gebouw ook een archief en een 
magazijn herbergen. 

Daarmee zal de Volksunie als vol
waardige partij over een volwaardig 
partijcentrum te Brussel beschikken. 
Het is noodzakelijk, het is onvermijde
lijk, het hoort zo te zijn! 

Dat een dergelijke omschakeling en 
uitbreiding een zware financiële in
spanning vergt ligt voor de hand. Zo 
kort na de voor ons zo heuglijke verkie
zingen is het duidelijk, dat de partij
kas deze dringende uitgave niet alleen 
kan bekostigen. Daarom wordt een 
dringend beroep gedaan op alle lezers, 
leden en simpatizanten van blad en 
partij om ons bij deze taak zoveel mo
gelijk te helpen. We doen een dringend 
beroep op ü allen, om voor een beperk-
te periode van maximum 5 jaar, een 
bedrag van 1000 fr. of een meervoud 
daarvan ter beschikking te stellen van 
'de Volksunie, met verzekerde terug
gave en uitkering van een jaarlijkse, 
kleine interest. 

bouw te k'unnen verwerven in eigendom 
zodat de Volksunie over een vast natio
naal centrum in BrusselHoofdstad,niet 
meer in huur — wat simbolisch is voor 
voorbijgaand — doch in volle eigendom 
— simbolisch voor de vaste wil van de 
Volksunie tot volwaardige partij uit 
te groeien, wat tans volop bezig is. 

De betekenis van deze vestiging 
wordt aldus duidelijk : het is een be
langrijke stap naar de erkenning zo van 
binnen als van buiten uit van de Volks
unie als permanente faktor in hel poli
tieke leven van ons land. Het is de vol
tooiing van een lange en geduldige 
strijd, die gaat van kleine onooglijke 
lokaaltjes, zonder enige vaste betekenis 

FINANCIËLE MODALITEITEN 

VOLDERSTRAAT 

71 BRUSSEL: 

Alwle een of meerdere« briefjes » t e r 
beschikking wil stellen, verzoeken we 
vriendelijk DADELIJK bijkomende inlich
tingen over de modaliteiten van deze 
financiële medewerking te willen in
winnen op het partijsekretariaat, Mau
rice Lemonnierlaan 82, Brussel 1. 

Daartoe volstaat het onderstaande 
bon in te vullen, uit te knippen en te 
sturen aan bovenstaand adres. We dan
ken U reeds nu voor Uw belangstelling 
en Uw steun, het recente verleden ver
zekert ons van het sukses van deze 
« OPERATIE PARTIJSEKRETARIAAT » . 

Deze inspanning is nodig om het ge

naar voorlopige centra, die van meetaf 
niet aan de gewenste bestemming be
antwoordden doch waarmee we moes
ten genoegen nemen omdat het niet 
anders kon. Deze katakombentijd is af 
lang voorbij en hoe romantisch hij ooK 
was, hij was vanzelfsprekend niet het 
ideaal. 

« Operatie 68 » bewees dat onze 
partij kapitaalkrachtig is geworden. Het 
doei wettigde deze inspanning, op 31 
maart werd de inspanning beloond. Ook' 
het nieuwe doel, een gevolg van het 
sukses van 31 maart, wettigt ten volle 
de nieuwe krachtinspanning. 

HOOFDZETEL 

AAN HET ALGEMEEN 
SEKRETARIAAT VAN DE 
VOLKSUNIE 
M. L E M O N N I E R L A A N 8 2 , B R U S S E L 1 

O N D E R G E T E K E N D E 

(naam) 

straat, nr. te 

W E N S T D R I N G E N D B I J K O M E N D E INLICHTINGEN TE ONT
V A N G E N OVER D E MODALITEITETEN VAN FINANCIËLE 
MEDEWERKING VOOR HET N I E U W E PARTIJSEKRETARIAAT 

(handtekening) 
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G E S C H I E D K U N D I G E 
KOMMISSIE 

Terwijl in andere landen 
sinds lang komitees aan het 
w e r k zijn die de tweede oor
log wetenschappelijk-historisch 
onderzochten en er over pu
bliceerden schiet men daarmee 
in het land der Belgen m a a r 
t r aag op gang. Nu is men toch 
k laar gekomen met een kom
missie, samengesteld uit verte
genwoordigers van de universi
tei ten en van de patr iot ieke 
verenigingen. Over de weten
schappeli jke en objektieve 
waarde van deze kommissie 
kan men reeds direkt ooi delen 
als men de namen van de leden 
leest, ui tslui tend vertegenwoor
digers \ a n Breendonk I, Wit-
te-Biigade-Fidelio, Politieke 
Gevangenen, N.V I. (invalieden-
verbond) vriendenkring van 
Sachsenhausen enz. Ook de 
wetenschappeli jke objektivi-
te i t van sommige andere leden 
mag betwijfeld worden. Het 
zal met die geschiedschrijving 
een unitarist ische, patr iot ische 
en totaal eenzijdige vervalsing 
worden. 

N E D E R L A N D S E 

G E L U K W E N S E N 

Burgemeester Thomassen 
van Rot te idam feleciteerde 
Antweipen met het besluit van 
d^ duitse chemische fi ima De-
gussa in het antwerpse een be
drijf te vestigen met een in-
v p t e r i n g van 980 miljoen bifri-v 
en werkgelegenheid voor 2 000 
m a n Hij verkoos negatieve be
schouwingen ter zijde te laten 
en gat daarbij wellicht blijk 
van Beneluxgeest. 

Indien het nieuwe bedrijf 
zich te Antweipen vestigt is 
da t alvast met te danken aan 
he t belgisch ministerie voor 
Ekonomische Zaken, waar 
vooral sinds de liberaal Van 
Offelen er de plak zwaait, alle 
Vlaamse gemeentebesturen een 
heilige schrik koesteren, we
gens het riziko dat ze lopen, 
het ministerie de geplande in
vesteringen onder druk en val

se voorwendsels naar Wallonië 
te zien overiievelen. Felicitaties 
van Rot te rdam, tandengeknars 
in « la capitale » ... 

EEN V O O R S T E L 

Tijdens de onderhandel ingen 
tussen Collard en Houben was 
er voor tdurend sprake van de 
2/3-meerderheid in het parle
ment , nodig voor de grondwets
herziening en welke meerder
heid volgens de tradi t ionele 
par t i jen alleen door hun drie 
samen zou te verwezenlijken 
zijn. Part i jvoorzit ter Vander 
Eist zei tot de joernalisten, die 
op de loer lagen bij de forma
teur, langs zijn neus weg, dat 
die 2/3-meei derheid ook met 
de Volksunie kan verwezenlijkt 
woiden. Deze redenering is 
niet alleen het logisch gevolg 
van 31 maar t doch ook van de 
vaststelling dat de Volksunie 
minstens de P.V V. evenaart , 
en zelfs voorbijs tak in Vlaan
deren. 

Maar de traditionelen zijn al-
legerisch voor de Volksunie. 
Het paste dat daar eens met 
een zeer konkie te vaststelling 
op gewezen werd. Want Col
lard en konsoorten hebben 
zich natuurl i jk na deze V.U.-
opmerking \ a n de domme ge
houden. 

RODE L E E U W E N . . . 

In de socfalistiscHè' 1" hiei" 
stoeten werden geen leeuwen-

iivlaggen -(al' daw «niet vets ierd" 
met een rode s t r ik ) opge
merk t . De « rode leeuwen » 
van Brussel hebben nog geen 
school gemaakt , zelfs niet in 
hun eigen burcht . In Wallonië 
daarentegen was er prakt i sch 
geen enkele socialistische ma
nifestatie waa r geen waalse 
hanenvlaggen meegedragen 
werden en waarvan de spre
kers nalieten het waals 
karak te r van de betogingen te 
onders t repen. In Vlaanderen 
spraken de redenaars hier en 
daar nog over « extremisme ». 
Dat is het verschil van de dif
ferentie zegt de volksmond. 

«ff-
'<^mi^ 

T I J D I G E 
W A A R S C H U W I N G E N 

Samenvallend met de forma
tie-opdracht \ a n de heer Van
den Boeynants on tbreekt het 
niet aan waarschuwingen van 
Vlaamse zijde. De Vereniging 
voor Vlaamse Professoren, Leu
ven ondei s t reepte m een me
dedeling nogmaals de eis dat 
de ovei heveling van Leuven-
Frans naar Wallonië b innen 
een redelijke termijn in de re
ger ingsprogramma moet opge
nomen worden. 

Van andere zijde wordt ge
wezen op de eis tot verwezen
lijking van de kulturele auto
nomie, tevens nauw in verband 
s taand met het vraagstuk der 
universiteiten en met de ver
deling der kredieten voor we
tenschapsbeleid. In deze laat
ste sektor werd reeds ten over
vloede gewezen op de schrome
lijke wanverhouding ten nadele 
van de vlaamse wetenschappe
lijke instellingen en een 
grondige hervorming geëist van 
de organismen, die tot op he
den deze verdeling bepalen. 
Zal een eventuele regerings
p ro g ramma ter zake daarmee 
in voldoende ma te rekening 
houden, is een vraag van pri
mordiaal belang. De haas t 
waarmee de eerste voorstellen 
aan de drie tradit ionele par t i j 
en overgemaakt werden liet 
niet veel goeds verwachten. 

K O M P R O M I S 

De bouwstaking eindigde jl . 
donderdag virtueel nada t men 
onder leiding van een officiële 
bemiddelaar de appel in twee 
had gesneden. Hoewel de sta
king in de bouw in vele ge
westen vrijwel algemeen was 
kwam toch hier en daar een ze
ker voorbehoud tot uiting. Van 
de gevraagde loonsaanpassing 
zullen de eisers de helft kri j 
gen : 4 in plaats van 8 procent 
plus een verhoging met 1,5 
procent van de getrouwheids
premie De staking heeft dus 
niet de afschaffing der loonzo-
nes tot gevolg gehad en is op 
een kompromis uitgelopen. 
Als we de balans maken stel
len we vast dat de werkgevers 
de kleinste toegeving hebben 
gedaan nl. van 3 naa r 4 pro
cent, tenzij men om de pil te 
vergulden die 1,5 procent bij
voegt, zoals de s indikaten 
doen... 
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Na ns jaar werden deze week aan de kongreskolom te Brussel, aan de voet waarvan de onbeken
de soldaat begraven ligt, tweetalige herinneringsplaten aangebracht. België's molen maalt (zeer) 

langzaam.^ 

Wil 

(Jeeveedee) Deze keer willen we allereerst eens aandacht schen
ken aan een aangelegenheid die voor velen nog behooit tot het 
domein van de fantazie, maar die naar de stellige veiwachtmg 
van een vooralsnog bescheiden groep geleerden toch eens werke
lijkheid gaat wolden We bedoelen in de mm of meer nabije toe
komst. Dat «mm of meer» slaat dan op een periode van zo om 
en om de vijf-en-twmtig jaar, een lange tijd als men er voor staat, 
maar een flits als die tijd achter ons ligt Met die toekomst houdt 
zich m Nederland de hoogleraar piofessor dr P L Polak intensief 
bezig En ziehier een en ander wat we vorige zaterdag uit zijn 
mond optekenden toen hij m het welbekende Nedeilandse plaatsje 
Doorn (waar eens de laatste keizer in ballingschap leefde) een 
gioep vakbondsbestuurders en journalisten toesprak 

Volgens Prof Polak, die een aantal studiereizen naar Amerika 
maakte zal de steeds meer toenemende automatizeiing ongeloof
lijk belangrijke konsekwenties hebben voor de welkende mens Die 
automatizering schrijdt tans in een snel tempo voort, maar is al 
zeer lang aan de gang Het is nog maar honderd vijf tig jaar gele
den dat tachtig tot negentig peicent van de beroepsbevolking 
weikzaam was in de landbouw en de veetteelt Nu reeds is dat 
peicentage teruggelopen tot tien percent en volgens de geleeide 
spieker zal dit nog verder dalen tot vijf percent In Ameiika zijn 
de grote boeren nu al machtige industriëlen geworden die hun 
bedrijven besturen met behulp van computers. 

In de industrie werkt tachtig tot negentig percent van de arbei
dende bevolking Men veiwacht dat dit zal dalen tot tien peicent, 
overigens een getal waai over de toekomstgeleei den het nog niet 
eens zijn Maar wel rekent men erop dat straks — mischien al 
tegen het einde van deze eeuw — zeker 85 peicent van de beroeps
bevolking zijn bestaan zal dienen te vinden in de dienstveilenende 
bediijven 

Zullen al die dienstverleners aan de slag kunnen raken ? Prof. 
Polak zei dat dit niet te voorspellen is « Er zijn er die de toekomst 
hoopvol inzien omdat de behoeften van de mens eindeloos zijn, 
en omdat er — vanuit de industriële landen bekeken — nog volop 
weik te doen zal zijn in de ondei ontwikkelde gebieden Anderen 
echter menen dat er op alle gebied een verzadigingspunt zal 

IN NEDERLAND 

worden bereikt » Prof Polak zelf gelooft wél dat de behoeften van 
de mens onbegrensd zijn Maar volgens hem kunnen die behoeften 
niet bevredigd wolden door de persoonlijke ai beid Want ook m 
de persoonlijke dienstverlening, zo stelde de professor, zullen de 
computer, d > robot en de automaat de menselijke klacht steeds 
meer gaan vervangen Zelfs het gebied, waarop de mens tans nog 
in de vrije beroepsuitoefening zijn diensten verleent aan zijn mede
mensen, zal niet ontsnappen aan de ekspansiedrift van de tech
niek. 

De geleerde schetste wat nu reeds mogelijk is op het gebied van 
de medische dienstverlening Het is technisch mogelijk een hait-
patient uit te rusten met een apparaat dat alarm slaat bij drei
gend levensgevaar Het machientje zendt een noodsignail uit dat 
een hartspecialist thuis ot in het ziekenhuis op een monitor ziet 
verschijnen Bij een komend haitinfaikt kan de ziekenauto al biJ 
de patient voor de deur staan Ook andere beroepen, bijvoorbeeld 
dat van advokaat zullen niet aan de toekomstige ontwikkeling 
kunnen ontkomen Sneller dan de lechtsgeleeide zal de computer 
de waterdichte juudische argumenten vinden die hij nodig heeft 
voor een pleidooi Maar evengoed krijgen de parketten en lecht-
banken hun computer Sneller zal de rechtspiaak dus zeker kun
nen geschieden 

En de vooruitzichten m verband met werkloosheid ? Daarover 
zei prof Polak : « De mens zal op latere leeftijd en na langere 
studie gaan wei ken. De vakanties zullen langer worden, van 
dertien weken tot een half jaar Er wordt nu al gestudeerd op de 
mogelijkheid van een volledig rustjaar, telkens na zes werkjaien » 
Tegen zijn toehooraers die meenden dat de geleeide zich met 
science ficton bezig hield, zei de piofessor dat er reeds computers 
zijn met een intelligentie-quotient van 150, dat is al meer dan de 
top van het menselijk vermogen Dit hoge getal is m een tijd van 
vijftien jaar opgebouwd Prot Polak vroeg zich dan ook af of er 
veel fantazie voor nodig was om te vermoeden dat het binnen 
atzienbaie tijd tot 250 zal komen 

Zo werden we gekonfronteerd met een wonderlijke wereld die 
bijna niet voor te stellen is maar die misschien sneller zal woiden 
veiwezenlijkt dan we nu allemaal denken, Dit was tiouwens de 
waaischuwmg waarmee piof Polak zijn boeiende uiteenzetting 
besloot, een uiteenzetting die algemeen de aandacht trok van de 
Nederlandse publiciteitsorganen. 

Om log even naar de werkelijkheid van alledag terug te keren 
dienen we melding te maken van de officiële oprichting van de 
Politieke Partij Radikalen, de groepering van de uit de Katholieke 
Volks-Partij weggelopen ontevredenen Hun vooizitter is de 
ex-mmister van Huisvesting (woningbouw) Pieter Bogaeis, een 
heftige «doorduwer» die het opneemt tegen de zijns inziens 
behoudende krachten in de Nederlandse politiek De nieuwe partij 
telt drie man in het honderd vijf tig leden steike pailement en in 
totaal tweeduizend leden Een bescheiden stait dus, maar men 
gaat pogen samen met socialisten, D'66 en de (protestantse) Anti-
Revolutionairen een piogressieve concentratie op te bouwen. 

Voor ons is het een zeer grote vraag of de laatstgenoemde partij 
bereid zal zijn met de Radikalen in de slag te gaan Het konserva-
tisme in Anti-Revolutionaire knng is nog lang met uitgeroeid en 
bovendien wenst deze paitij zich nog bepaald op kristelijke giond-
slag te baseren De Radikalen wensen zich niet een kiistelijke 
partij te laten noemen Maai aan de andeie kant wemelt het in 
hun beginselvei klaring toch weer zozeer van woorden als kiisten-
dom, klisten zijn en kiistelijke inspiratie, dat er in feite een 
nieuwe konfessionele partij m Nederland is geboien Hetgeen weer 
niet hoopgevend is voor de taliijke politiek geinteiesseerden in 
dit land die — teiecht menen wij — de tijd van de konfessionele 
partijen vooibijgestieefd achten Zoveel is wel zeker dat het tijd
perk van de grote toekomstvisie a la Polak in de Nedeiland» 
politiek nog met is aangebioken 
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EXIT ROLIN 
De eklips van Henri Rolin, 

niet meer gekoöpteerd, heeft 
in onze pers meewarig en sim-
patizerend kommentaar uitge
lokt. De ex-senator Rolin 
werd er in voorgesteld als een 
soort idealist en een hoffelijk 
man, wat wel waar zal zijn. 
Dat mag ons nochtans niet 
doen vergeten dat hij juist van 
de kommunisten, die hij steeds 
door dik en dun verdedigde en 
in bescherming nam, vorige 
week in de steek werd gelaten. 
Henri Rolin was ook een siste-
matische tegenstander van alle 
westerse verdragen, van Euro-
markt enz. Als minister van 
landsverdediging van de rege
ring Pierlot te Londen mag hij 
beschouwd worden als een der 
geestelijke vaders van de re-
troaktieve repressiewetten, in 
het bijzonder is Rolin de uit
vinder van de zes-maanden-ter-
mijn, waardoor een bij verstek 
veroordeelde die na deze ter
mijn een vonnis op tegen
spraak verlangde daartoe hele
maal geen kans meer kreeg. 
Een unieke wetsbepaling, waar
over alle juristen ook vandaag 
nog het hoofd schudden, zoals 
trouwens over het geheel van 
de monsterachtige repressie
wetgeving. 
Henri Rolin heeft deze hou
ding nooit prijs gegeven. Wan
neer men meent daarover 
« welvoeglijkheidshalve » te 
moeten zwijgen zijn wij die 
mening niet toegedaan. Een 
« vermomde >- repressiedes-
kundige is tans uit de senaat 
verdwenen. 

FANATIEK « VOLK » 

Een plezierig polemiek ont
stond er in Het Volk over de 
verkiezing van de provinciale 
senatoren. Een lezer uit Mere 
klaagde het fanatisme van Het 
Volk aan die haar lezers niet 
durfde meedelen dat dank zij 
de Volksunie een P.V.V.-sena
tor struikelde in Brabant. 

Het Volk volhardt in de boos
heid. Het schrijft dat de P.V.V. 
haar zetel verloor door twee 
stemmen aan het F.D.F, te ge
ven. Dit is onjuist. Zo de V.U. 
voor haar eigen kandidaat ge
stemd had, zou de P.V.V. die 
zetel gehad hebben ondanks 
het feit dat ze 2 stemmen weg

gaf. De P.V.V. had immers 25 
zetels, de C.V.P. 23, de B.S.P. 
21, het F.D.F.-R.W. 14 en de 
V.U. 7. 

De uitslag zou geworden zijn, 
P.V.V. 23, C.V.P. 23, B.S.P. 21, 
F.D.F.-R.W. 16 en V.U. 7. Dus 
zou de B.S.P. die zetel verloren 
hebben aan het F.D.F.. Zou de 
V.U. alle stemmen van de 
B.S.P. gegeven hebben dan was 
het onzeker of de C.V.P. of de 
P.V.V. de 3e zetel verloor. De 
kieswet bepaalt dan dat dit de 
kandidaat is met de minste 
stemmen die valt en dan bij 
gelijkheid van stemmen de 
jongste. Nu was de laatste 
C.V.P.-kandidaat Van Ackere 
de jongste. Hij dankt dus mee 
zijn zetel aan de V.U.. 

SPROOKJE 
Het Volk probeert ander

zijds het sprookje van V.U. 
stemmen voor de P.V.V. recht 
te houden. Ook dat sprookje 
gaat niet op : de V.U. gaf geen 
enkele stem aan de P.V.V. 
Waar de C.V.P. in West-VIaan-
deren de V.U.-zetel wou weg 
geven aan de B.S.P mislukte 
haar maneuver en struikelde 
een C.V.P.-er ten voordele van 
onze kandidaat. Het bedrie
gersspelletje mislukte. Van
daar de woede van Het Volk. 
Het Volk mag echter wel een 
verklaring geven hoe het komt 
dat in de provincie Antwerpen 
één kommunist en in de pro
vincie Luik vijf kommunisten 
op haar lijst stemden. 

Daar weten zijn lezers nog 
niets over ! 

SPREEKVERBOD 
De C.V.P.-burgemeester en 

schepenen van Hove hebben 
gemeend zich te moeten onder
scheiden door aan V.V.B.-voor-
zitter P. Daels spreekverbod 
op te leggen in het vooruit
zicht van de 11-julieviering al
daar. Dit verbod is des te on
begrijpelijker als men weet 
dat de meeste leden van het 
hovens schepenkollege ook lid 
zijn van de ... V.V.B. ! Ze wra
ken dus hun eigen voorzitter 
en brengen de vereniging waar
van ze lid zijn in diskrediet. Of 
liever : zich zelf. 

Het incident is betekenisvol 

voor de partij « die het doet ». 
Ze doet het te Hove weeral 
eens verkeerd, wat de plaatse
lijke V.U.-afdeling in een pro-
testschrijven niet naliet te on
derstrepen. 

Deze ondemokratische be-
slissmg strookt geenszins met 
de Vlaamse overtuiging van de 
Hovenaars. Dat deze dwaze be
slissing meteen het sukses van 
de komende 11-julifccsten te 
Hove verzekert vraagt geen na
der betoog. 

ZE STUDEREN 
Baron Vanden Bosch (die 

gedwongen Nederlands leerde 
in een noordbrabants dorp) 
krijgt navolgers. Min of meer 
allemaal gedwongen. Een an
der bekend ambassadeur blokt 
tans ijverig Nederlands, om 
niet met vervroegd pensioen 
gestuurd te worden. Maar ook 
prinses Paola heeft de weg 
naar Nederland gevonden. Ze 
verbleef enkele dagen te Noor
beek in Ned. Limburg, zwaar 
incognito, en toen joernalisten 
er toch lucht van kregen en 
vroegen waar de prinses stak, 
kregen ze tot antwoord, dat ze 
de taal van Vondel Zat te stu
deren. 

Zou men te Laken en in de 
hogere belgische sferen toch 
gesnapt hebben dat er op 31 
maart een belangrijke ver
schuiving plaats had ? 

En een tweede vraagje : zijn 
er dan in Vlaanderen geen be
voegde taalleraren dat de up
per ten het steevast in Neder
land gaan zoeken ? Of zijn ze 
zo beschaamd, Nederlands te 
moeten leren, dat ze daarvoor 
liever boven de noordergrens 
onderduiken. In de studie en 
in het anonimaat ? 

VLEUGEL. GEEN 
VLEUGEL 

Het kongres van het Libe
raal Vlaams Verbond te Knok-
ke tijdens het komend week
end zal zich moeten onledig 
houden met de vraag, wat nu 
juist de verhouding is tot de 
P.V.V. Vanaudenhove heeft 
nog eens duidelijk te verstaan 
gegeven dat hij geen vleugel

vorming in zijn partij zal dul
den. Het L.V.V. zou dat wel 
enigszins anders willen doch 
vindt geen middel om uit zijn 
halfslachtige pozitie te gera
ken. 

De jongste verkiezingen be
wezen dat het P.V.V.-unitaris-
me het in \ laanderen niet doet,-
maar verscheidene vlaanise li-
bci ak \ erkozenen houden geen 
rekening met L.V.V .-standpun
ten. Lahaye stichtte zelfs een 
nieuw soort verbond van 
Vlaamse libei-alen. Nu zou het 
L.V.V. de Vlaamse P.V.V .-fede
raties willen gioeperen, maar 
zonder daarom tot vlaamse 
P.V.V.-vleugel uit te groeien, 
want dat mag niet. Het zal dus 
nog een keer een maat voor 
niets worden te Knokke. De re
feraten over Leuven en Brussel 
zullen eens te meer als kamoe-
flage dienen. Neemt het L.V.V. 
het Vlaams publiek dan werke
lijk voor zo naief ? 

SPANNING AAN DE 
MAASKANT 

De overheveling van 75 ar
beiders van de kolenmijn 
« Limburg-Maas » Eisden naar 
de mijn « André Dumont » 
Waterschei heeft het waak-
zaamheidskomitee Maaskant 
en Vriendenkring Zwartberg 
genoopt de eis te stellen, 100 
nieuwe arbeidskrachten uit de 
Maaskant aan te werven voor
aleer de overheveling toe te la
ten van 75 ondergrondse mijn
arbeiders niet-Maaslanders. 

Het blijft een gesukkel in de 
limburgse mijngebieden, een 
miskenning van de plaatselijke 
noden en een voorbijzien van 
de noodzakelijke sociale en re
gionale doseringen door de ho
ge omes uit Brussel. Voor als 
na ontstaan er geen werkgele-
genheden in eigen streek. Het 
is dan ook niet te verwonderen 
dat de spanning weer stijgt in 
de limburgse mijnstreek. 

HANDIG? 

Volksunie West-Vlaanderen op 1 mei aan het monument der zeelieden te Oostende : ook aan de 
vissers hulde op de at beidslioogdag. 

Misschien wordt zelfs de meest skeptische geest altijd 
v.eer opnieuw geboeid door het veelvuldig en veelvormig 
menselijk gedoe en bedrijf rondom zich. Het meest gewone, 
het alledaagse blijkt plots elementen en aspekten te be\ al
len die men zelfs niet durfde te vermoeden. En altijd weer 
gebeurt het volledig onverwachte, gebeurt wat zelfs onmo
gelijk werd geacht. Heel langzaam, ergerend langzaam gaan 
zo onze ogen open voor wat er toch al zo lang was, maar 
wat we nooit hebben gezien. Heel traag komen we tot enig 
inzicht, tot een vergelijken dal dan — ook als we dit eigen
lijk niet \\illen — een soort waardering, een waardebepa
ling, een oordeel wordt. Ook bij wie geen mens oordelen 
wil. 

Vorige zondag vielen zo twee aspekten van het mense
lijke leven samen, twee gebeurtenissen die schijnbaar niets 
met elkaar te maken hadden, en die toch elkaar belichten. 

Een maand na de verkiezingen bleek dal de drie tradi
tionele partijen, in feite drie groepjes « politieke vrienden >, 
die vele jaren ervaring hebben verworven in politieke han
digheid nérgens waren. Zij hadden hel spel van informa
teur en formateur gespeeld, van programma en voorrang 
van problemen, van regeringsvorming en in alle stilte van 
personen en funkties. Zij hebben zelfs voor de aardigheid 
de gewone post en zijn gewone vertragingen ingeschakeld. 
Zozeer dat het handige spel alles scheen te zijn, zozeer 
gingen ze daar blijkbaar in op dat ze schenen te hopen dat 
dit spel de werkelijke gegevens zelf zou doen verdwijnen. 

Waarschijnlijk heeft niemand van die « politieke vriend-
den > het oude chinese verhaal gelezen dal zopas ook in 
het Nederlands werd gepubliceerd. Maar wie het wel las 
kreeg de indruk dat deze heren menen met hun medebur
gers te kunnen omgaan zoals die oude Chinees met zijn 
vrienden-apen omging. Deze merkwaardige dierenvriend 
hield er immers een hele kudde apen op na die hij door 
veel persoonlijke besparingen onderhield. Hij leefde zo 
innig verbonden mei hen ,dal hij hun verlangens kende en 
met hen kon spreken. Toen er nu hongersnood uitbrak was 
hij verplicht hun voeding te verminderen. Om hun instem
ming te krijgen gebruikte hij een list. Hij stelde voor : 
« Als ik u iedere morgen elk drie kastanjes geef, en iedere 
avond vier, zou dat dan genoeg zijn ? ». Er kwam natuur
lijk dadelijk woedend protest. Toen deed de dierenvriend 
alsof hij zich bedacht en stelde dan voor : « Als ik u elk 
iedere morgen vier kastanjes geef en elke avond drie zou 
dat dan niet voldoende zijn ? ». De kudde was overtuigd 
een overwinning te hebben behaald en ging tevreden lig
gen. Die oude chinese wijze besluit : « Zo gaat het nu een
maal : de enen zijn handig, de anderen zijn dwaas — en 
zij bedriegen elkaar. Dank zij zijn intelligentie kan de ware 
mens de massa in het ootje nemen zoals die apen vriend zijn 
dieren bedroog ». 

Inderdaad dit is politiek handig — tussen apen en men
sen. Vorige zondag werd echter ook een mens herdacht die 
politiek niet handig was, die twintig jaar geleden in ver
latenheid en grote menselijke ellende stierf. Maar die de 
mensen die hem ontmoet hebben nooit als « apen » heeft 
behandeld. Geen officiële instanties, zelfs geen machtige 
kiiltuurverenigingen maar een groep vrienden hebben hem 
niet vergeten : Nest Van der Hallen. Zelfs wie alleen maar 
iets \an hem heeft gelezen, maar dan werkelijk heeft gele
zen, vergeet deze mens niet, voor wie niemand een « aap > 
was. Vorige zondag bleek dat handigheid en laagheid ver
dwijnen en dat het écht waardevolle blijft. Het is niet 
nodig personen te noemen die evenlang gestorven zijn, die 
geweldig handig waren, zeer suksesvol, zeer rijk, die een 
grootse uit\aart kregen... Maar die niemands vriend waren. 

Slechts als een mens misschien « onhandig » maar intens 
mensehjli leeft, leeft hij tussen mensen. Slechts dan geldt 
het woord van Aristoteles niet : « Mijn vrienden, er zijn 
geen vrienden ». 

NEMROD. 

file:////illen


8 

iliiiii 

r¥iiii«i!i%rf,É *''• 

NAÏiONALiSlïiE feif^ \^ i "^^' 1 { ; . t ' • " - " ^ * ^ , , ^ ' 

?1 rvfl^iT^it'̂  
ï - 6 

DEMOKRATIE 
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]n haar meest verscheiden geledingen en organizaties en in haar telkens tijds 
gebonden yerschijningsvormen was de Vlaamse Beweging steeds op hetzelfde 
gericht, de vrije ontplooiing van de vlaamse mensen volgens hun eigen neder-
landse wezen. Of men haar nu die titel toekent of niet was en is de Vlaamse 
Beweging een beweging van « volksnationalisme », van « vnjheidsnationa-
lisme ». 
Als verschillende aspekten van de demokratie worden vaak vermeld: de politieke 
demokratie, de sociaal-ekonomische demokratie en de kulturele demokratie Hier
mede is de kous echter niet a f ; daar is ook de « demokratie van de volken ». 
Zonder de demokratie van de volken wordt de demokratie van godin tot hoer 
gedegradeerd. 

uven 

frans 

naar 

wailonie 
De strijd voor de demokraiie dci \o\ 

ken (ol noem het zeKbeschikkingsietht) 
IS de weicld be<>innen beioeien en heeft 
grotendeels de gang \ a n de geschiedenis 
bepaald \.in zodia i p v de aiisolute nio 
naiclue de politieke demokratie (d-̂  
^oU ssoevereiniteit) het beslissende 
st?.ats\oimend element ^\en\ 

De demokialie %aii de xolkcn het 
\olksi)ationaiisine, staat regehecht in if 
genstclling tot het \erfoeil)are siaaisna 
tionalisme dat ontaaidt m chauvinisme 
en imperialisme of aizondciing 

De \olledige l>c%ri|diiig \,ui cle \1 u.m 
se mens als lidmaat \an 7')n \olk is iii 
de praktijk niet te rcali/eien zondei \ol 
doende eigen staatsmacht (w.it niet be 
tekent >.taatssoii\ereinueit) / o ge 
zien moet het bere iken \aii het fedci i 
lisine in l^elg'e beschoinvd worden als 
<lc meest urgente demokiatische doel 
stelling Het is immeis (luidtli |k dat 
ook op de tciicmen \an de sociaal eko 
n miisclit en de kuliuicle dtmokiat ie 
ten BOM l-La îl Nlaa 'ulcun + Wallonië, 

een meer demokiatische kocis zal va
ren dan het un i taue en door het bius 
selse Lstablishment geleide België. 

D E V O L K S U N I E 

Toen mijn a s benoeming tot V U. 
senator in het nieuws kwam schreef een 
vriend mij « en je gaat nu toch met be 
weren dat er alleen in de V U. goede 
Vlamingen zitten » Ik heb hem gcant 
wooid dat ik dit zeker met zou doen 
omdat ik het niet meen maar dat ik er 
oveituigd van ben dat deze « goedme
nenden » de V U nodig hebben als 
steun en als luhtbaken en haar tiots 
alle menings\ ei schillen als pai t 
ner te aanvaaiden hebben opdat de 
sii i |d voor het fedci disnie door een /o 
ruim h o n l mog(li)k zou ^(slicdcn woi 
den 

Hl) iiiH\(oi(lck 1111) (lil hl) ikkooul 
was en er zich o\er veihcugde dat ik 
de V U dus bli)kbaar alleen als \ooi 
lopige « 7weep|)aiii| » beschouwde Wie 
spiak weer van een kooitsveischiinseP 

Toen heb ik teruggeschieven dat hi) 
zich vergistte en dat m i ook in een 
eventueel Vhams Pu lement er een par 
tij /OU iiuH (11 b( si I in (lic vooits df 
laak /OU \c i \ Lillen om los v ui d t k l o 
l i k demagogie de pliii disnsc lu p i i i i ] 
tr zijn die de harmonicr n^ \M\ vcisclul 
lende ismen tot algeiiucn volkswel/ijii 
tiacht te V11 w (/c ' {1 

^ i i ' o i i i i l \ Uil i)'i(Kciit immers 
iiicck )< 1 n ! ( 1 lm ^( lu V \<)jk /o lis 
het icil l Lil /ciU 

LEUVEN-FRANS NIET 

NAAR BRUSSEL 

Hoe/ecr de on ifwttulb I ubcid van hel 
fcdci ilismc eikcnd woidt welen v\i] d,u 
de huidige gioiulwclsliei/icning geen 
integrale staatslicivorming kan tol si nd 
brengen In afw.ichting mogen wi) 
Vl.iandeien niet laien uit/ieken 

Ook aan een p.icilist die ik ben is lui 
wellicht toegelaten tie ixiliticke strijd m 
nulit.uie tciiucn te omschnjvcn 

Het is een algemene taktische legel 
dn men de tegeiijtrevers î en ik bedoel 
allei minst de Walen) moet aanvallen 
daai waar zij het /wakste zijn, waar men 
zelf de grootste stootkracht heelt en 
waar de maximale kans op sterke bond
genootschappen bestaat Ieder bondge
nootschap moet ecili)k zi)n — want al
leen politieke eeilijkbeid is luicindelijk 
rendeiend — inaai een bondgenootschap 
IS daaioin niet eetiwigduiend. 

Dit alles wel beschouwd moeten nu 
dulelijk alle \ lammgen samenwerken 
met allen die het er over eens zijn. 

Leuven Frans niet naai Brussel maar 
naar het hart van Wallonië 

Alleen shivve politieke kombinaties 
van de d u e giote k s (k ioon , Keik en 
Kapitaal) kunnen veihindeien dat de 
enoime pai leinentaue meerdeiheid die 
dit haalbaar maakt zich zou uiten Den 
ken WIJ er aan dat Vanden Boe)nanls 
nog liever gevallen is dan de/e meeidei 
heid zich te laten leali/etcn ' 

« Leuven Frans met naar Brussel » is 
met alleen taktisch de meest urgente 
zaak maar ook piincipieel van levens
belang voor ons volksbestaan 

Indien wij op dit punt niet kunnen 
verhindeien dat het verfiansde Brussel 
steeds meer funkties tot zich trekt en 
zich met de steun van Leuven 1 i nis uit 
breidt tot ov ei heersende « Si lai lU d' 
si i II » gciaktn v\i) u u het giootste ^c 
dcclte van \ 1 laiiis Biabant teiug ge 
diongen, wij woiden er definitief als 
ondel laag behandeld ils Menapieis 
(IK er wel mogen komen wciken en 
kopen m.iai ei vanwege de duie gioiid 
en de levenssfeer met mogen wonen 
noch kie/en De/e «tciug naar uw doip» 
))olitick wil ons lilt de machtige Hoold 
stad veidiingcn om ha n veider uit te 
rusten tot deuk jjaitnci in een « fede 
ralisme a trois » 

Dc/e biusselse machisdi mg dient ie 
vcns bestreden te woiden dooi een de 
mokiatisch ruimieli]k oideningsbelcid 
De bestaande wet <( Vanaudenhove » 
oiil/iet cle gion(ls[)ckiilatie 

\ \ I) weten allen wat wi) moeten den 
ken van de laattijdig ontdekte suiker 
die de bittere j^il moet doen slikken 
de zgz vlaamse en de /g/ kiidlicke 
aanwezigheid te Biiisscl Mci ((ii lui 
uitgave van de (( /icl v iii i kiiui > / i l 
men ons nicL meer ])iiicn cii w U de 
vlaamse aanwezigheid beticli c( ii 
klein stukje Leuven INedei l.tnds n i u 
Biiissel zou daai alleen oii/e nu uk i 
\̂  1 ndigheid <k iiioii>lieu n 

/ i ) (IK lui II .^iiiiiciu vin <I( \ l i nisc 
aaiiwe/igheid hameien deden iiieis om 
de vlaamse kmdeicn weikclijk in \ l i i i n 
se scholen ondei ic bieiigcn 

/ I J deden nicls om de U f B Bioe 
deis eitoe te dwingen een volwaaidige 
neekilindse ikk l i i i ' nu te bouwen 

L E U V E N - F R A N S NIET 

NAAR B R U S S E L ! 

Het is bekend dat deze netelige \1aa5 
voorkwam onder de vragen die het a-
politieke Aktiekomitee Vlaams Biabant 
voor de jongste veikie/ingen geiicht 
heeft tot de voornaamste vlaamse kan
didaten op de velschillende lijsten. 
Dat de P V.V. kandidaten met eens ant

woordden — en dat de V U kandidaten 
de/e stelling duidelijk ondeischieven is 
nol maal Ook de Rode Leeuwen iea"eer-

o 
den gunstig. 

Onder de vlaams brabantse C V P.« 
kandidaten gaven een aantal geen teken 
van leven, éen enkele onderschreef de 
stellingen van het Aktiekomitee en al de 
anderen antwoordden onduidelijk of 
ontwijkend 

Daaiom nogmaals publiek de viaag 
aan de \ laainse C V P ! J a dan neen 
zult U zich verzetten tegen welke over
plaatsing ook van Leuven Frans naar 
BrusseP De wet Lefevre Janne van lOG'i 
liet weliswaai sommige medische inplan
tingen te Woluwe toe voor Iicenciaten 
en doctoiaten. 

Deze wet was echter vooilopig en de 
termijn van d u e jaai is nu afgelopen 
zonder dat Leuven Fians te Woluwe 
iets realizeerde (behalve de onwettelijke 
Ecole de Santc publique) Alles is nu 
weer mogelijk ' 

Het hangt dus alleen en uitsluitend 
V in de vlaamse C V P af of door het 
ov ei hevelen van een gedeelte van Leu
ven Frans naar Biussel met de uitbouwr 
ovci de l i i i n g l e du Ties Grand Biu-
\cllcs wcikclijk ecu aanvang woidt ge
nomen 

Zullen ZIJ Vla ims BiabTiit ve ikopcn? 
Dat IS de v raag ' 

In de hogere sfeten werd er in de koe-
lissen reeds gehertogmnendaald 

Indien de enkele « haidcn » 111 de 
C' V P en de jonge nog i:)olitiek maag
delijke figuren die het ongetwijfeld ook. 
zo zien dat I cuvcn I lans in geen geval 
naar Biussel mag het nu inderdaad goed 
menen met het bestaan zelf van h u n 
volk moeten zij zodia deze_ zaak te ber
de komt, radikaal de gejiaste konklu/ies 
Hekken en nu t i lkcn siinbolisth tegen
stemmen 

Willen /IJ konsekwenl /ijn moeten / i j , 
ds t sic hl V ei loopt, hun lidmaatschap 
1 in (k \ V iinv lagen dus in 't volle 
gevecht van de/e « volkeienslag » ovcr-
st ippen naai de goede zijde, de zijde 
\ III l l l l l l Vdl l 

/ i ) kunnen hel mei de/clfde elegantie 
doe 11 ds de lianse leiivense C V P eis en 
ook andeien het in volle kiesstujd klaar-
sj)celden liikolore P V V er te worden 

I I /iju nu eenmaal ogenblikken in 
een mensenleven waarop men jong of 
oud, zijn verantwoordelijkheid dicni op 
te nemen W il hel /w 1 iistc is m x t d in 
dooi we ê 11 

\I \ \ N H A U . I \ 1 ) ( ) R 1 \ , sen nor. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

I DE SENAAT 
De Senaat heeft al een drietal vergaderin

gen achter de rug en dit in tegenstelling tot 
de K.amer die maar een maal samenkwam. 

fil komt doordat de Senaat trapsgewijze 
wordt samengesteld : eerst 106 recht
streeks gekozenen, nadien 48 provinciale 
senatoren en ten slotte 24 nationale 
gekoopteerden. 

Zowel voor de provinciale senatoren als 
voor de nationaal gekoopteerden heeft de 
V.U. een aanval van een koalitie van tegen
standers moeten afweren om de zetels 
waarop ze normaal recht had te verdedigen : 
in West-Vlaanderen tegen een koalitie CVP-
BSP, bij de nationale koöptatie tegen het 
driehoeksgeval BSP-PVV-FDF. Gelukkig 
speelden in dit laatste geval de kommunis-
ten niet mee, want een samenwerking van 
vier partijen tegen de V.U. zou te zwaar 
geweest zijn, des te meer daar de CVP vol
s t rekt verbod gegeven had ook maar één 
m a n voor de V.U te laten stemmen, al kan 
ze één stem missen. Toch is het aan de vrees 
hiervoor t e danken dat de V.U. haa r tweede 
zetel heeft, de P.V.V. vreesde haa r zetel te 
verliezen en vroeg dus alle FDF-ers en 
R.W.-ers voer haa r te kiezen. Toch vluchtte 
nog een P.V.V.stem n a a r de socialisten. 
Degenen, die niet akkoord waren met de 
kandida tuur Poma worden verdacht. Er zijn 
dus veel verdachten.. . 

Si- heerste heel wat spanning bij de stem-
tning. die plaats vond door al de verkozenen 
(een zeldzame uitzondering !) De twee kom-
munisten, die boos waren omdat de BSP 
weigerd,- haa r belofte Terfve te laten koöp-
teren, niet hield, bleven afwezig. Terwijl de 
V.U senatoren Bouwens en Jorissen de stem
men meetelden, probeerde de Limburgse 

senator Jeurissen in de wandelgangen de tijd 
te doden met enkele goochelnummertjes, 
waarbij hij heel wat bijval oogste. Het moet 
echter zijn dat alle journalisten senator 
Jeurissen nog niet kennen want een emi
nente journalist als Manu Ruys die erover 
hoorde bevorderde Wim Jorissen tot gooche
laar in plaats van zijn quasi-homoniem Fons 
Jeurissen. Goochelen is nu echter een van de 
weinige zaken die Wim Jorissen niet kan ! 

Een andere strijd die de V.U. zegevierend 
besloot is de strijd om een vertegenwoordi
ger m het bureau van de Senaat. De onge
schreven traditie wil dat per 12 zetels een 
parti j één lid krijgt van het bureau dat uit 
15 man bestaat : 1 voorzitter, 3 ondervoorzit
ters, 6 sekretarissen en 5 kwestoren. Van 
uit de Kamer waar men de V.U vertegen
woordiger wil blijven weren was er echter 
duchtig geïntrigeerd om de V.U. uit het 
bureau van de Senaat te weren en dit om 
geen precedent voor de Kamer te scheppen. 
Een Senaat die, meer dan de Kamer, inci
denten vreest was echter beducht voor de 
scherpe reakties van de bulldozers Ballet en 
Jorissen die lieten verstaan dat ze dan ook 
geen enkele t radi t ie meer zouden eerbiedi
gen. De vrees voor incidenten was des te 
gi'oter daar de fraktievoorzitter van de 
Volksunie zich had laten ontvallen dat hij 
eigenlijk nog maar een makke is in vergelij
king met de 2e jongste senator Edgard Bou
wens, de ondervoorzitter van de part i j . 

Sindsdien wordt Edgard Bouwens, de man 
met l«et raadselachtig gezicht, door iedereen 
met de blikken afgetast. Nog scherper dan 
Jorissen en Ballet kan men zich moeilijk 
voorstellen ! 

Dezelfde jonge senator Bouwens heeft 

VERSCHUIVINGEN KAMER-SENAAT 
Nu de Senaat volledig samengesteld is kan 

men het verschil in zetelwinst en- verlies 
zien. 

De C.V.P. en de P.V.V. verliezen meer in 
de Senaat, dan in de Kamer : de C.V.P. 12 
zetels in de Senaat tegen 8 in de Kamer, de-
P.V.V. 3 in de Senaat tegen 1 voor de 
Kamer . De K.P. verliest in de Kamer 
1 zetel en in de Senaa t 2. Het P.D.P. da t 
voor de Kamer 2 zetels won, wint er 3 in de 
Senaat , het R.W. dat er 5 won in de Kamer, 
won er 4 in de Senaat. Voor de Senaat even
als voor de Kamer is de V.U. de grote win
naar , 9 voor de Senaat tegen 8 voor de 
Kamer . 

Wij geven hierbij de tabel 1. 
Zoals men ziet verliest de C.V.P. het 

meest zetels : 20 en wint de V.U. er het 
meest : 17. De V.U. verdubbelt juist haar 
zetels : van 17 naar 34. Bij de koalitie 
P.D.F-R.W. is de Waalse partij de grootste 
winnaar : 9 zetels tegenover 5 "oor de Brus
selse frankofonen. De P.V.V. en B.S.P. ver
liezen evenveel zetels 4, de- K.P. één minder 
o r 1 

.^- Nederlandstaligen gingen erop vooruit : 
3 meer in de Kamer, 2 in de Senaat. De 
Senaa t telt officieel 100 Nederlandstaligen 
tegen 78 Franstaligen. Helemaal juist is dit 
echter niet. De Kortr i jkenaar GiUon praat 
praktisch altijd Frans, de Gentenaar Mer-
chiers en de St-Truidenaar Vreven meestal, 
de Ronsenaar Cuvelier en de leperaar La-
h r y e vaak. Dit zijn allen P.V.V.-ers. Ook de 
Antwerpenare Lilar en De Baeck evenals 
Vanaudenhove leven in een tweetalige sfeer. 
Van de 14 P.V.V. senatoren uit de Vlaamse 
gewesten zijn er slechts 6 die doorgaans 
Nederlands praten : Bascour (Brussel) Van 
der Poorten en De Clercq (Mechelen-Turn-
hout) , Poma (Antwerpen) De Baer (St-Ni-
klaas) en Daems (Leuven). Veel is het niet : 
6 P.V.V.-ers op de 37. En Nederlands praten 
betekent nog niet kon.sekwent vlaamsgezind 
zijn. Wanneer men de cijfers zo bekijkt is 
de verhouding in de Senaat niet : 100 tegen
over 78 maar 92 Nederlandstaligen tegen-
Tabel 1 

over 78 Franstal igen met 8 Vlaamse «Fran
kofonen ». 

Beëindigen we met de tabel met de inde
ling van de drie «soorten » senatoren. 

Tabel 2. 

VOLKSUNIE IN HET 
SENAATSBUREAU 

Waar de Kamer nog van kromme haas 
gebaarde en geen V.U. volksvertegenwoordi
ger in het bureau opgenomen werd, dan 
heeft de Senaat meer volgens de geest van 
de demokratie en volgens de traditie gehan
deld en een V.U. senator in het bureau opge
nomen. 

In het bureau van de Senaat zetelen 15 
senatoren : 1 voorziter, 3 ondervoorzitters, 
6 sekretarissen en 5 kwestoren. IVIen geeft 
in beginsel één zetel per 12 senatoren, maar 
de verkiezing moet gebeuren door de meer
derheid. De meerderheidspartijen moeten 
dus akkoord gaan. 

De Senaat verbreekt niet graag haar tra
ditie en doet er graag een beroep op ook 
voor de oppositiepartijen. 

Nu was het zo dat men de V.U. kon weren 
maar dat betekende ook dat men de V.U. 
moeilijk kon verwijten nog meer vrijbuiter 
te spelen. En dit laatste werd in geval van 
weigering beschouwd als een zekerheid. 
Pair play kon slechts bestaan zo het weder
zijds is. Onze senatoren zouden het zeker 
niet anders opgenomen hebben. 

Vandaar dat onze kandidaat, fraktievoor
zitter Wim Jorissen bij handgeklap verkozen 
werd als een van de zes sekretarissen. 

Het bureau regelt de interne senaatskwes
ties. I-i de binnendiensten is het Nederlands 
nog de assepoester en ook de Vlaams amb
tenaren zijn achtergesteld. Senator Jorissen. 
zal dus ook daar weer zijn werk hebben. 

Wim Jorissen is de eerste vlaams-nationale 
verkozene die in een van beide bureau van 
Kamer en Senaat zitting neemt. 

Hij zal niet de laatste zijn. Ook zover zijn 
we al. 

Kamer 
Senaat 

Totaal : 

C.V.P. 
: 69 (— 8) 
: 64 (— 12) 

133 (— 20) 

B.S.P 
59 (— 5) 
53 ( + 1) 

112 (— 4) 

P.V.V. 
47 (— 1) 
37 (— 3) 

84 (— 4) 

V.U. 
20 ( + 8) 
14 ( + 9) 

34 ( + 17) 

F.D.P. 
5 ( + 2) 
4 ( + 3) 

9 ( + 5) 

R.W. 
7 ( + 5) 
4 ( + 4) 

11 i+ 9) 

K.P. 
5 (— 1) 
2 (— 2) 

7 (— 3) 

Tabel 2 

Rechtstreeks 
Provinciaal 
Gekoöpteerd 

Totaal : 

C.V.P 
35 
20 
9 

64 

B.S.P. 
33 
13 
7 

53 

P.V.V. 
22 
9 
6 

37 

V.U. 
9 
3 
2 

14 

P.D.F + R.W. 
5 
3 

8 

K.P. 
2 

2 

anders met de nodige waardigheid drie zit
tingen lang naas t voorzitter Struye, vooraan 
aan het bureau gezeten. Hij deed dit alsof 
hij al jaren in de Senaat zat. Er was niets 
groens aan hem, evenmin als aan de nieuwe 
senatoren Claes en Persyn, die eveneens de 
indruk wekten dat zij sinds jaren met de 
Senaat vergroeid zijn, zo zelfzeker zaten ze 
in hun onderscheidene zetels. De « anciens » 
De Paep en Roosens hadden hen niet te 
benijden. 

Ook de nieuwste V.U. senatoren Van Hae-
gendoren en Baert bleken dadelijk thuis 
want heel wat politieke tegenstanders kwa
men, als oud-bekenden, hun nieuwe kollega's 
groeten. Senator Diependaele heeft zijn 
wraak genomen door zijn vroegere plaats te 
vragen en t e krijgen. De V.U. zit in de 
Senaat en dit in tegenstelling met d e Kamer 
niet naast de C.V.P. maar helemaal in het 
centrum. Tussen hen en de C.V.P. zitten de 
vertegenwoordigers van het P.D.P. en van 
het R.W. Alleen met de R.W.er Bologne, die 
samen met V.U. senatoren nog de Vlaams-
Waalse federale grondwet opgesteld heeft, 
was er onmiddellijk kontakt van V.U. zijde. 
Senator Bologne di-oeg een speldja met de 
Waal.se haan . Zijn repliek vond hij bij de 
V.U. senator Van de Weghe, die het leeuwen
speldje droeg. De andere Westvlaamse V.U. 
senator Blancquaert is de enige senator met 
een baard. Neen, senator Baert draagt geen 
baard. Vrouwelijke senatoren zijn er niet 
meer, evenmin als een geestelijk gerokte. De 
Senaat zal het voortaan moete i stellen zon
der aalmoezenier. 

Gevoelig verjongd is de Hoge Vergadering 
andes wel. Niet mindere dan 50 senatoren 
zijn tussen de 40 (minimumleeftijd) en de 
50. De V.U. die 5 senatoren telt tussen de 
25 jongsten, 5 tussen de 25 oudsten en 4 in 
talrijkste middengroep geeft ongeveer een 
beeld van de gemiddelde samenstelling van 
de Senaat wat de leeftijd betreft. 

Het ijs tussen de senatoren is anders nog 
niet helemaal gebroken. De CVP senatoren 
bekijken die van de V.U. nog wat scheef. In 
tegenstelling tot de verkiezingen van 1965 
won de V.U deze maal inderdaad haas t uit
sluitend stemmen van de C.V.P. De vorige 
keer waren er ook heel wat B.S.P stemmen 

naar de V.U. gegaan. Men wijt dit aan het 
feit dat de B.S.P van '65 tot '68 in de oppo
sitie gestaan heeft en aan de afzonderlijke 
Vlaamse B.S.P. lijst te Brussel. Verrassend 
in dit verband is het wel dat de rode leeuw 
Vermeylen zonder veel oppositie van de 
Brusselse Franstalige B.S.P. tot fraktieleider 
verkozen werd. De B.S.P. heeft echter niet 
veel keus en veel echte tweetaligen telt ze 
evenmin. 

Twee bekende fraktielelders verdwijnen, 
de ex-senaatsvoorzitter Rolin van de 
B.S.P. en de geestige, onafhankelijk? kom-
munist Terfve. Hun wegvallen wordt vrij 
algemeen betreurd. Bij de C.V.P. blijft Vik
tor Leemans fraktievoorzitter terwijl do 
gematigde Luksemburger Adam het P.S.C. 
onderdeel aanvoert, bij de P.V.V. blijft he t 
de Franstalige Kortrijkenaar, de 19e eeuwse 
GiUon (84 jaar ) , veruit de oudste voor 
senaatsvoorzitter Struye (72), de FDF-er 
Thiry (71) en de V.U professor Elaut (70). 

De V.U koos Wim Jorissen en hoe het 
FDP met 4 man en het R.W. eveneens met 
4 het zullen doen, weet men nog niet. De 
FDF-er Lagasse zit tans op de 3e rij, met 
naast zich Bologne van het R.W. Worden 
dit de 2 fraktievoorzitters of zal er slechts 
1 zijn ? Men wacht af. 

De P.V.V. voorzitter Vanaudenhove heeft 
ondertussen (voorlopig?) heel~wat van zijn 
lef verloren. Hij ziet er niet goed uit en 
sluipt bescheiden het halfrond en de koffie
kamer binnen. Wie nog bescheidener is, is 
de Antwerpenaar De Baeck, die tans vlak 
naast de B.S.P. zit, zo ver mogelijk van de 
C.V.P. weg. Zijn eedaflegging ging met 
gemompel gepaard en in de P.V.V. senaats-
fraktie ging, toen hij binnentrad, een L.V.V. 
stem op « wie gaan ze hier nog allemaal bin
nenbrengen ! » Voorzitter Vanaudenhove 
zei niets. Bij de nationale koöptatie had De 
Baeck geen enkele voorkeurstem. Wie ook 
een bescheiden terugkeer vierde was senator 
Custers, die drie stemronden nodig had om 
voor de nationale koöptatie de Westvlaming 
Belaen t e verslaan en naast hem Viktor Lee
mans en P.W. Segers, de enige Vlaamse 
C.V.P.-ers, die de gestelde leeftijdsgrens van 
65 jaar overschrijden. Luiden voor «verrui
mer » P.W. Segers en voor beide «verruim
den » van '49, Leemans en Custers, volgen
de maal de parlementaire doodsklokken 7 
Men fluistert het, maar is P.W. Segers niet 
geliefd, hij is machtig en groot in het A.C.V. 

Is f een verjonging in alle partijen, he t 
meest «nieuwe» wordt verwacht van de 
V.U. (winst 9 zetels) en van het P.D.F-R.W. 
(winst 7 zetels). Van de «tradit ionele» par
tijen wint alleen de B.S.P 1 zetel (in de 
Kamer verliest ze er 5), de ".V.V. verliest er 
3. de C.V.P. 12. Ook de K.P. verliest er 2. 

De V.U. telt zowel kwantitatief als kwali* 
tatief de grootste winst. Vooral de C.V.P. is 
daarover ongerust. Heilzame onrust ? 

Op 1 mei legde mr. F. Van der Eist namens de Volksunie een bloemenkrans neer 
aan het beeld van de buildrager te Antwerpen, als hulde aan de arbeid. 
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El 1968 
Rond 10 mei 1968 — historische datum want werkelijke begindatum 
van de tweede wereldoorlog — moesten in de franse hoofdstad de eerste inlei
dende besprekingen tussen Amerika en Noord-Vietnam beginnen. Het zou dus 
DE gebeurtenis van de week zijn. 
Een maand lang hebben beide partijen verstoppertje gespeeld nadat ze het in be
ginsel eens waren, om met mekaar te gaan praten. Verschillende steden als 
ontmoetingsplaats werden nu eens door de ene, dan weer door de andere partij 
afgewezen. Ook het indonezisch aanbod, de ontmoetingen op een van haar oor
logsbodems (een voormalig russisch oorlogsschip) te doen plaats vinden, werd 
afgewezen, omdat het regime Soeharto te rechts is in noordvietnamese ogen. 

Voor de Gaulle zal het een persoon
lijke voldoening zijn, zijn « rezidentie » 
als kontaktplaats te zien gebruiken 
door de Amerikanen, van wie hij zich 
sinds jaren geleidelijk distancieert. Het 
is een diplomatiek suksesje na het 
frans aanbod tot bemiddeling en 
ondanks de Gaulle's rede in 1966 te 
Pnomh Penh. Deze voldoening wordt 
misschien wel getemperd door de 
noordvietnamese aanwezigheid, want 
h»f was toch Ho Shi Minh die na een 
sirijd van bijna een halve eeuw de 

franse bezetter uit zijn land kon verja
gen. 

In een vorige beschouwing hebben 
we ons al afgevraagd, wat beide par
tijen mekaar zouden zeggen in geval 
van onderhandelingen. In Amerika 
speelt men nog met verdelingen. Noord-
Vietnams eisen komen neer op volgen
de vier punten : 1. terugtrekking der 
amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam 
2. geen militaire bondgenootschappen 
meer met een van beide Vietnams als 
partners 3. regeling van het politieke 

vraagstuk volgens het programma van 
het Nationaal Bevrijdingsfront (dat 
zelf voorlopig niet mee aan tafel zit) 
en 4. hereniying van Vietnam zonder 
buitenlandse inmenging. 

Dat is een hard programma en laat 
reeds dadelijk toe, lange en moeizame 
onderhandelingen te voorspellen, voor 
zover ze niet afgebroken worden. Een 
van de knelpunten is zeker de al dan 
niet aanvaarding door Amerika resp. 
door Zuid-Vietnam van het Nationaal 
Bevrijdingsfront als volwaardige ge
sprekspartner. De datum van de ope
ning der besprekingen werd voorafge
gaan door een nieuw Vietkong-offen-
sief op niet minder dan 116 centra in 
Zuid-Vietnam. Volgens de eerste in
drukken was dit tweede Vietkong-of-
fensief van 1968 niet zo krachtig als het 
Tet-offensief van enkele maanden gele
den, zeer waarschijnlijk omdat het ver
rassingselement ontbrak. Amerikanen 
en Zuid-Vietnamezen hebben blijkbaar 
uit deze zeer onaangename Tet-verras-
sing lessen getrokken. De bedoeling is 
zonder twijfel de opening van de be
sprekingen in te leiden met een krach
tig argument, vervolg van een eerste 
machtsdemonstratie en ondanks het 
stopzetten van de luchtbombardemen-
ten op Noord-Vietnam. Het is overi
gens toch zo, dat het amerikaans ge
baar niet door een noordvietnamees ge
baar werd beantwoord. De luchtbom-
bardementen waren niet alleen be
doeld om een psichologische ondermij
ning van Noord-Vietnam te bewerken 
(welke berekening op een sisser is uit
gelopen) doch ook om de kommunis-
tische bevoorrading in Zuid-Vietnam 
zowel aan de bron als langs de toevoer-

wegen zoveel mogelijk te belemmeren. 
Ook in dit doel zijn de Amerikanen niet 
geslaagd. Daardoor bleef een beslissen
de wending ten gunste van Amerika uit. 
Vermits de amerikaanse openbare me
ning geleidelijk aan oorlogsmoe wordt 
is het te verklaren, dat rekening gehou-. 
den met de hierboven gedane vaststel
lingen, Johnson verkoos de eskalatie 
stop te zetten zonder aan te dringen op 
een tegenprestatie. 

De strijd in Zuid-Vietnam tussen 
voor- en tegenstanders van een koalitie 
met het bevrijdingsfront zal voortdu
ren en veroorzaakt trouwens ook bij 
de Amerikanen tweespalt. Men kan er 
nochtans op aan dat Noord-Vietnam 
het welslagen van onderhandelingen 
van deze faktor afhankelijk zal maken 
terwijl de zuidvietnamese leiders met 
alle macht zullen pogen te verhinderen, 
dat het Bevrijdingsfront gespreks- en 
zelfs regeringspartner zou worden. 
Veel zal dus nogmaals afhangen van 
hetgeen Washington zelf beslist. Het 
wordt door Zuid-Vietnam onder druk 
gezet, de militaire leiders van Saigon 
gaan zelfs zo ver te dreigen met een 
voortzetting van de strijd zonder ame
rikaanse hulp, een dreigement dat ze 
niet waar kunnen maken. 

Op het ogenblik dat we deze kroniek 
schrijven weet men pas in welk 
gebouw te Parijs, de eerste-ontmoeting 
zal plaats hebben. Dat de Gaulle zich 
met deze gebouwenkeuze in hoogstei-
gen persoon bezig hield getuigt niet al
leen van zijn gevleide eigenliefde in 
deze kwestie doch ook voor het belang 
dat men aan de plaats heeft gehecht.» 

Raketten van het Israëlische leger defileerden mee te Jeruzalem naar aanleiding van de 20ste verjaring van de oprichting 
van de staal Israël. Dit defilee ging door ondanks het arabische protest en een verzoek van de UNO. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Vietkong-offensief in Vietnam na 
de tweede dag verzwakt. 

• Amerikanen en Zidd-Vietnamezen 
gaan zeer spoedig over tot tegenof
fensief. 

• Hevige straat gevechten tussen stur 
denten en politie te Parijs. 

• Hartoverplantingen te Parijs, Hou
ston (Texas) en Londen. 

• 84 passagiers bij vliegtuigramp in 
Texas (U.S.A.) omgekomen. 

• Mevr. L.B. Wallace, 41-jarige « ver-
vangingsgoeverneur » Alabama over-
leden. 

• « Mars der armen » te Edwards 
(Mississippi) begonnen onder lei
ding van dominee Abernathy, opvol
ger van wijlen M.L. King. 

De libel aü/eriiï^ in de oosiemopese sa
tellietstaten staat nojj steeds in de/e landen 
in het biandpiuit x.in de belangstelling, 
vooral in ls|echo-Slo\aUite, dal men echter 
noa niet) mag \eigeliiken met Roemenië 

\\'.int de losser \ an Moskou beweging \'an 
Boekaiesl had \ooreeist nlels met een In
wendige lier/ieiiiiig te maken, terwijl de 
liberali/atie te Praag aanxankeliik een zui
ver tsiecho-slo\aakse aangelegenheid bleek 
te /.iin en ook \andaag alle nadruk wordt 
gelegd op de biiixende vriendschapsbanden 
met Moskou. Moskou tiacht deze inwendige 
liberali/alieprocessen Ie beperken en oe-
lent in die /.iii druk uit (en daarvoor be
schikt het over meer dan voldoende mid
delen). Polen en Oost-Duitsland steunen 
hleibli het Kremlin 

Het is tiouvvens de vi.iag ol men hier 
niet moet spieken van tie kvvatlradiur van 
de lirkel Na Zuid-Slavlé hebben nu ook 
1 siecho-Slovakiie en Roemenie het in toe
nemende mate over demokratizering \ an 
het stelsel. Ziild-Slavié, dat daarmee voor 
het eerst uitpakte, heelt er in de praktijk 
nog niet zoveel van terecht gebracht : voor 
als na bliilt het een dlktatoriaal geleide 
staat, met een eenheidspartii. die zich ver
eenzelvigt met het regime. Wel heeft het 
van nieetaf de federale staatsinrichting toe
gepast, formule die nu ook te Praag als 
argument begint te dienen in de diskussie 
over « meer demokratie ». Het z.oii in 
Tsiecho-Slovakije terloops gezeg^ op een 
lederalisme met twee neerkomen... 

Naast dit volkse aspekt, dat een wez.en-

DEMOKRATIZERING 
liik element van demokratie is en z.ich dus 
ondanks het teoretisch miskennen door het 
mai \isnie meer en meer laat gelden, is men 
te Praag en te Boekarest op zoek naar di
verse formules van deniokratizering, waar
van de opsomming alleen volstaat om aan 
te tonen, hoe moeiliik beide strekkingen 
(het veilig in de marxistische banen houden 
der regimes en het toestaan van liberalize-
rende beginselen en strekkingen) met el
kaar te verzoenen zijn. Men heeft in elk 
geval reeds zes soorten variaties «ontdekt» 
van de vorming van een oppozitie binnen 
hel kader van de volksdemokratie naar 
nieuw patroon De eerste is uileraard de 
openbare mening (die sommige diktaturen 
sisleniatisch polsen door middel va'n wijd
vertakte, geheime organi/.aties, wier taak 
erin bestaat, het oor te luisteren te leggen 
bij de volksmassa en daaruit de tendens 
van de openbare opinie te distilleren). Deze 
eerste vorm van oppozitie zou vooral waar
genomen worden door de pers, radio en 
televizie. Daarmee kunnen stalinisten ge
noegen nemen, want welk gevaar schuilt in 
deze vorm van oppozitie, wanneer elke an
dere vorm van medezeggenschap uitbliift. 

Ze is zelfs een uiterst dankbaar middel tot 
het afblazen van stoom : woorden en niets 
anders dan woorden. De stalinisten te 
Praag schrikken ook niet terug voor de 
tweede, verdere vorm van oppozitie, nl. 
deze binnen in de partij. Men zon door het 
toelaten van opiniegroepen beslissingen aan 
een tegensprekelijk debat onderwerpen. 
Wat blijft daarvan echter over bij hand
having van een almachtige partiitop'.' De 
derde stap is de oppozitie van individuen, die 
in de praktiik al even weinig aan de wer
kelijke machtsverhoudingen wijzigen. De 
eskalatie gaat verder wanneer men belan
gengroepen gaat tolereren, ook nog ge
noemd driikkingsgroepen, bij vb. op grond 
van beroepsindeling. Doch ook hier be
houdt de partij alle draden in handen. 

Veivolgens komt men tot de toelating tot 
het politiek debat van de zogenaamde 
<( schaduwpartijen », sommige vroeger be
staande partiien, die echter alleen in het 
kader van het kommunistisch partijjiro-
gramma zouden mogen ageren en zorgvul
dig zouden worden « uitgekozen » onder de 
oude partijen in Tsjecho-SIovakiie, die zich 
na de Putsch van "1948 gedwee lieten inlii-

ven bij de kommtinistische partij'. Is land
bouwminister Boruvka voorstander van 
« oppozitie door belangengroepen », pre
mier Cernik is de voornaamste voorstan
der van het vieren der teugels ten opzich
te van de « betrouwbare » partijen. 

Ten slotte komt men tot het tweepartij-
ensisteem, waarbij men zou kunnen kiezen 
voor kandidaten van een tweede partij 
naast (liever : onder) de konimunistische 
staatspartij, eventueel met een wat libera
ler programma. Voorwaarde zou nochtans 
zijn, dat ook deze tweede partij het sociaal 
programma van de K P aanvaardt en pro
pageert en dus slechts op onderschikt vlak 
een andere mening huldigt. In feite zou dit 
neerkomen op het bestaan van twee kom-
munislische partijen, een hoofdpartij en 
een meeloper. 

Vanzelfsprekend gaan reeds stemmen op 
die pleiten voor een oppozitiesisteem naar 
westers patroon. Doch niemand gelooft 
werkelijk dat de kommimistische partij van 
Tsjecho-Slovakije (noch van Roemenië, 
noch van welke Sovjel-satelliet ook) kandi
daat zelfmoordenaar is. In werkelijkheid 
komt het allemaal neer op het afblazen van 
stoom, op subtiel woordenspel, de beweging 
zelf wordt strak in de hand gehouden en 
zal wel leiden tot zekere te Praag, te Boe
karest en elders ongekende vrijheden, die 
echter slechts geduld worden zolang ze de 
staatsideologie niet in het gedrang brengen. 
Hoogstens kan men van een overgang spre
ken, wat daarna zal komen kan men nog 
in de verste verte niet zeggen. 
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ONBEKEND EN 
MACHTIG 

Hoewel m bepaalde gebieden 
nog een echt ontwikkelings
land, is Brazihe toch een van 
de grootmachten van de toe
komst Een land met geweldi
ge mogelijkheden Voor de nu 
overleden Francisco de Assis 
Chateaubriand Bandeira de 
Mello (75 j ) waren die moge-
hjkheden al werkelijkheid ge
worden : toen een hartaanval 
hem neer\ elde beheerste hij 89 
zaken en bedrijven Hij was 
een « dagblad en tijdschriften
tsaar », heerste over radio- en 
televizie stations In 1930 hielp 
hij de diktator Vargas aan de 
macht en bracht hem later ten 
val In 1962 deed hij Janio Qua-
dros politiek schipbreuk lij
den. 

Een ontzettend machtig man 
dus, maar zijn naam hebben 
we nooit in een van onze kran
ten gelezen En gezien de leng
te ervan is het waarschijnlijk 
dat we die ooit zouden verge
ten hebben .. 

S.O.S. HONGER ' 6 7 
Enkele weken geleden wer

den de officiële uitslagen van 
de hulpaktie S O S Honger '67 
bekend gemaakt. Toen vorig 
jaar de voorlopige uitslagen 
werden medegedeeld bleek dat 
de Vlaamse gewesten, die noch-

1 

Hier de franse Mirage 5 met zijn komplete bewapening. 

tans opgesloten zitten in hun 
« getto », heel wat meer over 
hebben voor de hulp aan de 
onderontwikkelde landen dan 
de « universeel » denkende en 

voelende frankofonen Nu 
blijkt officieel dat Oost Vlaan
deren, Antwerpen en Limburg 
per inwoner meer gaven dan 
het nochtans veel meer gem-

N. A. ROCKEFELLER 
Het woord van Goethe « Wer den Dich 

Ier will verstellen - Musz tn Dichters Lande 
gehen >, heeft een veel ruimere betekenis 
dan de rechlslieekse, letterlijke zin Zoa's 
het trouwens ook tn die lettc-ilijke beteke 
nis méér dan alleen maar hel land en de 
ruimtelijke omgeving aanduidt Wie zoekt 
naai inzicht in en begnp van de menselijke 
geschiedenis behcAiit geen ogenblik te ver
geten tn uelk land, tn welke tijdsomstan
digheden, in uelke familie iets gebeuit 
Deze zeer algemene maar toch belangnjke 
gedachte krijgt een zeer konkiete toepassing 
bij een figuur als de lepublil einse kandi 
daat voor de komende amerikaanse piezt-
dentsverkiezmgen van dit jaar. Nelson Al-
diich Rockefellei Voimen de Kennedys 
een clan, de Rockefellers dienen met een 
dinastie veigeleken te uoiden Het verschil 
tn tonaliteit, het andere ittine uaaiin een 
Kennedy en een Rockefellei ui hel politie
ke leven optreden woidt uaanch jiilijk gio-
teiideels veiklaaid door liet feil dat dr dan-
oudste van de Kennedy niaclil het pas to' 
ambassadeur had gebiacht toen in 1937 d-
« eeiste » Roelefeller in de leg(iida)i che 
oiidetdom van 9S j slicif 

JSc'i'jn h li< o i tol (I <t i(f ^1 lu II e 
van de dinaslic John Daxi\on {lSy9 1937) 
werkte zich van klerk en kassier op tot een 
angstaanjagende machthebber In 1S59 be 
gon hl] al zaken te doen, en lotfii liij zich m 
1896 uit het aktteve zakenleven terugtrok, 
lias de « huis macht > gevestigd, en tn 1897 
ziai John DaviAin Jr (1874 1960) gei eed 
om de wacht af te lossen In de officulc Ie 
veiibcschrijvinnen schijnt sindsdien het 
zakendoen en het geldx ei dienen ah 
tets mmdciiiaai diL.s vei ^uegen te uoi 
den Nadat John D Sr zich teiugtiok 
« wijdde 2> hl] zijn leven aan mcwihevende 
ueiken John D Ji zou — vooi xiie het 
geloien uil — eigenlijk nooit iels aiideis 
hebben e.edaan dan nienslteicnde en uctcn-
schnppelijke siirliliii^en hci ouhien Maar 
de gift tan 8 500 000 doUais tooi hel Uiio 
gehjuw bv had toch ook uel zakelijke as 
pekten Op de familiefoto die in 1937 bij 
de begiafems van de stamvader neid geno 
meti IS Aelson de kleinste tn gestalte lan de 
vijf zonen van John D Jr Maar in het 
openbaie leven is hij de gioolsle en meesi 
bekende van de vijf gexioiden 

Nehon Aldiirh zterd geboien in 1908 
zipi moeder Abby Aldiich behooide lot een 

van de ameukaanse politieke paliiciersfa 
milies Zijn opleiding tn hel zakenleicn be 
gon onmiddellijk nadat hij tn 1930 ztjn 
giaad behaalde aan het Dartmouth College 
Hl] deed een stage tn banken tn New York, 
Parijs en Londen. Tijdens zijn verblijf tn 
Paiijs leeide hij vooi een Ameiikaan uit
zonderlijk goed Frans spieken Eigenaardig 
ts wel dat terwijl de officiële familiegeschie
denis telkens duidelijk spieekt over de deel
name aan de wereldoorlog van elk van zijn 
vier broers, zij zwijgt over de bezigheden 
van Nelson tijdens de penode 19421945. 
De aitislieke belangstelling van helson was 
en is gi\}ol in 1954 stichtte hi] zelfs het 
« Museum voor pninUiei.e kunst » in New 
1 oik 

In not ember 1958 werd NA Rockefeller 
tegen de demokratisclie vloedgolf tn geko
zen tot republikeins goeterneur van de 
staat hew York Cn hel is een hele piesta-
tie dat hij zich nog twee keer kon laten 
heil ie en Fans is hl] halfweg zijn dei de 
amblsleimijn Siikses hebben bij verkiezin
gen, en vooi al bij ameukaanse vei kiezingen 
li geen bewijs voor de waarde van de poli 
tieh die men t\)lgt, maar zox eel is zekei dat 
de lepiiblil rin RoekefeUer tooi ameiikaai 
se i()houdingen een soiiaahoelend politi 
kill IS 

Reeds bij de verkiezins,eii tan 1960 werd 
ot er Aelson gespioken als ox ci een moge 
lijke kandidaat In 1964 tiarlilte hij iiitt een 
jjaai aiideien de stoitvloed die Golduater 
tot kandidaat maakte te sluiten lot voinie 
tl eek bestond wei zijn houding iii deze ver-
kiezitin'^stitid alle mogclijle oirckeiheid : 
oiiduidi I jl e en /Ijs l/^ ii l> jd ^i ilh 
ruinen volgden ilhin oj> Siliij bant is dit 
in tes,eii%telling mcl de ilianiiniile er zelf-
zckeie figiiiii van de^e mrgamiljoiiiian De 
uitler hieixan zit uelhcht tn een zei ei e 
«• oiilhccliliii^ » dl lil de deide geioali 
tan ecu diiia^ht i>is<:rlii/n xiel nh xnii e'f 
tooiloiiil cII d I /l I fit leoen de 

tl olx eiihoiigei van een Bob Kennedy Mis
schien vindt helson Aldinh Rockefeller 
hel ooi nu nog, zelfs als kandidaat be-
l/ii^iijler een R}jclefeller te zijn dan piezt-
dent 7tjn lansen rh j>i e idcnlsl aiididaat 
beooideleii kan vel niemand, maar zijii 
echtscheiding m 1962 en zijn heitioiiuen 
kunnen ook in 196S tn de VS hinderlijk 
zijii lil een ameiilaanse kiessliijd uoiden 
de kandidaten naait uitsekleed t\ 

dustrializeerde Luik, waar de 
lonen ook veel hoger liggen 
West Vlaanderen deed het ook 
beter dan Henegouwen, weer 
eens meei gemdustnalizeerd ! 
En Brabant met de hoogste in
komens (en daarin Brussel 
met de grootste pretentie) gaf 
nauwelijks enkele centiemen 
per inwoner meer dan het zo 
bedreigde Oost Vlaanderen 

De eerste plaatsen nemen ei 
genaardig genoeg de « armste » 
Waalse piovmcies m • Namen 
cn Luksembuig Misschien ligt 
de verklaring voor buitenland 
se vei houdingen ook m het 
« binnenland » : niet zij die het 
meest hebben, geven ook het 
best 

WETTELIJKE 
GRENZEN ? 

Sinds maanden is in de duit 
se Bondsrepubliek de diskussie 
bezig over de wenselijkheid en 
de wettelijke mogelijkheid, de 
koncentratie van de peis te be
perken De eis \an een aantal 

nji 

studenten «onteigen Springer» 
klinkt misschien wel goed, 
maar wie wil weten wat een 
« volksdemokratisch » geleide 
pers wordt kan zich hier in het 
Westen in alle vrijheid de bla
den uit de volksrepubheken 
aanschaffen In de veronder
stelling dat hij nog niets zou 
hebben gehoord over de pro
cessen m de Sovjet Unie waar 
het publiceren op enkele hon
derden eksemplaren van ge
dichten en verhalen al gestraft 
wordt met gevangenisstraf tot 
7 jaar 

Juristen in de Bondsrepu
bliek zoeken naar verantwoor
de wetsteksten Tegen een vol
ledige koncentratie van de niet-
politieke pers schijnen ze geen 
enkel bezwaai te hebben Zo 
bv voor wat de modebladen 
betreft Alsof ook dié koncen-
tiatie met leiden zou tot een 
nog grotere mode tirannie als 
we nu kennen ' 

Als de menselijke vrijheid 
moet beschermd woiden, dan 
met alleen de politieke vrij
heid ! 

FRANS GOUD 
Sinds het aan bewind komen 

van de Gaulle in 1958 hebben 
de Amerikanen zo maar voor 
15 miljard franse fr in Frank
rijk geïnvesteerd (150 miljard 
bfr ) Een franse ekonomist 
heelt volgende berekeningen 
gemaakt : het geheel van de 
amerikaanse investeiingen be
draagt nu 30 miljard fr fr of 
300 miljard b fr Fiankiijk be
schikt op dit ogenblik over een 
\oorraad van 29 (290) miljard 
goud in de Fianse Nationale 
Bank Aan industrieën bezit 
Amerika m Frankiijk dus nog 
1 miljard meer dan de gehele 
franse rezeive aan goud 

In 1958 beschikte Frankrijk 
o\er een voorraad van 6 mil
jard Het verschil (23 miljard) 
komt dus grotendeels voort 
uit de verkoop van fianse be
drijven en zaken tegen ameri
kaanse dollars die dan tegen 
goud worden omgewisseld. 
Frankrijk heeft nu het goud 
dat niets opbrengt, de Ameri
kanen laten de Fransen in hun 
(franse) bedrijven voor hen 
werken • dat brengt op ! 

Mej Paula Witch is op 89 jarige leeftijd nos, steeds peisfotogra-
fe te Wenen Deze pionier van het beroep in Oostenrijk begon 

haar loopban toen Franz Jozef ketzei \\ as .. 
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MET ST, PA 

Na twintig eeuwen strijd, na de wilde invazies van Denen en Noren, 
na de terreur van de Engelsen, na de Grote Hongersnood die de 
bevolking halveerde, na een eeuwenlange onafhankelijkheidsoorlog, 
na de bijna komplete uitwissing van de eigen volkstaal, na een 
burgeroorlog, werd het groene eiland voor de westkust van Enge
land het autonome Ierland. De moderne ierse natie was geboren. 
Dit is de story van Shamrock en harp. van het onuitroeibare geloof 
van de kinderen van St. Patrick en van de zwaarmoedige herinne
ringen aan de grootheid van vroeger. Het is de story van woeste-
llngen, koppigaards en vechters. De story van dichters en barden, 
van spotters en gastvrije mensen. De story van 26 graafschappen, 
die een vrije republiek werden. 

St. Patiick en leiLind zijn één. St. Pa-
tiick's Day is de nationale feestdag, de 
oudste zoon in ieder gezin iieet iiaditio-
neel Patrick, de ierse kerken over heel 
de wereld heten St. Patrick. St. Patrick 
was een Engelsman. Een Engelsman 
waar de Ieren mee geboren worden, mee 
leven en mee steiven. De andere ieise 
heiligen staan in de schaduw . \ an de 
man, die de Ieren kerstende. 

De verhouding Ier-Brit kan niet beter 
geïllustreerd worden dan met een (ier
se) mop. 

Een ierse politieagent deed zijn best 
om een kandidaat zelfmoordenaar te be
letten van een wolkcnkiabbei \jin Man
hat tan te springen. 

« Denk aan je liefje ». riep hij tot de 
man. « Heb geen liefje », was het ant
woord. « Denk aan je vader en je moe
der o, pleitte de « cop ». (( Ik ben ^vees ) \ 
zei de moedeloze man. « Deuk aan de 
hedigen \ an Ierland », smeekte de uet . 
<( Waarom zou ik. Ik ben een Enaels 
man ». <( Spiing dan, bastaaid. spiiiig ». 

De \erc) ing voor de engeKc St. Pa
tiick is geen uniek feit in de humoivolle 
geestesweield van de Ieren. De ierse gro
te man van de twintigste eeuw. de grond
legger \ an de onafhankelijkheid De Va

lera is in de Verenigde Staten geboren. 
Zijn vader was een Spanjaard en zijn 
moeder een Ierse. De pionier van de op
stand van 1916 dankt zijn leven hieraan. 
Toen de Engelsen hem gevangen namen, 
konden ze hem niet- hangen omdat hij 
in de V.S.A. was geboren. 

Men kan de Middeleeuwen niet be
grijpen zonder de vroege geschiedenis 
van Ierland te kennen. Gedurende de 
eeuwen, die liggen tussen de kristene 
oudheid en de hernieuwing \nn de Ka-
rolingers, toen de grondvestingen van 
Middeleeuws Europa werden gelegd, 
hadden alleen de Ieren een bijdrage te 
leveren die nieuw was en die voortduur
de. De kristene oudheid was in Iciland 
dooigedrongen onder buitengewone om
standigheden en de integratie ervan in 
de ieise kui tuur weerstaat elke veigelij-
king. Op zijn beurt werd het ki istene 
lei land gedurende eeuwen het geeste
lijke bruggenhoofd van kontinentaal 
Euiopa. 

Over geheel West-Europa zijn de spo 
ren te vinden van de ierse monikken, 
die getuigen over de geschiedkundige 
missie van hun land. 

Onmogelijk te zeggen hoe sterk de 
kiistene aanuezigheid in lei land was in 

het begin van de 5de eeuw. Niemand ge
looft vandaag nog de legende volgens 
dewelke de heilige Mansuetus van Tou l , 
IVde eeuwse bisschop, een Ier was. Van 
de beruchte afvallige Pelagius, wiens ak-
tiviteiten vallen tussen de jaren 384 en 
418, wordt eveneens gezegd dat hij een 
Ier was. Zeker is het dat zijn kommen-
taren op de brieven van St. Paulus in 
Ierland op het einde van de IXde eeuw 
bestudeerd werden. 

Hoe dan ook, er moeten in 431 genoeg 
kristenen in Ierland geweest zijn want 
de paus zond er in dit jaar een bisschop 
heen om een kerk te organizeren. Een 
tijdgenoot. Prosper van Aquitanië, 
schrijft dat jaar in zijn annalen : « Naar 
de Ieren die in Kristus geloven, wordt 
door Paus Celestijn Palladius gezonden, 
die hun eerste bisschop is ». Men is ge
neigd deze maatregel van de paus in 
verbinding te brengen met een andere, 
die hij nam op suggestie van Palladius, 
namelijk de zending in Brittannie in 
429 van de bisschoppen Germanus en 
Lupus. Deze missie staat eveneens aan
getekend in Prosper's annalen. Palla
dius, die deken was van de roomse kerk, 
wilde de gevaren van een heroplev ing 
van het Pelagianisme in Brittannie te
gen gaan. Hij wilde misschien eveneens 
de verspreide kristene gemeenschappen 
in Ierland beschermen. 

Van Palladius wordt niets meer ver
nomen. Een aantekening van Piosper 
van Aquitanië schijnt erop te wijzen 
dat hij zi|n taak volbracht, maar de 
ierse traditie heeft hem veel zorgen ge
baard In de legende van .St Patück 
staat hij in donker kontrast met de 
schitterende figuur van de nationale 
apostel. Palladius stichtte d u e keiken 
maai ontevreden over de geringe voor
uitgang verliet hij Ierland en stierf op 
weg naar Rome. Volgens een andeie 
versie stierf hij als maitelaar. Palladius 
kan beschouwd worden als de organiza-
tor, niet als de missionaris. In ieder ge
val was hij niet de man, die de Ieren 
zouden blijven vereren als hun « apos
tel )). Deze eretitel kwam een Bi it toe. 
die veitrouwen had in zijn heilige roe 
ping en die zich gans gaf aan de taak 
die hij op 7ich genomen had in zijn hei
lige roeping. 

Die man was St. Patrick. 
Volgens de geschiedschrijving kwam 

Patrick, opvolger van Palladius, naa r 
Ierland in 432 en stierf hij er in 461 of 
omtrent 492-3. Het is waarschijnlijk daf 
het eerste opgegeven jaartal van zijn 
overlijden het juiste is. Zijn geboorte 
•wordt omtrent 385 berekend. Patrick 
zelf vertelt ons dat hij de zoon is van 
een decurio (ouderling) in een stad van 
Rooms Brit tannie. De stad wordt nieÉ 
vernoemd maar Patrick zegt, dat zijn va
der Calpornius een landgoed bezat na
bij deze stad, in een plaats die hij Ban-
navem Taberniae noemt, Berniciae leest, 
(Ravenglass in Cumberland, op de wes
telijke kust van Groot-Brittannië, ten 
zuiden van de Clyde). Tijdens een kor t 
verblijf op het landgoed van zijn vader 
viel de jonge Patrick in de handen van 
ierse piraten, die deze streek sinds het 
vertrek van de romeinse legioenen on
veilig maakten. Maar laten we Patrick 
zelf aan het woord : 

« Ik ben Patrick, zondaar en onwe
tend man, de minste van de gelovigen 
en door velen veracht. Mijn vader was 
Colpornius, een deken, zoon van Poti-
tus, een priester van het dorp Banna-
vera Taberniae ; hij bezat een nabijgele
gen landgoed en daar werd ik gevangen 
genomen. » 

Patrick was toen zestien jaar oud. Hij 
verbleef zes jaar als slaaf in de omge
ving van de Slemishberg in Antr im, 
waarna hij terugkeerde naar zijn ge
boorteplaats. In gevangenschap had hij 
niet alleen de weg naar Ierland, maar 
ook de weg naar God gevonden. Laten 
we hem zelf aan het woord in zijn « Con
fession », een van zijn weinige geschrif
ten. 

« Ik kende de ware God niet. Ik werd 
gevangen gevoerd naar Ierland met dui
zenden mensen en wij verdienden het 
want we keerden ons van God af en ge
hoorzaamden onze priesters niet, die ons 
onze redding voorhielden. En de Heer 
bracht de wraak van zijn toorn over ons 
en verspreidde ons onder alle volkeren, 
tot het uiterste einde van de wereld 
waar ik niets beteken tussen vreemden ». 

Patrick hoedde de schapen en bad. 
« En mijn geest was zo verlicht dat in 

één enkele dag ik wel honderd gebeden 
zegde, en nog eens zoveel *s nachts, en 
dit ook wanneer ik in de wouden of in 
de bei gen verbleef. « 

Patrick vertelt verder over zijn avon
turen. Hoe hij na zes jaar de vlucht 
nam en hij door heidense ierse zeelui 
naar Engeland werd meegenomen. Na 
drie dagen zetten ze voet aan land en 
zwierven dan achtentwintig dagen door 
een verlaten streek. Ze waren de uitput
ting nabij en de kapitein zei tot Pa
trick : « Zeg me, kristen, je zegi dat je 
God gioot is en almachtig. Waai om bid 
je dan met voor ons? Je ziet. we heb
ben honger en het is waarschijnlijk dat 
we nooit meer een levend wc/cn nullen 
zien ». 

Patrick antwoordde : « Heb vertrou
wen in de Heer, mijn God. want niets is 
onmogeli|k voor hem x. Dezelfde dag 
liep hen een kudde wilde zwijnen over 
de vvj^gjr^ de zeelui doodden er veel. Ze 
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rustten twee dagen en ook de honden 
kregen hun deel, verschillende van hen 
waren van u i tput t ing gestorven. Van 
toen af ontbrak hen niets meer. Ze von
den ook honig en een van de zeelui z e i : 
« Dit zal ons offer zijn tot de Goden ». 
E n Patrick voegt eraan toe : « God zij 
dank, ik heb er niet van geproefd ». 

T e r u g in Brit tannia, aldus Patrick in 
zijn « Confession », kreeg hij vizioenen. 
Een man wiens naam Victoricus was, 
gaf hem brieven en hij opende de eer
ste waarvan de eerste woorden waien : 
the voice of the Irish. En aldus Patrick 
H op het ogenblik dat ik de brief las, 
hoorde ik hun stemmen « we smeken je 
jongen, kom terug onder ons » . 

Voor hoeveel waarheid en verbeelding 
spelen in Patrick's Confession, laten we 
in het midden, maar hiermede is genoeg 
aangetoond dat niet de koude, ortodok-
se Palladius maar wel de vurige Patrick 
« de » man van de temperamentvolle 
Ieren moest worden. 

Patrick zegt ons niet waar hij zijn 
kerkelijke vorming kreeg. 

Waarschijnlijk in Gallic en Italië. O p 
het einde van zijn leven wil hij terug 
naar Gallic om er « the saints of the 
Lords » op te zoeken. Het kan historisch 
juist zijn dat hij een discipel was van 
de bisschop van Auxerre (in ambt van 
418 tot 448), de H. Germanus. 

De groei van de kloosters werd door 
Patrick beschouwd als een van de mooi
ste vruchten van zijn missioneringswerk. 
Tweemaal in zijn geschriften zegt h i j , 
nagenoeg met dezelfde woorden « De zo
nen van de Ieren en de dochters van h u n 
koningen zijn monnikken en bruiden 
van Kristus ». 

Niettegenstaande al zijn liefde voor 
zijn bekeerlingen, niettegenstaande hij 
« glor) ing in Christ » kon terugblikken 
o|) de \ ruchten van zijn missionerings
werk, bleef Patrick, bisschop van Ier
land, iu zijn hart een « Romein ». Hij 
voelde zich één met het Romeinse Kef-
zeiiijk, maar een Romein in balling
schap. Zijn leven in Ierland was voor 
hem een « tweede gevangenschap » 
(Confession) na de eeiste in zijn jeugd. 
Maar het was een gevangenschap van 
de geest, die hij vrijwillig aanvaaidde : 

« Zelfs als ik wenste ze te verlaten (de 
Ieren) en terug naar Brit tannié, naar 
mi)n land en mijn volk zou gaan, en 
ook naar Gallic om mijn broeders en 
het aangezicht \ an de Heiligen van mijn 
Heer te zien — God weet hoezeer ik dit 
verlang — ben ik gebonden door de 
Geest, die zal getuigen tegen mij zo ik 
het doe, zeggende dat ik schuldig zal 
zijn; en ik ben hevieesd de arbeid te ver
liezen die ik begonnen ben — neen, ni^t 
ik maar Kristus de Heer die me 2;evraaö:d 
heeft hierheen te komen en voor de lest 
van mijii leven bij lien te blijven /o de 
Heer dit wil ». 

Hier spreekt de missionaris die voor 
het heil van God zijn land voorgoed 
heeft vcilateii die viijvvillige balhng-
schap heeft geko/en en zich opoffert 
voor de redding van anderen. Was Pa
trick tevens het prototvpe van de ieise 
wereldburger '> 

Tijdens zi)n be/oek aan let land zei 
J o h n Fitzgerald Kennedy, de amerikaaa-
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se prezident wiens veire vooiotidei Biian 
Boru van de clan O k e n e d y in de 11de 
eeuw geschiedenis maakte toen hij bij 
de slag van Clontai t de Noormannen 
versloeg : « De meeste landen expoite
ren olie, staal, ijzer of goud, andeie lan
den voeren graan uit, maar Ierland heeft 
maar één exportait ikel : dat zijn de Ie
ren zelf. Ze hebben zich in al de staten 
van Amerika verspreid en de Verenigde 
Staten zijn voor hen gastvrij geweest 
maar ik geloof dat het niet unfair is te 
zeggen dat zijzelf gastvrij geweest zijn 
tegenover de Verenigde Staten met ons 
h u n dochters en hun zonen te schen
ken ». 

De legende als zou St. Patrick het mis-
terie van de Heilige Drievuldigheid ver
klaard hebben aan de hand van een 
driebladig klavertje, heeft Ierland zijn 
nat ionaal embleem, de shamrock, ge
schonken. Dit moet echter niet al te ern-
tig genomen worden want uit het voor
gaande blijkt dat St. Patrick geen sim
pele geest was die voor een primitief 

volk pi.edikte, maar wel een vooizithtig 
man die het geloof veikondigdc aan een 
\olk met een kompleks en zeer tiaditio-
neel sociaal systeem. 

De ierse apostel overleed te Saul, nabij 
Downpatiick, waar hij zijn eerste kerk 
had gebouwd. Toen reeds was het suk-
ses van zijn missiewerk veizekerd, maar 
het was in de twee eeuwen na zijn dood, 
dat zijn aibeid tot volle ontplooiing 
kwam. Ierland was toen bezaaid met 
kloosteis en de titel «Insula Sanctorum», 
waaronder het in bijna heel West-Euro
pa bekend was, was geen dichteilijke 
veibeelding, maar werkelijkheid. 

Toen St. Columba Ierland verliet voor 
lona in 563 weid hij de voorloper van 
een schaar missionarissen en predikers 
die gedurende vele generaties West-Eu
ropa zouden missioneren en er een tra
ditie van heiligheid en prediking ach-
teilieten die tot de huidige dag leven
dig is gebleven. 

Om het misschien met simplistische 
maai ierse geestigheid te zeggen : wc 

— ~ — — — ,3 
kunnen de ierse bannelingen indelen ii 
deze die heiligen waren, in deze die g« 
leeiden waien, in deze die én heilig éi 
geleerd waren en in deze die geen vai 
beide waien. Geografisch is het zo da 
de Ieren vooral tijdens de 6de en vroe 
ge 7de eeuw naar Engeland togen, naaj 
Fiankii jk en België tijdens de tweedi 
helft van de 7de eeuw, naar de kate 
draalsteden van Noord Oost Frankrijl 
en de zuidelijke Nederlanden (Laon 
Luik, Aken, Reims, Kamen[k) in de 9d« 
eeuw, naar het grensgebied van Lotha 
ringen en het Rijnland van het midden 
van de 10de tot de 11de eeuw en naai 
Zuid-Duitsland van de 12de eeuw. D« 
Rijn volgend bezochten de Ieren Cen 
traal Euiopa en bereikten ze de Donau 
en zijn bijnvieien. 

St. Faolon (in België gekend als Feuil-
Icn), broeder van St. Fursa en eeiste 
abt van de ierse gemeenschap van Pé-
ronnes, kwam naar Nijvel waar St. Ger-
tiudis omstreeks 640 een dubbel kloostei 
naar ierse regel had gesticht Rond 652 
stichtte Feuillen een klooster voor leien 
in dezelfde streek, te Fosses Rovers sloe
gen hem neer te Le Roeulx bij Fosses in 
655. De abdij, later een koiiegiale kerk 
is nu de parochiekeik. Elk 7de jaar op 
25 september worden de relikuiecn van 
de heilige plechtig rond de vroegere ge
bieden van de kloosteigemeenschap ge
dragen, een plechtigheid die bijna d? 
ganse dag duur t . (La niarthe de St. 
Feuillen.) Na wereldooilog II gebeurde 
dit in 1949, 1956 en 1963; een gebeuite-
nis die een 50.000 mensen op de beea 
brengt. 

Foto biz. 1 2 : 
een gezicht op Killarney. 

Foto bIz. 13 : 
het mooie landschap van Rock 

of Cashel in het graafschap Tip-
perarg. 

(Vervolg toekomende week) 

file:///ruchten
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haar eSgeniVlIJsie 
™*if 

Jan en Elly, een jong echtpaar in een vlaams stadje. Hij uit Ben Haag, zij uit 
Maastricht. Twee zoontjes, waarvan één in België geboren. Bijna twee jaar ver
blijf in dit land. Stof voor steeds weer vergelijkingen, genuanceerder oordelen en 
nieuwe interessepunten. Winkelen, kranten lezen, vrienden hebben aan beide kan
ten van de grens. Veiandert het wat van je kijk als Nederlander ? Met die vraag, 
stappen we de huiskamer binnen. 

KOFFIEKLETS MET 

NOORDERBUREN 
H O E STAAT EEN N E D E R L A N D E R 
T E G E N O V E R EEN B A A N IN 
BELGIË ? 

« Als j e zegt : « Ik ga naa r België », 
valt er een stilte. België is geen per-
spektief. Als je naar het bui tenland 
gaat, behoor je serieus te emigreren. 
België is niet erg anders . Wel wat ach
terlijk. Voor Holland is dit vooroordeel 
nog iets groter . Het har t van Neder land 
klopt in Holland. Daardoor krijg je een 
zeker isolement t.o.v. andere delen van 
je eigen land, hoewel de grenzen hier 
vervagen, m a a r zeker ten opzichte van 
het bui tenland. 

WELK BEELD HEEFT DE 
NEDERLANDER VAN BELGIË ? 
— Het beeld is niet zuiver, wegens de 
gebrekkige berichtgeving. E r word t 
geen onderscheid gemaakt tussen 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Men 
weet dat er Walen en Vlamingen zijn, 
m a a r waar ligt die grens piecies ? Het 
beeld van de Belg, w o i d t geassocieerd 
met Frans spreken, goed eten en grote 
au to ; een B betekent grote bak. Ook 
me t voetbal, wielrennen en duiven. De 
schaarse berichtgeving is vrij negatief. 

Om een soort nationaal samenhorig-
heidsgevoel aan te kweken, moesten 
België en Nederland zich tegen e lkaar 
afzetten als tegen een soort vijand. 

H O E H E B J E D A N DE S T A P 
OVER D E S T R E E P K U N N E N 
ZETTEN ? 
— Als katoliek meen je toch gemakke
lijker geïntegreerd te raken. Ook door 
de taal voel je je makkeli jker thuis . Bo
vendien was daar Maastr icht als tussen
schakel We hadden ook wel een p a a r 
kontak ten met Belgen die ons simpa-
tiek leken, met een Waal, met een Vla
ming, zo één van het gezellige t ipe. 

WELKE INDRUKKEN HAD J E 
BIJ DE EERSTE KENNISMAKING 
MET J E N I E U W E L A N D ? 
•— De Boudewijnsnelueg vonden we 
fraai met al die verscheidenheid in de 

aanplanting, de vormgeving van al die 
bruggen. Zoiets verwacht je niet. Ant
werpen gaf een volwassen s tads indruk , 
een beetje overdonderend. Vooral door 
het verkeer zonder fietsers. Het r i tme 
ligt hoger. Ook op de weg « t rekt ieder
een zijn plan » (die u i tdrukking leer je 
hier wel) . Wat aanvankelijk « wild » 
lijkt, bli jkt achteraf soepelheid te zijn 
en je went eraan. 
— Op zoek naar een vestigingsplaats, 
kwamen we te Lokeren. De schrik sloeg 
om ons har t . Smalle s t raten, mensen 
die op de stoepen zitten, net als bij ons 
in de ach terbuur ten . Ook H a m m e was 
in dat opzicht een koude douche. Men 
li)kt hier minder smaak te hebben, al-
tans naar neder landse inzichten : daken 
en beschildering in alle kleuren, 
schreeuwende reklames (men leurt ook 
met de bijbel via aanplakbi l je t ten) , 
l intbebouwing, grote dure kas ten naas t 
k ro t ten enz. allemaal afwisselend en 
rommelig, m a a r helemaal niet vuil. 
Schoon en zindeliik als in Neder land 
en dat verbaast je . Waarschijnli jk om
dat we langs de mooiste kant binnen
reden, werd Sint-Niklaas een meeval
ler. Al doet die rode baks teen raa r aan. 
Die zie je bij ons vooral in de achter
buur ten . In Nederland leef je in een be
paalde b u u r t met je eigen standgeno
ten. Hier is dat veel vrijer en simpatie-
ker. Dat zagen we naderhand in. Wel 
viel het ons op dat lang niet alle huizen 
over waterleiding beschikken. Maar de 
huizen zijn ruim, mooi afgewerkt; heb
ben grote kamers en de h u u r ligt niet 
al te hoog. Maar de winkeltjes zijn vaak 
klein, vies en rommelig en de kafees op
vallend talri jker. 

EN HOE ZIE J E D E M E N S E N IN 
V L A A N D E R E N ? 

— Wel, de vrouwen zijn veel aktiever 
achter het s tuur en werken meer bui
tenshuis m a a r de zelfstandigheid valt 
over het algemeen tegen. Gehuwde 
vrouwen laten zich begeleiden door hun 
moeder als ze naar de dokter gaan ! Ze 
gaan weinig uit met hun man samen en 
met hen wordt door de bedrijfsleiders 

Norman Harlnell, kleermaker van het Hof te Londen toonde zijn eerste heren-
kollektie : geruit kostuum met Mao-ktaag en schuine zakken (links) en een ge
ruite overjas op effen pak (rechts). Het ensemble van de jongedame werd even

eens bij Hartnell ontworpen. 

geen rekening gehouden. De jeugd is 
minder ontvoogd dan in Nederland, 
meer honkvast . Maar je hebt totaal 
geen last. Tegenover al die uniformen 
op zondag sta je wel skeptisch. Ander
zijds is het beslist gunstig dat het \e r -
emgingsleven vat heeft op de mensen. 

WAT VIND J E VAN D E 
VLAMING ? 

— Een Neder lander komt op voor zijn 
recht en heeft overal zijn mening over, 
al lijkt hij helemaal niét zo principe-
vast als het er op aankomt . Hier heb 
je agressieve ui tschieters en onderdani-
gen. Dat moet ergens met het opvoe-
dingssisteem te maken hebben. Verder 
word t meer gegeten, gedronken en ge
snoept. Vlamingen hebben beslist meer 
echte ee tkul tuur : meer verscheiden
heid, betere verzorging. Ook meer ka-
feekultuur. Daaruit hebben ze mis
schien dat al te familiaire overgehou
den. Schouderkloppen, handen schud
den, voornamen noemen. Ons maak t 

WERVELWIND INGA 
Aan hel hoofd van het onlangs op

gelichte depaitement isociale zaken» 
bij de UNO weid X>pas een 52-jari-
ge Zweedse vrouw benoemd. Inga 
Thorsson, geruime tijd hoofd van de 
afdeling sociale zaken van de slad 
Stockholm. Deze ziveedse dame was 
eveneens reeds ambassadeur in Is
rael, regelingsadviseur voor de op
leiding in de onticikkelingslanden en 
sedeit 1952 vooizitstei van het De-
mokiatisch Vioituenveibond van 
Zzveden. De sliijdbare en stnjdlus-
tige vioinv IS een der meikwaaidig-
ste Zweedse viVuwen van het ogen
blik. Omwille van haar rusteloze ak-

ttviteit kreeg ze de bijnaam vdh 
€ weivelwmd Inga >, ondei uelke 
naam ze zowel in haar eigen (socia
listische) partij als in buigerlijke 
klingen eet dei beiuchl dan geliefd 
was. 

Als dochter van een x'ooiaanslaan
de ambtenaienfamilie kwam ze reeds 
vroeg in veizet tegen de buigeilijke 
of)vallingen en zette ze zich vioeg in 
V001 de gelijhberechliging der viou-
wen m staatsdienst Inga Thorsson 
dwong diveise maaliegelen af ten 
vooidele van ongehuwde mVedeis en 
zoigde ook voor een geschakeerder 
wetgeving inzake jeugddelikwentie. 

Ook stond ze in voor een heivoiming 
van de wetgeving op de ondei bre
king van het aibeidskontiakt inge
volge zwangeiscltap. Ze is took voor
zitster van de zweedse advieskommis
sie voor het gezin, deskundige voor 
viouwelijke aangelegenheden in liet 
intei nationaal ai beidikomitee, een 
veelheid van aktiviteiten en ftink-
ties die haar goed hebben vooi be
reid op het UNO-ambt dat haai 
tans te beui t viel In opdincht van 
haai legeiing oigaiiizeerde ze enkele 
jaien geleden in veisclieidene afii-
kaanse staten scholen voor de oplei
ding van afiikaanse viKiinven. 

Een modeine viomv, die van aan
pakken tveet en zich sociaal uiteist 
verdienstelijk maakt. Zo zouden er 
meer moeten zijn ! 

dat wantrouwig. Op zakelijk gebied 
zijn ze gewiekster; zij kopen gronden 
aan, spekuleren. Dat kan ook. Men kan 
hier ook zelf bouwen en men doet het . 
Over 't a lgemeen laat men een ande r 
zijn gang gaan, is men verdraagzaam. 

WAT DENK JE OVER 
DE KERK HIER ? 
— Een verschr ikking ! De pr ies ters 
waa rmee we in kontak t kwamen, wa
ren autor i ta i r . We voelen ons hier niet 
thuis in de kerk. Je komt er gebroken 
uit. Die onmogeli jke sta-lig-stoelen. E n 
dan die p reken ! In de k raaminr ich t ing 
gaat het doopsel in serie. De kapelaan 
deed he t kenneli jk tegen zijn zin en 
was op tien minu ten klaar. Als je wei
gert het kind te laten opdragen aan 
Maria, s toppen de nonnen toch heime
lijk een skapul ier onder het kussen. In 
Neder land w o r d je s te rker be t rokken 
Je vindt wel een moderne parochie 
waar je te recht kan. Aan de st icht ing 
van een nieuwe parochie gaat een hele 
sociologische aanpak vooraf. 

WAT D E N K J E OVER D E 

VLAAMSE PROBLEMATIEK ? 
— In Neder land heeft men het alt i jd 
over de vlaamse eks t remis ten — m e n 
heeft daar t rouwens minder belangstel
ling voor Vlaanderen dan omgekeerd — 
maar dat is slechts waa r voor enkelen. 
De tegenpart i j lokt het t rouwens u i t . 
Als je die federation des f rancophones 
bezig ziet ! Je gaat de vlaamse zaak als 
een sociale kwest ie zien en je kri jgt 
daa r dan een gevoel van verbondenheid 
met de Vlamingen. De taals tr i jd is een 
soort — onbewus t — subl imeren van 
de agressie tegen de man die het ver 
geschopt heeft ». 

Hebt u ook niet de indruk, beste leze
res en gebeurl i jke lezer, dat de ziens
wijze van Jan en Elly schril afsteekt te
gen de veelal gangbare stellingen bo
ven de Moerdijk ? Zij lezen geregeld 
« WIJ ». 

N . MAES 
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RESEARCH IN L 
Onlangs stelde de « Research Group Hasselt » ten toon in « Cariatide » te Brus

sel. Er zijn zo van die veralgemeningen of hardnekkige oude voorstellingen, die 

door de nooit aflatende evolutie plots voor verrassingen zorgt. Het is nog steeds 

in Vlaanderen bij velen een ingeburgerde overtuiging dat Limburg een « achter

lijke provincie » zou zijn. Hoe zeer deze gouw ook te kampen heeft met een sliuk-

turele werkloosheid en stagnatie, toch heeft de tijd er niet stil gestaan en is er in 

de geesten een halve revolte bezig, wat vooral verklaaibaar is door het hoog ge

boortecijfer en het grote aandeel van de jeugd in de totale bevolking. Het is dan 

ook niet te verwonderen, dat nieuwe ideeën het in Limburg doen, omdat nieuw 

en jeugd bij mekaar behoren. 

i 
Dat hebben we nog eens kunnen na

gaan bij een bezoek aan « Research 
Group Hasselt ». We hadden reeds ken
nis gemaakt me t enkele jongeren van 
deze groep en het had ons aangenaam 
verras t , zoveel teoret ische kennis over 
he t gebruik en het « leven » van mate
r ia len in de schi lderkunst bij deze jon-
gei"en aan te treffen. Het was opvallend 
hoeveel die jonge mensen afweten van 
oude « recepten » en hoe ze deze ken
nis in nieuwe vormen toepassen, aan
gevuld of vermengd met nieuwe mate
rialen, waa rdoor nieuwe technieken 
onts taan . Met een « Research Group » 
hee l t Hasselt aanslui t ing gevonden bij 
de algemene beweging, die in de kuns t 
en in de vormgeving in het algemeen 
on ts taan , een beweging die koortsach
tig zoekt naar een eigen beschavings
beeld, nu eens radikaal met het verle
den breekt , dan weer oude ervaringen 
t rach t aan te wenden in de schepping 
van een nieuw kultureel imago. 

Onder leiding van de heer Vander 
Meersch — die zelf werk tentoonste l t 
•— zijn ettelijke hasseltse jongeren in 
deze beweging aktief geworden. Hij 
zelf beweegt zich in een soort abst rahe
rend « t r igonometr isch » kubisme met 
een zeer s terk gevoel voor kleuren, die 
hun rol spelen in de algemene bepal ing 
van de kompozit ie en van de spanning, 
die hij wil oproepen. Men denkt een 
ogenblik aan Mondriaan, maar dat is 
m a a r een bazis, een ver t rekpunt . De 
a b s t r a k t e schi lderkunst heeft dan toch 
die verdienste gehad dat ze het kolo-
r is t isch engagement in verwante of 

Viool in aluminium, gebouwd in 

Amerika : het instrument heeft 

een andere klank, maar volstrekt 

geen metaalklank. 

zelfs tegengestelde r icht ingen heeft 
versterkt . Dat is bij een Vander 
Meersch duidelijk na te gaan. Het is 
zelfs vaak zo s terk u i tgedrukt dat er 
een re l ié l indruk onts taat , p rakt i sche 
toepassing van een teorie over de kleu
ren en he t opt isch bedrog. Dat deze le
r aa r zijn leerlingen grondig onder han
den heeft genomen bleek niet alleen 
uit de tentoonstell ingen zelf doch ook 
uit de technische bagage, die ze meedra
gen en soms zeer welsprekend uit de 
doeken doen. 

Een van die leerlingen is Jan Withofs, 
een jongeman die de verniet igende 
krachten van deze gemekanizeerde tijd 
aanvoelt en aan dit schrikgevoel ui t ing 
geeft in doorgaans grote panelen, waa r 
de mekanische toestellen tot levende, 
koude wezens uitgroeien en soms in de 
ru imte geslingerd aan dit vernietigen
de werk geen einde maken. Men ver
moedt in alle werken van Withofs een 
menseli jke aanwezigheid, zonder dat 
deze ui tdrukkel i jk tot uit ing komt . Het 
is een knap staalt je van suggestief ge
voel onderl i jnd door de keuze van de 
kleuren : blauw-groen-geel met rode 
aksenten, die het schükgevoel of de 
suggestie van gevaar onders t repen als 
alarmsignaal . In Withofs s teekt een me-
tafizisch talent da t stellig de reakt ies 
kan sintetizeren van de huidige mens 
tegenover een technologische ontwik
keling, die hem overspoelt en waarop 
hij zuiver menseli jk gezien alleen met 
onmacht reageert . Dit bek lemmende 
beeld noopte Withofs tot een stelling-
name, die t ipisch mode rn is, gespeend 
van poze en wars van vals patos . 

Bij Helene Keil stellen we een kos-
mogonaut ische inslag vast, in zwart
wit, met bepaalde « wendingen » die 
t ipisch vrouwelijk mogen heten en die 
bij vb. bij de toeschouwer het beeld 
van « he t ba ren » oproepen. Ook hier 
is alles vormeli jke suggestie, die al te 

nadere omschrijving of betiteling ver
mijdt en het aan de ki jker overlaat, 
zelf een n a a m te vinden. Ten slotte stel
len we een zeer zuiver gehouden tech
niek vast, t rouwens een algemeen ken
m e r k van deze « school ». 

Hugo Duchateau huldigt een cere
braa l konst rukt ivisme, werk met Fin-
gerspitzengefühl doch roept zonderling 
genoeg bepaalde reminiscenties aan het 
land en zijn bewerking op. Op het eer
ste gezicht gaan dergelijke elementen 
niet samen en toch overheerste bij ons 
deze gemengde indruk. Jos Jans en A. 
Sprankdis ten slotte verzeilden meer in 
het experimentele, soms het experi
ment om het experiment , de eerste me t 
houten en metalen konstrukt ies , betrek
kelijk gaaf van afwerking, laatst ge
noemde met gouaches of een techniek 
die er op lijkt en waarbi j hij soms in 
een « pralinesfeer » verzeilt, een onge
lukkig woord voor een ongelukkige ont
sporing. 

Deze laatste vaststelingen belet ten 
niet da t we « Research Group Hasselt » 
een boeiend experiment vinden én om
wille van de plaats , waar het gebeurt , 
én omwille van het reeds bereikte re-
zultaat. Het wijst op een ernst in een 
kulturele aktiviteit, waar de publ ieke 
opinie deze doorgaans niet verwacht en 
op de reeds zo vaak gemaakte vaststel
ling, dat niet alle jeugd een leeglopers
mental i tei t huldigt, doch ernst ig zoekt, 
hier naa r nieuwe vormen, naar nieuwe 
ui tdrukkingsmogeli jkheden en zelfs 
naa r een nieuw vakmanschap, nog een 
element dat in de drang naar vernieu
wing zo dikwijls in de verdrukking is 
geraakt . Hoe koel-celebraal de totaal
indruk ook moge zijn, een werk als da t 
van Withofs is daa r om te getuigen 
voor de onverwoestbare sensibiliteit 
van de mens, ook in een tijd, die e r de 
— vooralsnog tevergeefs — de negatie 
wil van zijn. 

R.C. 

TONEEL TE BRUSSEL 
In het jamhjks K.V.S.-Feilival 

komt de toneelgroep « Centium », 
uit Amsleidam, aan de beuH met 
vijf stukken : « Volpone », van Ben 
Joiison (twee vooistellingen), «Won-
neer heb je mijn moeder voor het 
laatst gezien f > van Chi isl^pher 
Hampion (tit.ee vooi stellingen), 
« Slip peis » van Alan Ayckbouin 
(vijf voot stellingen), « Een dag uit 
de dood van verdomde Loewietje » 
van Peter Nichols (één vooistelling) 
en « Geied > van Edward Bond 
(twee voorstellingen). 

Het « Piccolo Tealii) dt Milano » 
geeft een vooistelltng van « Ai tec-
chino, servitoie di due padroni » 
(De knecht van twee meesters) van 
Goldoni en het « Wiener Burgthea
ter T> brengt een Posse van Johann 
Neslioy : « Einen ]ux will er sich 
machen ». 

De eeiste drie hebben we reeds 
gezien : zoals ieder jaar is het eert 
festijn geiüorden van ware, door
voelde toneelspeelkunst, waai van we 
weikebjk hebben genoten. 

« Volpone » (de Vos) is de zinne
lijke, sterke levensspeler, die zich 
doodziek voordoet om zijn valse 
vnendcn, door de ergste lage stre
ken, alles te kunnen ontnemen. Hij 
is bezeten door de geldjacht, even
zeer als de anderen, allen schoften, 
xuaaivan de hebzucht zo af te schep-

r" 

pen is : sterk doorgeiAoerde tipen, 
maar geen werkelijke « menseri Ï . 

« Wanneer heb je voor het laatste 
mijn moeder gezien ? » is een m)o-
dern werk van de tivintigjarige en
gelse schrijver Hampton. Modem in
derdaad : de angry young men in ak-
tie ! 

Het gaat over de botsing tussen de 
hedendaagse en de oudere generatie, 
waaraan deze laatste ten onder gaat. 
zo stelt de auteur het tenmirute voor. 
De oudere generatie verpersoonlijkt 
hij door de nog jonge trfoeder, die 
eerst onbewust van het verderf, mee
doet, om de dood te zoeken wanneer 
ze zich bewust wordt van het a- in 
immorele, het on- en tegennatuur
lijke, het verbijsterend koude, onver
schillige, hardvochtige en — in hare 
en onze ogen — onmenselijke van de 
angry young men. 

Deze zijn lui, vuil, pedant, willen 
niet werken, zijn geestelijk minder
waardig, verwaande drinkebroers, 
zonder fut of bezieling, maar de 
mond steeds vol met eindeloos en 
aanmatigend gezwets : zij durven of 
kunnen het (normale) leven eenvou
dig niet aan! Maar de leidende fi
guur is homoseksueel! 

We begrijpen dat « Centrum » 
graag een gevarieerd oeuvre komt 
vertonen : maar dergelijk kotsmisse
lijk — en grotendeels op aanstellerige 
effektjagerij en belabberde gascon-
nade afgestemd werk zou men ons 
best sparen, het mag dan nog sterk 
en gaaf zijn opgebouwd en de ver
tolking nog zo goed. Het spijt *ons 
dit moeten te herhalen, want het 
wordt een gewoonte. 

« Slippers » ; het derde stuk is 
een licht en luchtig spelletje van 
Ayckbourn, die meent dat de Engel
sen in de knoei geraken en verstrikt 
in hopeloze situaties, omdat ze te
rughoudend zijn en niet zeggen wat 
ze bedoelen om elkaar niet te kwet
sen. Het komische is hierXip berekend, 
maar ook op dr klassieke « verwis
seling » van penonages, daar ze niet 
weten met wie ze te doen hebben • 
handig in mekaar gestoken geval
letje, sterk vol gehouden met tal van 
verrassingen en doorweven met een 
fijne, stille, specifiek engelse humor, 
die kostelijk is en waaraan men zich 
onweerstaanbaar overgeeft. Een zeer 
genoeglijke en ontspannende aiMnd, 
mede dank zij een vertolking van 
eerste gehalte. In de reeks voorstel
lingen van het « Centrum > kunnen 
we niet elk speler afzonderlijk ver
noemen, maar hier moeten we toch 
speciaal vermelden als het oudere 
paar : Mary Dresselhuys en Hermus 
Guus, die we briljant kunnen noe
men; alles met mate en zeer genuan
ceerd : zegging, intonaties, spel, ges
tes, mimiek, eenvoudig perfekt. 

(Slippers wordt nog gespeeld op 
zondag 12 mei K>m 15 en 20 uur : 
een kans om niet te missen!) 

JV. 

http://tit.ee
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DE MOORD OP HET HESSENHUIS: 

ANTWERPENS 
SCHANDE? 
In zijn « Lied van de Neus » laat schilders t raat zanger Wannes Van De Velde de 

held van de aloude Poesjenellenkelder aan het woord over de urbanistische moor

den die op zijn Sinjorenstad gepleegd worden. Profetisch zingt de Neus : « Breek 

het tnaar af, duw het maar om, dat krot, dat oud Sinjorenkot ». De Neus richt 

zijn protesterende elegie tot « die van het stadhuis ». Het lijkt wel of het gezel

schap van burgemeester en schepenen de pop met de houten kop gehoord hebben, 

zonder echter het weemoedige cinisme van de woorden te begrijpen. Integendeel, 

zit hebben de woorden in de meest letterlijke zin tot realiteit gemaakt en doen 

daar met een stompzinnig entoeziasme mee verder. Men kan hierover verbaasd 

en verontwaardigd zijn, men kan het allemaal goedmoedig op rekening schrijven 

van een meer dan 20-jarige CV.P.-B.S.P.-koalttie waarvan de zelfgenoegzaamheid 

to: barbarisme verworden is, men kan het als spijtig maar onvermijdelijk naast 

zich neerleggen... moest een dergelijke beeldenstormen] niet ontaarden in een 

werkelijke misdaad tegen de stad en haar bewoners. 

de Provincieën (Nederland) die toen 
hun bloeitijd beleefden. 

Hoewel het Hessenhuis een zuiver 
utilitair gebouw was en ook als dusda
nig gebouwd werd (beneden de stallin
gen en stapelplaatsen, boven de wo
ningen van de werklieden), was het een 
biezonder fraai gebouw, mooi van ver
houdingen en versierd met (inmiddels 
verdwenen) torentjes en een borstwe
ring. In de latere eeuwen werd het ge
bruikt voor de kazernering van troe
pen. De stad kocht het Hessenhuis in 
1887 en gebruikte het sedertdien als 
stapelplaats. 

Het Hessenhuis vormt sedert eeu
wen een pittoresk geheel met het klei
ne Godshuis Van Cauwenberghe (door 
Michiel Van Cauwenberghe, Heer van 
Schilde, in 1635 opgericht voor het her
bergen van zes ouderlingen. Tipisch is 
dat de weduwe van deze milde man een 
rente naliet die jaarlijks moest dienen 
als bruidschat voor « twee deugdzame 
meisjes »). In de 17de eeuw werd de 
buurt van het Hessenhuis gedomineerd 
door maar eventjes 24 brouwerijen 
(o.a. De Bel, De Oude Leeuwen en de 
Roode Sonne) die hun water trokken 
van het nog bestaande Brouwershuis. 
Buiten het wat afgelegen Brouwers-
huis rest er in de buurt nagenoeg niets 
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weldra een over onze grenzen reikende 
faam verwierf. 

Deze kunstenaars kregen van de stad 
de zolder van het Hessenhuis als ten
toonstellingsruimte. Nagenoeg zonder 
middelen, maar met een mateloos en
toeziasme hebben ze in amper enkele 
maanden tijd de reusachtige zolder her
steld en omgetoverd tot een droom-
mooie tentoonstellingszaal van enorme 
afmetingen. 

Gedurende jaren werden er tentoon
stellingen gehouden die tot de beste 
behoorden die er in België ooit inge
richt werden. Er werden poëzie-forums 
gehouden, films gedraaid, diskussie-
avonden georganizeerd, enz. 

Persoonlijk herinneren we ons nog 
hoe in die inmense zaal schilders die 
nu een wereldreputatie genieten de 
verfkwast hanteerden, hoe muzeumdi-
rekteurs in jaloerse bewondering ston
den over de mogelijkheden die de Hes-
senzolder bood, hoe van de grootste 
franse en duitse schildeis bereid wa
ren van hun werken af te staan op 
voorwaarde dat ze in een permanente 
tentoonstelling in het Hessenhuis ge-
ëkspozeerd werden, hoe Italiaanse schil
ders van de Zero-groep werken maak
ten speciaal in funktie van de ruimte 
en het licht van het Hessenhuis. In 
nauwelijks drie jaar was het Hessen
huis uitgegroeid tot een kultureel cenr 
trum waar de hele vlaamse avant-gar
de zich thuisvoelde, internationale kon
takten had en ongetwijfeld zeer vrucht
baar beïnvloed werd. Zeker de antwerp-
se experimentele groepen dankten een 
overgroot deel van hun levenskracht 

Het is inderdaad een mesdaad om 
een stad te beroven van een eeuwenoud 
kultuui patrimonium, om een leefbare 
stad te verminken tot een (niet eens 
modem maar) modernistisch monster 
zonder sfeer en ziel, om traditie en 
schoonheid te verkopen aan spekulan-
ten. 

Het hoeft geen betoog dat de voor
uitgang en de eigentijdse uitrusting van 
een grootstad in volle industriële ont
plooiing inderdaad beslissingen noodza
kelijk maakt die niet steeds door ie
dereen gewaardeerd worden. Wat ech
ter nu in Antwerpen, en met enkele uit
zonderingen, in heel Vlaanderen ge
beurt, heeft niets met een urbanisti
sche planning te maken. Het zijn dage
lijkse bewijzen van onkunde, vandalis
me, moedwil en vaak bewuste spekula-
tie. De bewijzen liggen voor de hand : 
wijken die in het kader van het zgz. ur
banistische projekt moeten verdwijnen 
worden naderhand zo willekeurig vol
gebouwd ( of gewoon tot parkeerter
rein omschapen) dat het « projekt » 
enkel als een misplaatste grap kan op
gevat worden In de oude antwerpse 
binnenstad zien we dat er jaarlijks ve
le (soms tientallen) puntgeveltjes, ou
de poortjes binnenpleintjes en derge
lijke gewoon gesloopt worden De hier
bij aangewende techniek is eenvoudig. 
De stad koopt aUe aangeboden oude 
gebouwen op, laat ze een aantal jaren 
grondig vervallen en besluit dan tot af
braak. Restauratie is een woord dan en
kel een stuk of wat heilige koeien van 
het « natuur en stedeschoon » geldt. En 
dan nog... kerken verkeren in een le
vensgevaarlijke staat van ontbinding, 
op de leien worden de bomen gemini-
malizeerd tot natuurhistorische raritei
ten, rond het Steen en het Vleeshuis 
wordt metselwerk gepresteerd dat el
ke rechtgeaarde middeleeuwer het 
schaamrood naar de kaken zou jagen, 
in het stadpark is er niet één wandel
pad van natuurzand meer, enz... 

VERLEDEN 

Terwijl de antwerpse pers (einde
lijk) reageert en de publieke opinie ge
wonnen wordt voor een « red uw stad » 
aktie, treft de stad voorbereidingen tot 
de verkoop van een van haar fraaiste 
gebouwen, het « Hessenhuis ». Over de 
na-verkoop-service moet niet getwij-
efld worden : een subsidie tot afbraak 
en hulp bij de promotie van de toe
komstige « Residence Hesse ». 

Inzoverre de beslissing van het ant 
werps stadsbestuur herroepelijk is, ho
pen we op een reaktie van de gemeen
teraadsleden, de pers en het publiek. 
Graag dragen wij daartoe bij door hier 
even de historische en kulturele waar
de van het Hessenhuis te belichten. 
Reeds in de vijftiende eeuw bestond er 
te Antwerpen een intense handel met 
Duitsland (hoewel Antwerpen geen ech
te Hanzastad was, waren er Hanzakan-
toren gevestigd en droeg de handel met 
Duitsland in ruime mate bij tot de 
bloei van de stad) Speciaal voor deze 
handel werd in 1562 het Hessenhuis op
getrokken naar plannen van Cornells 
De Vriendt (de bouwmeester van o.a. 
het antwerpse stadhuis). Het gebouw 
kwam aan zijn naam naar analogie met 
de benaming der wagens waarmee de 
handel naar en vanuit Duitsland ge
beurde : Hessische wagens. De werk
lieden die zich bezig hielden met het 
laden en lossen van de wagens werden 
trouwens o Hessen » genoemd. In de 
17de eeuw werd het gebouw ook inge
schakeld in de handel met de Verenig-

meer dat ons aan dit glorieuze verle
den van de Hessenwijk herinnert. Dit 
alleen kan een reden zijn om het Hes
senhuis te handhaven (desnoods te 
restaureren). 

HEDEN 

Er is echter nog een andere reden. 
Piëteit voor de resten van een verleden 
kan vaak overbodig zijn. In 1958 werd 
bewezen dat dit met het Hessenhuis 
met het geval is. In de loop van dat jaar 
verenigden zich een vijftigtal kunste
naars in de Groep 58 die als « G 58 » 

aan het klimaat dat in het Hessenhuis 
geschapen werd. Later werden andere 
ruimten van het gebouw in gebruik ge
nomen al « workshop » van een aantal 
toneelmensen. Er bestonden plannen 
om er een experimentele balletgroep op 
te richten, om er een « kreatief atelier » 
voor de antwerpse straatjeugd te in
stalleren. Het is allemaal niet gebeurd 
bij gebrek aan middelen... en de over
heidssteun bleef achterwege. De hele 
prachtige G 58 beweging ging ten on
der, niet aan gebrek aan entoeziasme 
of bloedarmoede, wel aan verwaarlo
zing door de instantie die hier (mits 
heel weinig moeite) hadden kunnen en 
moeten helpen. 

Hoe ook, G 58 heeft bewezen dat het Hessenhuis een geweldige toekomst kan 
hebben. Dat de stedelijke overheid die toekomst gefnuikt heeft is ergerlijk, dat 
zij ze voorgoed onmogelijk zou maken zou onvergeeflijk zijn. Met het Hessen
huis heeft Antwerpen een unieke gelegenheid om een kultureel centrum op te 
richten dat alle steden in Europa onze metropool zouden benijden. Hoe 't antwerp
se stadsbestuur met dergelijke kansen omspringt zal de zeer nabije toekomst 
uitwijzen. 

NIC VAN BRUGGEN 
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TV TV TV TV • TV'TVTVTVTV-TV' 
Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 11 MEI 
IS 55 Zandmonnct ie — 19 00 : L u -
ceot — 19 30 : Het onzichtbare net. 
Fi lm van Dr Werner LCitie over de elek-
t r o visserij — 19 52 • Mededelingen 
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV rvieuws —- 20 25 . Liefde onder hot 
ocfc De zi lveren bru i lo f t — 20 50 : 
Zeskamp Eerste van een reeks van acht 
speiprogramma's v^aoraan telkens a fvaar 
dig ngen ui t zes steden (drie Belgische 
en drie Nederlandse) deelnemen Van-
d€»ag : Rechtstreeks vanui t Halte (Bet-
gte) — 22 05 Echo — 22 35 : M a n m x : 
De prijS voor een vakant ie — 23 25 : 
TV-nieuws 

ZONDAG 12 MEI 

1-4 30 Midas — ISOO • Ah en üe k a -
meei : Naar de woesti jn — i5 15 
Me-^^tercursus met Daniel Barenhoim — 
15 55 • Binnen en bui ten — 18 05 
KIcin klein k 'eutert je Wi] vieren moe' 
der — 18 30 Sportreportage — 19 00 
Family of Man — 19 25 : Het verhaal 
von een Russische moeder Korte sp"o 
t i im — 19 55 • Mededelingen — ^0 00 
TV nieuws — 20 15 Sportweekend —• 
20 40 Speelfilm De woesti jn van de 
engst Psychologische oorlogsf i lm — 
22 20 : Premiere mogazine — 23 10 : 
TV-n ieuws 

MAANDAG 13 MEI 
14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 25 • Passe-portout — 18 55 Zand-
monnet je — 19 00 Darwin en de Gato-
pogos eilanden Vi j fde en laatste ceel : 
Proefterrein bi) u i ts tek — 19 i 5 Ver-
srootg las op de postzegel — 19 40 : 
Openboar kunstbezi t • « Vrouwenprof iel > 
door Xovier Meltery — 19 52 Medcde-
lirrgen - De Weerman — 20 00 T v -
neuws — 20 25 Orson Welles ret ro
spectieve • t\et Proces — 22 10 . Gast-
programma : D« VI ooms-nat lonale ge
dachte en act ie — 22 40 : TV-nieuws 

DINSDAG 14 MEI 
14 05 : Schooltelevisie — Rond 14 50 
t o t 15 30 • Koninkl i |k bezoek aan ler-
lond Rechtstreekse reportage von de 
oonkomst van Koning Boudewijn en Ko
n ing in Fabiofa op de vl ieghaven van 
Dubl in — 15 30 to t 16 00 - Schooltele
visie — 18 25 : Schooltelevisie •— 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 : T ie-
nerk lonken : 10 x Tienmagazicn — 
19 35 • Kwort-Eefie — 19 52 • Mede
del ingen - Hier spreekt men Nederlonds 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 * Bio-
g rc f te V i l : Richard Tauber — 20 55 : 
Het huis met de maskers, door Ros« 
Gronon — 21 50 Vergeet met te lezea 
-— 22 25 : TV nieuws 

WOENSDAG 15 MEI 
17 00 : Televisum — 18 00 - Schooltele
visie — 18 55 : Zandmannet je — 
19 00 : tsrocl i t isch-godsdienstige u i t zen 
d ing — 19 30 : Jeugd zonder grenzen 
— 19 52 : Mededelingen - De Weerman 
^ - 2 0 00 : TV nieuws — 20 25 : Voet
bo l Rechtstreekse reportage vanui t 
Mad r i d von de terugwedstr i jd Real M a 
d r i d - Manchester Uni ted in de halve 
f ina le om de Europese Beker voor Lands
kampioenen — 22 1 5 to t 22 40 : Waar 
om schiet men mensen niet eenvoudig 
dood ^ 

DONDERDAG 16 MEI 
14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 25 Passepar tout — 18 55 * Zond -
monnpf je — 19 00 : Zorro : Op zoek 
n a o ' de juwelen — 19 25 : T ienerk lan
ken — 19 52 * Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlonds — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : The Far Of f Hi l ls, 
tv-spel door Lennox Robinson — 21 40 : 
Verover de aarde Kent u de melkweg ? 
— 22 45 Première — 23 20 . TV-
mevv/s. 

VRIJDAG 17 MEI 
14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 25 • Schooltelevisie — 18 55 ' Zand -
monnet je -—• 19 00 : Filmmuseum van 
de schoterlach — 19 20 • Z iet u er wa t 
in ? ^ 19 35 : Zoekl icht — 19 52 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 • 
T V nieuws — 20 25 Shoffy Chontant 
Kle inkunstprogrammo — 21 05 * Een 
kon ing in Beieren Filmische evocatie — 
21 55 TV-nieuws — 22 00 t o t 22 50 : 
Het get to von Warschau Historisch do
cument 

i * 
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Oorlogsfilm : De Woestijn van de angst. (Zondag 12 mei). 

D E W O E S T I J N V A N D E 

ANGST 

De woest i jn van de angst, 
oorspronkel i jk Ice Cold in 
Alex, is een psichologische oor
logsfilm van J. Lee-Thompson, 
regisseur van « De kanonnen 
van Navaronne » waar in het 
probleem van de spionage 
word t behandeld. Het is 1942 
en volop ooi log op het Noord-
Amerikaanse front. In Libië is 
de val van Tob roek nakend; ka-
piteit Anson, bevelhebber van 
een hospitaalkonvooi, is de uit
put t ing nabij en zoekt zijn heil 
in de drank . Wanneer hij op
drach t krijgt om twee jonge 
verpleegsters, Diana en Denise, 
naa r Egypte te brengen, wor
den tot overmaat van r a m p zo
wel zijn wagen als zijn voor
raad whisky door een ontplof
fing vernield. De reis word t 
dan m a a r aangevangen met een 
oude ziekenwagen, Katy. Tij
dens de tocht daagt een m a n 
op, Vanderpoel , die beweer t 
een Zuidafrikaans soldaat te 
zijn. Aanvankelijk staat Anson 
nogal weigerig tegenover hem, 
to tdat hij toevallig verneemt 
dat de man in het bezit is van 
s te ike drank. Vanderpoel 
word t opgenomen door het ge
zelschap en bewijst achteraf 

nog goede diensten want hij 
spreekt vloeiend Duits en 
loodst het hele konvooi onge
h inderd door een duitse pa
trouille. In de woesti jn is een 
oude ziekenwagen echter niet 
bepaald het geschikte vervoer
middel en meer dan eens lijkt 
een noodlott ige afloop onaf
wendbaar . Meer en meer gaat 
Anson ook verdenking koeste
l en tegen Vanderpoel , en niet 
zonder reden, want uiteindelijk 
blijkt hij een duits spion te 
zijn. Maar in Alexandrië aan
gekomen, wil Anson de man 
toch niet verraden, want voor 
hem is hij een kameraad ge
worden met wie hij doodsge
varen heeft getrotseerd en 
wiens dapperheid hij bewon
dert . Deze film behaalde in 
1958 op het Festival van Ber
lijn de Eers te Prijs van de in
ternat ionale krit iek. 

Zondag 12 mei om 20u40 
(Brussel Ned.) . 

Onze seiektie 
ZATERDAG 11 MEI. 
BRUSSEL NED. 
20 50 ZESKAMP. 
Rechstreeks vanuit Halle (Bel
gië) 
BRUSSEL FRANS 
22 25 FACE AU PUBLIC 
Rog Wittaker 
ZONDAG 12 MEI 
BRUSSEL NED. 
20 40 DE WOESTIJN VAN DE 
ANGST 
Psichologisehe oorlogsfilm 
NEDERLAND I 
22 00 CINEASTEN UIT ONZE 
TIJD 
« C«rl Dreyer » 
MAANDAG 13 MEI 
BRUSSEL NED. 
20 25 O R S O N W E L L E S -
REi 'ROSPECTIEVE 
Het DFOces (The Trial) 
22 15 GASTPROGRAMMA 
De Vlaams-nationale gedachte 
en aktie 

DINSDAG 14 MEI 
BRUSSEL NED. 
20 55 HET HUIS MET DE 
MASKERS 
TV-spel door Rose Gionon 
BRUSSEL FRANS 
21 45 SEPTIEME ART 
Retrospectieve Luis Bunuel 
WOENSDAG 15 MEI 
BRUSSEL NED. 
20 25 PROFESSOR BERHARDI 
Een door Peter Beauvais ver
filmd verhaal van Ar thur 
Schnitzler 
BRUSSEL FRANS 
2215 AU JOYEUX MOIS DE 
MAI 
Muziekfestival Ierland te Wex
ford 
DONDERDAG 16 MEl' 
BRUSSEL NED. 
20 25 DUISTER AANTAL 
(The dark Number) — Triller 
VRI.TDAG 17 MEI 
BRUSSEL NED. 
21 05 E E N K O N I N G I N 
BEIEREN (Konig m Bayern) 
Filmische evokatie van de 
romantische fuguur van Lud-
wig II 

O R S O N WELLES-RETRO-

SPEKTIEVE : H E T 

PROCES 

Orson Welles maak te deze 
film in 1962, in een licht van 
elkaar afwijkende engelse en 
franse versie. Welles heeft de 
gebeurtenissen en de bekende 
roman van Frans Kafka op de 
voet gevolgd, behalve op het 
einde w a a r hij de hoofdfiguur 
« K » laat sterven onder de 
dolk van een poli t ieman. De 
handeling die bij Kafka gesitu
eerd is in 1912, werd verplaats t 
naar onze tijd, wat een aan
zienlijke klimaatwijziging tot 
gevolg heeft. Maar overigens 
blijft dit het hal lucinante ver
haal van een gewoon burger
mannet je dat ten onder gaat 
aan een geheimzinnige beschul
diging die hij/elf tevergeefs 
t racht te begrijpen. Welles 
heeft ook in deze film de za
ken groots aangepakt . Hij ont
wierp niet minder dan 54 de-
korschetsen Het enige kantoor 
van Kafka's roman is bij hem 
een enorme zaal met 700 tafels 
geworden, opgenomen in een 
leegstaand fabriek te Zagreb 
(Joegoslavië). Voor de gei-echt-
zaal liet Welles zijn oog vallen 
op de afgedankte gare d'Orsay 

te Parijs . Anthony Perkins 
speelt de rol van de opgejaagde 
« K ». Naast hem vinden we 
Romy Schneider en Akim Ta-
miroff. 

Maandag 13 mei om 20u25 
(Brussel Ned.) , 

HET H U I S MET D E 

MASKERS 

Het verhaal van « Het Huis 
me t de Maskers » willen vertel
len, is ongeveer zoiets als me t 
een zaklantaarn een schilderij 
willen ontdekken. Het huis 
moet kamer per kamer , gang 
per gang — en dat zijn er veel 
— door de ki jker zelf ontdekt 
worden, naargelang dit duiste
re, verwarrende verhaal zich 
ontwikkel t in twee t i jdperken 
die door de schrijfster door el
kaar werden geweven. Laten 
we verder nog dit zeggen : dat 
de hoofdpersoon, een reiziger. 
Mr. Throgmorton, bi jna tegen 
zijn wil terecht komt in het 
van geheimzinnigheid geladen 
huis , waarvan de bewoners 
me t maskers blijken rond te 
lopen. Een thri l ler is dit T.V.-
spel van Rose Gronon zeker 
wel. In 1962 werd het gekre-
ëerd als luisterspel door Bert 
Brauns , die er naderhand een 
T.V.-versie van maakte . 

Dinsdag 14 mei, om 20u55 
(Brussel Ned.) . 

EEN K O N I N G IN BE IEREN 
In deze filmische evokatie 

van de romant ische koning 
Ludwig II hangt de bekende 
franse kineast Frederic Rossif 
een beeld op van deze beierse 
vorst en zijn land. Hierbij ziet 
hij Ludwig II niet zozeer als 
de figuur die minder schitte
rende geschiedenis heeft ge
maak t — zijn beleid was van 
weinig of geen betekenis, zijn 
onderdanen beschimpten hem 
en tenslotte werd hij ook nog 
krankzinnig — m a a r wel als de 
romant ieker die het genie van 

de grote toondichter Richard 
Wagner scherp heeft aange
voeld en het zijn t i jdgenoten 
als het ware heeft opgedron
gen. Zijn droombeelden en her
senschimmen heeft hij in steen 
laten opt rekken : de merk
waardige beierse kastelen ge
tuigen hier nog van. Frederic 
Rossif heeft meerdere monta-
gefilms van groot formaat ver
wezenlijkt : Le Temps du Ghet
to, Mourir a Madrid en Les 
Animaux. Voor Kónig in Bay
ern mocht hij in 1967 de pri js 
van de Gouden Nimf in ont
vangst nemen op het Interna
tionaal Televiziefestival van 
Monte Carlo. 

Vlij dag 17 mei om 21u05 
(Biussel Ned ). 

VEROVER DE AARDE : 

KENT U DE MELKWEG ? 
Verover de aarde schetste de 

hoofdlijnen doorheen onze snel 
evoluerende kennis over het 
onts taan van het heelal. Daar
uit bleek hoe enorm uitgebreid 
die kennis wordt , maar hoe 
wankel ook de zekerheid om
t rent alles wat wij weten. De 
uitzending van donderdaga
vond brengt een overzicht van 
wat de as t ronomen ons hebben 
bijgebracht over het melkweg
stelsel en ons bescheiden zon
nestelsel dat zich ergens in een 
buitenwijk daarvan beweegt. 
Met hun ontzakwekkende tele-
skopen hebben zij nauweli jks 
in de loop van een mensenle
ven ontdekt dat onze galaxie 
slechts één eksemplaar tussen 
de mil jarden andere stelsels 
is. Hoe fascinerend het onder
zoek ook mag zijn van de ui
terste waarneembare grenzen 
van het heelal, het blijkt da t 
het stelsel waar in wijzelf leven 
nog lang niet al zijn problemen 
heeft prijsgegeven. 

Medewerkers zijn o.a. Prof. 
Kuiper (Tucson-Arizona), Prof. 
Fre idman (Washington) en 
Prof. Blaauw (Groningen) . 

Donderdag 16 mei om 21ul5 
(Brussel Ned.) . 

Naar het boek van Kafka « Het Proces », film van Orson Welles. 
(Maandag 13 mei). 
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FERM GEKLOPT 
Wij zullen het maar vlakaf 

zeggen, op gevaar af voor een 
lompe boer door te gaan : de 
hockeysport is nu niet bepaald 
de sport waaraan wij ons ha r t 
verloren. 

Het gaat hier weeral niet om 
de sport op zichzelf, die, goed 
beoefend en goed opgevat, 
evenveel waarde heeft als elke 
andere . 

Wat wij ertegen hebben is 
dat er in de prakt i jk zo'n 
enorme hoop chi-chi mee ge
paa rd gaat, en da t ze nog 
steeds min of meer het mono
polie is van de zogenaamde 
high-society. De sport bij uit
stek voor de franskiljonse 
bourgeoisie van de « capitale » 
bij voorbeeld. 

Maar dat neemt niet weg dat 
wij respekt hebben voor de 
sportieve prestat ie van Roj'al 
Leopold Club de Bruxelles — 
zo zal ze wel liefst heten, ze
ker ' — die op enkele dagen 
tijd én kampioen van België 
werd, én winnaar van de be
ker van België, én leverancier 
van verschillende internationa
len, die er op hun beurt voor 
zorgden dat men hun kandida-
t u ' T voor de olimpische spelen 
te Mexiko nog moeilijk over 
het hoofd zal kunnen zien. 

GE MOET HET KUNNEN 
Wij hebben zo halvelings 

« het gedacht » dat er een 
nieuw idool aan het opstaan is 
in ons aan idolen reeds zo rij
ke vaderland 

De jongen die deze winter 
wereldkampioen veldrijden 
werd bij de liefhebbers, Roger 

de Vlaeminck, beeft zopas de 
ronde van België (ook voor 
l iefhebbers) gewonnen, en dat 
niet omdat de belze wegen zo 
slecht zijn dat alleen een cros
ser er zich in zijn sas voelt. 
Hi j , Roger dus , heeft een pri
ma wedstr i jd gereden, en hem 
verdiend gewonnen. 

Wij verwachten nu deze 
week in de k ran ten de blijde 
vaststelling dat er eindelijk een 
renner in 't zicht is, die binnen 
afzienbare ti jd de ronde van 
Frankr i jk kan winnen. Hoewel 
een ronde van België nog geen 
ronde van Frankri jk is, en een 
liefhebberskoers nog geen prof
wedstri jd, toch ... enz. Hoewel 
nu, met de zekerheid dat Eddy 
ge weet wel, zo niet dit jaar , 
dan toch volgend j aa r de t ou r 
wint, de kansen van Roger de 
Vlaeminck toch minder hoog 
zullen aangeslagen worden, 
dan die van zijn voorgangers. 

Alle gekheid op een stokje : 
de Roger heeft hem dat ferm 
gelapt, en ge moet het toch 
maar kunnen, én crossen, én 
spur ten , én ronden winnen. 

LEVE DE ROEM 
De man die Rik van Looy 

wou doen « zingen » is er voor 
de rechtbank met zo goed af
gekomen. Een fikse boete en 
twee j a a r « bak » En dat on
danks het feit da t rechter 
Kemperneer e rop gewezen 
had dat het voor hem niet een 
vedette was, die om bescher
ming vroeg, m a a r een « sum-
pele » familievader. De rechter 
heeft er o.i. goed aan gedaan 
daaraan eens te her inneren. 
Wij denken dat ook de pers e r 
goed zou aan doen eens wa t 
minder te razen over « vedette-

rij », en eens doodgewoon wat 
meer respekt te hebben voor 
de mens die in de sport vecht 
om brood voor vrouw en kin
deren. 

Dat zou misschien het hoofd 
van sommigen — zoals de ver
oordeelde schrijver — wat 
minder op hol jagen. 

Onder tussen heeft Rik van 
Looy alweer drie dreigbrieven 
gekregen. Plezant zulle, da t 
« vedette » zijn. 

HET BORD 

Grimbergen heeft zich defi
nitief in de WIJ-kijker gevoet
bald. Niet zozeer omdat de 
klub het er voor haa r eers te 
j a a r in bevordering schitte
rend afbracht , vermits ze op 
een ereplats eindigde, m a a r 
vooral omdat op he t te r re in 
een reuze-reklamebord voor 
WIJ werd aangebracht . De fo
to ervan hebt u reeds in ons 
blad gezien. 

Als er nu m a a r geen vodden 
van komen. Ere-voorzitter van 
de gr imbergse klub is immers 
minis ter de Winter, van de par
tij van führer Omer. En de 
hartel i jke betrekkingen tussen 
V.U. en P.V.V. kennende, den
ken wij dat het voor de Winter 
niet zo heel pret t ig moet zijn 
altijd m a a r tegen dat bo rd te 
moeten zitten aanki jken. Ge
lukkig is, met de k leedkamers , 
zijn plaats je van de ene kant 
van het terrein naar de andere 
verhuist , zodanig dat hij het 
verfoeide zwarte (e ik) en gele 
bo rd niet meer hoeft te zien. 

Dit m a a r om te zeggen dat 
zo'n bo rd problemen kan 
scheppen. 

Partrick Hombergen en Erik Drossart (achterplan) haalden 't te 

Bruisel met klank m de dubbel herentenms op de Polen Casuek 

en Nowickj. 

BETER DAN SPORT 

Een speler van Spor t ing 
Charleroi moest ijlings naa r 
kliniek gevoerd worden, en zijn 
gezondheidstoestand was van 
die aard , dat hij voor tdurend 
bloed moes t krijgen. Het wa
ren zijn kollega's, de rijks
wachters , die e lkaar als bloed
gever afwisselden. Op 1 mei 
hadden ze echter al lemaal 
dienst, en de ploegmaten van 
de zieke speler zijn de gendar
men komen vervangen, om aan 
hun m a k k e r he t nodige bloed 
te schenken. H u n namen mo
gen er hier gerust bi j : Berton-

cello, CoUard, Colasse, Van 
Laecke en Vandenbossche, zeg
ge alle spelers van dezelfde 
bloedgroep als de zieke. 

Aldus een ber icht in Les 
Spor ts , da t Jacques Lecoq te
recht in een kaderke p laa t s te . 

S taan we heel skeptisch te
genover u i t sp raken als « Ie 
spor t c'est la lu t te du s tade , 
mais c'est aussi la g rande 
fra terni té des h o m m e s », h ie r 
in dit geval moet he t wel ge
zegd worden . 

Mochten sommigen nu vin
den da t dit geen echt spor tbe
r icht is, dan hebben zij gelijk. 
Want he t is veel en veel beter^ 

De ledaklie Iteeft liet ons al wel 
hondeid keten gezegd : « Joeng'^he, 
schnifl over de spott icul ge wilt. 
nuiat xmn de politiek, houd dam nw 
pollekeiis aj ». Eu zij heejl giool ge 

Mam nu mei die kwestie x>an Zuid-
Ajiiha II O) dl dat toch een moeilifk 
geval! 

Men kent, *>als dat in de giote ga 
zetten gezcyri woull, de feilen 

Deze zomei gaan te Me\iko de 
olimpisdie spelen door, speten die 
om de viei ]oai de beste atleten uit 
heet de weietd samenbrengen. 

Ovei die speten woult veel kwaad 
veileld Aiet allemaal ten oniechte 
uaaischijnlijk. Men zegt dal ze meer 
en meet een kommeiciele zaak wor
den, en de taaiste otimpisrhe winter
speten hebben dal ktaai aangetoond. 
Men zegt dal ze voor de grote lan
den een zitivet piopagandamiddel 
zijn, en dat zal c*)k ivel waai zi]n, 
maai we zien toch nog liever zo'n 
piopaganda, dan die met militaire 
defitees of kei nonlploffmgen. En dat 
de fameuze eed, volgens dewelke de 
deelnemeis aan de spelen nog nooit 
< vameteven > een cent ontvangen 
hebben vooi hun pieslalies, een 
even fameuze meineed is, dat weet 
ieder imichler die de mannen at 
eens aan de stai t gevraagd heeft van 
een of andere wedstujd. 

Ondanks dat alles zijn die spelen 
toch nog niel zo kiuaad. Zijn ze iKig 
niet dnekt zo'n onfeilbaar middel 

VREDE EN BROEDERLIJKHEID 

voor de vrede en de bioederltjkheid 
en zo, waai voor ze ook at wel eens 
vei sleten worden, dte aftafjperi] tus
sen de honderden atleten int tien
tallen landen blijft toch altijd min
der gevaailijk dan die tn Vietnam 
of eldeis. 

Maar nu zou men toch gaan twij
felen aan al die bechetingen van 
vrede en broederlijkheid. 

Sedert enkele jaren al xvoidt Zuid-
Afiika uit die spelen geu'eerd, op 
grond van de apartheidspolitiek. 

Zonde) ons daaiovei nu te willen 
uitspieken — dat zullen veel bevoeg-
der mensen wel doen, en de Wij-le-
zers iveten daaiover, gelukkig, luel 
heel wat meer dan over spot taangele-
genheden — vinden wij toch dal ds 
binnenlandse, zij het betwisthaie, or-
ganizatie van een land geen leden 
mocht zijn om dat land te weigeren 
op een vredesmnnifrstatie, die de 
olimpische spelen A}ch witten zijn. 

Blijkbaai was hel olimpisch komi-
tee tioiiwens voor ons tot dat besluit 
gekomen, want dit jaar werd Ziiid-
AJrika ivel op de spelen uitgenodigd, 
nadat het beloofd had dal er — op 

sportgebied — aan de apartheid tvat 
zou gedaan woulen, en dat de olim
pische ploeg -JOU samengesteld wor
den uit blanken en zwarten. 

Maar o wee, wat een stoim van 
piotesl bij de andere afnkaanse en 
sommige oostaziatische landen. Als 
het land, waar de zwarte broeders zo 
ondel dl ukt worden, meedoet, dan 
zouden zij passen. 

Het olimpisch komitee heeft dan 
de oplossing gevonden. De 71 deel
nemende tanden toerden verzocht et 
ti> picsto aan bel olimpisch komitee 
Ie vragen de uitnodiging aan Zuid-
Afiika m te tiekken. Als er 36 lan
den — de meerderheid — die intrek
king vroegen, kon men op giond 
daaivan Zuid-A f iika weigeien en de 
andcie afnkaanse landen vei weiko
men. , 

Dat is ondertussen gebeurd. De 
meerdei held van de deelnemende 
landen heeft de wens uttgediukt dat 
Zuid-Afiika niet zou deelnemen. 7.o 
zal geschieden. 

Wij achten ons niet geroepen hier 
een pleidooi voor Zmd-Afnka te hou

den, en misschien zal men aan de 
Kaap zelfs niet zo heel veel om die 
weigeiing geven. Maar we vinden het 
toch allemaal i/ogal eigenaardig. 

Als men die olimpische spelen dan 
toch zo hoog boven elk politiek ge
knoei wil vel heffen, als men altijd 
betceel t, waai om heeft men in deze 
dan toegegeven aan politieke druk, 
zoals hier ontegenspi ekelijk het ge
val is 

Biundage, big boss van de spelen, 
heeft nu wel verklaard dat de beslis
sing van zijn komitee niet ingegeven 
werd door de viees vcAjr boycol van 
wege bepaalde landen. Maai waar
dooi dan wel ? 

Daaibij, en dit zondet de apart
heidspolitiek goed of af te keuren 
en zonder te willen beweren dat het 
voor de zwarten in Zuid-Afnka zo
iets als het beloofde land is, moet 
toch de vraag gesteld worden of dat 
land het enige is waar bepaalde be-
ivtkingsgroepen min of meer achter-
uitgesteld worden. 

Daaibij denkt men natuurlijk aan 
de zwarten in de Verenigde Staten. 

En, met een unange en niet zo ge
lukkige woordspeling, aan andere 
« zwarten > hier en elders. 

Kan tenslotte nog de vraag rijzen 
of hel weigeren van blank en zxvart 
uil Zuid-Aflika eigenlijk ook geen 
voim van diski iminatie is. 

Al met. al toch wel een eigenaar
dige manifestatie voor de vrede en 
de broedeilijkheid. 
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Seizoen in ÏJAJLJ 

NEUENAHR 

In een prachtig kader 
genesteld in de romantische Ahrva l le i , geniet Bad Neuenatnr van 
een zacht en zonnig kl imaat. Mooie uitstappen in de Ah r - en 
Rijnval lei . 
In zijn moderne termen 
die over een bevoegd medisch personeel beschil<l<en, kan men 
een gezondheidskuur vo lgen in een aangenaam kl imaat. Het 
water is er bi jzonder heilzaam voor ta l r i jke geval len : suiker
ziekte en andere aandoeningen van het metabolisme, lever, nier
en galz iekten, stoornissen van de spi |sverter ing, het hart en de 
bloedsomloop. 
Zijn volledig verbouv/d Kurhotel 

> beantwoordt aan de vi^ensen van de meest veeleisende bezoeker. 
2 i |n terassen, termaal zvi/embad, dagel i jkse koncerten, z i jn eerste. 
rangskeuken, en uitgelezen wi jnsoor ten, verzekeren er een kom-
fo i tabel en gezel l ig verb l i j f . 
En zijn weelderig Kasino 
centrum van het gezelschapsleven, waar U uw kans zal w i l l en 
wagen op de roulette en bi j het baccarat. U zal beslist ook de 
« Kasinobar » op pri js stellen waar U elke avond kan dineren 
en dansen 

Voor verdere inlichtingen wende nnen zich tot de 

Duitse Dienst voor Toerisnne, 

Luxemburgstraat 23, Brussel 4 

Tel. 12.77.66 

Ï ^ B 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ nczMtz-r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ D Q fl 

Zeer lichte bediening. Z o U 57 O 

Automatische sluiting. 

Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 0 ] 1/132.31 & 132.36 

ZOEKERTJES 
Gevraagd persoon voor on. 
onderhoud van kantoren van 
Volksunlesekretariaat op 
maandag en donderdag, tel
kens 4 uren 's voormiddags. 
Zich aanmelden Volksunie-
sekretariaat, Maurice Le-
monnierlaan 82, Brussel 1, 
Billijke vergoeding. 

Dame uit Gent (47 jaar) niet ge-
zinslast zoekt betrekking van be
dlende in omgeving Gent o£ te 
Biussel (geen tijpwerk). Ook part
time werk te Gent of thuiswerk. 
Is handig in kantoorwerk. 

Schrijven bureel blad T 46. 

Te huur in Spanje - Calela - 1300 
km van Brussel 2 appartementen -
maand aug. en sept., enige ligging . 
mooi zicht op zee - rotsen - priv. 
zwemkom - T 48. 

Uw Spaanse zon : appartementen 
juli-aug. - 4 pers. per dag : 320 Ir. 
- 3 pers. 15 d. : 3.835 Ir, - 11 pers. 
15 d. : 8320 fr. - 6 pers. per maand : 
8550 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornells, Edegemsestr. faO, Mortsel. 
Tel. 03-49.26.14. T 20. 

Jonge technische Ingenieur, elek-
tro-mechanica sterkstroom zoekt 
passende betrekking. Schrijven 
Wlm Jorissen, Astrldlaan 80, Me-
chelen. Tel. 013-19994. T 43. 

Jonge man uit Mechelen, lager 
middelbare studies aan wie zwaar 
handwerk verboden is zoekt licht 
handwerk of kantoorwerk. Schrij
ven aan senator Jorissen, Astrld
laan 80, Mechelen. T 44. 

Ingenieur tuinbouw, viertallg, 
zoekt administratief werk of thuis
werk. Schrijven senator Jorissen, 
Astridlaan 80, Mechelen. T 45. 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel. 
03/35.19.71 -36.43.24 

HERMES 
S G I l ^ / C ) L Zuidlaan 54 

M. Lemonnlerlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en daktylografle 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentie 

Dag. en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

p v.b.a. EUROPTIEK 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespeciaiizeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Potfelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATtE -

Voor afspraak : 

Tel (053)28870 

Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

H e t is nooif te laat om goed te doen ! 
Word NU lid van de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
de machtige, toonaangevende vereniging, te Antwerpen gesticht In 
1922, die zich sinds meer dan 45 jaar onderscheidt door haar onge
ëvenaarde kulturele wsrking en haar onverpoosde toeristische be
drijvigheid. 

of de 

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND 
de Immer groeiende en sterker wordende automobilistenvereniginng, 
met haar vele tienduizenden leden, die zich voortdurend inspant om 
dienst te bewijzen en de belangen der automobilisten te verdedigen ? 
Het hoofdlidmaatschap van de VTB bedraagt 200 F, en dat van de 
VAB 225 F per jaar. Uw huisgenoten kunnen daarenboven toetre
den als bijleden tegen slechts 50 F. 
LET WEL ! Door de talrijke voordelen aan het lidmaatschap verbon
den, betekent de betaling van uw bijdrage een uitgave, die dubbel 
loont. 

Wie reist met de VLAAMSE TOERISTENBOND 
reist voordelig, veilig en verstandig, In keurig, aangenaam vlaams 
gezelschap, en onder bevoegde leiding. 
Beproef het ook eens dit jaar en neem deel aan een van de talrijke 

BONDSREIZEN 

door de ingericht 

Geeft U er de voorkeur aan alleen of In familie op reis te gaan, met 
eigen wagen, per trein, per boot of per vliegtuig, laat dan uw reis 
door de V.T.B, voorbereiden en Inrichten. Ook om een vakantiewo
ning te huren, komt U bij de V.T.B, terecht. 

Zo reist U zonder zorgen ! 

Huwelijks- en zakenreizen zijn een V.T.B.-specialiteit! 

Vraag onze kosteloze, prachtig geïllustreerde reisbrochure 

« Croeps- en Privéreizen » 

Rijdt U per auto ? 
De Vlaamse Automobllistenbond steunt U met raad en daad en be
zorgt U dadelijk alle reisdokumenten en Inlichtingen van technische, 
fiskale en juridische aard. De V.A.B, bezit niet minder dan 60 rij
scholen In hef Vlaamse land en richt weldra een eigen Wacht op 
de Weg op. 

In de V.T.B.-Boekhandels 
vindt U alle kaarten, gidsen en andere toeristische werken, evenals 
alle uitgaven, betreffende het automobilisme en het verkeer. 
Alle inschrijvingen en Inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Ja-
kobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31.09.95 en in de V.T.B.-VA.B.-
kantoren te : 

Brugge, Wolfestraèf 28 - Tel. (050)364.43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18.55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25.60.40 
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235.70 
Kortrijk, Sint-Jorissfraat 33 - Tel. (056)235.15 
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (016)267.20 
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. (015)170.09 
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783.61 
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22.363 
Sint-Niklaas, Stationstraat 18 - Tel. (03)76 38.95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 J 

- ja£4 

1, Terras 

2 . Living 

3* Keuken 

4,, Badkamer-A 

5«6.7» Slaapkamers 

Dit is een Expansie appartement. 
Het wordt gebouwd in « 't Zonneveld » te Grimbergen 
en is volledig uitgerust (keuken, cv., sanitair en het 

heeft een eigen aangelegde tuin). 

Het kost 1.099.000 F. 
Dit is een van de 12 verschillende mogelijkheden die 

Expansie op haar werf te Grimbergen nog te bieden 

heeft. 

Vraag om inlichtingen, wi j lossen al uw problemen op : van de 
vergunning tot de financiering (op bazis van alle sociale voor
delen. Wet De Taye, middelgrote woning enz. . . ) over de leve
ringstermijn en het toezicht heen. 
En daarbij weet U van bij het begin precies hoeveel uw wo
ning zal kosten. 

Vraag heden nog om meer 

vrijbli jvende inlichtingen bij 

N.V. 
Smaragdlaan, 61 
B R U S S E L 4 
Tel. 02/35.04.01 33.05.36 

A^ 



zo WIJ 

Veel nieuws en weinig plaats om het u mee 
te delen. Publiciteit en bewegingsleven ma
ken er wel een klein spiegeltje van. 

Beginnen we dan maar dadelijk. 

D E S T A N D A A R D 

Manu Ruys had het in zijn « Kamerleden 
en senatoren » over de koöptatie van de se
natoren op nationaal vlak. Alleen de Volks
unie geeft duidelijk de betekenis hieraan ge
hecht door de wetgever bedoeld c waarde-
yolle mensen in de senaat brengen ». 

« Er zijn bekwame en bescheiden politici 
die niets geven om roem en populariteit, en 
die het imaso van hnn partij tijdens de ver
kiezingsstrijd inisschen zelfs zouden schaden, 
indien zij direkt met de kiezer werden ge-
konfronteerd. Niet iedereen werkt als een 
VDB-magneet. Er moet dus ergens een deur 
piJenstaan langswaar dergelijke staatslieden 
in het parlement kimnen binnenkomen. Maar 
dat veronderstelt dat de keuze gebeurt op 
grond van hun talenten en persoonlijkheid. 

,Dat is vandaag niet steeds het geval. 
De Vlaamse CVP\oorz i t t e r VanderUerck-

hove heeft, bij de aanduiding van de pro-
vmciale senatoren, zich afgesloofd om het kaf 
van het koren te scheiden. Het is een on
dankbare karwei geweest. Hij is niet overal 
geslaagd, maar kan toch op rezultaten te
rugblikken. Het is allicht niet prettig voor de 
provincies dat de « nationale » leiding zich 
met de \erkiezing komt bemoeien, maar som
mige schandalige kandidaturen maken het 
ingrijpen noodzakelijk. Bepaalde partijpolitici 
schijnen te denken, dat de publieke opinie 
blind blijft voor het lage gehalte van som-

, mige gekozenen. . 
De Volksunie die met Van Hae.s;endoren 

en Baert degelijke Ivandidaten koöpleerde, 
beschikt thans over 14 senatoren, waardoor 
ook een einde kwam aan de monopolieposi
tie van de dokters in de fraktie. (In de oude 
fraktie waren er op de 5 leden 4 artsen.) De 
heren keken dinsdag vergenoegd naar de pe
rikelen in de staatspartijen. Vooral groeps-
voorzitter V\'im Jorissen glom van geluk. » 

H E T VOLK 

Spinnijdig over de koöptatie van Maurits 
Van Haegendoren dreigt het Volkske eens 
een andere houding gaan aan te nemen te
genover de Vlaamse drukkingsgroepen. 

Een andere ? Du* een beters. Dat Derine, 
Martens en Debondt als VVB-rooraan«taan-
den dezeUde vrijheid gebruikten in CVP-
richting neemt het Volk hen blijkbaar niet 
kwalijk. 

« Wanneer iemand als de h. Van Haegen
doren, na een beslissende rol te hebben ge-
s|>eeld in dat e.xtra-politieke 5-Novemberco-
niité, plots kleur bekent en zich in de ak-
tieve partijpolitiek werpt, dan moet zulks on
vermijdelijk argwaan wekken bij vele leden 
\ an het comité die zijn keuze niet delen. 

Het geval-Van Haegendoren zal deze arg
waan in de hand werken o m c t er een voor
gaande is. We bedoelen dat \ an de h. M. 
Coj)pieter.s, die geruime tijd voorzitter was 
van een andere onparlijdige Vlaamse druk-
kings.groep, de Vlaamse Volksbeweging en 
die bij de vorige verkiezingen reeds over
stapte naar de Volksunie. 

Drukkingsgroepen als de Vlaamse Volks
beweging en het .5-l\ovembercomité stuitten 
\roeger reeds in het Vlaamse land, in krin
gen waarvan de oprechte vlaanisgezindheid 
met kan betwijfeld worden, op verzet wegens 
de verdenking dat zij mantelorganizaties van 
de Volksimie zijn. Deze verdenking kan ver
diend of onverdiend zijn, maar het valt niet 
te loochenen, dat de overschakeling van de 
h. \ 'an Haegendoren na deze van de h. Cop-
pieleis, ze bij velen in het Vlaamse land 
voedsel zal geven en tal van leden, zo van de 
Vlaamse \'olksl>eweging als \ an het 5-iNo-
vembeicomité, die niet tot de Volksunie be
horen, tot einstig nadenken zal stemmen. » 

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

Blijkbaar uit de pen van iemand die het 
van nabij heeft gevolgd publiceert de Gazet 
V. A. een reeks artikels waarin het de <t Pr io . 
rite a la WaHonie » eens duchtig op de kor
rel neemt. We maken in concreto kennis met 
de anti-vlaamse politiek die door « Union 
des belges o-Van Offelen werd toegepast on
der de vorige regering. Zijn er nog Vlamin
gen die na lezing van dergelijke staaltjes twij
felen of zelfbesutur ook op ekonomisch vlak 
meer dan ooit nodig wordt. 

« F.en derde voorbeeld is nog weinig be
kend. 

Op 12 oktober 1967 werd door een Belgi
sche firma uit Antwerpen in opdracht van 
een reuzegrote Amerikaanse groep aan de 
minisler van Ekonomische Zaken gevraagd 
welke voordelen zouden kunnen toegekend 
worden bij de oprichting van een groot che
misch bedrijf in de nijveiheidszone te Geel. 

De in\estering zou een paar miljard frank 
bedragen, en het bedrijf zou aanvankelijk 500, 
later 1.(H)0 arbeiders tewerkstellen. 

t )p de/e vraag werd nooit officieel geant
woord. 

O p herinneringen of op brieven om uitleg 
werd steeds afwijkend geantwoord. Er was 
geen dossier te vinden, of het dossier was on
volledig; en toen een nieuwe uitvoerige vraag 
werd ingediend, herbegon het spelletje van 
krommen aas. 

De waarheid was, dat de Amerikaanse 
«roep, — overigens om stevige redenen, — 
niet wilde weten van een andere vestigings
plaats dan Geel, en dat de minisier liiet van 
{>eel wilde welen; het bedrijf moest in Wal
lonië komen ! 

Maar het gevolg is, dat er geen beslissing 

BOEIEND BLOEIEND 1 

Het prachtig Baldeney Meer, het weelderig Gruga 
Park, oude kerken en weergaloze kunstschatten, mo
derne buildings... Oude stad, moderne stad, maar ook . 
een handelscentrum, waar U graag zult winkelen. ' 
Essen wacht op uw bezoek I 

B O N * 20 
Gelieve mij gratis een documentatie over ESSEN en zijn ow-

Naam „ Beroep 

^^f^^^ Gemeente 
• Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 

Luxemburgstraat 23, Brussel 4. 

vvas toen de .lohn.son-maatregelen rond 
Nieuwjaar uitgevaardigd werden, en dat liet 
projekt nu misschien definitief verloren is, 
niet alleen voor (ieel maar ook voor België. 

Een vierde sterk staaltje betreft een nog 
jong, groot Waals bedrijf, een initiatief van 
Minister l ' rbain dat op zulke fanta.stische ba
sis is opgericht dat het, met een inveslernig 
van rond de t «ee miljard, na een paar jaar 
akti\iteit reeds moet bekennen dat de zaak 
onleefbaar is, zelfs nadat ze .genoten heeft van 
de iiieest-voordelige toepassing van de ex
pansiewetten. 

O m mini.ster Urbain de schande te bespa
ren van deze mislukking, onlvangt dit be
drijf nu een subsidie van 6 t. h. van het om-
zetcijler..., een geschenk van een zeventigtal 
miljoen fr. per jaar. 

En dat in een .gewest waar men de werk
lozen met eenheden telt terwijl men ze overal 
elders met honderdtallen oj duizendtallen 
telt. » 

D E N I E U W E G I D S 

Van Haverbeke zelfs dreigt zijn geduld Ie 
verliezen met de drie oude partijen die weer 
eens op de traditionele manier aan 't poli-
tiekje spelen zijn. 

« Zij moeten nu .samen bewijzen dat zij de 
institutionele problemen aankunnen, dat zij 
de gewone parlijslenter kunnen vertalen en 
dat zij verder kunnen zien dan de verkie
zingen van morgen. Zij dienen samen te on
derzoeken of zij omtrent de institutionele pro
blemen geen nationaal pakt kunnen sluiten 
en, met het oog op de uitvoering, een pa r t i j 
bestand kunnen sluiten voor twee maar liefst 
voor drie jaar. 

Het gaat er niet om nu water en vuur te 
verzoenen of het immobilisme te huldigen, 

het gaat erom door wederzijdse goede wil 
aan het land de hoogste dienst te bewijzen 
die het van nationale partijen verwacht. 

Zij willen het n ie t? Zij duiven het n i e t ? 
Zij kunnen het n ie t? Welaan dan, heren, 
keert terug voor het kiezerskorps en weest 
gerust, om met de bijbel te spreken de twee
de les zal harder zijn dan de eerste. En vooc: 
iedereen. » 

W. LUYTEN, 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

AANWERVING van 
WACHTERS NMBS 

De NMBS zal in de m a a n d juni 
een eksamen met het oog op de 
a a n w e r v i n g van w a c h t e r s in r i ch ten . 

Aanvangswedde : 105.840 F r . •{• 
h a a r d - of . s tandplaatsvergoeding. 

De aanv ragen om dee lneming 
moeten vóór 20-5-68 gezonden aan 
de NMBS, Direkt ie van het Pe r so 
nee l -Bureau 51-14, Be l l i a rds t r aa t 76, 
Brussel 4 (de a a n v r a g e n d ienen ge
steld op fo rmul i e ren te bekomen 
aan de loket ten van de s t a t i o n s ) . 

Alvorens h u n a a n v r a a g in te d ie
nen moeten de be langs te l lenden de 
be r i ch ten r aadp legen d ie in de s ta
t ions aangep lak t zijn ( v o o r w a a r d e n 
tot dee lneming aan de eksamens : 
leeftijd, d ip loma ' s e n z . . . ) . 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
k'an U op ieder ogenblik: van 
de dag van het }aar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groap i 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

rnlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Uuven • Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen . Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 

A R T E X 
Reklamebureau - Izegem 

wenst de medewerking van een 

BEDIENDE 
Deze persoon zal belast worden met de admi
nistratie van de afdeling pers en is geroepen 
om in het bedrijf te groeien tof chef media. 
We zoeken pen pienterige jonge man die vol
daan heeft aan zijn militaire verplichtingen, met 
vorming volledig middelbaar, die zin heeft voor 
stipte administratie en bereid is zich In de streek 
te vestigen. 

Indien u hieraan beantwoordt en verkiest uw 
aUtiviteif te ontplooien in een enthousiast en 
levenslustig team, dan ontvangen we graag uw 
sollicitatie. 

Schrijven met curr. vitaa aan dhr. Jef Pattyn, zaakvoerder, Roelelaarsestr. 640, Izegen 

ZEKER IS ZEKER 

RAADPLEEG EEN VAKMAN-SPECIALIST 

T A P I J T E N CASPERS 
Gentse straat 6. A A L S T - Te l . ( 053 ) 2 9 1 . 8 9 

— Vakkundig en gratis plaatsen van 

alle vloerbedekkingen 

— Tapijten van alle herkomst 

file:///erkiezing
file:///roeger
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INTWERPEN 

Antwerpen 

SEKTIE 
ANTWERP EN-UNKEROEVER 
DANKT 
O m de bevolking te danken voor 
liet vertrouwen richten we op vrij
dag 17 mei om 20 uur een gezellig 
•amenzijn in met giatis koffietafel in 
!An"s Hoeve aan de Wandeldijk op 
St. Annastrand. Gastspreker : 
volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz die zal handelen over « De 
Volksunie, een volwaardige politie
ke partij ». Leden, simpatizanten 
en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Alle inlichtingen over de 
werking van de Volksunie Linker
oever bij voorzitter Ray De Bou-
>-re, Thonetlaan 110 (tel. 33.43.40) 
of sekretaris Andre- Van Der 
Borght, Akkerwindestraat 27. 

ALLERLEI 
De kolportages op L.O. en in <le 

gemeente St. Lenaerts kende een 
'groot sukses. 

De avond aangeboden aan de 
verdienstelijke medewerkers van tij
dens de verkiezingsperiode verliep 
in een gezellige sfeer. Alle mede
werkers zitten al met spanning te 
wachten om hun beste beentje voor 
te zetten bij de volgende verkie
zing. 

Boom 
VOLKSUNIE RUPELSTREEK 
STAAT HAAR MAN 

Na het opmerkelijk sukses dat 
ook in de Rupelstreek de Volks
unie kon boeken, zal bij vele pro
feten een koude rilling over de rug 
gelopen zijn na het bekendmaken 
van de uitslagen. De Rode Rui>el-
streek die door de B S P als haar 
« eigendomsrecht » beschouwd 
werd ziet zich plots gekonfronteerd, 
met een politieke tegenstander die 
haar op eigen terrein de strijd aan
biedt ! Dat de Volksunie een door
braak bewerkstelligd heeft, bewees 
het in stijgende lijn aantal stem
men dat op de partij uitgebracht 
werd. De voorzitter dr. Vermiert 
drukte dan ook bij de laatste ver
gadering zijn tevredenheid uit over 
de behaalde rezultaten, die meer 
een zweepslag moesten zijn voor 
ons, tot een nog grotere aktiviteit. 
De voorzitter bezwoer de talrijke 
aanwezigen, nu juist de strijd met 
nog grotere verbetenheid voort te 
zetten, tot de uiteindelijke over
winning. 

Opmerkelijk waren de vele nieu
we gezichten op deze vergadering 
en die een belofte inhouden voor de 
toekomst. 
UITSLAG BALLONWEDSTRIJD 
DER RUPELSTREEK 

Het opmerkelijk sukses dat onze 
jeugdnamiddag kende met de daar
aan verbonden ballonwedstrijd, 
waarbij meer dan 300 kinderen 
aanwezig waren was een gedurfd 
inialief van onze VU-jongeren. 
UITSLAG 

Winnaars : 
De Maeyer Dirk, Kruiskenslei 12, 

Boom, Mampaey L u c , S'Heeren-
baan 3211, Boom, Frateur Hilde, 
Vrijheidstraat 34, Boom, Roef Her
man, Antwerpsestraat 314, Boom, 
De Bruyn Christine, Krijgstraat 35, 
Boom, Eycknians Cinette, Molen
straat 35, Boom, Schoonderwoert 
Danny, De Schutterstraat 2, Boom, 
De Bleser AJaria, Overwinningstr. 
21, Boom, Van Loock Koen, J .B . 
Davidstraat 13, Boom, Stebens Pa
trick, Lindenlei In, Hemiksem, 
Marijnissen Jan , Accacialei 39, 
Boom, Van Rompaey Chrstel, s'He-
renbaan 130, Reet, Stevens Bert, 
Lindenlei 1, Hemiksem, Lanibaerls 

Franfoise, Kunstlaan 14, Boom en 
De Groof Chantal, Overwinning-
straat 45, Boom. 

Deze prijswinnaars xullen dtjor 
de bestuursleden van VU-Rup«l-
streek bezocht worden, waarbij 
hun prijs zal overhandigd worden. 

Borgerhout 
ONZE BESTE WENSEN 

En een gelukkige feestdag aan 
al onze moeders en vrouwen bij 
gelegenheid van < Moederdag « die 
wij morgen zondag vieren. 

Ik weet wel dat in het antwerp-
se die dag bij voorkeur gevierd 
wordt op 15 augustus doch vermits 
wij dan volop in de vakantieperiode 
leven houden wij eraan ook nu on
ze wensen over te maken. 

Tevens is dit een gelegenheid om 
onze dank te betuigen aan al die 
moeders en vrouwen voor de mo
rele steun aan man of kinderen in 
de strijd om Vlaanderen, als zij al 
niet voorgingen. 

In deze felicitaties betrekken wij 
vooral hen die alleen overbleven, 
o.a. mevrouwen Geerts, Perdaens, 
De Groof, Faes en nog zoveel an
deren. 

IEDEREEN O P P O S T 
Morgen verwachten wij iedereen 

op maandelijkse kolportage met ons 
blad Wij. Vertrek te 10 uur aan 
het Groeningerplein (ook genoemd 
Eggenpleintje), dat gelegen is in de 
richting Pothoek en Stuivenberg-
gasthuis. Einde ïoals gewoonlijk 
rond 12 uur. 

Bornem 
ZITDAG 

Senator Wim Jorissen zal maan
dag 13 mei zijn zitdag voor sociaal 
dienstbetoon houden in café « De 
Eenhoorn » niet van 18 uur 30 tot 
19 uur 30, maar van 21 uur tot 22 

Ekeren 
ALGEMENE VERGADERING 

Maandag 13 mei 1968 in ons lo
kaal « Bonte Os », Kapelsesteenweg 
351, Ekeren-Donk (rechtover de 
kerk) om 20 uur 30 met als spre
ker heer Herman Wagemans, pro
vincie- en gemeenteraadslid van 
Antwerpen, met als tema « in 't 
verleden ligt het heden, in het nu 
wat worden zal ». Wij hopen op 
een flinke opkomst van onze leden 
en simpatizanten. 

Hoboken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Reeds geruime tijd geleden werd 
aangekondigd dat de inwoners van 
onze gemeente steeds terecht kon
den met hun problemen, bij ons 
gemeenteraadslid dhr . Pichal, Hei
destraat 283, Hoboken. Vele men
sen hebben hiervan gebruik ge
maakt en we danken hen langs de
ze weg voor hun vertrouwen. 

Seder t 31 maar t is ook één van 
onze beste propagandisten verko
zen in de provincieraad : de heer 
Clem De Ranter houdt voortaan 
zitdag de laatste donderdag van ie
dere maand van 19 uur 30 tot 20 
uur 30 op volgend adres : Broyden-
borglaan 19, Hoboken. 

Hove 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Woensdag 22 mei te 20 uur 30 in 
de zaal Reinaert, Mortselsesteen-
weg 21, richt Volksunie afdeling 
Hove een gezellig samenzijn in. 
Deelname in de onkosten 75 fr. Mei-

OPERATIE WEEK-END 1968 ? 
Volksunieleden en simpatisanten maak gebruik 
van deze gelegenheid ! 

Blazers vanaf 1495 + gratis broek waarde 700 

Sportvesten vanaf 1 595 + g''a*''s broek waarde 800 

Bil BERGERS Herenkleding 
Sint- jansvliet 19, Anfwerpen (Kleine tunnel) 
De f cma die haar V.U. -s impat ie nooit verborg 
die al jaren openlijk voor de V . U . strijdt ! 

Di t aanbod slechts geldig vanaf 15 mei tot 2 5 mei 1968 
op vertoon van deze reklame. 

den V.U. sekr. Dahliastraat 32, tel. 
51.35.47. 

Merksem 
DIENSTBETOON 

AUe (ikinderdagavonden vanaf 20 
uur in Tijl. 

O m lid te worden van de Volks
unie, naam, adres en een briefje 
van 50 £r. bezorgen of c^zenden 
aan het sekretar iaat 
NUTTIGE ADRESSEN 

Sekretariaat : K. Van Bockel, 
Em. Lemineurstraat 33, tel. 45.57.77 
alle werkdagen van de week. 

Voorzitter Volksunie Merksem : 
Luc Droogmans, Kruisbaanvelden 
15, tel. 45.51.81. 

Gemeenteraadslid Lieven Kalin-
gart. Past. Bampsstraat 18, tel. 
45.85.19. 

Redaktie plaatselijk maandblad 
'T en Zal, Anton De Wachter, 
Houthulststraat 108, tel. 45.65.59. 

ALGEMENE VERGADERING 
Op donderdag 30 mei, te 20 uur 

30, in ons lokaal Tijl, Bredabaan 
298, alg. ledenvergadering, met als 
voornaamste punt op de dagorde, 
de tweejaarlijkse bestuursherkie-
zing voor onze afdeling. Kiesge
rechtigd zijn de leden die in 1967 
lid waren van de afdeling en in re
gel met hun l idmaatschap 1968. 

Kandidaturen in te sturen voor 
22 mei 1968, onder gesloten omslag 
aan het sekretariaat, Em. Lemi
neurstraat 33. Nadere inl. op het 
sekretariaat, de vijf eerste dagen 
van de week, tel. 45.57,77. 

BRABANT 

Mortsei 
LEEUWENVLAGGEN 

Gezien het sukses van onze 
« leeuwenvlaggenslag », verlengen 
wij de bestelperiode t .e.m. 31 mei 
e.k. 

Bestel nog Onmiddellijk uw vaan
del, kleurvast, 1,50-1,30 m. aan de 
gunstprijs van 195 Ir., bij Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 51.39.09). 
VREUGDE NA ARBEID 

Gezien de gewenste feestzaal niet 
ter beschikking kwam, dienden wij 
af te zien van een groot overwin
ningsbal. Toch beleefden onze 
mortselse propagandisten een dave
rende gezellige-avond, op 30 april, 
in zaal Hellemans. 

Schoten 
OVERWINNINGSBAL 
O m de overwinning te vieren op een 

waardige wijze, houdt de VU een 
groot overwinningsbal op zaterdag 
11 mei in de Riddershoeve, van 20 
uur 30 af. Vooraf wordt de aktieve 
propagandisten een etentje aange
boden waarvoor zij persoonlijk zul
len uitgenodigd worden. Kaarten 
voor het bal bij de bestuursleden te
gen 25 fr. Eregast is onze vriend 
Wim Maes. 

Alle leden en simpatizanten van 
Schoten en omliggende worden ver
wacht 1 

St.-Kat.-Waver 
DANSFEEST 

Aanstaande zaterdag 11 mei om 
20 uur organizeert de Vlaamse 
Vriendenkring van St.-Kat.-Waver 
haar dansfeest van de vlaamse len
te. Radio- en T.V.-orkest Stan Phi
lips. Feestzaal Bristol, Clemenceau-
straat 1, Elzestraat SKW. Verkie
zing van vlaamse lentefee 1968! 
Reuze tombola I 

Wilrijk 
LEVE DE MILITANTEN ! 

Niettegenstaande de in-droevige 
kastoestand stelde onze afdeling er 
prijs op de meest verdienstehjke 
werkers uit de voorbije kiesstrijd 
haar dankbaarheid te betonen met 
een tipisch vlaams beuUngenfestijn. 

Het werd een gezellig onder ons
je, waar de meer dan 50 aanwezi
gen zich zeker niet verveeld heb
ben. Dank vooral aan onze vriend 
Hermans die een pracht van een 
kwiswedstrijd organizeerde en bo
vendien nog voor enig mooie fo
to's zorgde voor de tombola. Dank 
ook aan volksvertegenwoordiger 
Mathyssens wiens aanwezigheid fel 
op prijs gesteld werd. 
W I J DOEN VOORT 

Wij blijven niet bij de pakken 
zitten en hervatten alvast onze kol
portages. Zij geven ons een on
schatbare oogst van adressen waar
mede wij kunnen voortbouwen aan 
onze afdeling. 

Doe ook eens zo'n kolportage 
mee. Het is afwisselend en gezond. 

Wie nu en dan, als 't past, eens 
een uurtje wil opofferen geeft zijn 
naam en adres op aan onze orga-
nizatieleider : Michel Jorens, Stan-
doncklaan 23, Wilrijk, of aan ie
der ander bestuurslid. 

Brussel 
MEDEDELINGEN VAN HET 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

1. Het arr. bestuur dringt aan op 
een snelle ledenhernieuwing. Le
denlijst aan de arr. sekretaris, lid
gelden op P R . 86.54.50 van V.U. 
arr . Brussel te Brussel 1. 

2. Bestuursverkiezingen in de af
delingen : volledig af te handelen 
voor 15 juni a.s. 

3. Kantonnale vergaderingen 
\'ilvoorde op 16.5, Anderlecht op 
30.3, St. Jans-Molenbeek op 6.6, 
Asse op 13.6 en St. Kwintens-Len-
nik op 20.6. 

4. . \rrondissementsraad : de raad 
^•e^gadert in biezondere vergade
ring' op vrijdag 17 dezer te 20 uur 
op het hoofdsekretariaat, en is uit
sluitend gewijd aan de organizatie 
van een nieuwe « V.U. Aktie Brus
sel » met meeting in de Magdale-
nazaal op 22 juni a.s. 

3. « V.U. Aktie Brussel » ; de 
afdelingen worden verzocht de da
tum van 22 juni a.s. vrij te hou
den. Verdere gegevens volgen via 
« Wij » en de arrondissementsraad. 

6. Sociaal dienstbetoon : kamerlid 
dr, Eugeen Defacq is te Brussel al
le werkdagen tijdens de normale 
kantooruren bereikbaar in het In
ternationaal Centrum Rogier nr. 
1901, tel. 18.30.82. De dinsdag is 
hij daar bereikbaar tussen 18 en 
20 uur. 

7. Financiële mobilizatie : nog 
steeds ontvangt het arr. bestuur 
steunstortingen uit de afdelingen. 
Een definitieve mobilizatietoestand 
zal eerstdaags gepublceerd worden. 

MEDEDELINGEN VAN HET 
KANTON VILVOORDE 

1. Ledenhernieuwing : de afdelin
gen Vilvoorde en Weerde zijn in 
regel. 

Wij wachten op Machelen, Hof-
stade en Kampenhout. 

2. Bestuursverkiezingen te Vil
voorde : op 29.4.1968 werd tijdens 
de algemene ledenvei'gadering vol
gend bestuur aangeduid : voorzit
ter : A. Jonckers; sekretaris : L. 
Cok; penningmeester : K. Verton
gen; organizatie : X. Hulsmans; 
propaganda : L. Claes. Dit bestuur 
werd bovendien aangevuld met drie 
raadsleden o.w. J-. Van Vlasselaer 
als afgevaardigde in de raad. 

3. De afdeling Weerde houdt zijn 
algemene ledenvergadering met 
bestuursverkiezingen op donderdag 
4 juni a.s. 

4. Te Machelen houdt de plaat
selijke afdeling haar lentebal op 11 
dezer. 

De afdelingen van het kanton 
worden hierop hartelijk uitgeno
digd. 

5. Kolportages in het kanton 
starten nog voor einde juni, samen 
met de aanpak van de onbewerkte 
gemeenten. Voor medewerking en 
meer inlichtingen kan men terecht 
bij J an Loos, Drieslaan 163 te Ep-
pegem. 

NIEUWE AFDELING 
Het arr . bestuur heeft de kern 

Haren definitief als volwaardige af
deling bekrachtigd. Voorzitter is de 
heer Valeer Maes, Verdunstraat 311 
te Brussel 13, tel. 15.87.40, sekre-
tars is Meviouw De Roover, Mid
delweg 23 te Brussel 13. 
UKKEL 

De afdelingen Rode-Alsemberg, 
Beersel en Ukkel-Vorst beleggen op 
zaterdag 25 dezer hun overwinnings
bal te Alsemberg, in de zaal « De 
Zwaan », Pastoor 'Bolsstraat , te 20 
uur 30. Orkest Stan Philips. 

Grimbergen - Beigem 
NAAR ZANGFEEST 26.5,68 

Vertrek autobus te 12 uur aan het 
Fenikshof. Terug 19 uur. 

Inschrijvingsgeld 100 fr. v. auto
bus en ongeniunmerde zitplaats. 
Tel. 59.14.88 mevr. v. d. Maesen 
of zie uw wijkmeester. 

zoekertjes 
Vlaams Ziekenfonds Brabantia 

zoekt medewerkers - tel. (02) 
28.45.10. 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over franse grens, In prachtige 
verkaveling, gratis zwemkom, 
machtig zicht op Middell. Zee. 
Villa en appart. te huur vanar 
Pasen. T. : 03.51.36.30. 

Appartement te huur voor de 
maanden mei en juni 3.000 fr. per 
maand. Living - keuken - 2 slaap
kamers. 400 meters van de zee. 
Rustige ligging. Te bevragen : 
Plaetevoet Guido, Strandlaan 175, 
Koksijde. T 46. 

Eenvoudig gemeubeld ^ p a r t . t« 
huur voor twee personen en kind 
(juni, juli, aug,, sept.) A. Degrijs^ 
Toffhoutstw. 185, Oostende ï 37. 

Gen\eubelde villa te huur alle 
konfoirt, met garage, centrale v e r \ ^ 
modern, dicht bij de zee (jun% 
sept.) T 38. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Eng«r«traat 161, Erps-Kwerpt 
T«l. {02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen'» gezelligit» 

Bierkelder 
Grot* Pl*t«r Potitraat 4 

(bt| SuHc«rrul) 
Open vanaf 8 uur s'avondi 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatich. zetel t Antwerpen t 
Tel. t (03)49.30.45 . 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater i Jan Brugman» 

De specialist der 
ïtandaarddeuron 

| . L E E M A N S , Deume xuid 
Van Havrelal 70, tel. 35.63.17 
Agent i De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne v/ooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brutsel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Elliabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof - BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal • 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen . Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer • Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-
zakken, -vellen . Rollen - Be-

drijsschorten • Prijskaartjes. 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoolstraat 45B 

Sint-Truiden 

Telefoon : ( 0 1 1 ) 7 4 1 . 9 6 

Hoofdredaktenr 
T. van Oveirstmetea 

Alle brie^fvisseiliI)g root re
daktie naar : 
Rotatyp, SylT. Dupufslaan 
110. Bru». T. Tel. 83.11.88 

Beheer i 
Maurice Lemonnlerlaai» 83, 
Brussel 1. • Tel. : 11.83.16 
Alle klachten voor niet ont-
rangen van blad op di t adres. 

Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 tr . 
Abonnement bui tenland : 

480 fr. 
S teunabonnement : 820 fr. 

( m i n m i u n ) 
Losse nummer» ; 8 fr. 
Alle stortingen voor he l blad 
op postrekening : JT11.B9, 
«WIJ» Vlaams-nationaal wetó-
blad. 

Verantw. ui tg . Mr. t . T»n der 
Elsl, Beizegemslx. 20, Bru». 13. 

file:///rrondissementsraad
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BR4BANT 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
FINANCIËLE MOBILIZAT IE 

In eivstieniis <)nt\ inî  he[ ii i on 
d ssi-inent noi; een .lantil bijdi i 
gen /oil it cle hu londei \einielik 
gemeen en \(>l;,enil ten hontlciil be 
h.i lUlen 

Molenbeek i()8 t h |-hytn 41S 
t h , Jette ^'U t h St k I tnn ik 
2̂ "5 1 h Brussel 124 t h 1 Neie 
104 t h Maldeien 2') t h , Oxe 
rijse 20 t h 

Het Fin.int leel komitee be 
scbouwt h ei mee /ijn xt iUie/nus 
0|xli iclil n i n Wuitt nin^ als becni 
diud htt felle iteeit diei,enen die 
7ich UW t 11 hebï>en m^e/et \ooi 
licl weïliiUken \ iii de I n int t ie 
niobili/itie en d inkt .die steimtrs 
en niob' l i / i tois \<M>I hun yew i ii 
deelde niede\\ei kmg 

Bsr'em 
F E c S l 

(»e/el!ig sanien/ïjn caté « Ber 
t tnibos » o|) viiid.u;, 17 mei 20 
uui 

Dworp 
A K . l v i I E I T E N 

AU seijj.idei mg 
\iijd<»x 17 niei te 20 uui in hei 

Gildi nluiis al*' ^eigadeuni; tn be 
stuuis\eikie/uig, in aanwe/iislu id 
\ in de ati>e\aai dijtde \an het ai i 
bestuur 

\ I Nat /an«;leesi 21) 3 hS 
hischnjMnj' in het Gildenhuis 

Pii |s (n Ir O i i i n i n i ii l t u \ e n 
111 nicest 
/ateitl.ijj i iut.uslus tuinttest tt 

Dsl 1)11) Datum MIJ houden ' 
Overwinninsjsbal Alsemberg, /a 

Icid.ig 2j mei Dwoip Viert m e e ' 

Kale - Lennik 
BAL 

Ziileidag 1 juni a s om 20 uui 
o\ei\Mnnnn>sbal \.in liet Pajottcn 
land in het « Jageishol » te Ken
ter, oi kest « 1 he Mistrals » Ome 
geUo/tntn \ an het auondissement 
wortien er ^er^\acht 

Leuven 
Üici^aiüETOON 

1 e Leuven, in cale « Opei a », 
BoiKij^enotenlaan 30 

Laatste zondag \an de maand 
vanal 10 uur, \olks\eitegen\\ooi tli-
gei, |)ioiebSoi \ e i d u j n , 2tie zondag, 
\aii.ii 10 UUI, piolessoi Nan F<ie-
mel letlere woensdai;, \anal 7 uur, 
A i>iauns (juridisLhe kwesties) 

I t U omiiH iseni, / injsti.i it 48 
leiltit inaandai, en woensda, \.in,it 
7 iiin de heel l)el\ u i \ (ptnsioe 
ncn) 

ONS 
Ovi-KWINNINGSFEEST 

LI /ijn nitt \eel \\ ooi den \ooi 
nodig . het was oxei weltligtnti ' 
1200 j,eestdriltige aanwezigen m 
een jeugdige en liisse atmosleti 
Alle tiames kiegen bij het binnen 
koiutn een ruikeitje meiklokjes en 
de Ultuiige kletlij gal de z lal een 
ionnig uitzicht 

V\ altei Luytcn begroette alk aan 
»ezn,>en en \ooral onze twte p.u 
lementsieden Veitlusn en \ m H ie 
gtntloi tn, onze j)io\.ncieiaadslttltn 
Van Hesicn en Claes en alle antle 
re kandiilaten mt t aan het hoold 
pi ülessor \ an Paemel 

Samen met hen kiei"tn onze (̂K) 
plikUeis een da\eientl appkuisu 

Waller Lu>ten weid tl.iarop dooi 
Gei aid Belt \eidieiHl ge|)iezen 
vooi zijn dinamische leiding in tie 
ze \ei kiezingsstrjd 

Het leest wei tl al en toe e \ tn on 
d t ib ioken door korte toespiaken 
xan \olks\ei tegenwooidigti Nei-
tliiMi piolessor Van Paemel, ar-
rondisst,ments\ooizittLi \ e r ie t l i en 
V N S l -preses Raskin Oniltu-
gend m lai heel spoitief \ ei wel 
komde piofesser \',\i\ P i e m t l de al-
vaudiging \,\n de C \ P jongeren 
in de zaal Ni twaalf uui wt id het 
een echte stiidentenin\azie die haar 
hoogtepunt vond m een daveiende 

s d i m a n t l t r Rond sier uui konden 
u e de boeken sluiten 
REIS NAAR ANTWERPEN OP 
2G MEI A S 

Ki woidt een bus ingelegd met 
xeitiek aan tale Opeia om hall 
negen, voor de tleelnemers aan de 
o\erwinningst)ptt>cht Inschrijven in 
het cafe tegen 5(1 li (tt>egaiigstiket 
len Nooi het zangleest op de bus te 
\eiki ijgeii) 

V OOI het zangfeest zelf veitiek-
ken bussen op het Latleii/eplem om 
h.ill e tn Inschrijven voor 21 mei 
bij de h Paul Kuvjieis, sekretaris 
\An het Leuvens kinderkooi , Jus
tus Lipsinsstiaat 2t, I euven (tel 
2)8 %) IXiai zijii ook toegangs
kaallen \An 40 fr en 20 fr te be 
komen (ztilang de vooiiaad strekt) 

Macbelen 
t ENTEFEESl 

i^alerd ig II niei a s te 21 uur 
p m a a t lenteleest in de zaal Eg 
inoni Dorpsslr i i t Orkest A a l t r a 
Philips 

Rode Beersel Ukkel 
OVERWINNINGSBAL 

Deze tlrie aldelingen beleggen op 
zaleidag 2j mei a s bun overwin 
ninijsbal te Alsemberg, in de zaal 
-• l>e /w. ian », Pastoor Boisstraat, 
te 20 UUI 30 Orkest Stan Philips 
iedereen welkom 

St Jans-Molenbeek 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Kandidi luien voor I J mei op te 
stuien naai de kanton ge\ olm De 
bei langeer, l eo|>old 1 straat 354, 
Jette 

Tienen 
BAL 

()\erwinningsbal - Stadsschouw-
buig op zateitlag, 11 mei te 20 
UUI 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ZANGFEEST 

hen autobus woidt ingelegd naar 
het zangleest te Antwcipen op zon 
dag 26 mei a s 

/ o \Uig mogelijk inschiijven aDe 
V I lentlschap » 

P I IJS 85 Ir looi inbegrepen Ver 
tick te 9 UUI oi> de markt en te 
rug ten laatste te 21 uur 

Astene 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Op 24 mei a s te 20 uur in gast 
hol 1) Hulhaege te Denize algemene 
ledenvtigatleiing met verkiezing 
\ in een nicuvv plaatselijk bestuur 

Kandidatuitil a in^e \en op dt 
hiernavolgende adressen voor iü 
mei a s : R Rvckbosch, Diiesstr 
%, PetegeiTi-1 eie tel 7b2179 en L. 
Goessens, Achteistiaat 141, Astene, 
tel 7falS07 

Eekio 
VUJO MEETJESLAND 

N I ijdag 17 mei a s Mndt om 20 
UUI 30 m het Vlaams Huis, Sta
tionstraat 23 te Keklo de opuch 
tingsveigadeiing plaats \ an Vujo 
Meetjesland Programma investi 
liuii van een voorltipig bestuui, 
wciking en kontikt met Vujo Gent 

Erembodegem 
LEDENVERGADERING 

V1 ijdag 17 niei 7aal Animo om 
20 uur algemene ledenvergadering, 
\ers l ig weiking, bestuursverkiezing 
en gezellig samenzijn 

MOEDERFEEST 
Zondag 19 mei zaal Animo om 20 

UUI nioederkensfeest ingericht door 
de VI Nationale Viouwenbond en 
uitgesteld Paasfeeslje voor de kin 
deren onzer leden Animator : Ka 
iel Redant Zang en muziek 1 

NAAR ANTWERPEN 

7t)ndag 26 mei overwinningsbe 
tosjing Ie Antweijien en bijwonen 
VI Nat Zaagleest. Lienibodegeni 
z d zoigen vooi een steike alvaai 
diging ! 

Speciale onizentlbrieven ovei al 
tleze aktiMteiten zullen verzonden 
w orden 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

De \ ujokelder blijtt elke zater
dagavond van.if 20 uur toeganke 
fijk en biedt iedereen de gelegen 
heid om met iedereen kennis te 
maken Nieuwe leden en simpati 
zanten weten dus waarheen 
VOLKSUNIEJONGEREN 

De V olksuniejongeren danken alle 
p<»rtijleden die tijdens de voorbije 
V L - aldehiiiisbestutirsverkiezing 
voor jongeien - kandidaten stem 
den Van onze 5 kandidaten werd 
.illeen Maunts Willaert verkozen 
L itskig die voor het Gentse een 
aanvang van Vujo-dtxiistioming 
n.iar de partijkaders betekent 

Voor Antwerpen zijn ei nog een 
p.iar plaatsen \ n j Schrijven naar 
Mc\ rouw De Bleeckei - Ingelaere, 
Tijfhuisl.i.in 15, Gent 
UITSLAG 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

13 te verkiezen plaatsen - 25 kan
didaten 

1) Versvck K u s . 103 stemmen, 
2) De Wever Veia . 97 stemmen, 
3) R.ies Roef.iiHi : 92 s temmen, 4) 
Wouteis Geert : 88 stemmen, 5) De 
Keysei Guido : 79 stemmen, b) Lip
pens Leon r 75 stemmen, 7) 
Adriaenssens Mare : 73 stemmen; 
8) VVillaeit Miui i ts . 72 s temmen, 
9> De Baeidemaekei Stan • 70 stem-
intn, 10) Van Steenbiugglie Oscar . 
70 stemmen, 11) De Schrijvci VV'aid 
68 stemmen, 12) De Vos Rogei . 
bï s temmen, t3) Gliespicie Frans . 
63 stemmen 

Grembergen 
HULDEBETOON 

Heden zaterdag heeft alhier een 
huldebetoon plaats aan volksierte-
genwoordiger d r Deconimer Om 
15 uur vertrekt een hultlestoet, ge 
volgd om 17 uur 30 met het op-
tretlen van kiiltuiele en jeugilgroe-
pen in de feesttent Om 20 uur 
worth het feest besloten mt t een 
giatis \olksbat m de feesttent Or
kest Petei Phdip Di anken, be
legde sandwiches en boeiebiood 
ledeieen welkom 

Kerksken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Urbam De Grave houdt zitdag 
voor sociaal dienstbetoon te Kerk
sken elke 4de zateitlag van de 
maand te 15 uur ten huize van 
t d w De Kegel, Berg 112, te kerk
sken 

Lede 
OVERWINNINGSFEEST 

Op 17 mei a s vieit VU Lede 
de o\ ei winning van 31 maai t , om 
20 uur m de zaal Reinaert, Kasteel-
dreef, met een tlansfeest en een 

., hulde aan Jel Cools ledereen wel
kom ! 

Melsele 
KAMPIOEN 

H.iittlijk proficiat aan Pierre 
VVenselaers, die in de reeds zeer 
giole aldelmg van Melsele, op twee 
maand lijd 4b leden maakte 

St Niklaas 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

De kolportage van vci leden zon 
dag kende een on\erlioo|)t sukses 

Met vijttien kolporteurs werden 
182 nummers aan de man gebracht 
te Belsele 
JAARLUKSE ZIELEMIS 

De aldelmg nodigt U uit tot de 
jaarlijkse zieleinis in de kapel van 
de Arme Klaren (O L V -plein) te 
10 uur op zondag 12 mei, ter nage 
dachtents van onze afgestorven le
den en vrienden 

Waarschoot 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Op 19 mei bezoeken we, samen 
niet bet Smt-Lutgardiskoor, de na 
ttonale pLantentuin te Meise De 
bus vertrekt aan de kring te 9 uuc 
l en ig rond 19 uur 

Zondag 2fa mei : Vlaams Natio
naal Zangfeest te Antwerpen 

120 fr. zitplaats inbegiepen De 
bus vertrekt op het Dorp te 9 uur 
30 

Voor beide reizen t plaatsbespre
king : A Van Holderlieke, Stations
straat 6, Waarschoot, tel 773378 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
REORGANIZATIE 

Op dmsilag )0 ajji il 11 leidtle on 
dervtioizitter (lUido Gielen te Asse-
biock een zitting \ a n het vei iuimd 
bestuur Nieuwe bestuursletlen wei
den voorgesteld, de taakverdeling 
weid omlijnd en jilannen voor het 
tot aftlehng biengen van de ge 
meenten Sijsele en Oetleleni wei
den vaartlig gemaakt Na de ver
slagen van jienningmeester Toon 
Veibeke en pi op leecks R Verhae-
glie gal pio\ laadslid G Van In 
konimentaar op de verkiezingsuit
slagen 

Zo weid ondei meer uit de doe
ken gedaan dal , indien de V U 
ovci gans West Vlaandtien 1000 
stemmen méér had bekomen op de 
senaatslijsten, de senaatszetel naai 
het a r r Biugge rorhotit wa ie ge
komen 

JAARDIENST 
O p zateidag 11 mei a s . wordt 

om 18 uur n.imens de V D -afde
ling Assebioek een jaardienst op-
gediagen in de nieuwe ketk Maria 
Assumpta te Assebroek, ter nage
dachtenis van de overleden V U -
leden van onze gemeente, in bijzon
der van wijlen de heren Mai c Steel, 
VV illv Crevits en Geraid Masjn 
Alle leden worden vriendelijk ver
zocht, de/e herdenkingsdienst te 
willen bijwonen 

Brugge 
NIEUWE AFDELINGEN 

Het arrondissementeel bestuur 
oveiwoog de uitbieiding van de or-
g.tnizatoi ische ondei bouw in het 
.11 londissement Het aantal afde-
Imgen (au 11) kon oj) veischeidene 
jil.iatsen wortlen verht)ogd Binne* 
kolt gaan als « zelfstandige )) aftle-
lingen werken Zedelgem-Velde-
gem, Oedelem, Heist Ramskapelle, 
/ eeb i ugge Lissewege en misschien 
Snelltgem 
KORT OVERZICHT 
VOORBIJE AKTIVITEITEN 

iVlaandag 22 4 . partijiaad Bruv-
sel Au Bi ugge voltallig tegen-
wooidig 

Maandag 22-4 • bijeenkomst afde-
lingssekietarissen en penmngmees-
leis uit het a u Piaktiseh voltallig 
aanwezig, biezondei gesl.iagde 
w ei kv ergadering 

V 1 ijdag 2b-4 verbroedering der 
gewezen kandidat n van de d u e lijs
ten, te Jabbeke 

Maandag 29-4 . partijraad Brus
sel Vet tegenwoordigmg met vol
tallig. 

Maantlag 29 4 ; eeiste alg leden-
veigadeiing afd Ruddervoorde-
VVaardamme 

Dinsdag 30-4 : uitgebreide be-
stuuisvergatleiing Vujo te Bi ugge. 

Woensdag 1 5 . deelname met af-
vaaidigingen dei aftl Assebioek, 
Blankenbel ge, Knokke, Vujo, Sint-
Andues, Jabbeke en de lesp vaan
dels, aan tie 1 mei ojjtotht dei VU 
te Oostende Kransneerlegging aan 
het V issershuldemonument 

Donderdag 2 3 • a u . bijeenkomst 
van de organizatieleiders te J ibbe-
ke, de plaatselijke pi opagandaj)loeg 
en enkele specialisten Inrichting 
nacht \ an Jabbeke 13 juli 1968 

Vujdag 3-0 . arr bestuursverga-
deiing te Bi ugge 

Dinsdag 30-4 . uitgebreide be-
stuuisveigadenng Assebroek 

Zateidag 4 3 . cc plakkersteesten » 
te Blankenberge en Sint Ki uis. 
PERSBERICHTEN 

Het afdehiigsnieuws dat U in 
cc VVij » wil zien veischijnen, dient 
U voor de zontlag te laten gewor
den aan A V anhouteghem, Invalie-
denl 1 m 1, Htist aan zee 

Het nieuws dat U m de streek 
pers wil zien veischijnen, dient U 
te laten gewoiden aan Roger Cor-
t ) . Gen Lemanstiaat 64, Bi ugge 
L\enecns vooi zontlag 
DOORSTROMING 

Om een beteie kooidinatie in de 
VU wei king te bei eiken, zal o l v. 
de verantwooidelijken uit het arr 
bestuur, door de aldelingen ondei 
ling meei op aiiondisscnienleel 
vl.ik gewerkt woitlen 

De kommissies linancien, redaktie 
en piopaganda woiden bestendigd 

t r werd ook beslist meer in 
gioejisxeiband te gaan wei ken, door 
de veiantwooitlelijken vooi éen 
zelfde taak uit het arr en alle afde
lingen sckietaussen en penning 
meesters kwamen reeds te Brugge 
samen De veiantwooitlelijken vooi 
oiganizatie deden dit te Jabbeke 
ORGANIZATIE 

Organizalic - verantwooidelijke 
Jel Deroose legt tans de laatste 
h.intl aan een wegwijzer voor in-
wentlig gebruik Dit uitgebieid oi-
ganigiam \.xn de V U in het a u 
Biiigge zal dan aan de belangheb
benden wolden bezoigd 

VUJO-VOORJAARSREIS 
1 latlitiegetiouvv ucht Vujo op 23 

mei a s ( O H Hemelvaart) zijn 
vooijaaisieis m, dit j.iai naar Bok-
I Ijk Vertiek aan de Vismaikt te 
Bi ugge om 6 uur 15 le rug om 22 
uur 

Prijs • 130 fr Toegang openlitcht-
muzeiim en event verteer zijn met 
iiibegiejien 

Inschrijven bij bestuursleden Vu
jo (tegen betaling) of storten op 
PR 6007 78 \<in A V anhouteghem, 
Heist-aan-Zee Ook oudeien wel
kom 1 
< KADERBLAD . 
EN 
a VLAAMS GEMEENTEBELEID > 

Het katlei blatl kost 25 fi voor de 
k.ilt plus 80 tr. per jaar (Voor nieu
we abonnementen 2 x 80 fr st<»rten 
vooi 1967 en 68) Stoiten op P R , 
14 76 97 van Volksunie, Biussel 1. 

Het « V laams (Jemeentebeleid » 
kost 100 fr te storten op PR 31 40 69 
van J Torfs, Heikant, Berlaai le-
deie afdeling moet daaiv.m in het 
bezit zijn 
LENTERALLYE 

Oe aldelmg Jabbeke nodigt U 
uit tot deelname aan de autorallye 
op zondag 19* mei a s 
GOUDEN BRUILOFT 

Op zaterdag 4 niei vieiden de 
echtgenoten Jt)/ef De Mvlle (Bahe-
straat, Brugge) en op cfansdag 7 
mei de echtgenoten Frans Vanden-
tliiesch (Leopold 1 laan, Brtigge) 
hun goutien bi uiloltsfeest De na
men De Mvlle en Vanden Driesth 
zijii niet weg te denken uit de 
vlaams nationale strijtl in het biug-
se ' Jozef De Mylle maakte zich 
verdienstelijk in het Vlaams Ki uis 
en Frans V andendriesch was ooit 
lijstaanvoerdei van de V U.-senaats-
lijst. 

Provincieraadslid Guido Van In 
en bestuurslid V U -Brugge Lucien 
Bols waren bij de echtparen De 
Mjlle en Vandenduesch de tolk 
van «Ie dankbare en meevierende 
vla.ims nationale gemeenschap 

Diksmuide 
NAAR ANTWERPEN 

Zontlag 26 mei wordt een antobtis 
ingelegd naar het zangfeest te Ant-
w ei pen Vertrek om 8 uur aan het 
V laams Huis te Diksmuide 

Prijs 100 fr toegangska.»rt niet 
inbegrejjen Inschi ip'ingen m het 
V laams huis, I Izerlaan 83 

Kortrijk 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

In de lt>op van de maanden mei 
en juni hebben bij de Volksunie 
arrondissement Kortrijk bestuurs-
verkiezingen plaats Lerst kiezen de 
leden van de elf afdelingen hun at-
delingsbestuur : Bellegem, Deer
lijk Harelbeke, Heule, Kortnjk, 
Kuiirne, Lauwe, Marke, Menen, 
Moen Avelgem, Waregem en VV^ 
velgem leder afdehngsbestuur be
noemt dan zijn afgevaardigden m 
de arrondissementsraad Nadat d e 
raad dooi kooptatie weid aange
vuld zal deze dan het arrondisse
menteel bestuur verkiezen 

Volgende data staan nu al va s t : 
.ifdehng Koitujk 31 mei, afdeling 
Wevelgem : 28 mei, kooptatie m 
lie ariontlissementsraad : 15 funi; 
bestuursx ei kiezing arrondissement 
kortrijk . IZ juni 

Oostende 
OVERWINNINGSBAL 

Dit b i l IS uitgegioeid tot een 
nieuwe tuomf . een volle zaal met 
pi lehtige stemming 

Senator van tie Weghe en pro-
vincieiaadsletien Zwaenepoel en 
I am bert d inkten hun kiezeis en 
tie kiczeis kregen de kans deze ge
kozenen mee te delen wat zij van 
hen veiw.ichten hard weik voor 
de partij ' 

Ken weltloener schonk voor een 
kleine tombola een kleuiraam Tijl 
en Nele, ten bate van ons sociaal 
londs Opbrengst . 3 800 h Dank 
a.in allen ' 
NIEUWE LEDEN 

Op het bal werden veertien nieu
we leden ingeschieven Men kan lid 
worden door aanmelding bij een 
der bestuursleden of bij sekietai is 
U Veihaeghe, Piinsenlaan 48, teL 
74452 Lidmaatschap 50 fr 

St. Kruis 
PLAKKERSFEEST 

Zatertlag weid tie iiiojjagandisten 
en plakkers een maaltijd en een 
gezellig samenzijn aangeboden in 
het Bieydelhof te Bi ugge 

Voorzitter O Dombiecht veiwel-
komde er auondissementsvooizit ter 
R Deciel cq, volksvertegenwoordi
ger Piet Lejs en provincieraadslid 
Guido Van In Voorzittei Decleicq 
ha.ilde enkele pittige anekdoten op 
uit de kiesstrijd, zodat de steii»-
ming er van meetaf in zat 

file:///einielik
file:///eidujn
file:///aii.ii
file:///anal
file:///ooral
file:///eidieiHl
file:///olks/ei
file:///erietli
file:///eiki
file:///erslig
file:///olksbat


wu 23 

EEN WONING DIE OOK IN 'T JAAR 2000 AKTUEEL EN MODERN ZAL Z IJN! ! ! 

EEN slaapkamer 

TWEE sbapkamers 
DRIE slaapkamers 

of ZELFS MEER 

ONZE APPARTEMENTEN ZIJN ENIG!!! WAAROM? 

1 ' Z l ) LIGGEN in de onmiddettijke omgeving van het prachtige kasteel 

« Hof van Havenith » Nachtegaallaan, aan de poorten van de grootstad 

Antwerpen, nauwelijks enkele minuten van Centrum, nieuwe Schelde-

tunnel, ringlaan, snelwegen, scholen, bussen, winkels, enx.. , 

2 ' hun M I N I M A L E ONDERHOUDSKOSTEN : zoveel mogelijk materialen 

die geen enkel onderhoud vragen werden voorzien. Ultra-modern cen

trale verwarmingssysteem met warmwaterbedeling en debietmeters... U 

betaalt slechts uw verbruik. 

3-̂  hun UITZONDERLIJKE BRANDBEVEILIGING en ISOLATIES : bereik

bare brandladders, brandvrije inkomdeur die U volledig afsluit van de ge

mene delen. Speciale aandacht werd besteed aan vocht-, geluids- en 

warmteïsolatie. 

4 ' een NOOIT GEZIENE AFWERKING : gezellige dekoratieve hall bevloerj 

met grote marmertegels twee automatische l i f ten voor 5 personen« 

brievenbussen, bellen, boodschapkastjes, alsmede bei aan privédeur. 

Prachtige vloeren : parket - keramiek - rode tegels - tapisflex - marmeragglomeraat enz... Scandiaflexbalken en thermopane in living -

geïnstalleerde keuken en badkamer - vuilschuif - open haard - aluminium ramen en deuren - speciale automatische verhuisbalken en 

uitneembare ramen in living marmeren raam- en deurtabletten - Shunt verluchting en ventilatie's - voldoende muurbekleding in keu

ken en badkamer - afloopputje op terassen - silex dailen in voorhof - gemeenschappelijk antenne, enz... 

Zelfs een GEMEENSCHAPPELIJK SAUNA IS IN DE PRIJS BEGREPEN !!! 

ZIJ KOSTEN SLECHTS van 625.000 F af (kosten inbegrepen) en kunnen verhuurd worden rond de 3.000 F, dus, niet alleen een vei

lige belegging maar ook een goede opbrengst... uw verzekering tegen devaluatie : een eigendom stijgt steeds in waarde !!! 

U kunt eigenaar worden mits slechts 200.000 F in handen, daarbij kan U nog premiegcrechtigd zijn : 60.000 F + 20 % per kind 

wat uw nodige beginkapitaal reduceert tot 140.000 F. 

OOK IN 'T HARTJE V A N GENK « Residentie Middenstand » 3 zeer luxueu-

se appartementen met 2 of 3 slaapkamers, geheel af, behangen, geschilderd, 

ingerichte keuken, vuilniskoker, parlefoon, centrale verwarming, aluminium 

ramen met thermopane, mooie terrassen : met één woord SUPERSTANDING 

en INTEGRAAL KOMFORT. Verzekerde opbrengst : verhuurd ! 

ZELFS TE GENT aan DAMPOORT op Antwerpsesteenweg, Residentie Van 
Maerlant en Servaes - 2 residentie's die inzake standing, als residentieel ge

bouw enig z i jn . De kwal i tei t van de uitvoering alsmede de ri jke elegantie 

van opvatting en materialenkeuze verdienen ongetwijfeld uw aandacht. 

Dubbele of enkele appartementen, garages, enz.. . mogelijkheden naar ieders 
smaak en budget. 

U KAN ELDERS KOPEN... MAAR NOOIT BETER OF VOORDELIGER 
t«jt!it4tiiJA»nuuAim,<igjgljJ!^u ^owi^yiMij^LtijyiiiwA'JgwMijn.. juj,j.ggfj^ioim^tJoimwiMM*- i^»)wwwHBWgiitw JMW^j|;^!ww;<»^^^Wl!W)^^^»«J^w"wla^g^w^K^Wl^j^^ 

: l/wi ifumeÈmscéé(^ 

LEUVEN 
Brusselsestr. 33 
tel. 016/337.35 



RASSER ZIET REGERINGSKRIIIS 

Coll(e)/^/?£) 

Collards laatste bespreking. 

De COLL(E)ARD lijmde niet. 

Diogenes Collard ... exit. 

^^<$. 

Er zijn van die mensen die zich 
plotseling iets in het hoofd halen 
en het dan maar meteen doen, hoe 
gelf het ook is of klinkt. Zo iemand 
was Thomas West : in het gewone 
leven barman in het E\ening Star 
Café in San Francisco, in de we
reld >an zijn dromen avonturier en 
ontdekkingsreiziger. M i s s c h i e n 
kwam het allemaal door die krant 
waaraan het kafee zijn naam te 
danken had. Het oude drankhuisje 
lag net over de kantoren en druk
kerijen van de Evening Star, de 
meest gelezen avondkrant van de 
Westcoast. De joernalisten waren 
dan ook Thomas' vrienden en stam
gasten die niet zelden hun artikels 
in het kafee zelf schreven. Kortom, 
Thomas beleefde het wereldnieuws 
op het scherp van de pen en amper 
enkele uren later lag het geurend 
naar drukinkt in zijn handen. 

Een ding speet Thomas : dat hij 
in dat wereldnieuws, of zelfs maar 
in het stadsnieuws, nooit eens 'n 
rolletje speelde. Zelfs die keer toen 
hij dronken tegen de stedelijke bi-
blioteek was opgereden, had de 
krant enkel « de genaamde T.W. » 
als dader aangewezen. Het had" 
Thomas pijn gedaan, want zelfs in 
het onheil van het wangedrag was 
hij naamloos geble\en. 

Tenslotte kan je T.W. geen naam 
noemen. Drie dagen later was hij 
met een waterzak en een zonne
scherm de Dodenvallei ingestapt. 
Als eerste zou hij het koninkrijk 
\an de zon (maar een hel voor een 
barman) te \oet doorkruisen... en 
frontpagina-nieuws worden. Een 
dag later reeds werd hij ' opgepikt 
door een helikopter van de lucht-
machtbazls bij Carson City. Na een 

week hospitaal (psichiatrische ob
servatie) stond hij weer achter de 
tapkast en kreeg zijn bijnaam Ne
vada Joe. 

« Avondsterretje doet het uit
stekend » dacht Thomas. Twee we
ken geleden was hij met het aldus 
genaamde zeilbootje in zee getrok
ken. Op het achterdekje lagen twee 
vaten benzine voor motorhulp tij
dens de windstille periodes. Tho
mas was bezig zich in het wereld
nieuws te varen. Niemand wist er 

Toen, als een dofgroene stip in 
de blauwe schittering ran de oce
aan, zag hij het eilandje liggen. Hij 
kontroleerde zijn koers en keek op 
de kaarten... en vroeg zich af : 
« Hoe is dat mogelijk ? ». Het ei
landje was niet in zijn planning 
voorzien. Hij zou tussen Hawai en 
de Fanning Eilanden doorvaren en 
pas op een van de eilanden van de 
Marshall Archipel bunkeren en een 
nieuwe voorraad inladen. Met op
zet had hij Hawai en Fanning ont-

WERELDNIEUWS 

iets van (zelfs zijn vriend Reagan, 
de drankzuchtige gebroken-armen
en-benen specialist \an de Star had 
hij niets verteld), maar binnen een 
zestal weken zou hij de ha\en van 
Tokyo binnenvaren en de eerste en 
enige ter wereld zijn die ooit met 
een zeilschuit de Grote Oceaan tus
sen de U.S.A. en Japan had aange
kund. Die dag zou zijn foto een gro
tere oplage halen dan die van 
Johnson (en Nixon, en McCarthy, 
en Bobby Kennedy, en de hele hut-
sekluts samen). Thomas kauwde 
keiharde scheepsbeschuit en voelde 
zich gelukkig. 

weken (anders zou zijn plannetje 
misschien voorbarig aan het licht 
komen en de uiteindelijke zege 
minder verrassend en stralend ma
ken). 

Nou ja, dacht hij, het is maar een 
klein eilandje en laten we hopen 
dat er gceij verraders zitten. Hij 
wendde de steven lichtjes en voer 
naar het eilandje waarvan op zijn 
kaarten geen spoor te bemerken 
was. Tenslotte ben je ontdekkings
reiziger voor iets. 

Het eiland was al bij al toch iets 
groter dan hij gedacht had. Er 
gluurden geen kannibalen vanach

ter de palmbomen. De kust was dus 
letterlijk en figuurlijk veilig en 
Thomas ging aan wal. Jammer, 
vond hij, dat ik geen vlag bij me 
heb... ik zou ze gepland hebben tot 
meerdere eer en glorie van de 
United States of America (misschien 
zou dat wel een ontvangst op het 
Witte Huis opgeleverd hebben). 

Na een uurtje wandelen vond hij 
enkele vreemde dingen : een boel 
toestellen verpakt in asbest, verder
op in een betonnen kuil een inge
wikkelde meetapparatuur en weer 
wat verder een soort van zendin
stallatie en iets dat op een radar
scherm leek. Toen hoorde hij het 
geluid van een vliegtuig, het geluid 
van een straaljager. Het stelde hem 
gerust, want dan zou het tuig al 
voorbij zijn en hem dus niet be
merken. Even later hoorde hij het 
vliegtuig weer, en dan weer, en nog 
eens. Zouden die lui hier iets zoe
ken, dacht hij. Hij keek in de lucht 
maar kon de straaljager nergens 
bespeuren. Ze vliegen verdomd 
hoog, des te beter, als ik hen niet 
zie, kunnen zij mij niet zien. Hij 
bleef in de lucht staren en zag toen 
een klein stipje dat groter werd, 
dat snel groter werd. Zo groot als 
een tennisbal, zo groot als een voet
bal, als een bierton, als een Volks
wagen, als een Chevrolet... plotse
ling werd het heel licht en heel 
warm om hem heen. 

Die avond stond er in de Eve
ning Star te lezen dat de Strategie 
Air Command op een naamloos 
eilandje in de Stille Oceaan een 
atoomproef had uitgevoerd... met 
een 5 megaton bom. 

NIC. 

J 


