Met iiee! wel in He menigvuldige verlclaringen van viaamse
C.V.P.-vooraansfaanden dat de les van de verkiezingen
niet mag verloren gaan. In feite handelen ze ten sterkste tegen
'de verkiezingsuitslagen in, want hetgeen ze nu vooropzetten
druist regelrecht in tegen het verkiezingsprogram
van de viaamse C.V.P.
Het plan Van den Boeynants werd immers opgesteld niet alleen
en niet eens hoofdzakelijk door Van den Boeynants, maar door
een komitee waarin zetelen de senatoren Van de Kerckhove en
P.W. Segers, de ministers De Saeger, Van Elslande, Harmei,
Servais en WIgny, volksvertegenwoordiger Parisis

Beheer ; M. Lemonnierlaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16. per.
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 fr.

en een paar niet-parlementsleden.
Het zijn die heren die beslisten over de afstand van de Voergemeenten,
nadat ze vroeger de Platdietse streek, Edsngen-Marke, Komen-
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ET BORD LINZENSOEP
REGIONALE EKONOMIE
Het belang van een eigen ekonomische
instelling voor Vlaanderen schijnen die heren
trouwens niet te zien, want wat we voor het
regionaal ekonomiseh beleid in het program
V.d.B. vinden, is een kapitulatie.
We lezen immers : «In afwachting van een
volledige inventaris van de behoeften van
elke streek, en in het kader van dit programma, zullen de voornaamste begrotingskredieten paritair worden verdeeld ».
We stellen dus vooreest vast dat er nog
geen objektieve en volledige inventaris opgemaakt werd door de vorige regering V.d.B.
En we weten, waarom ook in de toekomst
geen inventaris zal opgemaakt worden.
De objektieve faktoren pleiten immers
voor een voorrang voor Vlaanderen. De
voornaamste argumentatie die de Walen aanhalen is, dat Vlaanderen zijn achterstand op
Wallonië inhaalt, wat op zichzelf al een pleidooi is voor de voorrang voor Vlaanderen

want waarom moeten wij bij hen ten achter
blijven ? Is dat een sociale houding ?
Ook het argument van de waalse werkloosheid speelt niet tegen Vlaanderen, want daar
is de werkloosheid nog groter.
Over de pendelarbeid wordt gezwegen
omdat die voor drie vierde een viaamse aangelegenheid is, evenals over de aangroei van
de bevolking, faktor die in Wallonië evenmin
speelt. En over de jongst bekende sintetische
welvaartsindeks, die voor Vlaanderen 81 gaf
tegen 102 voor Wallonië en 157 voor Brussel,
wordt eveneens in alle talen gezwegen.
De regionale ekonomische politiek heeft
nu net tot doel, achtergebleven streken met
te weinig fabrieken voor te veel arbeiders
en met een lagere levensstandaard er
bovenop te helpen.
Dat gebeurt in België juist niet door de
schuld van de eenheidsstaat. Als Vlaanderen
vooruitgaat, is het door faktoren die buiten
het machtsbereik liggen van de staat. Waar
de staat ingrijpt, is het overwegend tegen ons.

^ïi^

Om ekonomiseh vlugger vooruit te gaan
zou Vlaanderen over eigen ekonomische
instellingen moeten kunnen beschikken,
instellingen die overigens de belgische ekonomische eenheid niet zouden schaden.
De Vlaamse C.V.P.-ers die zo graag beweren
dat de Volksunie geen ekonomiseh program
heeft, zien deze elementaire waarheid nog
altijd niet in. Of mogen ze niet inzien door
de financiële machten, die in de C.V.P. een
dikke vinger in de pap hebben.

BRUSSEL
Kapitulatie ook voor Brussel. Waar men,
vasthoudend aan de unitaristische staat,
overal de viaamse meerderheid opoffert aan
de pariteit, durft men niet te Brussel.
Brussel — dat zelfbestuur zou krijgen vóór
Vlaanderen en Wallonië ! — mag niet paritair
bestuurd worden. Daar moet de franstalige
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Je kan het natuurlijk ook zo doen en de anderen laten marsjeren..

Vervolg blz. 3.
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RUIMERE u r n
Wanneer ik een schrijven tot
U richt, dan zou ilc in de eerste
plaats mijn instemming willen
betuigen met de heer J.E.T. uit
Vilvoorde (zie « WIJ » van 11
mei 19()8).
Jk ben het met deze s t h r i | \ e r
volledig eens, hoewel ik niet zoals hij de V.U. sedert haar pionierstijd heb gevolgd. Het is inderdaad zo dat niet de ekstreme
opvattingen
(Cl root-Nederland,
star nationalisme, onre.ilistisch
progressisme) de meeste mensen
naai' de Volksunie leiden. Toch
zou ik er nog willen bij\oegen
dat de schrijver de bouwers van
de nieuwe partii alleen zoekt bij
de vroegere nationalisten en de
politiek-onverschilligen, hoewel
velen zoals in mijn geval niet
tot die twee klassen behoren,
doch nieuwe kiezers waren die
juist in de V.U. een rechtvaardige maatscha])pij zochten.
Maar de vraag is nu : wat is
een rechtvaardige maatschappij?
Is deze bereikt door alles op
taalproblemen of nationalisme te
richten ?
Volgens mij is dit alleen het
kader waarbinnen de rechtvaardige maatschappij kan groeien.
En daarom zou ik me willen
aansluiten met de jonge schrijver uit Zarren (zelfde uitga^e
van « WI.1 »), waar hij in weliswaar sterke woorden zegt : het
7al aan ons zijn alle neo-kapitalisten met bourgeoismentaliteit
eruit te gooien.
Hierin ligt nu juist de vernieuwing die de V.l'. moet doormaken en die dan ook tot een
grotere aantrekkingskracht zou
moeten leiden. Is het niet zo dat
in het \erleden de vlaamse vrijheid te \eel door rechts-ekstremisfen alleen werd geëist ? Zal
men in de nieuwe partij terug
tot dezelfde stroming komen of
zal men op een ruimere bazis
trachten te steunen ? Want we
v\ensen toch zeker niet in het
klein wat de P.V.V. in het groot
v\il !
S.X., Ekeren II.

GIFTIG GESCHENK
Door de volksvertegenwoordigers en senatoren werd een wet
gestemd, waarbij elke autobezitter verplicht was zich te \crzekeren tegen \erkeersonge\ allen tegenover derden. Ook on-

dergetekende was dit, tot op het
ogenblik dat Belfort
failliet
gingIn april 1967 had ik een ongeval. Nu zit ik als \a(ler \an 4
kinderen (de oudste 9 jaar, het
jongste 4 jaar) plus een verlamde moeder met de gebroken potten. Ik ben verplicht 3r).()00 fr te
betalen, alhoewel ik wettelijk in
orde was.
Ik kan nicl anders, heren
volksvertegenwooi (ligers en heren senatoren, dan l' danken
voor het geschenk dat ik van
uwentwege mag ontvangen.
Ook vadertje Staat ben ik
dankbaar, want ondanks dat ik
3 maanden nuin premie had betaald plus taks, mocht ik terug
miinhcer slokop met taks bedenken bij het nemen van een nieuwe verzekering.
Wie van de Volksunie-volksvertegenwoordigers of -senatoren heeft de moed of de durf,
een wet te doen stennnen die de
slachtoffers zal ^ ergoeden, waarbij ondergetekende ook belioort ?
D.K.L., Laarne.

DE YOLKSUNIE-HARS
Bestaat er geen middel om de
heel mooie V.U.-mars algemeen
in Vlaanderen bekend te maken?
Zowel de woorden als de muziek
ervan zijn het ten volle waard.
Toen in 19(J5 aan dr. Goemans
te Berchem, na zijn eerste verkiezing tot volkssertegenwoordiger, door de Volksunie-harmonie
een aubade werd gebracht, stond
de eerste officiële uitvoering van
die mars op het programma. De
oude nationalisten die daar bij
aanwezig waren, werden toen
blij verrast de op\vekken(ie
deun, de meevoerende melodie
weer te horen van onze strijdhaftige 1'rontersmar.s.
Hoe dikwijls zijn ze destijds
onder de geestdriftwekkende tonen van die krachtige marsmuziek opgestapt in vlaamse betogingen ! Dat is nu al om en bij
de... veertig jaar geleden. Maar
nog zien ze de dappere trommelaar met plat petje, nikkelen
nensknijper en zilveren snor
vooraan
stappen.
Bat-a-plan,
tamboerijntje, roffelt Vlaanderen \i-ii. En bij de koene blazers
waren er /ow.iar met bolhoeden
bij.
Op hoeveel meetings heeft die
marsmii/iek toen weerklonken,
/oals /e het o])nieuw deed. nu
p.is enkele maanden geleden op
de triomlantelijke V.U.-bijeen-
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koiiisl in de Magdalenazaal in
het hartje ^a^ Brussel.
De auteurs van die mooie mars
zijn beiden al lang overleden.
Toondichter was .lef Vlaminckx
en
de
tekstdichter
Willem
Frontman. Onder welke pseudoniemen de bescheiden .lef Wattelet en onderwijzer Willem De
Bom (Mane's broer) schuil gingen.
B.C., Antwerpen.

ONTMASKERING
Een simpel
rekensommetje,
waartoe de « grote staatsmannen » \an (Ie vlaamse C.V.P. niet
bekwaam bleken, bewijst flagrant hun onbekwaamheid, of
moet ik zeggen : hun onbetrouwbaarheid in de verdediging der
vlaamse belangen. De vlaamse
C.V.P. (.501 en de V.U. (20) hebben tans, na de dezertie van Van
Ackcre, samen 70 kamerzetels.
Een derde van 212 is 71, vereist
om te verhinderen dat in de Kamer van volksvertegenwoordigers een grondwetsherziening
doorgevoerd wordt op de rug van
Vlaanderen.
Dat de vlaamse C.V.P., onder
druk van de gewiekste Van <len
Boeynants, Van Ackere uit de
Kamer walste en alzo dit wapen
uit onze vlaamse handen speelde.

is effenaf krimineel.
Het is duidelijk dat de vlaamse P.V.V.-ers en B.S.P.-ers niet
te betrouwen zijn, onder de druk
van hun unitaire partijen en hun
unitaire partijleiders.
Het was dus heilige vlaamse
plicht deze één-derde-verhouding van de vlaamse (].V.P- en
V.U., demokratisch gekozen door
Vlaanderen, niet prijs te geven.
Onze V.U.-militanten
worden
verzocht hiermee uit te pakken
bij de twijfelaars. En de V.U.pers wordt gevraagd, gedurende
de volledige huidige legislatuur
iedere anti-vlaamse houding of
stemming van baron Snoy te
signaleren,
opdat
Vlaanderen
herinnerd wordt aan de C.V.P.verantvvoordelijkheid ter/ake.
II.V.d.B., Oudergem.

R.W. EN V.U.
Verschilende malen viel het
mij op, dat in het V.U.-blad
« WI.f » sommige vooraanstaande
mannen van de B.W. als totaal
anti-vlaams afgeschilderd werden. Nu ben ik persoonlijk helemaal niet pro-waals, maar toch
zou ik volgende vraag willen
stellen : zou het niet beter zijn,
toenadering te zoeken tot onze
Waalse broeders ? Tenslotte zijn
zi| evenzeer (op enkele hoofdpunten na) het slachtoffer van
de hoofdstedelijke druk als wij
Vlamingen. Is het daarom niet
beter, samen met de R.W. een
akkoord te zoeken over de punten die ons verbinden in plaats
van elkaar de schuld te blijven
geven voor de wederzijdse problemen ? Het gevaar is nl. niet
denkbeeldig, dat de R.W. volledige steun zou krijgen van Brussel !
Verder zou ik willen vragen of
V.U. en R.W. niet samen een
voorstel zouden kunnen opmaken, ter regeling van de taalpro-

blemen in ons land. Mocht dit
lukken /OU het in ieder geval
een geldig gesprekstema kunnen
vormen, om dat te bekomen wat
z(Avel echte Vlamingen als echte
Walen verlangen : het zelfbestuur van hun kuituur en streek.
J.D., Zolder.

KITSCH ?
Het toeval wilde dat ik na lezing van het artikel van N. Van
Bruggen over Methamorphosis
ook dat « kunstwerk » voorgesteld zag op de televizie. Ik begrijp niet waarom een dergelijke kitsch en kwakzalverij zoveel reklame krijgt in uw blad.
Ik neem aan dat gij geen pozitie
wilt kiezen in de vele kunststromingen en modes. Maar als
vlaains-nationaal blad moet U
toch een zekere gedragslijn volgen.
Het nationalisme veronderstelt een bepaalde houding tegenover de kuituur en kunst.
Het nationalisme wijst alle kultuurverminking af en de kitsch
die U in « Metamorphosis » aan
d« lezer wilt aansmeren, is kul- f
tunrverminking.
Wat zin heeft het, taal en kuituur te verdedigen op politiek
vlak en ze op die wijze zélf te
ondermijnen ? Wij moeten dergelijke kwakzalverij aan de anderen overlaten.
Ik hoop dat in de overigens
goede kultuurrubriek daarmee
rekening zou gehouden worden.
R.S.,

Ekeren.

De redaktie draagt geen rer»
antTfoordelijkheid Toor de Inhoud der gepubliceerde lezcrabrieven. Ze behoudt zich het
recht Tan keuze en inkorting
roor. Oyer de lezertrubriek
wordt geen briefwisneling geroerd

van de redaktie
Brussel, 22 mei 1968.
B e t r . : verlofdagen i n mei.
Nou, e i g e n l i j k i s mei helemaal geen l e k kere maand, a l v a s t n i e t wat het weekbladbedrijf b e t r e f t .
De verlofdagen liggen kwistig over deze
( t o t nog toe koude) lentemaand u i t ^ strooid en v/ijzelf z i j n natuurlijk" n i e t
v i e s van een dag op h u i s e l i j k e sloffen.
Maar het peï'sbe^irijf i s n i e t te vermurwen : . z a t e r d a g moet d i t blad er z i j n en
daar h e l p t geen lievemoederen aan. Niet
dat h e t met één dag minder n i e t gaat l
Maar neem nou deze week. In Frankrijk
staan er dingen te gebeuren met zo'n v a a r t
dat het nieuws van zopas nu a l oud i s . In
ons eigen land i s de p o l i t i e k e k r i z i s i n
een stadium, dat het allemaal vlug kan beginnen lopen. Normaal zou je die dingen
op het a l l e r l a a t s t e ogenblik moeten kunnen
behandelen. Maar wil je v r i j d a g je blad
gedrukt k r i j g e n , dan moet het woensdagavond r e d a k t i o n e e l af
donderdag; i s immers vakantiedag.
Dat zijn nou eenmaal de onoverkomelijkhe- .
den van h e t weekbladbedrij f : je r i s k e e r t ,
aet oudbakken brood aan huis te komen. En
voor de dagbladen s t e e k t het minder nauw :
die k l e t s e n er maar g»oon op l o s , want de
volgende dag kunnen ze het toch weer lekker
rechtzetten.
t i^
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meerderheid spelen — w a t de nederlandstalige meerderheid niet mag in
h e t l a n d ! — en alleen voor kulturele
aangelegenheden zou er pariteit komen.
Maar wie moet die « vlaamse » leden
voor de brusselse kulturele aangelegenheden aanduiden ? Het agglomeratiekollege, dus de Brusselaars! P r a c h t v a n
een kulturele autonomie waar de franstalige voogden de vlaamse knechtjes
mogen aanduiden. Men kan zich voorstellen wie door hen zou benoemd
worden. Er zou in die « vlaamse » kult u u r r a a d m e e r F r a n s dan Nederlands
gesproken worden.
Vergeten we het niet dat dit door de
heren Van de Kerckhove, De Saeger en
Van Elslande goedgekeurd wordt.
Hebben ze dat aan hun vlaamse kiezers gezegd in m a a r t ?
En meer nog : het zo verkregen
« vlaamse » kuaiiurkollege zou dan
samen m e t het franstalig kultuurkollege mogen beslissen, welke randgem e e n t e n bij Brussel zouden ingelijfd
worden.
Om tegen de m u r e n op te l o p e n !

JUSTITIE, KRIMINALITEIT,
EROS EN KULTUUR
De ouverture van onze wekelijkse simfonie weerklinkt uit ZuidAmerika met de aanhouding van
Sarti te Buenos Aires, de vermoedelijke moordenaar van de brusselse agent De Leener die op 24
februari 1966 te Brussel werd neergeschoten en wiens lijk door de
gangsters aan de kust werd begraven, waar het pas veel later werd
ontdekt. De belgische justitie zal
echter nog lang op de berechting
van Sarti moeten wachten, vermits
hij eerst in Argentinië en daarna
in Frankrijk zal moeten terecht
staan. Een van zijn spitsbroeders
blijkt ook in de zaak Ben Barka betrokken te zijn. Zo zou het best
kunnen dat Sarti nooit in België
geraakt.
Wie ook in het net van Vrouwe
Justitia terecht kwam was Peerke,
de drievoudige jogamoordenaar van
Turnhout, die tot driemaal toe zelfmoord wou plegen doch wiens
taaie leven zich verzet tegen zijn
vlucht voor verantwoordelijkheid.
Nieuw in onze gerechtelijke annalen was zijn sisteem van « geestelijke afzondering » door middel van
joga, waardoor hij er dagen lang
in slaagde, zijn ondervragers voor
een muur te plaatsen. Tot wat een
indisch sisteem van streven naar
een hoger bewustzijn al niet leidt
in een westerse wereld, waar men
er veelal de ware bedoeling niet
van snapt. Peerke Verhaert is van
deze abberaties een extreem voorbeeld.
Op gerechtelijk vlak noteren we
dat er een jaar na de brandramp
in Inno Brussel nog geen schijn
van proces is ter regeling van de
burgerlijke belangen en tot vaststelling van de verantwoordelijkheid. Er zijn in het brussels establishment nu eenmaal bevoorrechten, die aan de regels van het normale spel schijnen te ontsnappen.
Over de beperking van het verkeer
in Brussels nauwe centrum- en
winkelstraten, die een doelmatige
bestrijding van dergelijke rampen
mede in de weg staan, horen we al
evenmin Iets. Cooremans en kornuiten hebben het te druk met het
koesteren van een nieuwe en groeiende blaaskakerij, de ontnuchte-

den ook andere fakulteiten naar Brussel
mogen komen; het parlement zou er
zelfs niets meer in te zeggen hebben.
Van decentralizatie gesproken! Alles
n a a r Brussel. Zelfs om de demokratizer i n g van het hoger onderwijs (Brussel
telt nu al in volstrekte en in betrekkelijke zin het grootst aantal studenten)
b e k o m m e r t de vlaamse C.V.P. zich
geen zier.
Verder zullen er nog wat kandidaturen in Ottignies komen en we hebben
de beruchte « d r i e h o e k » waarvoor de
vlaamse C.V.P. tans de zeer gewillige
handlanger wil zijn.

LEUVEN

De les van de verkiezingen mag niet
vergeten worden, zegt de voorzitter
van de vlaamse C.V.P.!

Ook voor Leuven, oorzaak van de
regeringskrizis en van de verkiezingen,
heeft de vlaamse C.V.P. (50 verkozenen
op de 69 C.V.P.-volksvertegenwoordigers) het gevonden.

« M a a r » , zegt de vlaamse C.V.P. « w e
geven de kultuurautonomie ? »

W a t vroeg Vlaanderen ?
1. De overheveling 2. Binnen een redelijke termijn. 3. Naar het h a r t van Wallonië. En w a t krijgt het ?
1. Geen overheveling. Er blijft heel w a t
frans onderwijs t e Leuven, w a n t alleen
de « n i e u w e » franstalige vestigingen
zullen elders plaats vinden.
2. Over een termijn wordt uiteraard
niet gesproken, v e r m i t s het beginsel
van de overheveling niet aanvaard
wordt.
3. Er is geen sprake van het h a r t van
Wallonië, m a a r wel hoofdzakelijk van
Brussel, dat niet alleen de licentiaten
en doktoraten geneeskunde zou krijgen m a a r heel de fakulteit m e t alle
aanhangende
kandidaturen.
En
in
onderling akkoord tussen de universiteiten van Leuven en van Brussel zou-

ring van 31 maart heeft niet geholpen. Berustend stelt de pers vast
dat er ook In 1968 inzake herstrukturering van onze bestrijdingsapparatuur geen vordering werd gemaakt. Wanneer dan wel ? Na een
nieuwe vuurkermis ?
We blijven bij Moeder Justitia
met de uitwijzing van de franse
studentenleider C'^i.-i}, echter pas
nadat hij voor een 400 brusselse
studenten van « L'Union de la gauche socialiste » het woord had gevoerd. Vergeleken met de behandeling van dr. Paardekoper is dat
weer een staaltje van de twee maten- en twee gewichtenpolitiek der
geblinddoekte belgische dame.
Deze dame werd deze week ook
aan het werk gezet te Brugge, waar
Hugo Claus moest verschijnen wegens het optreden van een totaal
blote mannelijke drievuldigheid in
een half geschandalizeerde kazino
te Knokke. Daags vóór dit proces

Waar blijft de demokratisch verkozen
k u l t u u r r a a d die zal beslissen ?
Er is geen sprake van. Er zal alleen een
m.inister zijn voor nederlandse kuituur
en een vlaamse minister voor de Nationale Opvoeding in het nederlandstalig
gebied. Dit laatste is een winstpunt,
evenals de gesplitste departementen.
Maar wie beslist uiteindelijk over de
toelagen ? De ministerraad en het parlement. Niet alleen de senaat die hervormd zou worden in die zin dat er een
splitsing zou komen, voor kuituur en
nationale
opvoeding altans,
tussen
nederlands- en franstalige leden. Maar
die splitsing zal niet bestaan in de
kamer die, grondwettelijk gezien, moet
mede beslissen en die wordt niet
gesplitst.
Evenmin is er sprake van dat
Vlaanderen zelf nieuwe vormen van
onderwijs kan oprichten of nieuwe
diploma's kan in het leven roepen. Dat
blijft centraal. Er zijn vormverbeterin-

maken, maar hij mag niet verwachten, dat wij allemaal even opgewonden gaan doen als hij. Claus
had een verstandiger reaktie na de
opvoering van zijn « Hyperion en
het geweld », waaraan de regie naar
zijn zeggen zodanig geknoeid had
dat er van zijn ideeën niets meer
overbleef (misschien ook een uitvlucht na de mislukte première van
dit misbaksel) : ik zal voortaan
maar weer romans schrijven. Dat
zou hij inderdaad liever doen dan
zich aan dingen wagen waarvan hij
geen verstand heeft. We zullen te
gepasten tijde minister Van Elslande eens vragen hoeveel miljoenen de belgische staat gerekupereerd heeft van Claus' ardeense
oorlogsfilm, die overal na één week
affiche loodrecht in de algemene
onverschilligheid zinkt.
Wat voorafgaat houdt natuurlijk
verband met de officiële kuituurpolitiek, die veel weg heeft van een

beroepstiALVE
bekeken
smokkelden zekere progressieven
onder het literaire bent een Protest
Read-In in de « Nederlandse Dagen 68 » binnen. Bedoeling was te
protesteren tegen het recente en
herhaalde overheidsingrijpen tegen
wat de voorstanders van de erotische vrijheid « kreatieve uitingen » noemen, doch in gerechtelijke ogen als pornografie bestempeld wordt. De « vertoning » miste zin voor maat en humor ; ze
stond op een middelmatig peil.
Frans Van Bladel legde de vinger
op de wonde met zijn vaststelling
dat we niet protesteren tegen de
censuur van de middelmatigheid of
onbenulligheid, waaronder heel ons
geestelijk en maatschappelijk bestel gebukt gaat. Hugo Claus schoot
de hoofdvogel af met vergelijkingen, die er helemaal naast waren.
Het staat ons nationaal kultureel
troetelkind vrij, zich belachelijk te

« klubje onder ons » : steeds dezelfde laureaten, steeds dezelfde begunstigden van rijksbeurzen en
subsidies, vaak voor middelmatige
dingen, geattitreerde kritici en essayisten in TV en radio, zonder dat
anderen een kans krijgen. Ook in
dit opzicht is de belgische kultuurpolitiek totaal vastgelopen.
Gelukkig zijn de Nederlandse Dagen 68 niet alleen een krampachtige schrijversmeeting ; wat in het
Paleis voor Schone Kunsten over
onze taal in haar ontwikkeling en
haar verspreiding in de wereld
gezegd werd, is verkwikkend.

BENELUX
Twee dagen nadat Delwaide van
Antwerpen op meer havensamenwerking in Beneluxverband hjid
aangedrongen werd het derde tun-

gen, maar van kultuurautonomie is e r
alleen een karikatuur.
Er is geen scheppend beslissingsrecht.
Iets willen (misschien) maar niet
kunnen : het klassiek onvermogen van
de vlaamse kleurpolitici.
Deze kultuurautonomie doet ons denken aan het bijbels bord linzensoep.
Ook niet veel over de verdeling van
het geld. Waar objektieve normen ontbreken : pariteit !
Vlaamse achterstand en achterstelling wil men klisjeren. Waarom geen
verdeling voor nationale opvoeding
volgens het percent van de nederlandsen franstalige jongere leeftijdsgroepen ? Dat is toch de «objektieve norm ».

WANGEDROCHT
Het plan Van den Boeynants is een
onmogelijk wangedrocht, bedoeld om
de vlaamse ontvoogdingstrijd af te remmen. Des te meer als men ziet dat m e n
tans wel 38 bis wil doorzetten, m a a r
3 bis wil weglaten. Wallonië moet
immers nog de Voerstreek roven e n
aan Brussel moeten nog randgemeenten toegevoegd worden.
Kan men nog meesterlijker de vlaamse
verkiezingsoverwinning
van 31'
m a a r t jl. verkwanselen als de vlaamse
C.V.P. het tans wil d o e n ?
Zullen deze mensen dan nooit iets
leren eer Vlaanderen ze allemaal zal
de bons gegeven hebben?
Op deze vraag kan men, met het plan
Van den Boeynants voor ogen, niet
anders dan pozitief antwoorden.
WIM JORISSEN.

nelelement onder de Schelde aangebracht. Na de vertraging door de
bouwstaking komt het geheel weer
op dreef, pozitief nieuws dat zich
bij dat over de recente industriële
uitbreiding van het antwerpse
voegt : samen met de snelle ontwikkeling van de containertrafiek
drie informatieve elementen, die de
balans tussen Rotterdam en Antwerpen meer in evenwicht brengen. Het mogen niet steeds halve of
hele jobstijdingen zijn die over onze metropool de telex opgaan.
Het voorstel om Benelux nieuw
leven in te blazen, niet alleen omwille van de interne Beneluxwerking doch ook als nieuwe prikkel
in het europees integratie-immobilisme, werd van franstalige zijde
met argwaan begroet. Eens te meer
blijkt hoe vooral Brussel zich te
weer stelt tegen een verdere, vooral strukturele Benelux-integratie,
uit afkeer tegen wat een <<
; nederlands taal- en ekonomisch imperialisme » genoemd wordt. Met dergelijke mentaliteit is het verwonderlijk dat Brussel binnen zijn muren nog nederlandse kultuurmanifestaties als de Nederlandse Dagen
duldt... Toch is een verdere nederlandse samenwerking en integratie
onvermijdelijk, eer dat de belgische staat een echte federatie
wordt.

GEMENGD NIEUWS...
En er is ook prins Karel, die te
Beernem op een grafelijk slot een
weekend zal doorbrengen met hen,
die hij zijn geestesverwanten denkt
te zijn ; « Fabiolo », broer van onze vorstin, die als reaktie op een
zusterlijk vermaan een nieuwe
stunt heeft uitgehaald, in kleuren
en met een reukje ; een P.V.V.kongres, waar men mekaar de huid
vol scheldt doch tot geen echte konkluzies komt en een regeringskrizis,
die al meer dan 100 dagen aansleept en waarover onze volksgemeenschap zich in deze weken van
bijkomende nationale feestdagen
bitter weinig druk maakt. Zo menen we het toch te mogen vaststellen na onze passage in treins, trams,
kafees, op straat en in de huiskamers. Ja toch, één keer 5 minuten
per dag 's avonds om acht uur voor
de « heilige » kijkkast.

wu
Aftessing aan de Mzer

grootheid
inde
eenvoud
(red.) Professor Fransen heeft zopas op sigen verzoek ontslag gekregen uit zijn funktie als voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. Het was \oor niemand die hem
kende een geheim dal de lasten van deze
funktie zwaar wogen op zijn leeftijd ^ hij
is in de tachtig — en dat hij reeds geruime tijd aandrong op zijn ver\anging. Daarvoor is. inmiddels gezorgd : in Rik Borginon zal het IJzerbedevaartkomitee een uitstekende, scherpzinnige en iadikaal-\ laamsc voorzitter hebben.
Inmiddels is het een ereplicht, hulde te
brengen aan professor Fransen die niet alleen een goede en toegewijde voorzitter is
geweest, maar die in de sombere periode
na de oorlog de IJzerbedevaarten heeft gered. Dat kan niet genoeg worden onderstreept. Wie van de ^ gewezen voorzitter
slechts het beeld zou bewaren van een ietwat mat en langdradig redenaar op de jaarlijke plechtigheid, onthoudt het bijkomstige en vergeet het essentiële.
Professor Fransen, oudstrijder 14-18, is
altijd een bescheiden en ietwat teruggetrokken man van de wetenschap geweest,
iemand waarop het klassieke beeld van
< de verstrooide professor » uitstekend
scheen te passen. Zijn oud-leerlingen aan
de gent.^e universiteit houden waarschijnlijk een betere herinnering aan zijn menselijke eigenschajDpen dan aan zijn gaven
om te doceren. Deze knappe psichiater, die
een indrukwekkende intellektuele bagage
heeft en kon bogen op een jarenlange ervaring als deskundige, is nooit een prater
geweest. Ook niet in de vlaamse strijd.
Kalm en bescheiden had hij zijn aandeel
in de vervlaamsing van de gentse universiteit, maar hij hield zich altijd op een
afstand van het strijdgewoel dat hem, met
zijn luidruchtigheid en scherpte, minder
lag.

Het échte formaat van de man zou blijken toen hij na 1945 de faljiete erfenis van
de Bedevaarten overnam, « faljiet » niet in
de geestelijke maar in de echte betekenis
van het woord : Daels was veroordeeld,
de toren gedinamiteerd, de vlaamse beweging in de modder getrapt. Op dat gevaarlijk ogenblik aarzelde de rustige, bescheiden Fransen niet : hij verliet zijn stille wereld van de wetenschap om te doen wat
hem een elementaire plicht leek. Hij schrok
ook niet voor de konsekwenties van die
daad terug, toen op zijn woning een bomaanslag werd gepleegd. Met gezond verstand en met rechtlijnigheid leidde hij het
Komitee doorheen de vele lastige en troebele jaren, waarin de IJzerbedevaarten telkens aan nieuwe gevaren dreigden ten onder te gaan.
Wanneer vandaag de traditie gered is,
wanneer vandaag de jaarlijkse boodschap
van de Ijzergeneratie nog naar hei vlaamse volk wordt gebracht, wanneer Diksmuide een plaats is geble\'en waar — wars van
iedere politieke inmenging — het vlaams
geweten kan spreken, dan komt de verdienste daarvoor toe aan de stille, bescheiden professor Fransen.
Het erevoorzitterschap — naast prof.
Daels — van het Komitee is voor deze man
niet genoeg : hij heeft daarnaast recht op
onze blijvende erkenning en waardering.

* Kasteschool te Leuven

frans
bij de
slabberdoel(en
(j.v.) Sedert meer dan 75 jaar bestaat te
Leuven het instituut St. Jan Baptist van de
Broeders der Christelijke scholen, in het
Leuvense beter gekend als « de Slabberdoeken ». De overgrote meerderheid der leuvense bevolking liep er lagere school, het
sekundair onderwijs werd aan de Broeders
steeds geweigerd door hogere geestelijke instanties.

Gedurende die 75 jaar werd het lager
onderwijs gegeven in het Frans en het Nederlands. Voor wereldoorlog II sprak men
te Leuven nog van « de rijke » en « de
arme », naargelang het franstalig of nederlandstalig onderwijs betrof.
Sedert 1962 werd een aanvang gemaakt
met de afschaffing van de transmutatieklassen ingevolge de taalwetgeving, zodanig
dat er voor het ogenblik nog slechts één
franstalige klas bestaat, nl. het zesde studiejaar. Vanaf volgend schooljaar is de school
der Broeders volledig nederlands en dus
volledig in orde met de taalwetgeving.
Naast de lagere school bevond zich eveneens in het domein van « Placet » het klooster der Broeders, waarin de laatste decenia
voornamelijk Broeders-studenten aan de
universiteit hun intrek hadden genomen.
Gezien de steeds gïotere afname van roepingen stond dit klooser, een groot gebouwenkompleks. praktisch leeg. Er zijn voor
het ogenblik nog slechts 4 Broeders (leerkrachten) aanwezig.
Prof. WoTtrin (Acapsul) maakte van de
gelegenheid gebruik en huurde dit leegstaand klooster voor een termijn van 20
jaar, ten behoeve van de K.U.L. En nu
komt de kat op de koord.
Sedert Pasen 1968 werd in een lokaaltje
van dit klooster een franstalige kleuterklas
opgericht voor de kinderen van profs, personeel en studenten der universiteit.
Wie is student aan de leuvense universiteit ? Elke burger die het inschrijvingsgeld
heeft betaald. Wat gebeurt er nu ? Meerdere frankofonen laten zich eenvoudig als
vrije leerling inschrijven aan de universiteit (prijs 400 fr.). Hun kinderen zijn dan
studenten-kinderen en kunnen genieten van
een franstalig onderwijs.
Voor het ogenblik zijn er reeds 15 kinderen van dokters en middenstanders, die
als dusdanig de kleuterklas regelmatig bezoeken.
Er is tans slechts één kleuterklasje, volgend jaar waarschijnlijk een eerste studiejaar en vooruit dan maar.
Een hardere klap in het gezicht van de
Broeders en van de vlaamsvoelende Leuvenaars was niet denkbaar. Wat denken de
franssprekende ouders, die hun kinderen
toch in de nederlandse afdeling der Broedersschool lieten verder studeren ?
Welke indruk hebben de Leuvenaars
over hun « Slabberdoekjes », die er voor
niets tussen zitten ?
Hoe men de taalwetten verkracht! En
van wetsontduiking gesproken 1

' Bedenking bij een revolte

de waarde
van ons
nationalisme
(j. olaerts) Het pozitieve element in de aktie der studenten, hier en elders, bestaat erin dat zij aanvoelen dat de mens in de bestaande maatschappelijke strukturen gedegradeerd wordt beneden zijn bestemming.
Zij verlangen een bestel waarin terzelfdertijd meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid wordt geschonken en opgedragen aan de mens; hij weze arbeider, boer,
kadermens of student. Deze jonge lieden
willen iets meer worden dan verbruikers
en producenten van goederen.
Ik weet niet in welke bedding deze stroming onder de studerende jeugd zal uitmonden, maar zeker is dat we hier staan
voor het belangrijk&te sociaal-politiek verschijnsel van onze tijd.
Is het gewaagd de vraag te stellen of
ons federalisme ergens aansluiting geeft
op deze historische gebeurtenissen ? Ik ben
geneigd een intiem verband te zien. Ons
federalisme betekent immers ook het scheppen van meer vrijheid en verantwoordelijklieid, nl. voor de volksgemeenscbappcn.
Het is een beginsel en een metode om de
verouderde nationale staten te vervangen
door vrij gesloten bondgenootschappen
tussen de levende volksgemeenschappen.
Het is het vervangen van desintegratie en
ontworteling door het beschermen en bevorderen van de eigen volksgeaardheid.
Maar meer dan d a t ! Een volwaardig
federalisme ziet de mens niet alleen als volwaardig lid van een etnische gemeenschap.
Het zoekt naar een even volwaardige kans
voor de mens in de kleinere gemeenschappen waar hij leeft : zowel in zijn gemeente als in zijn arbeidsgemeenschap.
Dit uitdiepen van het federalisme schept
de bedding voor de hedendaagse nationale
en sociale stromingen. Groot is onze verantwoordelijkheid terzake 1

OVERWINNINGSTOCHT DER VOLKSUNIE
te antwerpen op 26 mei a.s. vanaf 10 u.
ALGEMENE SCHIKKINGEN
VF»=»-7^ A M E L I N G
Tê Antwerpen aan de
vanaf 10 uur.

Groenplaats

VERTREK
om 10.30 uur stipt.
PA»"=:=-Rf;ELEGENHEID
voor autobussen op de Grote Markt
en aan de Scheldekaaien.
TRAJEKT
Groenplaats - B i e r m a r k t
Melkm a r k t - Lange K o e p o o r t s t r a a t •
K l a p d o r p - P a a r d e n m a r k t - Vekestraat Lange Winkelstraat Ossenm a r k t Van Boendalestraat Italiëlei Teniersplaats - Meir • Meirburg B i e r m a r k t • Groenplaats.
KE^4TEKENS
Worden ter plaatse verkocht tegen
10 tr. Blke deelnemer w o r d t verzocht zich van een kenteken te voorzien
MEETING
rond 12 u u r vóór de ontbinding op
de Groenplaats. Twee korte toespraken zullen gehouden worden door
de senatoren VAN HABGENDOREN
en BAERT. Einde om 12.30 uur.
OPSTcrui.iNG
1. De 34 parlementairen en partijraad aan de kiosk op de Groenplaats.

2. De muziekkorpsen « Volksunieh a r m o n i e » — Jef Van Hoof en
V.M.0. • o p de Groenplaats ( h e t
pilein zelf).
3. Arr. Antwerpen : o p de stoep tussen Grand-Bazar en s u p e r m a r k t
G.B. a c h t e r de spandoek « DE
VOLKSUNIE DANKT DE KIEZ E R S ».
4. Prov. Oost- en West-Vlaanderen
in de G r o e n k e r k h o f s t r a a t a c h t e r
spandoek « FEDERALISME ».
5. Prov. Limburg -|- a r r . T u r n h o u t :
op de stoep tussen Groenkerkhofs t r a a t en Rioolstraat (d.i. voor

het lokaal Rubenshof) a c h t e r de
spandoek « DOORBRAAK I N
LIMBURG ».
6. Prov. B r a b a n t en a r r . Mechelen :
I n de Rioolstraat a c h t e r de spandoek « BRUSSEL
RIJKSGEB I E D ».
7. VUJO EN V.N.S.U. : in de Nationalestraat achter de spandoek
« LEUVEN VLAAMS ».
A F D E L I N G S V L A G G E N EN
GEWONE LEEUWENVLAGGEN
deze worden gegroepeerd in een
apart onderdeel van de optocht.

Opstelling achter de spandoek :
«VLAAJSTDEREN E E R S T » in de
Pandstraat. Niet alleen afdeHngsm a a r ook leeuwenvlaggen zijn welkom.
KONTAKTADRESSEN
— Volksuniesekretariaat
Antwerp e n . Tel. 03/32.81.01.
Alle w e r k d a g e n van 12u30 tot 16u30
( d o n d e r d a g tot 19u., z a t e r d a g e n
zondag gesloten).
— Dr. Delahaye, St.-Jansvliet
Antwerpen, tel. 03/33.30.76.

16,

ALLE L E D E N EN SIMPATIZANTEN W O R D E N O P G E R O E P E N ZO TALRIJK
MOGELIJK D E E L T E N E M E N AAN D E Z E DOORBRAAKSTOET VAN D E
VOLKSUNIE. OP 26 M E I A.S. M O E T A N T W E R P E N W E M E L E N VAN D E
VOLKSUNIE-MANNEN 1
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BOERENBEDROG
Tijdens de voorbije verkieeingen was Van den Boeynants
er in geslaagd, een kurieuze
Verzameling kandidaten bijeen
te krijgen op zijn lijst : de flamingant Van Elslande prijkte
pr naast de franskiljon Struye
en de Grootbrusselaar SaintJElémy. Al die mensen, zegde
Van den Boenants, waren het
^ens over zijn programma. Een
iVlaming kon met gerust hart
Voor die lijst stemmen, een
öiVaal al evenzeer en een Brusselaar uitteraard.
^ En ze stemden. Ze stemden
voor Vlaamse kandidaten, voor
een Van Ackere bijvoorbeeld.
Maar die werd er later uitgegooid om plaats te maken voor
baron Snoy. Ze stemden vooral
yoor de kopman, want dat was
de sterke man en de garant
voor de vol-ko-men eer-lij kheid van de lijst.
En wat komt er nu uit de
bus ? Op het jongste algemeen
partijbureau van de C.V.P.
Werd o.m. een bespreking gewijd aan V.d B.'s voorstel om
voorlopig — tot in 1975 — de
brusselse agglomeratie niet uit
te breiden.
De heren Saint-Rémy en
Btruye verklaarden doodkalm
en ernstig, dat ze het daarmee
niet eens zijn. Het «lijstakkoord » werd eens te meer gedegradeerd tot een vodje papier.
Oh onnozele sukkels van
Vlamingen die voor lijst 7
stemden!

wie ze gestemd had op 31'
maart. «Maar
natuurlijk»,
zegde de dame, «zoals altijd :
voor de liberalen op lijst nummer twee ».
Er werd haar uitgelegd dat
lijst nummer 2 ditmaal die van
de Volksunie was. En de bejaarde luikse jammerde «dat
ze de teksten op de affiches
niet had kunnen lezen, omdat
het allemaal in het Nederlands
was ».
«Nochtans», voegde ze er
aan toe, « had ik de indruk dat
op de foto's van de kandidaten
van lijst 2 vriendelijke en fatsoenlijke mensen stonden».

DUBBELGANGER ?
Tientallen vlaamse liberalen
die het L V.V.-kongres te Knokke bijwoonden, durven er een
eed op doen dat ze daar de achtbare heer De Winter, minister
van Buitenlandse Handel, met
eigen ogen hebben gezien.
En nochtans verscheen er 4
dagen later in de « Dernière
Heure » een interview, waarin
de heer De Winter o.m. verklaarde : « Het kongres van het
Liberaal
Vlaams
Verbond,
waaraan ik niet heb deelgenomen, was niet van aard om de
gemoederen te bedaren ... ».
Moeten er nu tientallen
vlaamse liberalen naar de oogarts of zal De Winter opzoekingen laten verrichten naar een
dubbelganger die, op de koop
toe, nog dezelfde naam draagt
en eveneens minister is ?

R.W. EN F.D.F.
FATSOENLIJKE Lüi
We mogen u in geen geval
'de zoveelste «taalklacht» van
de «Pourquoi-Pas ? » onthouden. Het blad voert al jaren
kampanje voor algemene tweetaligheid aan de kust en heeft
zopas een nieuw argument
gevonden.
Een
tachtigjarige
luikse
dame woont sinds jaren te
Oostende, natuurlijk zonder
ooit de behoefte gevoeld te
hebben om «Ie ménapien» te
ïeren. Familieleden die haar
onlangs kwamen bezoeken, informeerden terloops eens voor

Het tegennatuurlijk bondgenootschap tussen de federalisten
van Rasemblement wallon en
de heetgelopen burgermannetjes van het F.D.F, werd deze
week nog eens plechtig bekrachtigd.
Het verbaast ons niet ; gelijk
de zaken er tans voorstaan, menen beide groepen alleen maar
voordeel uit de alliantie te zullen halen. Er is trouwens in het
R.W. een harde diskussie bezig
over de te volgen weg. Waar
de Waalse federalisten tot in
1965 hun kiezers hoofdzakelijk
uiterst-lmks haalden, menen
heel wat R.W.-leiders dat hun

Overwinningtbelogingen van de Volksunie worden—sinds 1961 al — een tiaditie! Dit keer moet.
liet gïools zipi, zo g)oot als de oveixuiiDiuin zdf. Je moél er rnoigen bi] zipi te Antweipen.
kiezerskorps in 1968 anders was
samengesteld : vandaar dat er
een « bourgeois- » en een gauchistische strekking bestaat.
Overigens zijn we er niet kapot van dat R.W. en F.D.F, mekaar momenteel omhelzen. Dit
louter taktisch bondgenootschap
zal, van zodra de gelegenheid
zich daartoe voordoet, de barst
vertonen die er altijd geweest
is tussen de hoofdstedelijke
chauvinisten en de door hen gesmade « petits gens de province ». De heren weten het blijkbaar zelf wel, want ze hebben
uitdrukkelijk beklemtoond dat
het partnership niet betekent
dat R.W. of F.D.F, zouden ophouden te bestaan als afzonderlijke partijen...

met aan hun hoofd ballonzoon
De Muyter
(«nomen
est
omen», zegde men in de tijd
van Asterix) werden met vliegend vaandel en slaande trom
binnengehaald in de groep van
«vijftien wijzen» die het
P.V.V.-kongres mocht voorbereiden.
«Wat toegelaten is aan de
goden, is daarom nog niet toegelaten aan de ossen», zegde
men ook al in de dagen van
Asterix. En de L.V.V.-ers moeten uiteindelijk maar eens onthouden dat in de P.V.V. de
Brusselaars de goden zijn en
Vlamingen de ossen.
Zo was het en zo is het. En
het ziet er niet naar uit dat het
zal ireranderen.

IN HET HOEKJE

BRUSSELSE DRUP

Het P.V.V.-kongres van dinsdag werd voorafgegaan door
een jammerklacht van het
Liberaal Vlaams Verbond. De
L.V.V.-ers zijn er al aan gewoon geraakt dat, van zodra ze
hun mond opentrekken, de
banbliksems en bedreigingen
op hen neerdonderen. In hun
argeloosheid meenden ze dat
de opstandige brusselse liberalen nu eens van hetzelfde laken een pak zouden krijgen.
Groot was hun dezilluzie ! De
muitende brusselse P.V.V.-ers

«Als het te Parijs regent,
druppelt het te Brussel». Om
dit gezegde nog maar eens
waar te maken, is er aan de
Vrije Universiteit te Brussel
een solidariteitsaktie met de
franse studenten ingezet. In de
hall van het studentenhuis kan
men franstalige muurkranten
lezen, waarop het optreden
van de politie te Parijs in
vlammende teksten wordt gewraakt.
Dat is allemaal heel mooi.
Maar toen, een paar maanden

HET P.Y.Y. - KONGRES
Spreckwooiden — Léon Bloy heeft daar
een heel boek aan gewijd — zijn dooigaans
onjuiste gemeenplaatsen. Het is verleden
dinsdag andeimaal gebleken op het P.V.V.kongics te Brussel. Want indien het spreck•^ooid « Ie iidicule tue » juist zou zijn, dan
hadden de lijken van iets meer dan_ 1 000
P.L P -P.V.V.-ers in de Magdalcna/aal ten
hemel gestonken. ...
Als er nog één hansworsteilj oulbiak aan
de tirkus\ertoning die nu al meei dan hon
deid dagen lang door de diie klcuipaitijen
Woidi opgevoerd, dan was het dit kongies.
E\en de feiten lekapiluieren. Nadat d'AIcantara en Collaid als infoimateur en formateur een « tour de piste > hadden gedaan, leek \oor de C V P.-partijleiding het
ogenbhk aanjjebioken om uit te pakken
met de Reddei \an het Vadeiland • nuinand mindei dan de in febui.ui /o |,iiii
inerh]k gestruikelde \ in <l( ii liotMimi-Pien gaf de « Brusselaai \au kop tot tetn »
een piogramma mee, dat ineengeiimmeij
was door de C.V.P.-top, met \ooizicluig
VOoibi|gaan aan de vlaamsgczinde mnidere goden \an de fiakties. De opeiatie rekonduktie weid schaamteloos ingezet : alsof er helemaal geen veikiezingen geweest

waren streefde de C V P. top naar een heruitgave \an de regeringsfoimule met de
P.V.V.
Er v\erd crhicr on\ei\\aclit een slok rn
de i\ielen gestoken : de biusselse P.V.V.ers, oj)gcjaagd door de F D.F.-tanatici en
uitshutend bekommerd om hun pcisoonlijke belangetjes bij de gemcentcNerkiezingcn van 1970, verwietpen de lekonduktie
en gooiden met olifantspoten de liele blauwe porseleinwinkel doorheen. Zeer tot zijn
leedwezen moest Van den Boevnants \aststellen dat een P.V.V. die de laatste schijn
van eenheid had \erloien, geen geldige gesprek spanner kon zijn : in ai ren moede,
aaugepoid door een deel van de C V P . ,
begon hij aan nieuwe ondeihandelingen
met de socialisten De P.V.V.-ers besloten,
1.1 kongies biieen te komen op dinsdag 21
mci en Van don Boeynants veiheelde niet
<\ a lii| — nulicn de besluiten van dal kon
gics liet hem /ouden toelaten — terug met
de blauwselmannen zou willen ondcihandelen.
De reinste marktkramerij, de meest poisieilijke jacht op portefeuilles, de wansmakelijke fopper-ij van het kiezerskorps kregen hun bekroning op dat kongres : na

mekaar gedurende enkele nren de huid ïe
hebben volgescholden en na zodoende de
liberale verdeeldheid tot in den treure toe
te hebben gedemonstreerd, werd het PVVkongres ei toch toe gebiacht om met luimc mcerdeiheid een paar « eenheidsmoties » te stemmen : vijgeblad op een sifilliuek orgaan 1
Indien het belachelijke moest doen..
\anaudenho\e kondigde plechtig op het
kongies aan dat vijftien « wijzen » uit de
paitij (waarondei de brusselse grote lich
ten De Muyter, Risopoulos en Sn) eis d'Attenhove) een volledig akkooid hadden bereikt o\er de partijlijn en over een aantal
amendementen die, in geval van nieuwe
ondeihandelingen, zouden ingediend worden op het V.d B.-regeringspiogiamma. Hij
\ ei zocht het kongres, zijn goedkeuring aan
dit akkoord te geven. Slechts één enkele
P L P.-P.V.V.-er was snugger genoeg om
nuchtei te vragen, wat er dan eigenlijk wel
in dat fameus akkooid stond. Vanaudcnhove
hief bezwerend de armen omhoog en verzot lu de geachte interpellant « om vertrouvun Het akkoord en de amendementen
kunnen momenteel niet bekend gemaskï
worden, om de komende onderhandelingen
niet in gevaar te biengen. ^faar ze zullen
later het voorvs'erp uitmaken van diskussies op een nog bijeen te roepen kongres,
alvorens een akkoord zou worden afgesloten... >,

geleden nog, de rijkswacht dagenlang losgelaten werd op de
vlaamse studenten te Leuven,
kikten de frankofonen aan de
V.U B. niet eens.
Eigenaardige zin voor solidariteit, daar bij die jongens...

SCHOOLOORLOG DOOR V.D.B. ?
Inmiddels is de V.U.B, ook
om andere redenen in het
nieuws. Er is bij de verenigingen van Vrienden en Oud-Studenten der brusselse universiteit
heel
wat
beroering
gerezen over het regeringsprogramma Van den Boeynants
dat, zoals onze lezers weten, de
deur openzet voor een overheveling van Leuven-Frans naar
Brussel.
Deze reakties waren gemakkelijk te voorzien en ze werden trouwens herhaaldelijk
reeds van vlaamse zijde voorspeld : de overheveling naar
Brussel zou het begin zijn van
een universitaire schooloorlog
die de oude tegenstelling klerikaal-antiklerikaal nog maar
eens zou aanspitsen.
Deze schooloorlog schijnen
sommigen — en blijkbaar ook
Van den Boeynants — te verkiezen boven de evidente enige
geldige oplossing voor de leuvense moeilijkhedea : de verhuis naar Wallonië.

Het ongelooflijke gebeurde : een g^ote
meerdeiheid van blauwselventen weid bereid gevonden om zijn goedkeuring te hechten aan een akkoord dat niemand in de
zaal — behalve de vijftien niet eens bij
naam genoemde « wij/en » — kende !
Over dit kongres blijft er alleen nog
maar te zeggen dat de Vlamingen Boey en
Poma vrede namen met de vage en niet
aan termijn gebonden toezegging \an Vanaudcnhove ovei meer taalevenviichl in he£
paitijbureau, dat een Pirson van Charlcioi
de L.V.V.-ers aanspiak als « messieuis du
L.V.V., messieurs les extrémistes > en dat
een aantal Vlamingen — wo. Grootjans en
Vandei poorten — de motie over het onbekend akkoord niet stemden, niet omdat ze
ertegen waren maar omdat ze het overbodig vonden ..
De stieilijke begeerte om er bij te zijn,
om verder aan de staatsruiven te zitten,
om nog een paar jaar te kunnen benoemen
en te kunnen ptofitercn, om giole sier ie
maken met siaatsgelden was sterker dan al
de rest : een ghindeiende Vanaudenhove
kon den lande veikondigen dat zijn partij
haai eenheid had weergevonden en dat zij
voortaan weer op de publieke maikt te
koop was voor de mcestbiedende.
Pooier Van den Boeynants kon sinds verleden dinsdag opnieuw zaken doen op de
beide stoepen van Belgie's lippelstraat.
t.v.a
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ziin
LAGASSE BEVORDERD
De potsierlijke De Visscher
(<' De Visschere » pour les Belges) werd als deken van de
franstalige rechtsfakulteit aan
d t leuvense alma mater opgevolgd door F D F -senatoi prof ( ssor Lagasse Lagasse woidt
meteen lid van de fianstalige
akademische raad
Deze vei vanging heett al\ a s t als rezultaat dat de hansw-oisteiiien van een triestige
Vlaamse renegaat wat minder
i r de kijker zullen lopen En
overigens is van Lagasse geweten dat hii geen tegenstander
var de overheveling is Blijft
df Vlaag of Lagasse s brusselse
refleks hem geen voorstander
maakt van de voor de Vlamingen onaanvaardbare verhuis
van de fianse leuvense universiteit naar de hoofdstad

'-J

^ekretariaat
Alwie een of meerdere « briefjes » ter beschikking wil stellen
voor het in eigendom verwerven van een nieuw partifsekretariaat te Brussel, verzoeken we vriendelijk DADELIJK bijkomende inlichtingen over de modaliteiten van deze financiële
medewerking te willen inwinnen op het partijsekretariaat,
Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1.
Daartoe volstaat het, onderstaande bon in te vullen, uit te
knippen en te sturen aan bovenstaand adres. We danken U
reeds nu voor Uw belangstelling en Uw steun, het recente verleden verzekert ons van het sukses van deze « OPERATIE PARTIJSEKRETARIAAT ».
« Operatie 68 » bewees dat onze partij kapitaalkrachtig is
geworden Het doel 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.

LIBERALE WEERWRAAK ?
Zelfs
een
blad
als
de
« Libre » is er over bekommerd
dat de brusselse liberalen het
gepast vinden te dreigen met
weerwraakmaatregeien
tegen
de Vlaamse bewoners van de
brusselse
agglomeratie
De
brusselse
federatie
meende
waarschijnlijk een geniale idee
ontdekt te hebben door te dreigen de gemeenten
Eisene,
Schaarbeek Anderlecht
éént a h g frans te besturen als de
Vlamingen niet bereid zouden
zijn in te gaan op h u n eisen in
verband met de taalwetten
Als we ons niet vergissen is
weerwraak nemen een «oorlogsmisdaad » en ^ e n « misdaad tegen de m e n s h e i d »
Het is in dit geval vooral een
politieke dwaasheid
alsof de
5 500 000 Vlaminger ooit zouden willen buigen voor de beslissing van een paar gemeentebesturen, totaal onwettig te
besturen
Een vergelijkinr
met de
< opstand van de vlaamse burg ( m e e s t e r s » tegen de talentellin:. gaat in geen geval op

Toen ging het immers alleen
over een betwistbaar formulier
m een ook juridisch betwistbare tellingswijze.

OPERATIE LIJMPOT
Achiel Van Acker — trouwe
paladijn van het establishment
e.' eeuwige steunpilaar van het
unitaiisme — is hard aan het
werken om de brokstukken m
de brusselse B S P te lijmen
Hef ziet er steeds minder en
minder naar uit dat aan het
on,afhankelijk voortbestaan van
de «rode leeuwen > een lang
leven zal zijn beschoren
Wat er in Van Ackei s « verzoeningskommissie » eigenlijk
uitgebroed wordt is vooralsnog
m e t uit te maken Maar er
v.era al een triomfantelijk berichtje de wereld ingestuurd,
om mee te delen dat er een
vooi lopige overeenkomst
en
een proeftermijn is.

« RODE LEEUW » ?
Een akkoord tussen vlaamse
ei frankofone salonsociSiisten
te Brussel zal overigens zonder
a te veel moeite kunnen afgesloten worden, als men de
schapenmentaliteit van sommige « r o d e l e e u w e n » kent.
Op de vlaamse socialistische
lijst prijkte o m ook ^let Vermeylen • met de beste wil van
de wereld kan men m deze
zoon van een groot flamingant niets anders zien dan een
uiterst
onbetrouwbare,
zélf
reeds door het franskiljonisme
aangevreten Vlaming
Zopas heeft
deze
«rode
l e e u w » nog een staaltje van
zijn mentaliteit ten beste gegeven door op de openmgszitt m g van de Nederlandse Dagen 1968 te Brussel te verklaren « d a t we in dit land als
Vlamingen niet lange i- bedreigd zijn »
De «rode l e e u w » vertelde
dai op het ogenblik dat de

""'""""

Vlaamse
Voerstreek
dreigt
overgeheveld te woiden, dat
Moeskroen de afschaffing v a n
de faciliteiten voor Vlamingen
eist en dat de hoofdstedelijke
politieke wereld een razend
anti-vlaams offensief" is begonne I!

POSWICK EN HET KHOPJE
Zoals de overige ministers
van de regering V d B blijft
ook Poswick de «lopende zaken » afhandelen
HIJ is verleden donderdag
onverwachts en onaangekondigd naar Brustem gegaan om
ei het alarmdispozitief in werking te stellen Hij woonde h e t
vertrek van de vliegtuigen bij,
ging naar de briefing voor h e t
grondpersoneel en amuzeerde
-Zich een paar uur grondig m e t
he+ levensgroot militair speelgoed dat hij met een druk op
het knopje in beweging h a d
gebracht
Een paar dagen voordien
had hij een helikop-ter gemobilizeerd om zich te laten afzetten ergens in de buurt van een
Waalse stad, waar een legerafdeling op marsj was Hij tippelde een paar kilometer m e e
e ' verdween dan weer m e t
zijn helikopter
Poswick heeft goedkope pleziertjes
Altans wat
betreft
hemzelf
De belastingbetaler
komt er niet zo goedkoop af,
ais de minister eens wat verstrooiing nodig heeft .

HONGER IN DE WERELD ?
Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat de kranten een
bericht uit binnen- of buitenland brengen over de vernietiging van reusachtige hoeveelheden landbouw,produkten die
geen lonende marktprijs halen.
We willen hier het probleem
m e t uitdiepen en we achten
het vanzelfsprekend, dat de
landbouwer voor zijn produkt
een lonende p n j s krijgt
Maar ergens loopt er iets
fundamenteels
mis
wanneer
ererzijds in de hoogontwikkelde landen reusachtige hoeveelheden voedsel moeten worden
vernietigd, terwijl anderzijds
h e . grootste deel van de weield
schreeuwt om wat eten.
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Enkele van de fraaiste pronkstukken
uit de nationale poitietfengaleiij
bijeen
Zaventem
Struye, Van Acker, Van den Boeynnnts,
De Clercq en Poswick
« tiipartite ».«

op het tarmac te
een
kortstondige

wu
VORSTELIJKE WOORDEN
De koning heeft tijdens zijn
bezoek aan Ierland (het land
w a a r hij van houdt, omdat de
vliegtuigen van zijn
luchtm a c h t er voor h e m ierse sett e r s gaan halen)
treffende
woorden gevonden om de onafhankelijkheidsstrijd
van de
Ieren te h e r d e n k e n : « D e geschiedenis van u w land is een
lang gevecht om de zuiverheid
v a n zijn volksziel te bewaren ».
We wachten op h e t historisch ogenblik dat de belgische
v e r s t dat eens zal zeggen in
eigen land aan de Vlamingen.
iWe vrezen dat w e nog lang
zullen moeten wachten...
Nog veel langer zullen we
m o e t e n wachten op een herhaling in eigen land van h e t protokolair gebaar dat de vorst
stelde, toen hij bloemen ging
neerleggen op de graven v a n
d e ierse doden uit de Paasopstand 1916. W a n t kan m e n zich
een Saksen-Koburg voorstellen

aan h e t graf v a n w ï e bij ons
de tegenhanger is van de ierse
opstandelingen : een dokter
Borms ?

« VAN KOP TOT TEEN »
Van den Boeynants is verleden week in de achterzaal v a n
n a a m s kafee gaan orakelen
over zijn beleid en zijn regeringsprogramma. Hij h a d zijn
komst aangekondigd en voorbereid, zodat we er van op aan
kunnen dat hij zijn verklaringen gewikt en gewogen heeft.
De Vlamingen hebben echter
vergeefs in de tekst v a n zijn
redevoering
gezocht
naar
een paar ophelderingen en verduidelijkingen — bvb. over
Leuven — die méér dan gewenst zijn.
Over één ding liet de formateur-premier geen twijfel bestaan : « I k ben een Brusselaar
van kop tot teen ». Die geloofsbelijdenis was écht overbodig :

BIJKOMSTIG?
Een zuidafrikaans geleerde deed een aantal jaren geleden
een zeef merkwaardige proefneming : voor een bepaalde
mierensoort was een door hem aangebrachte hinderpaal
(een groefje in het zand, met water gevuld en waarover
enkele strohalmen als brugjes lagen) onoverkoombaar. Als
zij van het nest vsegtrokken. Keerden zij echter naar het
nest terug, beladen met een graankorrel die groter en
zwaarder was dan zij zelf, dan trokken ze on\ervaard over
de strohalm-bruggen. De hinderpaal die zij, volgens alles
wat wij er kunnen van begrijpen, veel gemakkelijker hadden kunnen nemen bij het weggaan van « huis » en die zij
niet namen, bestond als het ware niet toen zij geleid werden door hun « nest-zoekend » instinkt.
Wat in een bepaalde situatie reuzegroot was, werd in een
andere situatie een kleinigheid. Een nieuwe kracht werd
gewekt, nieuwe mogelijkheden werden « gezien ». Bij de
mens met zijn zoveel zwakkere zintuigen en zijn zo weinig
trefzekere instinkten komt iets dergelijks ongetwijfeld ook
voor. Wie een put niet ziet valt er 'wellicht in, maar het
is ook mogelijk dat hij er over heen stapt. Wie de put ziet
en duizelig wordt, blijft er in elk geval voor staan. Iets
dergelijks geldt wellicht ook voor datgene wat onze zwakke zinnen en instinkten aanvult en bundelt : ons menselijk
inzicht — de kracht van onze geest. Ook dan is ons « zien »
vaak beperkt, en daardoor misleidend... Iets trekt ons aan,
en we stappen al mee op. Iets anders stoot ons af, en we
kijken er zelfs niet meer naar om...
Wordt op deze wijze onze houding niet bepaald zoals
de gedragingen van de mieren bepaald worden, nl. op een
niet-menselijke wijze ? Doen wij dan geen afstand van onze
mogelijkheden, hoe beperkt ook, « alles » te zien, « alles »
te wikken en te wegen, « niets » buiten beschouwing te
laten, zélf te zoeken naar datgene wat eigenlijk beslissend
is ?
Wij willen de omvorming van de gemeenschap ; het oude
is ons gelukkig niet genoeg. Maar is dat een voldoende
reden om met gesloten ogen en oren mee op te stappen
achter om het even wie die roept dat hij alles vernieuwen
zal ? Er is dan inderdaad iets zeer belangrijks dat gemeenschappelijk is, iets wat terecht een zekere simpatie meebrengt. Maar hebben we zelfs maar het recht op te houden,
elke vorm en elke uiting van deze « vernieuwing » met
kritische aandacht te bekijken ? Hebben we het recht op
te houden mens te zijn, met zwakke zinnen en on/ekere
instinkten en met een moeizaam werkend \erstand, maar
toch met de mogelijkheid niet gewoonweg een « mier » te
/i|n ?
Alisschien is het maar een « bijkomstigheid » — maar
misschien is het ook wel \eel meer. Maar toen sorige week
(Ie ongetwijfeld eerlijke en toegewiide « rode bisschop »
Helder Caniara te Parijs sprak, wilde een misschien
)uderwets of konservatief man (maar toch nog altijd een
mens) hem vragen of hij de oorlog in Vietnam tegen de
katolieken evenzeer veroordeelde als de andere vormen
wm oorlog. De « ordedienst » nodigde de tegenspreker uit
naar de mikro te komen... Hij kwam echter op een diensttrap terecht waar hij door zeven man werd afgeslagen. Van
verdere vragen was daarna geen spraak meer. Helder
(kamara zal hiertoe wel niet het bevel hebben gegeven,
heeft het wellicht nooit geweten. Maar het is gebeurd.
Dit is enkel een scherp voorbeeld, niet een enig geval.
Is het bijkomstig dat de tegenstrever (die altijd hatelijk
IS voor bepaalde mensen !) monddood wordt gemaakt, ook
met lichamelijk geweld ? Of is zo iets beslissend ? Of
heeft Papini gelijk, die tientallen jaren geleden reeds sprak
over d* « zelfaanbidding » in onze eeuw ? Heeft Kolakovski, de monddood gemaakte poolse marxist, geli|k die stelt
dat de nihilist de gehele wereld tot zichzelf herleidt ?
Bijkomstig ? Het is dé \raag. nis we niet ïiUccn maar als
mieren van nest willen veranderen ! Het is dé vraag, als
\ve mens willen worden. Hoe moei/aam dat ook lukt !
.NEMBOD.

beleid en regeringsprogramma
van V.d.B. zijn al evenzeer van
kop tot teen brussel' als de
r r a n zelf.
Bij een brusselse hegemonie
hebben de Walen al evenmin
iets te winnen als de Vlamingen. Voorlopig spekuleren zij
op het frankofoon bondgenootschap, m a a r uiteindelijk zal
dat bondgenootschap hen niets
anders brengen dan een onterende voogdij en een rem op
h u n aspiraties als gemeenschap.

LENiHG
VOOR ONWETTEIIIKHEID
Simonet, nog een «Brusselaar van kop tot teen », heeft
zijn
anderlechtse
geraeenteraad laten beslissen dat de onwettige taalpremie verder aan
het gemeentepersoneel zal worden uitgekeerd.
Om de kosten van deze onwettige premie te
kunnen
dekken, moet de gemeente
Anderlecht een lening van 10
niiljoen gaan zoeken...
Zot zijn doet geen z e e r !
Maar zo zot is het, vanuit Sirr onet's standpunt, n u toch
weer niet : de anderlechtse
man-in-trikoloor doet, zoals de
overige
brusselse
politieke
grootheden, aan nationale politiek vanuit een dorpse mentaliteit. « D e wet kan mij geen
barst schelen en de gemeentefinancies ook niet, als ik m a a r
w a t stemmetjes in 1970 kan
kopen »...
En dergelijke m a r k t k r a m e r s
worden hier te lande versleten
voor originele d e n k e r s !

ACHTERSTAND BLIJFT BESTAAN
In het Statistisch Tijdschrift
van april 1968 zijn een aantal
cijfers verschenen over h e t
onderwijs. Uit deze gegevens
blijkt
dat Vlaanderen nog
steeds een ruime achterstand
heeft
inzake
universitair
onderwijs.
Het treffendst worden deze
cijfers geïllustreerd door de
deelname van de meisjes aan
het universitair onderwijs. Nog
steeds zijn 62,5 % van de studentinnen franstalig, tegenover
37,5 % nederlandstaligen. Indien de percentages de bevolkingsverhouding zouden vol-

Een plaatje
defenestratie

gen, dan moesten
andersom liggen.

ze

net

waren met Collard die de vergroting van de agglomeratie in
zijn regeringsprogramma voorzag.

(( STERKE MANNEN »
In het licht van de grote
beroering in Frankrijk past
het te bedenken, dat sommige
belgische politici ons land willen zegenen m e t een regime op
zijn gaullistisch : inschakeling
van radio en T.V. voor de regeringspropaganda,
volksraadplegingen om de haverklap, trikoloor patriottisme en sociale
achteruitgang. Van den Boeynants en vooral Vanaudenhove
pepten zich op tot would-be de
Gaulletjes van bij ons.
Hoe het m e t de demokratie
gesteld zou zijn en naar welke
chaos een dergelijke politiek
van « sterke mannen » ons zou
voeren, is inmiddels beneden
onze zuidergrens duidelijk geworden.

« VOORLOPIG »
« L a libre Belgique» is zeer
gerust in Van den Boeynants'
brusselse plannen en vindt er
hoegenaamd geen graten in,
dat de formateur-premier voorstelde momenteel de brusselse
agglomeratie niet t e vergroten.
E r is daarvoor geen meerderheid te vinden w a n t alle Vlamingen zijn er tegen, stelt h e t
blad vast. En het vervolgt m e t
aan te stippen dat er echter
niets verloren gaat : het plan
Van den Boeynants voorziet
i m m e r s in een aantal voorlopige schikkingen die kunnen getroffen worden voor de hoofdstedelijke
« expansieruimte »
buiten de 19 gemeenten.. En
van in 1975, zegt de « L i b r e »
geruststellend,
kunnen
die
voorlopige schikkingen omgezet worden in een annexatie
van nïeuW^ grondgebied. Want
het plan Van den Boeynants
voorziet de beperking van de
agglomeratie m a a r tot in dat
jaar. Nadien zal h e t vanzelf
gaan, besluit het brussels frankofoon blad, want « daar zal
de druk v a n de gemeenteverkiezingen van 1970 wel voor
zorgen ».
En deze «annexatle-op-term i j n » wordt ons door de
v k a m s e C.V.P.-ers voorgesteld
als een goede z a a k ! Terwijl de
Vlaamse socialisten reeds een
paar weken geleden akkoord

ALLEMAAL EZELS
De Saeger is in een te
Prugge uitgesproken redevoering van leer getrokken tegen
de Vlaamse strijd- en kuituurverenigingen Zij moeten, zo
zegt de grote man van Mechelen, leren teksten lezen zelfs
als deze niet gesteld zijn in de
vlammende stijl van moties.
Ziezo, dat weten we weer.
Alles is dik in orde in ons land,
zowel m e t de Voerstreek alf te
Moeskroen en te Brussel. De
Vlamingen hebeen niet te klagen; ze krijgen ruimschoots
hun deel.
Als er dan toch iets blijkt
scheef te lopen, dan is dat de
fout van de vlaamse ezels die
niet kunnen lezen. En die de
schitterende regeringsplannen
van Van den Boeynants en
andere grote C V.P.-f eniksen
niet bekijken door de bril v a n
De Saeger zelf.
De uilenbril.

BENZINE UIT KOLEN
Tijdens een studiedag t e
Zwartberg, ingericht door de
«Vriendenkring .•> en
bijgewoond door onze limburgse
volksvertegenwoordigers
terwijl de debatten geleid werden
door
ons
provincieraadslid
dr. Van de Kerckhove, hebben
internationale deskundigen beweerd dat er via de carbo-chemie redding bestaat voor de
europese en speciaal de limburgse steenkool.
Het is niet mogelijk, deze
technische kwestie hier af t e
doen in een paar lijnen. Wél is
het mogelijk vast te stellen
dat de carbo-chemische nijverheid al lang in Limburg h a d
moeten zijn en dat ze, zelfs
indien sluiting van mijnen toch
onvermijdelijk zou gebleken
zijn, de rekonversie had kunnen vergemakkelijken. Tevens
is het duidelijk dat h e t probleem van een beperkte leefbaarheid van kolenmijnen in
on.» land, speciaal w a t de limburgse mijnen betreft, nooit
wetenschappelijk werd onder
ogen genomen.

voor de geschiedenisdockje^,
onder de titel «de studentenraad
besluit tot de
van de Gaulle » ? Sfeer, achtergrond
en « beeldkoinpozitie»
lenen er zich wel toe.
Maar de Gatdie ?

EEN BELANGRIJK DOKUINT:

MORAND
VLAAM

1) GEMEENSCHAPSPROBLEMEN
Zonder er veel woorden aan te verspillen zet het V.E.V. hier terecht de
mening voorop, dat sociaal-ekonomische maatregelen slechts doeltreffend
kunnen genomen worden wanneer de
problemen, gesteld tussen de gemeenschappen, opgelost worden. Het doet
wel eens goed dat een ekonomisch
lichaam deze stelling verdedigt, zoals
wij reeds zolang doen. Naast de algemeen aanvaarde vlaamse houding inzake taalhomogeniteit der beide gebieden, de tweetaligheid van de brusselse
agglomeratie en universitaire expansie
te zijn bijgetreden, voegt het V.E.V. e r
nog aan toe, dat de gemeenschappen
zeggenschap moeten krijgen over ekonomische problemen met belangrijke
provinciale of interprovinciale betekenis. Dit is niet anders dan wat het
V.U.-kongres van 1967 in zijn ekonomische sektie voorhield.

2) VERNEDERLANDSING

touwtjestrekkerij te verhinderen o p
bazis van objektieve wetenschappelijke
normen. Die normen moeten ook spelen
bij de opstellling van een degelijke
wetgeving voor regionale ekonomi&
Het is zo, dat Vlaanderen zich m o e t
richten naar de grote groeipolen G e n |
en Antwerpen (met als tegenhangers
Charleroi en Luik), die liggen tussei»
randstad Holland en metropool Rijsel. '
De parlementsfrakties van de V.U*
stipten het reeds aan, m a a r er kan n i e l
genoeg tegen gewaarschuwd worden'
dat het plan van V.D.B, in dit v e r b a n d
de paritaire verdeling voorziet van de
kredieten. Er kan niet genoeg a l a r m
geslagen worden : het is eens te m e e r
diefstal ten nadele van de vlaamse
g e m e e n s c h a p ! En de overweging d a t
die 50/50 verdeling slechts gebeurt « irti
afwachting van h e t opstellen van een'
objektieve en volledige inventaris 9
kan ons niet gerust stellen. Men v r a a g t
zich af waarop men nog moet wachten
om die inventaris op te maken; w a a r t o e
dienen dan de desbetreffende studiediensten die reeds lange jaren bestaan 2

VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Aan de formateur Van den Boeynants werd door het Vlaams Ekonomisch
Verbond een memorandum overhandigd, dat door de pers slechts vluchtig en in samenvatting werd weergegeven.
Nochtans menen wij, na kennisneming van de volledige tekst, dat het
stuk méér dan die vluchtige aandacht verdient. Van de twee delen een
sociaal ekonomisch en een fiskaal, is het vooral het eerste dat van
belang is.
In dit deel worden 6 punten aangeraakt, die we hierna behandelen.

Na de goede invloed van de wettelijke regeling van augustus 1963 te hebben geprezen meent het V.E.V., dat die
wetgeving moet worden aangepast. E n
wel in de zin van een grotere klaarheid enerzijds en een verzwaring van
de sankties anderzijds. Ook het schandaal van de Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht die stelselmatig gehinderd
werd, wordt aangeklaagd, zoals trouwens ook door de V.U. in het p a r l e m e n t
zeer krachtig werd gedaan.

3) NATIONALE EKONOMISCHE
EKSPANSIE
Zonder te kunnen uitwijden over de
gehele tekst van dit punt, willen we
toch aanstippen dat het memorandum
pleit voor een intensiever wetenschappelijk onderzoek en voor overheidssteun vooral aan dinamische bedrijfssektoren. met aanvaarding van een
redelijke pendel. Hierover handelden
wij reeds in vorige artikels, waar we
de nieuwe richting in de opvattingen
over regionale ekonomie en streekontwikeling mits een zeker (sociaal) voorbehoud bijtraden- Het programmatiebureau moet wetenschappelijker uitgebouwd worden. Dit stemt overeen met
de opvatting die de V.U. heeft over een
vlaam= en een waals Planbureau.

4) REGIONALE E K O N O N I L
Dit punt wordt tamelijk uitvoerii;
behandeld en vanuit twee oogpunten '
institutioneel en op gebied van wetgeving. Het V.E.V. vraagt de aanstelling
van twee staatssekrptarissen met uitgebreide bevoegdheid voor elk landsgedeelte, met inbegrip van het toezicht
op de buitenlandse investeringen Dit
is in zover belangrijk, dat zo kan
getracht worden elke onverantwoorde

5) BENELUX-INTEGRATIE
Die integratie is een van onze gevoelige snaren : w a n n e e r men zo dicht
woont bij een der meest onmogelijke
grenzen ter wereld, is dat begrijpelijlc.
Het probleem is zeer belangrijk : Benelux heeft de jongste jaren opgehouden'
een stimulans te zijn in de E.E.G. H e t
lijkt erop alsof de geest dood is en h e t
g e r a a m t e van een I n t e r p a r l e m e n t a i r e
Beneluxraad e.d. ligt te verbleken. Een
werkelijk Beneluxbeleid zou een onge»
kende weelde zijn voor de vlaamse
ekonomie : vermijding van verspilling
van krachten, koördinatie van h e t
havenbeleid, planning der investeringen, echte ruimtelijke ordening op
grote schaal, enz. "Wij kunnen dan ooK
de eis van het V.E.V. bijtreden t o t
oprichting van een p e r m a n e n t orgaan
met full-time specialisten, die onafhankelijk met een staf van m e d e w e r k e r s
voorstellen zouden doen en zelfs beslissingen nemen na advies van de Interparlementaire Raad

6) SOCIALE PROBLEMEN
De opgesomde punten zijn hier ï
beperking van het indirekt loon (reeds
sinds 1966 door de V.U. bepleit), gelijkberechtiging van werknemers en zelfstandigen (eveneens een eis van het
V.U.-program), een sociale politiek die
a^.; een geheel wordt beschouwd, internationaal overleg, bijzondere belangstelling voor de lage inkomensgroepen,
bijzondere procedures voor
sluiting
van ondernemingen. Stuk voor s t u k
levensbelangrijke problemen, waarvoor
het V.E.V dient geprezen om er zeer
speciaal de aandacht te hebben op
gevestigd Mogg die aandacht nooit verslappen, niet bij de regering, ook niet
bil het V.E.V. en zeker niet bij ons.
E. SLOSSE.
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Het is nu ruim een jaar geleden dal de mijn van Eisden voor het eerst m
de aktuaïiteit verscheen. In gans Vlaanderen heeft men toen x'rij veel belangstelling vertoond voor het zoveelste drama, dat liet jonge Liinbuig te
ivacliLen slond !
Nadat het intussen enkele maanden rustig is geweest in het maaslandse
mijngebied, neemt de beroering er in de jongste weken weerom toe.

WAT MET DE

Waarin bestaat het « drama van Eisden » ? Waarom dat taaie verzet der
plaatselijke bevolking? Zullen de Maaslandeis het ei intemdelijk
zonder
kleerscheuren
van af brengen? Allemaal vragen, waarop wij in liet hiernavolgend artikel een antwoord trachten te "even.

WAT NU ?

MIJN VAN EISDEN?
EEN ARME STREEK
Jn Limburg bediaagt het saldo van de
uitgaande pendel niet minder dan 25.000
eenheden. Dit betekent dat méér dan 23.000
Limburgers dagelijks buiten de pro\incie
moeten gaan werken. En tussen die 25.000
pendelarbeideis bevinden zich niet minder
dan 4 500 Maaslandeis. D.w.z. één vijfde
van het totaal.
De bevolking van de Maaskant is dus in
hoge mate ofwel op de Dienst dei Werkloosheid ofwel op de pendel aangewezen.
Dit is onduldbaar. En alleen al hierom
zou er ten voordele van dit gewest een inspanning moeten worden gcleveid.
De Maaskant heeft bovendien een sterk
toenemende bevolking. Jaarlijks neemt de
bevolking er toe met 25,75 per duizend. Dit
betekent dat er ieder jaar voor 500 jonge
arbeideis nieuwe weikgelegenheid moet
wolden geschapen.
Wanneer er spontaan, vanzelf, nieuwe
industriën tot stand zouden komen, dan
was dit alles geen probleem. Nu echter wel.
In de jongste tijd werd er immers in de
Maaskant slechts één bedrijf van enig formaat opgelicht : de papieifabrick te Lanaken. En deze zal niet meer dan ,^00 è .500
aibeiders te werk kunnen stellen.
Eiger zelfs I Een aantal bestaande bediijven Iiebben hun aktiviteit gestaakt : de zinkfabriek te Rotem, het konstruktiebediijf
Penders, textielateliers te Eisden en te Dilsen, een vei ffabriek te Mechelen aan de
Maas. En wat met de ateliers Sint-Barbara
te Eisden ?

HET BELANG VAN DE MIJN
Alsol dit alles nog niet genoeg was. Is
men nu ook begonnen met de aftakeling
van de mijn van Eisden.
Wordt < Limburg-Nfaas » gesloten zonder voorafgaandelijke rekonveisie, dan be
tekent dit dat de helft van de maaslandse
aibeiders hun broodwinning zullen verliezen
Bovendien worden ook niet-mijnwerkers
door de sluiting getroffen : werkgevers en
wciknemers der toeleveringsbedrijven, levciancicrs van deze bedrijven, middenstanders enz. Men heeft berekend dan iedere
weggevallen werkgelegenheid in de mijn
met 2 moet woiden vermenigvuldigd. Dit
betekent voor de Maaskant 26.000 peisonen
of 46 t. h. van het totaal aantal aktieven.
Niet zelden wordt beweerd dat Eisden
een mijn is waar zeer veel vreemdelingen
werken en dat het bijgevolg weinig zin
heeft zich al te veel zorgen over deze mijn
te maken. Dit is echter een en al onjuist.

maklngen en leugens. De bevolking liet zich
echter niet in de luren leggen. Gestimuleeid door de Vriendenkring ZwaitbergLimbiug en door de Volksunie werd zeer
snel een noodorganizatie in het leven geroepen : het Waakzaamheidskomitee.
Aanvankelijk trachtten een aantal lokale
machtshebbers dit initiatief in de grond te
boien. Gelukkig echter mislukten zij hierin en enige tijd nadien waren zij zelfs verplicht, samen met het Waakzaamheidskomitee een oveikoepelend lichaam op te
richten : het Aktiekomitee-Maaskant.
Dit komitee heeft gedurende enkele
maanden een zeei intense aktie gevoerd in
beide maaslandse kantons. De Volksunie
gaf hierbij geenszins verstek. Meestal was
zij zelfs, samen met de Vriendenkring
Zwartberg-Limburg en het Waakzaamheidskomitee, de motor van gans de beweging.

KAPiTUUTlE
Aanvankelijk weken de stellingen van
het Aktiekomitee — Maaskant niet af van
deze van de Volksunie. Vlak voor de grote
vakantie werd het echter duidelijk dat bepaalde leden van dit komitee geneigd waren te buigen voor de druk, die op hen
door de regering, de leiding der traditionele pat tijen en de sindikaten weid uitgeoefend.
In de loop van september besloot het
Aktiekomitee, ondanks het goed gemeend
en niet-aflatend verzet van een aantal van
zijn leden — voornamelijk de afgevaardigden van het Waakzaamheidskomitee — een
geleidelijke aftakeling van de mijn te aanvaarden. En dit zonder dat ei voor plaatsvervangende werkgelegenheid was gezorgd.
Het was geens.zins abnormaal dat de
Volksunie deze kapitulatie niet kon aanvaarden en dat zij besloot voorlopig een
zelfstandige aktie te voeren : op 17 september verleende zij haar medewerkinsr aan
een beperkte protestbetoging en op 3 oktober verspreidde haar propagandaplocg
méér dan 5.000 pamfletten aan de ingang
van de mijn.
Deze aktie had siikses. Weliswaar was het
Aktiekomitee niet bereid, zich opnieuw tegen iedere produktiebeperking te verzetten,
maar waar het vroeger nooit van een grootse betoging had willen weten, stemde het
er nu in toe deze te organizeren.
Eenmaal de datum van de betoging bepaald, schoot de Volksunie aan het weik
samen met het Waakzaamheidskomitee. Op
alle mogelijke manieren werden de Maaslandeis opgetrommeld. En dit niet zonder
sukses De betoging van 21 oktober werd
immers de grootste die de Maaskant ooit
heeft gekend.

DE MAASKANT IN HET VERZET
Begin 1967 deelde de Vriendenkring
Zwartbeig Limburg mee, dat de mijn van
Eisden ten dode was opgeschreven. Deze
informatie had men van terzake goed ingelichte personen kunnen bekomen. Dadelijk werd er — o.m. door de Volksunie —
voor gezorgd dat gans de Maaskant op de
hoogte werd gesteld.
De traditionele pai tijen en de kleursindikaten reageerden natuurlijk met veidacht-

BEGIN VAN HET EINDE
De regering was er blijkbaar goed van op
de hoogte dat de Maaslanders niet door de
limburgse mandatarissen werden gesteund.
Immers, enkele dagen later besliste zij dat
de mijn van Eisden in de loop van 1963
een produktiebepeiking van 300 k 350.000
ton zou moeten doorvoeren. Met de duidelijk uitgedrukte wil van ca. 20.000 betogers.

die praktisch gans de Maaskant vertegen
wooidkgden, weid aldus niet de minste rekening gehouden.
Hierop l>esloot het Aktiekomitee een delegatie naar eerste-minister Van den Boey
nants te zenden. Dit met de bedoeling te
verkrijgen dat de opgelegde produktievermindering iets lichter zou worden. Toen
ook aan de Volksimie werd gevraagd deel
uit te maken van deze delegatie, weigerde
zij kategoriek. Niet omdat zij haar verantwoordelijkheid ontvluchtte, maar wel om
dat zij tciecht oordeelde, dat geen enkele
produktiebeperking aanvaardbaar was en
dat er bijgevolg niet mocht onderhandeld
worden over de omvang van deze beper
king.
Dat praten met de regering uiteindelijk
toch weinig aarde aan de dijk brengt, be
wezen de gebeurtenissen die plaats vonden
na dit ondeihoud.
Nadat de premier beloofd had. dat in
de loop van 1968 géén enkele mijnweiker
zou wolden overgeplaatst, sprak minister
Van Offelen op 5 december volgende woorden uit in de Kamer :
« In de organizatie van sommige overplaatsingen van personeel uit de mijn Limbuig-Maas, hoofdzakelijk naar de zetels
Andié Dumoni en Winterslag, moet onvermijdelijk ten spoedigste worden voorzien >.

Op 28 december werd dan besloten l.W
mi|nwcikeis ovei te plaatsen. Dit is intussen gebeurd. VV^el beloofde de legciing :
« Indien nieuwe overhevelingen nodig zouden blijken, zullen deze slechts gebeuren
zodia in de Maaskant nieuwe werkgdegenhcden tot stand gebiacht zijn >. En in dit
velband maakte het ^^inistene van Fkonomische Zaken een hele reeks te nemen
maatiegelen bekend.
\Vie echter dacht, dal van dit alles ook
maar iets in huis zou komen, heeft zich
deeilijk vergist. Einde april van dit jaar
werd aan de ondernemingsraad van Limbuin Maas voorgesteld, nog eens 75 mijnwerkers over te plaatsen. Dit zonder dat er
ook maar van enige plaatsvervangende
^\ ei kgelegenheid sprake was.
I p v. deze vraag kategoriek al te wijzen — zoals v\eid gedaan door de Vriendenkling Zwartberg-Limburg en door het
Waakzaamheidskomitee — waien wederom
een aantal « verantwoordelijke personen >
(jeieid hierover te ondeihandelen
En welk was wederom het re/uliaat" Een
veidcre aft.ikeling van de mijn : 125 i.p.v.
75 mijnwerkers zullen eeistdaags worden
overgeplaatst? Weliswaar aanvaardt het
Stecnkooldirektorium « te uit/ondeilijken
titel » de aanwerving van 75 jongr arbeiders maar dit kan niet beletten dal de
mijn van Eisden weerom een «tap dichter
bij de sluiting is gekomen.
De enige mogelijkheid om dit pioces af
te remmen is een kategoriek : halt! Hetgeen hierboven werd gezegd, bewijst zulks
oveiduidelijk.
De Maaslanders zotiden in hun eigen
voordeel de bekende woorden van Willem
Elschot moeten indachtig zijn :
« Weet nu dan dat uw stem dooi niemand woidt aanhoord, zolang gij stamelend bidt of bedelt bij de pooit s>
E. RASKIN.
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devi/ereld
SOCIO-POLITIEKE
KETTINGREAKTIE
De krizis in Frankrijk stliijnt niet alleen een komplete verrassing te zijn geweest voor het gaullistiscii regime, doch
ook voor wat men is gaan noemen het
linkse blok. Met is tegenover deze spontane vloedgolf van mistevredenheid opvallend dat de linkse partijen, de konnniinistlsche inbegrepen, waarschuwen tegen
provükateurs die de beweging in banen
zonden willen leiden, die ook niet door
«lit linkse blok gewenst worden.
De snelheid waarmee de desintegratiebeweging om zich heen greep is een twee«le opvallend verschijnsel, liet is alsof de
verschillende sociale groepen met mekaar wedijveren om aan de stakingsbeweging te gaan deelnemen, eens dat ze
er een gat in zagen om door Inin deelneming de druk op het gaullistisch regime
te versterken. Men mag grif aannemen
tiat bij het begin van de revolte vele
groepen zich niet eens bewust waren van
«Ie politieke betekeni.s, die men na enkele
dagen eraan is gaan hechten, liet feil dat
in sommige fabrieken eerst de meerderheid niet wou meedoen doch achteraf tot
een tegengesteld besluit kwam, is niet alleen te wijten aan het bekende sneeuwh.'iict'fekt doch ook aan het — ondanks
liet -blitz-tempo — eei-der tiage pi'oces
van de hlikveldverruinu'iig bij de betrokkenen.
Wie er waarschijnlijk het meest door
verrast is geweest zullen wel de studenten zijn, die zich bij hun betogingswoede
toch vooral hielden op het eigen tei i-ein
van struktuurhervormingen in de uiiivei'siteil en bij het verlangen, aan hun
verhouding tot de maatschappij een nieuwe dimensie te ge\en. !')e stuwkracht
werd trouwens bij de studenten geleverd
niet door de technologen, doch door hen
die door de kcu/c van liet \ak hel ilirhlst
betrokken zijn bij de samenleving en de
maatschappelijke problemen. Hier vindt
men wellicht de verklaring voor de overplanting van de beweging op de grote
massa, al spelen daarbij vanzelfspiekend
nog tal van andere faktoren een belangrijke rol. Maar stellig fungeerde de sociologische faktiir als « brug » naar de arbeiders. Deze laatsten stelden tioiiwcns
vast dat op sommige studenteneisen zeer
vlug werd ingegaan en zagen daarin de
prikkel om het ook eens te proberen. li)at
klinkt simplistisch doch is als uitleg niet

Ie \ crw aarlozen als men nagaat, hoe betrekkelijk Iraag en voorzichtig de oppozitiejiartiien hebben gereageerd op de
wenteltraj), die de grootste sociale druk
betekent op het gaullistisch regime in
de tien jaar van zijn bestaan.
Deze ontbindende beweging is het gevolg van (Ie verwaarlozing van het sociale eisenprogiamma van de franse arbeiderswereld door het gaullisme, in <le
hand gewerkt door een verzwakt, want
verdeeld kleursindikalisme. Hoe technokratisch sterk de (iaulle zijn bewind ook
heeft uitgelxniwd en hoezeer hij zich ook
van knappe ko])peii op financieel, wetenschappelijk, technologisch en ekonomisch
vlak omringde : met zijn gekend misprijzen voor alles wat niet direkt met « franse grandeur » te maken heeft liet hij in
die tien jaar een toestand ontstaan die
vandaag zijn troon doet wankelen. De
(iaulle mag dan overtuigd zijn dat hij het
bij hel rechte eind heeft, zijn paternalistische ojivattingen bezorgden hein deze
week een zware stand. We slellen eens te
meer vast dat de k(iu<le tcchiiokralie niet
alles kan. De (iaulle beroemde er zich op
dat hij met de klassieke, d.i. «menselijke»,
di])lomalie inzake Vietnam meer kon bereiken dan de anierikaanse teclinokraten
of aziatisclie i'e\(ilulionairen. In eigen
land moest hij deze week de waarheid
van deze vaststelling op zich zelf loepassen, omdat hij zelf de menselijke faktor
op binnenlands vlak uit het oog verloren
had. We laten dan nog de rc|)ulalie buiten beschouwing die hij door zijn europees innnobilisine op Frankrijk laadde.
De sociaai-ek(moinische kortsluiting in
I-"rankrijk vertoonde een totaal en verlammend karakter. Men moet tot 30 jaar
teruggaan om een gelijkaardig verschijnsel bij oi)/c ziiiilcrJHircn Ie zien. iOok de
geestelijke verwarring is zeer groot. De
tegenstanders van het gaullistiscli regime
vertonen alle graduele verschillen die
men maar kan wensen, van anti-kominunisme tol iillra-links. met dien verstande
dat de sleutelgroep in deze veelkleurige
anarchie, de konimiinistische parlij, aarzelde lussen haar instemming op vele gebieden met de (jaulle's buitenlandse politiek en de opstandigheid op sociaal vlak
die de overgrote meerderheid van haar
leden bezielt en hen van de partijleiding
een klare stellingname deed verwachten.

Ook op sindikaal vlak liepen de meningen uiteen : onderhandelingen met de
huidige of een nieuwe regering, doch
geen sindikale eenheid van opvatting en
aktie. Tegenover een geestelijk vakuum
was het dan ook niet verwonderlijk dat
politieke partijen en sindikaten slechts
moeizaam vat kregen op de massa, die
aan haar sociale ontevredenheid uiting
geeft op een manier, die zelfs haar natuurlijke woordvoerders afschrikte en
aanvankelijk tot immobilisme noopte.
« Wie moet met wie .spreken », w^as de
alles beheersende vraag. Men kent de
partner de (iaulle, doch wie is de woordvoerder van deze enorme massa, die
rezoluut de armen kruiste en wachtte
op wat komen zou ? Het gezag van de
(iaulle is buitenlands reeds gedaald, ook
binnenlands ging het sinds de jongste prezidentii'le
en
parlementsverkiezingen

voorwaarde om de politieke onafhankelijkheid te bewaren, wordt op dit ogenblik misschien het scherpst en het meest
beslist gevoerd door twee ten slotte nog
jonge landen : Zuid-Afrika en Israël.

SOEVEREIN?
Toen in lOGO de vroegere belgisclie
kolonie Kongo onafhankelijk werd, riep
Loemoemba de integrale, allesomvattende onafhankelijkheid uit. Ook de
ekonomische. Misschien hebben toen
slechts enkelen bij een dergelijke verklaring medelijdend geglimlacht. De
tijd van de ekonomische onafhankelijkheid is immers al lang voorliij. Ten
minste als men de twee super-grootmachten, de Verenigde .Staten en de
Sovjetunie, buiten beschouwing laat,
want die twee hebben inderdaad bijna
alle grondstoffen in hun eigen gebied
en beschikken over een ontwikkelde
techniek en over voldoende en bekwame arbeidskrachten. Maar ook de
Verenigde Staten moeten, voor geval
van nood, voorraden aanleggen, bijvoorbeeld van kobalt voor hun atoombommen, en er zijn jaren dat de Sovjetunie
er niet buiten kan graan in te voeren.
Alle andere landen zijn in meerdere of
mindere mate van elkaar afhankelijk.
België, dat een techni.sch toch goed ont-

wikkeld land is en over een bekwame
en werkzame bevolking beschikt, is een
treffend voorbeeld van die afhankelijkheid : alle grondstoffen moeten ingevoerd worden, alleen de arbeidskracht
kan uitgevoerd worden. Wij moeten
\eel ko])en en hopen veel te kunnen
verkopen. Daarzon<ier valt het bedrijfsleven stil. I-'konomisch zijn we, wat de
grondwet ook moge prokrameren, niet
onafhankelijk.
Die afhankelijkheid mag echter nooit
te groot worden. Zo niet verdwijnt ook
de politieke onafhankelijkheid volledig.
De pijnlijkste voorbeelden hiervan zijn
de meeste .Midden-Amerikaanse staten,
die zowel voor wat hun produkfie als
voor wat hun uitvoer betreft totaal afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.
W'ie enig geheugen heeft kan zich nog
de geschiedenis van de anierikaanse
United F'ruit C herinneren.

Hoewel de blanken in Zuid-Afrika het
enige staatsbouwende element zijn geweest — dit is gewoon een historisch
feit — is dit land slechts sinds korte
tijd heer over zichzelf. Na de boerenoorlog volledig opgeslorpt door het
britse Gemenebest, verloor het niet enkel het eigen staatsbestaan, maar ook
elke vorm van ekonomische zelfstandigheid. Nadat de politieke onafhankelijkheid verworven werd, bleek het ook
zeer, zeer hard nodig ekonomisch sterk
te worden. Als voorwaarde voor die politieke onafhankelijkheid. Drie faktoren
hebben hierbij wellicht een beslissende
rol gespeeld : de geografische ligging,
de grote rijkdom aan grondstoffen en
de doorzettingskracht van de Boeren,
die de taaiheid van hun voorgeslacht
blijkbaar bewaard hebben.

De geografische ligging van de Republiek maakt dat dit land niet kan geïzoleerd worden : de verbindingen tussen
Europa en de Oostkust van de Verenigde Staten konden nooit volledig afhankelijk worden gemaakt van het kwetsbare Suezkanaal. Sinds 19<10 was dit
immers reeds driemaal en telkens voor
een langere tijd buiten gebruik. En de
recente ontwikkeling in de zeevaart
wijst wel in de richting van de « lange
De strijd om een ten minste voldoen- omvaart » langs de zuidkust van Afrika.
de ekonomi.sche onafhankelijkheid sis En ook reuzeschepen moeten zich be-

bergaf. Het feit alleen dat een algemene,
niet-bevolen staking in Frankrijk kon
plaats hebben, was een nieuwe klap voor;
dit prestige. Zelfs indien de Gaulle d e
massale uitdaging weerstaat, dan nog zal
ze voor hem het begin van het einde inluiden. Want het gaat niet om een mas«
kerade of een periodisch afreageren vai»
het aloude frans barrikadenkompleks*
Het gaat om de bepaling van een nieuwe
maatschappelijke struktuur, in een oven»
gangsperiode die nu ten einde loopt. D e
zwakte van de Gaulle's tegenstrevers m a »
dan zijn dat ze zelf (nog) niet goed w e ten hoe die nieuwe strukturen er moeten uitzien na deze krachtmeting en een
eventueel tijdelijke uitbuiting van d e
zwakheid zijner tegenstrevers door de
Gaulle ; zijn opvattingen weerspiegelen te
sterk zijn leeftijd. Frankrijk staat vooi
een beslissend keerpunt. En West-Europj
meteen.

voorraden. De grondstoffenrijkdom van
Zuid-Afrika is zeer groot, voor het goud
bv. kan het Westen gewoonweg niet buiten de produktie van dit land. Maar die
rijkdom is onvolledig : er is geen aardolie, deze onvoorwaardelijke voorwaarde voor de moderne industrie. Maar nu
komt de werkkracht en het organizatietalent van de bevolking meespreken :
onophoudelijk wordt gezocht, en niet
helemaal zonder uitzicht. In Angola,
deze bondgenoot, is reeds aardolie gevonden. Ook de produktie van sintetische olie komt op gang. En wie zal
zeggen hoever de samenwerking tussen
Frankrijk en Zuid-Afrika gaat, bijvoorbeeld voor wat de atoomenergie betreft ?
Ook langs de ekonomie om verdedigen
de Zuidafrikanen met moed en werk
hun eigen bestaan.
Israël is een heel jong land, met een
zeer gevaarlijke ligging, maar met een
uiterst bekwame en doorzettende bevolking. Ekonomisch kan dit land echter
nooit een onafhankelijkheid bereiken
zoals die misschien wel voor ZuidAfrika mogelijk is. Maar er wordt aan
gewerkt, en wel op een vlak dat voor
het door vijanden omringde Israël uiterst belangrijk is. Israël zal al zijn
kennis en techni.sche mogelijkheden gebruiken : het wil een van de « grote »
w-apensmeden worden. Eigen pantsers
bouwen, eigen vliegtuigen, eigen elektronische apparatuur, eigen geschut.
Ook hier zal ten sJotle de mens de
beslissende faktor worden. Of het helemaal lukt weet niemand. Maar daar is
een wil — en een weg.
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fiEVOElIG !
D a t Ulbricht-Duitsland
in
h e t Westen niet e r k e n d w o r d t
als een « t e r e c h t b e s t a a n d e »
Staat
(erkenning
de
jure)]
w o r d t in een belangrijk gedeelt e van onze pers als onrealistisch veroordeeld. Gebeurt iets
'dergelijks in h e t Oosten, d a n
h o r e n we daar niet zo veel
over : m a a r Mao-Peking heeft
enkele weken geleden
een
Scherpe klacht ingediend bij de
Sovjetunie omdat de sovjetp e r s Formosa de naam « s t a a t »
h a d g e g e v e n ! De gemeenheid
v a n de Sovjets ging zelfs nog
v e r d e r w a n t op een reklamebladzijde over de Olimpische
Spelen werd zelfs h e t w a p e n
Van Formosa afgedrukt.

Het Is bedenkelijk voor een
« s t e r k » regiem als het zijn
uitgesproken
en
machtige
vijanden m e t volledig kan uitschakelen Vooral als dat samengaat met sociale ontevredenheid : er zijn
zomaar
5 000 000 werklozen in dit land,
de helft ongeveer van de bevolking.

m

VERDWENEN INDIANEN
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EKONOMISCHE LENTE
Nog begin m a a r t had de
duitse minister Schiller (Ekonomie) tot waakzaamheid aangespoord. Helemaal gerust in
d e ontwikkeling was hij n i e t !
N u staat al vast dat de dividenden voor h e t eerst sinds
1964 zullen stijgen.
De staalproducenten die h e t
vorige jaar slechts 75% v a n
h u n kapacit'^it konden gebruik e n zijn al zeker van een
nieuw
produktierekord
:
39.000.000 ton r u w staal. De
industrie in h e t
algemeen
signaleerde voor de eerste twee
m a a n d e n van dit jaar reeds
een stijging van ten m i n s t e
15% vergeleken m e t 1967. Het

'ï^S

M
Cohn-Bendit

(zie kaderarükel
hieronder),
temidden van denionstianten
dagen geleden voor de universitaire
tucht kommissie
moest

aantal werklozen verminderde
van 672.000 einde januari tot
460.000 einde m a a r t terwijl h e t
aantal vrije werkgelegenheden
steeg tot 411.500.
En Volkswagen produceerde
in het eerste kwartaal van dit
jaar 450.000 wagens, dat is
150.000 meer dan in dezelfde
periode in het voorbije jaar.

UITVOEREN EN INVESTEREN
De duitse uitvoer bereikte
gedurende het voorbije kwartaal de ongekende hoogte van
23,3 miljarden Mark'. Dat is
zo m a a r even 12,3% m é é r dan
voor de jaarswisseling Terwijl
gedurende de m a a n d februari
alleen de investeringen in de
industrie 25,6% hoger lagen

kort vooidal hij
verschijnen.

enkele

dan in dezelfde maand in 1967.
In de sektor « Bouw » lagen de
bestellingen zelfs 55,2% hoger.
De dd.
direkteur-generaal
van de Badische Anilin- &
Soda-Fabrik kon zelfs meedelen : « i n m a a r t waren wij
voor alle prod akten uitverkocht ». Geen wonder dat dit
bedrijf voor 900 miljoen Mark
kan en zal investeren uit
eigen m i d d e l e n !

GEVAÜRLIJKE STIEL

COHN - BENDIT
Hoe bepetkt onze kennis van de Semitische talen ook is, toen de naam Cohn-Bendit in het nieuws verscheen, stond de afstamming van deze studenlenleider vast :
het eerste deel van zijn naam betekent immers « prieste) ». Het zou een gemakkelijke
woordspeling kunnen worden : « priesterbandiet >. Alleen maar een gemakkelijke
woordspeling ?
Bijna niemand schijnt zich te realizeren
dat de generatie die nu in zowat gans Europa, zoivel in het kapitalistische als in het
kommunistische deel, in opstand humt, de
genet atie is die geboren werd tussen 1945
en 1950. De tijd waai in het « goede > radikaal ovei wonnen had... De tijd tuaarin de
« slechten » volledig waren intgeschakcld.
De opstandelingen van vandaag zijn de
kinderen van de overwinning, van hen die
beweerden hel recht te hebben in elk opzicht radiknle, want helemaal goede oplossingen op te leggen. Die kindeien van de
oveiwinning en van het « goede > zijn bovendien menselijkerwijze heel weinig het
slacIUoffer geweest van de nncxnlogse lijd :
de lionger en de ellende van deze vijf ja7 en xvaien iwgal ongelijk veidecld in tiet
vei deelde Euiopa.
Sommige klingen in Fiankiijk lubben tegenover Daniel Cohn-Bendit hun « vadeilandslievende > gevoelens niet kunnen verlooppen : men moest die smenge « boclte »
maai aan de deur zetten. De duitse naliouatileil van de « rode Daiiy » is echter ingrxvikkelder : Daniel (een
piofelennaam)
n indeidaad de zoon van een berlijns advokaat, die iK>oi de Jodenveruolging gevlucht icas. Maai hij weid in I94'> in
l'iankiijk, in Mn/ilniibnn «(boiiii '/o heeft
Daniel als « vadeilainhloze » een pti\pooit
van de Bondsrepubliek en kan hij officieel
Duitser woiden genoemd. Troiirrens, zes
jaar lang bczoiht hij in de Bondsi e publiek
in Obeiliambarh
het libeiaal
gelichte
< Odenwald-Iiileinat
», zodat zijn ojdeiduig dan toch de sleinjul (baiigl x (iii de
duitse denk- en teveiisuijze, de na ooiXigfe
uiteiaaid. Cohn-Bendit is geen aime werk<itudent. Men kan zich ajviagcn of hij ooit
een enigszins langer diiiend en inten'ier
koiilakt hreft geluid met ai beidei <ikiingen.
Volgens zijn oud-leiaien xra-i hi) ren tempeiaineiilvolle, piogiewicf geiulUe jongen

die nogal vlot studeeide. M a.iv. de welvaicnde zoon van een familie zonder geldzorgen, die de loelitemst met optimisme en
fanlazie tegemoet ziet.
Na zijn « Abitur » vertrok de vaderlandsloze terug naar Parijs. Naar de Sorbonne.
Nog konkreter : naar het meest modern gebouwd gedeelte ervan, Nanterre, om er de
wetenschap van deze tijd te studeren, de
sociologie. De eerste botsingen met de gevestigde machten, die door Cohn-Bendit
werden geleid, gingen X>ver de « seksuele
ondeidiukking ».' Het reglement over wederzijdse bezoeken en eventuele overnachtingen op eikaars kamers van studenten en
meisjes-studenten verschilt in Nanterre bijna niet van dat van de leuvense universiteit. Al noemde de sociologie-student Daniel (toen 22 jaar) deze regeling een « daad
van maatschappelijke repressie die evenzeer
als de Vietnam-ooilog van Ameiika past in
het laat-kapitalistische sisteem >, zijn protest was eerder dit van een burgerszoontje
dan dat van een
puriteins-partijgetrouwe
kommunist. Trouwens, de « pailij » v\}rdt
dooi Dany en zijn anarchisten evenzeer afgekeurd als de ^buigersslaat ». Zij willen
iels lol aal nieuw; uat, dat weten ze niet.
II (Il zi u<l xtcicii is dat het oude eerst volledig moet veinieligd worden : « de vernielzucht als enige scheppende drift > (Bakoenin). De opbloei en liet herstel van Euiopa heeft deze kindeien van de ovenvinning niet tot iiist gebiacht. Gelukkig rnaar!
Inderdaad : gelukkig maar. Niet dat we
de opioep lot anarchie cA>k maar in het
minsl xiillcn veidedigen; niet dat we het
geweld, hel geweld van « Dany Ie rouge »
zouden goedpraten, niet dat we vei wachten dat de bespiehingen over de hei vorming van de univeisiteit, hoe noodzakelijk
ook, door een jazzbegeleidtng meer sukses
zullen hebben. Maar gelukkig, omdat de
einoj/esr studenten niet « verzopen > zijn
in de xvelvaart, gelukkig vmdat zij nog zoig
voor de toekomst hebben. Gelukkig omdat
zij niet « zcillen sterven van oudeidom >
(L. Bloy). Pi of. Kas tier zei dat de legering
Cohn-Bendit heeft « gemaakt >. Maar het
is heel onze leeggelopen beschaving die deze « pi leslei-bandiet > heefl « gemaakt > ..
N.

Einde april werd op de prezident van Algerië, Boemedienne een aanslag gepleegd. Heel
veel werd daarover niet bekend gemaakt, het leek wel
een soort staatsgeheim te zijn.
De achtergronden bleven zelfs
helemaal onbekend. Misschien
wil het officieel Algerië doen
vergeten dat de grote vijand
en vroegere medewerker van
de prezident die zelf door een
machtsgreep aan het bewind
kwam, kolonel Tahar Zbiri
sinds december van vorig jaar
nog altijd voortvluchtig is.

Gedurende een heel korte
tijd was de behandeling —
beter de uitmoording — v a n
de Indianen in Brazilië nieuws
voor grote titels in de kranten.
Dat juist de dienst voor de
bescherming van de Indianen
zich in feite alleen met de uitroeiing bezig hield, kon ook
moeilijk doodgezwegen worden, nadat hierover in Brazilië
;elf officiële verklaringen waren afgelegd.
Het gerecht werkt steeds
langzaam als het goed wil werken. Wij hebben hier te zeer
het tegenovergestelde gekend,
om een zorgvuldige rechtsspraak
niet te
waarderen.
Maar de vraag moet gesteld
worden : als enkele weken
nadat de beschuldigingen werden uitgesproken nog niemand
werd aangehouden, hoe kunnen we dan geloven dat h e t
ernst is m e t het onderzoek en
met de wil om de échte schuldigen te straffen ? J 3 e Indianen moeten toch niet overal
uitgeroeid worden : eerst in
Noord- en nu ook nog in ZuidAmerika.

KOHTINUITEIT ?
Een heel bescheiden berichtje leert dat de nieuwe partijleider in
Tsjecho-Slowakije,
Dubcek, besprekingen voerde
met alleen te Moskou, en langs
zijn minister van buitenlandse
zaken om die besprekingen
voortzette, maar ook konfereerde m e t de Sovjetgezant in
Praag. Ook met Antonin Novotny, de man die zo pas zijn
« m a c h t » verloor, ging Dubcek
zich beraden.
Daar wordt voor kontinuïteit
gezorgd.

Aan deze futuristische
tekening van de hon gaars-d uit se arcliitekt Scheef f er is dit speciaal, dat ze « de universiteit
van de
toekomst » voorstelt. Alhoewel getekend vóór de franse
studentenrevolte,
houdt het ontwerp blijkbaar rekening met het feit
dat er geen opbreekbare
kasseistraten
in de biiitrt van det,
campus mogen zijn !

««I.*

.12

N\ET

ST. P

DE YIKIH6ERS
Wanneer de Ieren zich 's avonds na
het werk treffen in de pub en er h u n
Guinness drinken, spreken ze over alles
en iedereen. Ze praten ook giaag met de
bezoeker die h u n eiland komt ontdekken, Soms zingen ze hun oude, zwaarmoedige liederen. Waar komt deze weemoed vandaan, grote karaktertrek vaa
dit trotse, vrijheidslievende volk ? Ongetwijfeld van cle zware tol die Ierland om
het verkrijgen van deze vrijheid heeft
moeten betalen.

Na twintig eeuwen strijd, na de wilde invazies van Denen en Horen,
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 geloot
van de kinderen van St. Patrick en van de zwaarmoedige herinneringen aan de grootheid van vroeger. Het is de story van woeste
lingen, koppigaards en vechters. De story van dichters en barden,
van spotters en gastvrije mensen. De story van 26 graafschappen,
die een vrije republiek werden.

ONZE IERSE HEILIGEN
In het Gentse is St. Livinius een populaire heilige maar weinig is over hem
geweten : iers missionaris die omstreeks
600 gedood werd in de omgeving van
Hauilicn (St. LievensHoutem).Gesclnedkundigen denken dat hij dezelfde is als
St. Liefwin of Lebuin. een angelsaksische
mussionaris die omtrent Deventer stierf
in 773. De « tiiantel van St. Livinus »
wordt bewaard in St Baafs te Gent.
Alhoewel St. Dymphna van Geel soms
g'iidentifiëerd wordt niet de maagd
Damhnait van Slieve Beagh (ierse martelares) wier naam nog voorkomt in de
plaatsbenaming T i g h Damhnata in Monaghan, is deidentifikatie onwaarschijnlijk. De geelse traditie wil dat Dymphna
een Ierse was, .dochter van' een heidense
prins, die over zee vluchtte om de bekoringen te ontvluchten waarvoor haar vader haar plaatste. Haar vader vond ze
terug in Geel en sloeg haar eigenhandig het hoofd af. Dymphna zou in de
6de of 7de eeuw geleefd hebben, maar
alle zekerheid ontbreekt.
Reeds in de Middeleeuwen was de H .
Dymphna vereerd als patrones van de
zwakzinningen. Een middeleeuwse afbeelding in de St. Dymphnakerk te Geel
stelt de Heilige voor als een jong en
mooi meisje, die de duivel aan de ketting houdt. Haar relikwieën worden in
de kerk bewaard in het « kruiphuis D,
dat de pelgrims dwong negen maal onder het schrijn door te kruipen.
De Ier met misschien het grootste poëtische talent die in de 9de eeuw het kont m e n t bezocht, was de monnik Sedulius
Scoitus die zich m 848 in Luik vestigde
waar zijn beschermheer bisschop Hartgar
hem in de school van de katedraal tewerk stelde.
Meer dan 8(i van zijn dicluwcrken
zijn bewaard gebleven. Hij schreef het
gekende verslag voor kristene licci scrs
« De rectoribüs (>hri.slianis ». Ook andere Ieren uit de omgeving van Sciiulius te Luik — Fearglius, Dubhiliath,
Cathasach. Suadbar, C:omhghan — hielpen hem in zijn letterkundig en godsdienstig werk Eigenaardig genoeg bezit
I.iiik geen enkel van deze geschriften.
Ze zijn verspreid ovei verschillende europese biblioieken !
He kuluis van de H Brigitta (Biigid)
werd m dit deel van België door ierse
monnikken iiigeMierd
Luik bezat een
kerk die liaar was upgcdiagen en ze

T o e n de ierse monnikken de wijde wereld introkken om h u n kloosters te stichten, had Ierland reeds een verleden achter zich. Men neemt aan dat reeds 4.000
jaar voor Kristus mensen in Ierland
woonden. Hun oorsprong kan men
slechts vermoeden. Meer weet men over
de Kelten die in Ierland het gebruik van
het ijzer invoerden, het land onder elkaar in kleinere staten verdeelden en bij
het begin van de kristelijke tijdrekening
het groene eiland in vijf koninkrijken
georganizeerd hadden.
De Skandinaven bemanden hun drakenschepen rond het jaar 800 en ze zaaiden terreur in de beschaafde landen. De
Ieren, die de twee vreesden, maakten een
onderscheid tussen de Noren en de Denen. De eerste noemden ze de ,« Finngall », de blonde vreemdeling, en de
tweeden waren voor hen de « Dubhgall 1) of de donkerharige vreemdelingen.

wordt vereerd als de patroonheilige van
de landbouwcentra in de Maasvallei. In
Amay, tussen Hoei en Luik, wordt bebegin mei een jaarlijkse pelgrimstocht
in ere gehouden.
In het ardeense Waulsort werd een
iers klooster opgericht( (ca 944). Otto 1,
de toekomstige keizer, gaf het klooster
in 946 een charta, die stipuleerde dat het
klooster zou voorbehouclen blijven voor
Ieren, die er wensten te leven volgens de
regel van St. Benediktus. De abt moest
steeds een Ier zijn.

Wanneer nu in de vroege uurtjes de
« singing pubs » van Dublin leeglopen,
-«laan de luide woorden van de baardige
troebadoers en van h u n even luiddruch-

liBiii
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tige meisjes hard tegen de gevels van d e
burgershuizen. De burgers die nog niet
slapen zuchten, want diep in h u n onderbewustzijn leeft nog de eeuwenoude
herinnering aan de beruchte Vikingers
die in h u n smalle .schepen de m o n d i n g
van de Liffey opvoeren om in het jaar
841 het koningdom Dublin te stichten.
ledere dag zitten de Dubliners in de
bus of aan restauranttafels naast of tegenover de nakomelingen van de koude,
wilde zeerovers : de Doyles, Mc Loughlins. Kettles, Plunkets, Mcivers, Harolds,
Stacks, Cruises en McAuliffes. De plotselinge stalen blik in de lichtblauwe
ogen van de « postman » wanneer hij in
de open huisdeur extra port vraagt voor
een onvoldoend gefrankeerde brief, of
de woestheid van een taxichauffeur die
zijn fooi eist, zijn niets verrassends. Zijn
ze de rechtstreekse bloederfgenamen van
Ivar de Beenderloze, de Deen die d e
tweede koning van D u b l i n was, of zelfs
van Brodir zelf wiens haar zo lang was,
dat hij het rond zijn gordel moest oprollen ?
Gedurende de halve eeuw nadat de
Vikingers voor het eerst te R a t h l i n en te
Skerries opdaagden, vielen ze de ganse
ierse kust aan, volgden ze de rivieren e n
zaaiden overal paniek waar ze opdaagden. I n het begin waren de leren, waar-
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van de hoofdbezigheid bidden en goede
werken doen was, niet tegen hen opgewassen. De Ieren waren niet bewapend
en h u n sociaal sisteem was niet op krijgsverrichtingen voorzien. Daar de kloosters de hoofdobjektieven van de Vikings
waren, konden de monnikken slechts
h u n waardevolle voorwerpen met zich
n e m e n zohaast de aanvallers in zicht
kwamen, en zich opsluiten in h u n ronde
klokkentorens van waaruit ze kokend
water en ziedende pek o p het hoofd van
d e bloeddorstige Skandinaven uitgoten.
I n het midden van de 9de eeuw probeerden de wilde invallers het ganse
l a n d te onderwerpen. H u n leider T u r g e sius veroverde het grootste deel van
N o o r d Ierland, plunderde Clonmacnoise
e n installeerde er zijn vrouw Ota als heidense priesteres.

IERLAND ONTWAAKT
Daar ze nadien herhaald door de ierse
onderkoningen verslagen werden en ond e r elkaar teveel twistten, moesten d e
Noorderlingen zich terugtrekken naar
h u n eerste vestingen in de steden Dublin, Waterford en Limerick waar ze
zich meer op de handel toelegden en met
de tijd het Kristendom omhelsden. Ze
bouwden o m m u u r d e steden, kreëerden
een muntsisteem en de motieven van
h u n kunstvoorwerpen (zwaarden, schilden, enz.) begonnen de Ieren te inspireren.
De skandinaafse ambitie in Ierland
begon voor goed te dalen toen de eerzuchtige Brian Boru van Munster o p het
toneel verscheen. Hij voerde een twintigjarige strijd met de High King Malachy,
gebruikte de Vikings voor zijn doel
maar versloeg ze dan achteraf op h u n
beurt. Brian verjoeg ze van Limerick in
922, een noorse vesting.
Zijn huwelijkspolitiek was e%cn buitensporig als zijn krijgstaktiek. Hij liet
zijn dochter trouwen met .Sitric de Stoute, de deense koning van Dublin, terwijl
hij/elf Sitric's moeder, Connley, huwde. Brian w e r d High King en in zijn
o u d e dag gingen de Noormannen de
laatste maat aan de slag om gans Ierland
te veroveren. Dit moest de definitieve
bezetting van Ierland en Engeland worden. In l Ó H w e r d de grote strijd geslagen ten noorden van Dublin. De Noorderlingen van Waterford en ook Schotten vochten aan Brian s zijde en tegenover hem stonden leren (van Leinster)
er. een schare Vikings onder de leiding
van Sigurd van Orkney : 20.000 man
stonden aan elke zijde tegenover elkaar
en toen 's avonds de duisternis viel, wa
ren de invallers weer in zee geworpen
aan de Dublin Bay. Brodir, die kristen
geworden v«is en üelis deken, had nadienhet kristendom weer afgezworen om aan
hekserij te doeii, Hij vermoordde Brian
in diens tent en werd daarom op wrede
wijze door dé veroniwaardigde leren gedood. Brian s schoon/oon, '^ilric de
Stoute, konmg van Dublin. overleefd<;
het alleni.ial. stichtte de <CJhristc hurch'ikatedraal en werd na een rcgermg van
veertig jaar door /rijn /oon, kleinzoon en
acluerklcin/oon opgevolgd
O p de/e
wijze werden de Noren en de Denen in
de ierse natie geuuegreerd. ier\v'ijl ve
hun bijdrage Lot de grolt stroiuin<^ leverden.

DE ENGELSEN
De geschiedenis van Ierland gedurende de volgende 700 jaar is tevens de geschiedenis van de uitzwerming van het
engelse element over het eiland. Deze
maal geen assimilatie meer, integendeel;
tegen 1600 was de keltische regeringswijze grotendeels verdwenen.
De sisteinatische « inplantingen »
door dewelke ierse landeigenaars verdre-'
ven werden door et^igelse en schotse inwijkelingen begonnen tijdens de reger i n g van Queen Maary.
Ze werden voortgezet onder Elisabeth
en in de 17de eeuw door James I e n
Cromwell.
P l u n d e r i n g en landverrijking waren
de eerste motieven van de engelse strafexpedities. Voor de Engelsen zou met de
verovering van Ierland een lang gekoesterde droom in vervulling gaan : d e
droom van een rijk en vruchtbaar land,
een beloofde land dat de prijs zou word e n van hen die het veroverd h a d d e n .
O p het hoogtepunt van zijn macht was
Cromwell leider van het leger van d e
engelse republiek en goeverneur van
Ierland.
De reformatie, die men kan identifiëren met de nieuwe bezetters, kende
weinig sukses in Ierland en na de oorlog
1689-91 werd de politiek om de katolieken uit burgerlijke en religieuze rechten te ontzetten bekrachtigd door strenge wetten.
O p het einde van de 18de eeuw bracht
de « United Irishmen », geïnspireerd
door de amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en door de franse revolutie, alle
Ieren van welk geloof ook samen in één
beweging, die zich bazeerde op republikeinse princiepen en geloofsvrijdom. De
opstand brak los in verschillende delen
van het land (1798), maar hij werd onvoorwaardelijk neergeslagen err zo kon
William Pitt, brits eerste minister, de
« Act of Union » van Engeland en Ierland afkondigen. De Ieren hadden n u
zitting in het (britse) parlement. H e t
eerste ierse katolieke parlementslid Daniël O'Connell was de eerste voorvechter om de doeleinden van het Ierland
van de 19de eeuw te verwezenlijken : de
Unie met Engeland te verbreken en het
sisteem van de landverdeling ongedaan
te maken, door hetwelk de ierse landbouwers een soort « landhuurders » geworden waren, die steeds meer moeten
opbrengen voor de eigenaars die meestal
in Engeland verbleven.

DE IERSE BEWEGING
De grote hongersnood (the great famine) van 1845 tot 1848. die veroorzaakt
werd door het mislukken van de aardappeloogst en die samenviel met hernieuwde wetten op de graanopbrengst
en massale uitdrijvingen, bracht de onmenselijke onrechtvaaidigheid van het
sisteem aan het licht Geschat wordt dat
op een periode van 5 jaar de bevolking
met 2 miljoen zielen uitgedund werd
door hoii^jrdood eii uitwijking.
Veel van hen die stierven van honger
en van kiekte waren uit hun huis gezet
daar /e. de pacht niet konden opbrengen. De opstanden van 1848 en 1867
werden snel bedwongen. Grote leren tijdens deze « landoorlog », die zich beij-

verden de wetten te verzachten en weer
rechtvaardigheid te doen heersen, waren
Michael Davitt (184(i-1906) en Stewart
(1846-1891).
Een brief van Frederik Engels aan
Karl Mar.v; (23 mei 1856) is betekenisvol:
« O p onze reis door Ierland kwamen
wè van Dublin naar Galway op de Westkust, dan gingen we twintig mijlen
lioordwaarts het land in, dan naar Limerick. We volgden de Shannon tot Tarbert, Tralee, Killarney en dan weer ter u g naar Dublin, zodat we tweederden
van het land zagen.

Strenge maatregelen zijn hier zïchti
baar genomen, de regering is overal, van
een zogezegde eigen-regering is geen
spraak. Ierland kan beschouwd worden
als de eerste engelse kolonie, en dan eert
kolonie die volgens het oude procédé
geregeerd wordt en hier kan men zien
dat de zogezegde vrijheid van de engel»
se biuger gebazeerd is op de verdrukking
van de kolonies. Ik heb nooit zoveel
gendarmen in een land gezien. Ze
zijn gewapend met geweren, bajonetten
en handboeien ».
Gustave de Beaumont
anderzijds
schreef in 18')9 « In de strijd voor zijn
geloof is de Ier honderdmaal overrompeld geworden en van zijn geboortegrond verdreven. Hij behield zijn geloot en rerloor zijn land. Maar van de
mengeling van deze twee dingen in zijn
geest werd zijn gered geloot zijn alles,
en de invloed van dit geloot op zijn gemoed liet het de plaats van de onalhankelijkheid innemen. Het altaar op hetwelk hij bad, was zijn land. Het ierse
volk bestaat alleen in zijn kerkei>. d a a r
alleen is het vrij : daar bezet het de
enige grond die nooit onder zijn voeten
begaf ».
Ondertussen won de nationalistische
idee steeds meer veld. De e Repeal Association » (partij voor de verbreking
van de Unie met Engeland) van O'Connor werd voorbijgestreefd door een jongere groep. In 1842 stichtten drie jonge
mannen — C h a r l e s Gavan Duffy, T h o mas Osborne en John Blake Billon —.
een dagblad, « T h e Nation », dat minder dan een nieuwskrant een volksopvoeder zou worden, een orgaan voor raad
en leidina;.
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DE V R O U W IN HET
BEROEP
Nog al te vaak wordt de emancioatie
van de vrouw onnadenkend gelijkgesteld met « u i t gaan w e r k e n » Dat is
natuurlijk larie : de buitenshuis werkende vrouw IS geen nieuwigheid van
onze tijd, wel integendeel is er —
gezien over anderhalve eeuw — in heel
w a t westeuropese streken een terugloop van het percentage der buitenshuis werkende vrouwen vast te stellen
Wel eigen aan de emancipatie en
onze tijd zijn de betere arbeidsvoorwaarden, het rechtvaardiger loon en de
verhoogde sociale status We zouden
zelfs kunnen stellen dat juist in het
ekonomisch leven de vi ouwel ijke emancipatie het verst gevorderd is Waar in
d e politiek een vrouw m een leidende
funktie nog een uitzondering blijtt, is
het v n j normaal een vrouw aan de leiding van een bedrijf oi aan het hoofd
v a n een bedrijfstak te zien Naast het
bedrijfsleven zijn er ook de vrije beroepen, waarin de vrouwen tans snel hun
plaats innemen
Het aandeel van de vrouwen m het
ekonomisch leven is aanzienlijk Statistieken tonen aan, dat in de landen van
de Europese Gemeenschap ongeveer
één derde van de beioepsaktieve bevolking bestaat uit vrouwen In al deze
landen — behalve Frankrijk — is er
een sterke neiging naar toename van
dit percentage
Tegelijkertijd met deze toename valt
er een verschuiving in de leeftijdskategorieen vast te stellen Vrouwenaibeid
werd vroeger nogal eens gelijk gesteld
m e t « w e r k voor jonge meisjes» :

onderbetaalde routme-arbeid m bedrijven die vaak speciaal opgericht werden
om daarop te drijven Het aandeel van
vrouwen onder de twintig wordt echter
steeds kleiner, wat een van de verheugende gevolgen is van een emancipatie
op een ander vlak : dat van de meisjes
m het onderwijs
De belangrijkste
groep wordt dan gevormd door de leeftijdskategorie van 20 tot 25, waarna e r
een daling is tot aan de groep der veertigjarigen De verklaring daarvoor ligt
nogal voor de hand : de leeftijdsgroep
met de geringer deelname aan het
ekonomisch leven is de groep der jonge
moeders Na veertig jaar, dus nadat de
opvoedingsproblemen grotendeels h u n
beslag hebben gekiegen, gaat de vrouw
weer gemakkelijker buitenshuis werken Sociologen /ijn overigens van
mening dat vooral m de groep van de
meer dan veertigjarigen een verhoogde
deelneming aan het ekonomisch leven
wenselijk is : rond die leeftijd breekt
er een nieuwe faze aan m een vrouwenleven en IS een maatschappelijk of
ekonomisch engagement een oplossing
voor heel wat pioblemen die zich dan
stellen
Het relatieve in deze vaststellingen
schuilt in het feit, dat een groot deel
van de groep der buitenshuis wei kenden nog altijd bestaat uit ongehuwde
vrouwen In België is de helft der
beroepsaktieve vrouwen gehuwd, m
Nederland is dat slechts een derde
Samenvattend, en met het oog op de
toestand m de vorige eeuw, kan alvast
niet beweerd worden dat de vrouwen-

!PI h

Te Athene hebben de beroemdste
kapper'; ter wereld gekongres';eerd
en ttissen
de vergaderingen
door hun kunst getoond
Zo ontstond
dit kapsel, dat heet
te herinneren aan de ki etenzische
vrouwen.
arbeid tans leidt naar een vlucht van
de vrouw uit het gezin en naar een verwaarlozing van de gezins- en opvoedingstaken
Er IS ook een verschuiving waar te
nemen m de motieven, die de viouw er
toe aanzetten om buitenshuis te gaan
werken Vroeger en grotendeels ook
nog tans is het m e t zozeer een kwestie
van vrije keuze — van « roeping », om
een groot woord te gebruiken — dan
wel gewoonweg een financiële noodzaak : het vrouwelijk inkomen verhoogt het gezinsinkomen en de status.
Het feit dat meisjes voor het huwelijk
gaan werken, bevordert de ekonomische aktiviteit van de jonge gehuwden.
In de toekomst zal het motief «vrije
keuze» echter een steeds belangrijker
rol gaan spelen; een betere beroepsopleiding, een hogere sociale waai dering
en de vergrote mogelijkheden tot verantwoordelijke taken zullen daarin een
grote rol spelen Steeds meer vrouwen
zullen om andere dan om louter financiële redenen een funktie in de maatschappij gaan vei vullen
Met deze evolutie moei, de politiek
terdege rekening houden Al te vaak
wordt de deelneming van de vrouw aan
het politieke leven nog beperkt tot

NIEUWE
KWAAL

Joree vrouwen, nationale Uedeidracht
en geweren : de foto is natuurlijk
afkomstig uit Noord Vietnam,
ledere oorlog
heeft
zo ztjn (\alse)
vrouwelijke
romantiek
: die dei Lotta's, Blitzmadel
of
Sabiameisjes.

De e^rurcskinide de p'^irliinhie en
dr Honologie zijn sinds koit een
nieuw begiip iijker
hel « rnimtevoait smdroom > Sluchlojfeis
van
dit sitidioom zijn — zoals de naam
liet 4.egt — mensen die niet de riiimtrxaail te maken hebben. De kuaal
bcdicinl hen erhlei met alleen xvanneei zij een baantje loiid de aaide
d)aaien, maai vooial tijdens de perioden dal ze met beide voelen stevig op de aaidbodem staan En zijzelf zijn niet de enige slachX)flefs
van liet sindioom, hun ethlgenote
kitjgt luimschool', haai pait
Het xiooid « iniiiili 7 aai t \indi\>o>n » ueid s,eboien koit nadat de
Nasa (de instantie die tn de V S de
rniinlevaaU 'leidt) lot de vaststelling
ts gekomen dat IK l aantal mislopen
huwelijken en echlsdii i(lins,ni m het
ueieldje van tuitntetaaiden en ruimtechnici onvooislelbaar
hoger ligt

« n u ja, een vrouw moet er toch ook
ergens op de lijst s t a a n » Het zou een
veeg teken zijn dat de politieke sektor
de laatste is waarin aan de vrouw de
plaats wordt ingeruimd die zij elders
m het maatschappelijk leven reeds
heeft veroverd
En tenslotte moet er gestreefd worden n a a r een samenleving die het de
vrouw steeds gemakkelijker
maakt
haar eigen vrije keuze te doen Zulks
veronderstelt een m f r a s t r u k t u u r
en
een aantal sociale vooizieningen, die
het kombineren van de maatschappelijke en de gezinstaak vergemakkelijken Maar zulks betekent eveneens d a t
de moeder, die uit vrije keuze of uit
noodzaak wenst thuis te blijven, daarbij geholpen wordt door een steun in
de vorm bijvoorbeeld van een sociaalpedagogische toelage
Uiteindelijk is het beslissend criter i u m voor de echte emancipatie daar
gelegen : dat de vrouw de gelegenheid
heeft én de elementen om volkomen
vrij te kiezen Totnogtoe is dat niet het
geval en ook vandaag nog zitten er een
behoorlijke aantal r e m m e n op deze
keuzevrijheid.

dan eldeis tn de V S Diankzucht en
echlbicuk ztjn scheiing en inslag t i
de ruimlevaai tcenlra Cape Kennedy Houston en Huntsiille .
Natuudijk zit de ruimtevaart zélf
et voor niets tussen VerantivoordelijL IJ de totaal kunstmatige, onna
tuHilijke gemeenschap waaiin de
ruimlevaaiitechntci
gegooid
uoiden
van zodra zi] een aibeidskontuiLt met
Nasa hebben afgesloten Zcet hoge
salarissen, het leven tn boom cttte$
en de opeenhoping van een massa
eenzijdig
gespecializeeide
welensdtapslui en technici gelden als
hcA}fdveranlu>oordelijken
De toestand ts zo eig dat een Nasa psicholoog reeds konklttdeerde : « als niemand tngtijpt, dat wordt de hele
ruimtevorsenj een broedplaats voor
echtscheidingen >.
Ec7i paar Nasa sociologen ztjn nog
pessimistischer. Ze bexveren dat arbeidsomstandigheden en leefgewoonten zoals lans m de ruimlevaai Isek
IK>r, tn de toekomst steeds maar tal
iIjker zullen tooiden En ze stellen de
bange vraag : « Heeft het luimlevaart sindroom kans om de Ituuelijksnotm
van de gemechantzeei de
toekomst te worden ' >.

uu
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DE LAATSTE UIT DE
ELZAS?
De literatuur in taaigrensgebieden
— of in gebieden waaiin een sociale taalgrens
bestaat of bestond — vertoont vaak verrassende eigenaardigheden
en bevestigt zeer
dikwijls de vizie die Wies Moens formuleerde in zijn « Nederlandse letterkunde
van
volks standpunt gezien ». Behoren bijvoorbeeld een Verhaeren of een De Cosier, en
recenter een Emmanuel Lootens, niet naar de geest tot onze
literatuur?
Er zou een hele studie kumien gewijd worden aan de invloed van het franse imperialisme op de kuituur der niet-franse, vetoverde gebieden en op de telooigang van
die eigen kuituur. Wat franse annexatie betekent, weten wij reeds uit de situatie
onzer « zuidelijkste Nederlanden
». Eenziclfde kultuurpolitieke
situatie is na 19J8
en na 1945 ontstaan aan de franse oostgrens. Alleen zijn de middelen die nu aangewend worden om de oorspronkelijke
taal en kuUuur te veuuetigen,
nog veelvuldiger en doeltreffender
dan vroeger.

Over de anti-duitse kultuurpoliliek
(spijts alle frans-duitse verdragen) en
over de kulturele situatie in de Elzas en
L o t h a r i n g e n is er heel wat te zeggen :
misschien komen wij d a a r o p later nog
eens terug. Stippen wij echter n u reeds
a a n dat het voorheen belangrijke aandeel van de Elzas — e n ook Lotharingen — in het duitse kultuurleven en de
duitse l i t e r a t u u r door het franse centralisme sterk geremd en zelfs grotendeels
vernield werd. De situatie is momenteel
zelfs zo, dat er van een duits-elzassische
l i t e r a t u u r bijna geen sprake meer is,
terwijl wij vroeger toch heel wat n a m e n
kenden die i n de duitse letterkunde een
bekende klank h a d d e n : R e n é Schickle,
K u r t Hulenfeld, WiUy K r a m p , E.W.
Mungenast, de schrijver van de « Lothringse trilogie ».

zisch in de met alle zinnen genoten levensvieugde, in een herontdekte eenheid
van m a n en vrouw, elkaar aanvullend
n a a r geest en naar lichaam. Het verleden
laat echter Maja niet los en in hel onoplosbare konflikt tussen morele ongebreideldheid en zedelijke verplichting
zal zij tragisch bezwijken en de vlucht
in de dood kiezen.
Schoon en zuiver in de schildering van
een getormenteerde vrouwenziel, in het
diepe doordringen in de psichologie der
vrouw, staat dit boek eveneens in onze
tijd en raakt de problemen e n ' a n aan,
rekent af met verkeerde opvattingen
over taak en pozitie der vrouw, rekent
af met een verkeerd-begrepen en een
van het wezen vervreemdende vrouwenemancipatie.

In dit bock si.i.m l)lad/ijden vol sprankelende aloi ismen, die de sofismen van
on/e tijd en hel alkooksel van vertaande
libeiale opvatlingen, in al h u n onnatuuilijke
geestloosheid
ontmaskeren.
H e t is een boek over de vioinv. \()or de
vrouw, maar ook voor eeniedei die de
vrouwelijke psyche, hel wezen der liefde
en de nian-vrouw-vei houding in deze
tijd wil leren kennen, vanuil het siandp i m i van een wijs m a n die zich niet laat
afleiden door hetgeen vandaag mode is,
m a a r die de dingen die blijven wil aanduiden : in de vrouw, in de man, in h u n
beider samenwonen in élke lijd.
D a t deze benadeling daarbij gebeurt
op een naar taal en vorm, meesieilijke
wij/e, zonder toe ie geven aan een —
in dit geval zeker niet denkbeeldig —>
gevaar voor sentimenialileit, maaki van
dit boek een der schoonste en n a a r de
geest ook zuiverste, die wij over dit onderwerp de jongste lijd lazen. Laat ons
hopen, dat het niet hel afscheid van de
auteur noch van zijn land weze aan d e
duitse literatuur, en dat BertoloI)*s werk
een aansporing moge zijn voor de jongeien.

J.D.
Paul Betfololy : « Wohin gehst du,
Maja ? n - Holienstaufen
- Verlag - Bodman Bodemee (272 blz. - geb. - DM,
17,80).

Menig a u t e u r uit de Elzas en Lotharingen heeft, bij de keuze tussen de
t i o u w aan het volkseigene en de gunst
van de staat en de officiële franse kul
tuurpolitiek, het laatste gekozen. Er zijn
zeer duitsklinkende n a m e n in de franstalige literatuur uit de departementen
Moselle, Bas-Rhin en H a u t - R h i n : bij
d e ouderen een Alfred Kern, bij de jongste lichting een Pierre Frisch.
H e t verheugt ons dan ook dat in een
kultureel zo in zijn eigenheid bedreigde
streek wij nog tekenen waarnemen van
dit eigen kultuurleven, al lijkt het veel
meer o p het laatste krampachtig verweer
van een vooi'bije generatie dan op het
a a n t r e d e n van een nieuwe lichting.
Dit geldt altans voor het literaire terrein, waar een a u t e u r als Paul Bertololy,
die vorig jaar 75 werd, de laatste duitsschrijvende romancier blijkt te zijn.
Paul Bertololy, a u t e u r van de r o m a n
« W o h i n gehst du, Maja ? » die bij het
Hohenstaufenverlag verscheen, werd geb o r e n in Frankenthal in 1892. doch zijn
voorouders stamden uit de Elzas.
Paul Bertololy studeerde, evenals zijn
vader, voor arts in Heidelberg en Straatsb u r g . Tijdens de eerste wereldoorlog
was hij militair dokter aan duitse, tijdens de tweede wereldoorlog aan franse
zijde. Sedert 1919 is hij dorpsarts in
Lembach in de Wasgau (Vogezen). H i j
verwierf literaire faam door verscheidene
romans, waarvan « W o h i n gehst du. Maj a ? 1) een der belangriik^ir '^ n e / e rom a n verhaalt de gcsti' ^ i
- \ m liet
m.eisje Maja van de oniiuociiiig lussen
h a a r en een uit sowjet-krijgsge\angenschap teruggekeerd schrijver, Ewald. H i j
k o m t onder de betovering van haar intelligentie, van dit amalgaam van het
demonische en engelachtige, van deze
vereniging van Eva en Maria in één
vrouwelijkheid en hij begeeft tenslotte,
niettegenstaane alle afweer, voor h a a r
aantrekkingskracht o p ziel en lichaam.
Tussen beiden groeit een liefde, vol
spanningen en konflikten, nu eens cerebraal en in zijn nuchterheid soms ontnuchterend, dan weer aards en dioni-

Als laatste stuk wordt er in de
Beursschouwburg een komedie opgevoerd van de zeer vruchtbare
Spaanse schrijver Alfonso Paso •
« Leven, een feest! », in de vertaling van Alice Toen.
Het is een aaneenschakeling van
plezieiige taferelen, met een spetterende dialoog en een stel peisonages die natuurlijk niet altijd logisch
redeneren \>f handelen, maar juist
hierdoor in ingewikkelde en ook wel
geforceerde situaties verzeild geraken, die van een onweerstaanbaar
komisch effekt zijn, te meer daar
regisseur Nand Buyl het als dolle
klucht heeft opgevat.
Als ontspanning heeft de Beursschouwburg met dit werk een goede
keuze gedaan. Het dient ook gezegd
dat Clemy Van Outnjve, Jan Mootien. Sim Peeiers, Wim Meuwissen
(als bietehamo iels te geweldig) en
Jons Den e voor een daverende vertk)lking hebben gezorgd, zowel wat
hei spel als de dialoog betreft.

TONEEL TE
BRUSSEL
In de K.V.S. loopt het seizoen ten
einde met twee blijspelen : « Bye,
bye, Charlie >, dat tans op het programma staat en door Koen De
Ruyter in < 't Vloms s iverd vertaald (waar onze taalluiniers moeten bij knarsetanden),
en zal gevolgd worden door « Een meisje in
de soep ».
« Bye, bye, Charlie » is weer geen
h(A>gvlieger. Na een slepend begin
— veel te lang uitgewerkt om gegeven en po^nages te situëien — volgen de perikelen vaji een vermoord
ladykiller, die als vrouw opnieuw
op de aarde verschijnt en ons op
weinig schokkende
gebeurtenissen
vergast : het plezierige is meestal ver
zoek en de parodie op de holtywoodse geiu(A)7Uen en moraal van
slap gehalte !
Ook de spelers schenen in geen
goede dag te zijn. Yvonne Lex heeft
de hoofdrol en speelt deze als Yvonne Lex. De andere personages werden toeveitrouwd aan akteurs die,
voor zover we weten, niet aan de
K.V.S. verbonden zijn : Alex Willegnet.
Marcel
Hendtickx,
Fried
Zuidweg en Teresa Van der Hallen !
Elgenaa>dige toestanden! Regie :
Anl\}n Peters, die van deze spelers
de nodige zwier niet heeft kunnen
bekomen; het was alles te flauw, te
futloos. Eindeseizoentoneel ?
J.V.

JAZZOLOGIE
Willy Roggeman, auteur van « H e t
goudvisje » en <( Blues voor glazen blazers » — niet te verwarren met W.M.
Roggeman, dichter van « Baudelaire
verliefd » en schrijver van « De Verbeelding » 1 — oefent naast het beroep
van leraar in logika in het Hoger Technisch Onderwijs en naast zijn literaire,
ook nog een andere bedrijvigheid uit.
H i j heeft, naast filozofische en literaire,
ook nog andere pijlen o p zijn boog. H i j
volgde muziekakademie, bespeelde vanaf zijn elf jaar verschillende instrumenten, speelt sopraansax en leidde een
free-jazz combo. Muzikaal insider schreef
hij een aantal kronieken en essays die
gebundeld werden en verschenen bij
« De Galge » in twee deeltjes, waarvan
het eerste, « De adem van de jazz »
reeds gepubliceerd werd in 1961 en het
tweede, de « Kronieken n, jazzfenomenen behandelt lussen de jaren 1961 e n
1965. Beide deeltjes getuigen van Roggemans kennis van de jazz o p zichzelf,
van zijn inzicht en grondige kennis.

Gargallo

: « De Profeet

». Verzameling

Middelheim.

W. Roggeman : « Jazzologie I en II »
•— Galgeboekjes n r 7 — 85 fr. voor 2
delen verkrijgbaar : Standaard-Boekhandel, Antwerpen.
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Van \ \ lid Riivshnck (n n i piocUiktit de
stoeiste hengst uit de Manteaustal) /ijn we
dooi^aaiis iveinig \rolijke geluiden gewoon
D t s o m b e i h t i d \.in « Wierook en tranen »
werd immobilistisclie geljtenheid rn « De
oiu laidt slapers » pessimistisch protest in
« Het dal \ a n Hiniiom > en tenslotte een
d o n k e r fatum in « Golden O p h e l i a »
Daaiom is de nieuwe Ruyslinck een \ e r
lassiiig
een prettig lezend soms zelfs hu
moiistisch g t s ( h r e \ e n b o t k De steike taal
klacht van de Pullciiaai s l e u u ons n i t t lan
gei in volzinnen dit anders dienden om ons
mentaal down te krijgen Integendeel a u
doet ze Iris soms zelts vrolijk aan V\ aai
we in vorige boeken hier en daar de in
d i u k kregm dal het zwTar o p de liandse
v m Riivslinek soms geforceerd en gekunsteld was eivareu we m het Ledikant dat
d r auteur vveikelijk een subliem vitluoos
IS die i k vele pijlen van zijn boog in alle
richtingtn kan schieten
T o c h IS het l e d i k a n t geen optimistisch
botk De pieitige s t h i i | l t i a n t en de licht
\oeiige fragmenten woiden daaivooi te zeer
afgewisseld door uiterst pijnlijke k o n t r o n
taties De leuke a«pekten \ a n het opzet zi|n
niets meei dan w t e m o t d i g onmachtige
nlimli(li|es en lici s(lii|nl)ire happv end

(1" teddy tioiiwt met zijn liefje) is tenslotte
h t t a a n v a a r d e n van een nederlaag zonder
dat er oorlog geweest is « misschien tiouvv
ik toch nog met haar als de weledelge
stienge heer Hofman me aan een gesthikte
baan wil helpen een b a i n met een kussen
in mtjn rug en pensioen o p veeitig >
In het nieuwe M a n t e a u pioza pakket is
Clem Schouwenaars de enige die verder
raakt dan 125 blz grote d r u k « Twee maal
Ie\en » telt 115 bladzijden \ o l kleine d r u k
« T w e e m a i l le\en » doet m t u u r l i j k den
ken aan I i n 1 lemings « J e leeft maai twee
maal » Het probleem voor )ame« Bond s
et een heel eenvoudig
buiten het beieik
blijven van de Blofeld moordenaars Voor
M inu Ressel is het \eel moeihjker Schoti
wenaais held wil buiten de d o d e n d e greep
van de gemeenschap blijven Als kantoor
bediende (in een van die grote Pla> 1 im«
achtige bediijven) wil hi) zich een nieuw
leven n n m e l e n m u het \ ooi bet ld \ a n zijii
broer d t bekende schujvei Ossian
Veigctls lukt hij len stiijde h i t i b i j a in
gespooid en g e h o ' p e n dooi zijn bioer \ I a
nu piotesteert hij zet het kantooi op stel
ten en zijn algedvvongen ontslag is voor
hem t e n ftest D in btgint het viijc leven
en woidi d t rcvoltt ten i c k u i s n l U n d e kon

fioniatie met zichzelf Na de vrijheid (die
ei g t t n was) besluit M a n u teiug een kantoot |ob te a a n v a a r d e n
« Ossian zeg ik,
nioigen ga ik n a a r die \erzekeiingsmaats c l n p p i j Heel mijn dioefheid klinkt d o o r
in deze vlooiden H e t is een belofte en een
o n h e i l o e p e l i j k e nederlaag »
De grote \ e i d i e n s t e van
Sthouwenaais
ligt hier in de feilloze besthiijving van een
aantal levenstoestanden waaimee het individu willens nillens rekening moet h o u d e n
(de kltiiizielige sfeer van het kantoor, het
zoeken naar een oplossing in de liefde de
o n t o e r e i k e n d h e i d van bepaakle milieu ^)
H t t besluit IS de berusting en de a a n \ a a r
ding van het feit dat de enige mogelijkheid
tot geluk (of ten minste een m o d u s v n e n
dl) te vinden is in een b t \ l e d i g e n d e situering van zichzelf
Roger \ an de Velde lijkt ons een te
emotionele figuui om een gioot schrijver
te zijn Zijn koitverhaien g e b u n d e l d in « De
Slaapkamer > zijn een sooit gesublimeeitle
joeinalistieke faits divers van menselijke el
I t n d e en o n m a c h t
D t mensen die deze verhalen bevolken
trachten steeds de oplossing buiten de aan
vaarding te zoeken Zij h o u d e n h u n stiijd
tegen de situaties vol
m a a r misken de
kracht om die te winnen bijgevolg zoeken
ze alternatieven
het opsluiten in zichzelf,
de leugen het k r e t r e n van een tweede we
reld d i e niet bestaat De verscheidenheid
van toestanden die Roger Van de Velde o p
roept wordt o p de d u u r een vorm van bijna
vernederende
eenionigheid De verhalen
r a k t n wel o p dreel m a a r de « plot » het
einde is nooit een beviijdina Samen wor
den ZIJ een gujze massa waai in de lezer zich
v e i h t s t zonder kontakt te kiijgen met de
peisonagts Misschien doen deze verhalen
het beier afzondtihjk
gebiintleld in een
boek kiiniitn ze met ttgen t l k a i r o p m
vervagen in een m a t t e sfter die h u n « waarom eigenlijk •' » niet b e a n t w o o r d t
De « C o l a d t i n k e i s > van Jos Vandeloo
zijn de pscudo artiestehngen die de a n t
erpse kunstenaarskafees bevolken
maar
iet genoeg sociale status hebben om zich
V hisky te k u n n e n v e r o o r l o \ e n
Eigenlijk
komen deze jongens zelf weinig aan bod
l i e n t n ze uiteindelijk enkel als een d e k o
j m waarin de ik persoon naar bevrediging
jekt bi| "en meisje van het best breven mi
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De illusteie figuur uit de glanstijd
van de baiok, die Telemann
(1681
1767) was, hebben we reeds
enkele
malen bespioken in onze tubiiek
Het
I'S een zeer belangii-jk en
vruchtbaar
komponist
die de jongste
decennia
teiug ontdekt en gewaaideeid
xveid
De oppeivlakkigheid,
die men Jiem n
teigehjking
met zijn tijdgenoot
Jo
Jianii Sebastian Bach zou kunnen veruijten, ontaardt nooit tn
vulgaiiieif
steeds
is daar de veifijnde
baiok
smaak die zulks vei hindert. Bath is
ele man van de hemel, Eeleinann
de
man van de u ereld
die van de ham
buigse kooplieden
en reders En voor
die u ereld komponeeide
hij elegante
stukken, die ook ons nog in hun be
toveiing
vasthouden
nadat
ze
1^0
jaai lang m de veigetelheid
veizon
ken V ai en
VcAir II at de due suites van de Ta
felmiiztek betreft kan zeker geen op
pervlakkigheid
vei u eten woiden
aan
I elemann
Met de grootste
nainuge
zelheid heeft hij de werken op punt
gesteld en zelfs persoonlijk
de druk
en de uitgax/e van
nabij
gekontro
leerd Het betreft hier dan ook mede
r an zijn beste xverk Uit die x olledige
tafelmnziek
(die ook door Aichiv tio
lig jaar was uitgegeven)
werd een
keuze
gemaakt van drie
koncerten
7\>or de plaat die xve hier
bespreken
Het koncert
in A groot waai in de

PLATENRUBRIEK
chvaisfluit
(lilt 17?0) een grote rol
speelt, het konceil
in Fgioot
voor
stiijkeis en dal tn Es groot voor slrij
kers en « tromba selvatica > of xvoud
hoorn Hel (\jnttnuo wordt steeds ge
speeld door een cello, een bas viool
en een
klavecimbel
Vooi een deel op oude
instrumen
ten, uoidt het xoerk uiteist
vakkundig
uitgevoerd door de Schola
Cantorum
Basiliensis onder leiding van
August
II enzinner

litu

Dt still ijttrant t n de bele\cnisstn van I e
hoofdpersoon blijven in m i n e u r Ei gebeurt
in dit boek niets schokkends en de taal
vloeit even traag en gelaten als de feiten
Aldus bereikt de a u t e u r een konsekwente
vei h o u d i n g tussen vorm en i n h o u d .
De « Coladrinkers » is geen o n t l e d i n g
van het k u n s t e n a a r w e r t l d j e , niet eens van
een generatieverschijnsel H e t boek is een
tasten naar de v e r h o u d i n g die een m a n
heeft met zijn eigen machteloosheid In die
zin IS de v e i h o u d i n g met het meisje Martina in niets een weikelijke liefde&verhou
d i n g ZIJ geven elkaar niets anders d a n een
tederheid waai in het even a a n g e n a a m toe
ven en rusten is (al vragen wij ons af h o e
d( m a n vermoeid geraakt is)

^

De manier w a a i o p de m a n het leven
ziet « een steeds voortschrijdende spijsver
teiiug J> IS de hele i n h o u d van dit boek .
e t n boek dat d a n ook u i t e r m a t e passief is
en in feite geen werkelijke « gevoelens »
heeft En toch is « De Coladrinkers » heel
emotioneel dithterlijk en intens geschreven Daarom is dit boek een v n j poëtisch
weik geworden met toch een boodschap •
laten wij het leven a a n v a a r d e n d o o r de be
levenis van de zeldzame ogenblikken van
v e i t e d e i i n g en genoegen H e t seksuele sa
menzijn biedt van die m o m e n t e n de hoofdpeisoon IS M a r t i n e dan ook met meer d a n
enkel maar d a n k b a a r
Buiten het bed van M a r t i n e beleeft d e
vei tellende ik enkel nog wat in het verled e n in de h e r i n n e r i n g of in de d r o o m
en
steeds keert hij dan n a a r het bed teiug, arm o e d i g m a a r toch even gelukkig
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EN HLT

(Supiaghon

SUA,

MEISJE

102S1 — 168 fr )

Schubert heeft behalve in een deel
van zijn « Lieder » en
sim^nische
fragmenten,
toppunten
beieikt tn de
kamei muziek
Ln een van die hoog
tepunten is het sti ijkkxvartet nr. 14 iii
d klem, genoemd
« De dood en hei
meisje > naar het wonderlijke
lied op
tekst van Claudius dat tot
giondslag
diende van de
teniattek.
Het ts een diepzinnig
werk dat dt
doodsgedachte,
die
zo
mnig
met
Schubert verbonden
ts, op een sublie
me wijze vertolkt
Van bij de eerste
maten weerklinkt
het noodlot
heftig
teixvijl in het tweede deel
(andante
iVn moto)
teie vanaties
de
dioom
van het meisje uitbeelden
En na het
bewogen scherzo komt dan het slot
(piesto)
« in sublieme weemoed
uit
stetven in een mineur vol overgave >
(Van
Ackeie)
Op de plaat werd ook nog een on
voltooid stuk opgenomen
het alle
gro uit het strijkkwartet
nr 12 tn c
klein, waar de echte en
onvervalste
Schubett in ^t uitmg
komt
Het tsjechische Smetana kwaitet vet
tolkt gevoelig en beheerst deze won
derbare muziek
De plaat ts^ niette
genstaande
haar lage prijs, van uit
stekende
kwaliteit
STEI

Een

doek

van

de

Stuyvesantkollektie

in

de

burelen

van

dit

bedrijf.

N I C VAN

BRUGGEN

.

nu

17

TV

TV

THE DEFIANT ONES
(De keten)
]5'^ speelfilm van vanavond
is (en van die p r e n t e n die m e n
mo'^t gezien hebben. Hij wordt
t r o u w e n s geregeld op filmfori;ms
geprogrammeerd.
Het
verhaal is dat van twee ontsnapte gevangenen, een zwarte
e n een blanke die aan elkaar
zijr. geketend.
Aanvankelijk
Staan ze onverschillig tegeno v e r elkaar en door het feit
d a i zij naast en m e t elkaar
m o e t e n leven, ontstaan er heel
w a t konflikten die soms zelfs
gewelddadig zijn. Maar uiteind c h i k leren de twee elkaar
v e r d i a g e n en ontstaat er zelfs
een zekere kameraadschappeiijke simpatie tussen de twee.
'Deze film van Stanlej» K r a m e r
heeft een duidelijke simbolische inslag. De boodschap die
erin ligt, de verbondenheid der
mensen, wordt uitstekend gediend door het virtuoze spel
Van de t w e e hoofdvertolkei's,
Tony Curtis en Sydney Poitier.
Een film m e t een vrijwel nooit
aflatende spanning.
ATaandag 27 mei om 20u.25
XBrussel Ned.)

DE DUIVEL IN DE FLES
Een fantastisch verhaal over
een magische fles. Al wie de
fles in zijn bezit krijgt, ziet
zijn wensen vervuld worden,
m a a r indien m e n m e t de fles
iii zijn bezit sterft, gaat men
onherroepelijk naar de hel.
Daarom haast iedereen zich
v a n de fles af te geraken, eens
d a t de wens werkelijkheid is
geworden. Dit verhaal van
Kobert Louis Stevenson w e r d
v r i j bewerkt door de Italiaanse
'journalist
en
dokumentaire
filmer
Giorgio
Moser.
De
hoofdrol wordt gespeeld door
Marco Guglielmi, in h e t verh a a l een zeeman die dank zij
d e fles de droom van zijn
leven kan verwezenlijken.
Donderdag 30 mei om 20u.25
[(Brussel Ned )

DE ZAAK RISQUONS-TOUT
Op 29 m a a r t 1848 trachtten
te Risquons-Tout, een gehucht
nabij
Moeskroen,
ongeveer
tweeduizend gewapende arbeiders vanuit Frankrijk over de
belgische grens te komen om
hier de republiek uit te roepen Ze werden dadelijk door
de
belgisch-^
infanteristen
teruggedrongen. De veiligheid

TV.
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van de staat was in gevaar en
dus volgde onmiddellijk een
golf van aanhoudingen en een
politiek proces voor het Assisenhof te Antwerpen, waarbij
grote figuren als Spilthoorn,
generaal Mellmet en Tedesco
betrokken waren. Een rekonstruktie van dit proces ziet u
vrijdag op het scherm.

pen. Tijdens de uitzending zal
één en ander duidelijk worden .
Vrijdag 31 mei om 21 u.
(Brussel Ned )

In 1848 had de februari-revolutie in Frankrijk plaats, sterk
beïnvloed door het revolutionaire socialisme. Zij slaagde en
vestigde in dat land de Tweede
Republiek. Deze gebeurtenissen hebben in Belgié een tijdelijke m a a r ernstige weerslag
gehad. De Jaren 1845-1848 waren een grote hongerperiode
door de schrijnende ekonomische krizis en de opeenvolgende mislukkingen van de oogst.
De demokratische
beweging
was nog van paternalistische
aard. Belgié was op dat ogenblik een toevluchtsoord voor
politieke vluchtelingen uit Polen, Duitsland en Frankrijk,
die in massa's inweken om hier
in stilte hun politieke bedrijvigheid voort te zetten. Onder
h e n dienen vooral Karl Marx
en Friedrich Engel i vernoemd
te worden, die in augustus 1847
de Deutsche
Arbeiterverein
hadden gesticht. Onder invloed
van deze vereniging besloot
m e n nadien te Brussel een
internationale vereniging op
te richten : de Association Démocratique.
Vooraanstaande
demokraten hadden hiervan de
leiding : de franse generaal
Mellinet, J o t t r a n d en Karl
Marx. J o t t r a n d die in 1830 al
een overtuigd belgisch revolutionair was, behoorde al gauw
tot de ontgoochelden want hij
w a s een even overtuigd republikein. De gentse advokaat
Spilthoorn had de leiding Van
de gentse afdeling van de Association Démocratique.

Lize Marke brengt zaterdag
enkele hoogtepunten uit h a a r
internationale loopbaan. Meer
bepaald worden er herinneringen opgehaald aan het optreden van deze vedette in Londen, Kanada en Napels. Lize
zmgt o.m. een keuze uit beroemde musicals zoals My Fair
Lady, The Sound of Music,
West Side Story, Annie get
your Gun en Oklahoma Zij
wordt omringd door de Troubadours van Dubrovni-^, de
zuidslavische zanggroep die op
het jongste euroviziefestival te
Londen met het pittige J e
Dam-Dam de algemene simpatie m a a r geen plaats onder de
eerste vijf geklasseerden wist
te veroveren. Er is verder nog
de medewerking van het soldatenkoor van de TTR-school
t>^ Vilvoorde, van de vlaamse
zanger Werner Brants en van
het londens
Cockenll-ballet.

Heel Europa werd geschokt
door de februari-revolutie van
1848 te Parijs, maar op enkele
opstootjes na, bleef België rustij,. De Association Démocratique zond de gentse advokaat
Spilthoorn en de naamse advokaat Braas naar Parijs om h u n
franse geestesverwanten geluk
te wensen met de geslaagde
onderneming. Op dat ogenblik
gebeurde het incident te Risquons-Tout. Waren twee eerstgenoemde op de hoogte van de
vorming van het republikeinse
Ifcger ? Hadden zij iets te maken m e t de hele onderneming ?
Met Tedesco en Mellinet stond
Spilthoorn terecht in Antwer-

TV.

TV • TV •

LIZE MARKE
IHTERNATIOHAAL

Zaterdag 1 juni
(Brussel Ned.)

om

20u 50

« L i z e Marke Internationaal»
— Lize Marke en het soldotenkoor
van de Transmissieschool
van Vilvoorde
— 1 junt
(Brussel
Ned.)
ter te Brussel — 19 35 • Kwart Eefie
— 19 52
Mededelingen - Hier spreekt
men Nederlonds — 20 00 : TV-nteuws
— 20 25 • Luitenant T a n a n t
Komedie
van Pierre Grtpan
~
22 15 • Vergeet
niet te lezen — 22 50 • TV-nieuv/s

WOENSDAG 29 MEI

Vlaamse T. V
ZATERDAG 25 MEI
18 55 : Z a n d m o n n e t j e — 19 0 0 : Luceat
— 19 30 : M e t de camero m de schuilt e n t — 19 52 : Mededelingen - Hier
spreekt men Nederlands — 20 00 : T V nieuws — 20 25 : Liefde onder het d a k :
De bi|verdienste — 20 50
Zeskamp —
22 00 : Echo — 22 35 : M a n n i x : Kuur
voor olcoholisten — 23 25 : TV-meuws.

17 0 0 t o t 18 00 : Televisum — 18 55 :
Zondmannetie —
19 00 • Horizon
—
19 30 : De Weerman — 19 35 - Voetbol ; Rechtstreekse reportage van de
eindwedstrijd om de Europese Beker voor
t a n d s k a m p i o e n e n te Wembley — Tiidens
de rust, omstreeks 20 30 • TV-nieuws —
2) 30
Panorama — 22 40 : TV-nieuws

DONDERDAG 30 MEI
14 05 t o t
15 10 • Schooltelevisie
—
18 55 . Z a n d m a n n e t i e — 19 00 : Zorro .

De nieuwe beheerder — 19 25 : Tienerklanken
Koningin
Elisabethwedstnid
voor piano 1968 — 19 55 : Hier spreekt
men Nederlonds — 20 00 • TV-meuws
-— 20 25
De duivel in de fles Film var»
Giorqio Moser
—
21 35 . Debat
—
22 25 • Premiere — 23 0 0 : TV-meuws.

VRIJDAG 31 MEI
14 05 t o t
15 10 : Schooltelevisie
—•
18 55 : Zondmannetie — 19 0 0 : F i l m museum van de schaterlach — 19 20 :
Z i e t u er wat in ' — 19 35 : Z o e k l i c h t
— 19 52 . Mededelingen - De W e e r m a n
— 20 00 : TV-meuws — 20 25
Beschuldigde, sta op '
—
2 ] 50 : T V nieuws — 21 55 t o t 22 50 • Het bevolkingsvraagstuk in de wereld : Europese
ervaringen

ZONDAG 26 MEI
11 0 0 t o t n 40 : Protestantse kerkdienst
v a n u i t Menen
—
15 00 : Midas
—
15 30 : A l l en de komeel • De man met
de drie vingers — 15 45 . Binnen en
buiten — 17 10 : Solondansen • Reportage van de wereldkompioenschoppen —
18 35 : Kiem, klem k l e u t e r t j e — 19 05 :
Dak tart
: De d i a m a n t smokkelaar
—
19 55 : Mededelingen — 20 0 0 : T V nieuws
—
20 15 : Sportweekend
—•
20 40 • U i t met
Yvonne Lex — 21 3 5 :
Het
dienstpistool
Detect ivespel
door
W o l f g a n g A l t e n d o r f — 22 10 ' Gala van
het Festival « De Gouden Roos von M o n treux 1968 i — 22 45 : TV-nieuws

MAANDAG 27 MEI
14 05 t o t
15 10 : Schooltelevisie
—
18 55 • Z a n d m a n n e t i e — 1 9 0 0 : Stingray . De popzanger — 19 25 : V e r g r o o t glas op de postzegel ~
19 4 0 : Openbaar k u n s t b e n t : « Het laatste oordeel »
van Rafael Coxie — 19 52 : Mededelingen - De Weerman
—
20 00 . T V meuws — 20 25 • Speelfilm • De g e k e tenden
—
21 55 : Stemmen van ver
ochter de m o a n — 22 10 ' Gastprogramm a De liberale gedachte en <ictie
-—
22 40 : TV-meuws

DINSDAG 28 MEI
1405 tot
15 10 - Schooltelevisie
—
18 55 : Z a n d m a n n e t i e — 19 00 : T i e n e r k l a n k e n v a n u i t het Amerikaons Theo-
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Hoe maakt
het
Bouwbedrijf
Luc llegems
het?
Goed!
zéér goed
zelfs...

Daarvan kunt U zich ter plaatse
komen overtuigen, want Luc llegems
nodigt U uit tot een bezoek aan zijn
werkplaatsen in l\/1as3enhoven.
Daar krijgt U een idee van de
onbeperkte mogelijkheden van dit
enorme bedrijf.
De modernste installaties en
technisch onderlegde vaklui staan
borg voor de beste resultaten.
U zult overtuigd zijn : zij maken
het zéér goed! Perfekt zelfs!
Uw appartement wordt even volmaakt
als de duizende andere die het
Bouwbedrijf Luc llegems reeds
bouwde.
Draai het nummer 33.31.17 voor
een afspraak, een autocar staat
ter beschikking!
VERKOOPBUREEL : BISSCHOPSTRAAT, 21 ANTWERPEN

«De

geketenden

» («The

defiant

ones»)

— Speelfdm

— 2 7 mei (Brussel

Ned.)

<
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EEN KINDERHAND
IS GAUW GEVULD
De ere-voorzitter van het
belgisch olimpisch komitee, de
honorabele Boin, kreeg de gouden medaille voor lichamelijke
opvoeding en sport, vergezeld
van een hele hoop — uiteraard
franse — komplimenten.
Wel, voor zijn sportprestaties (4 keer deelnemer aan de
spelen) mag Boin die «madolle » gerust hebben, als dat hem
plezier kan doen.
Maar voor zijn werk als
«cher
président»
van
het
B.O.K....
Hij heeft zich in die funktie
altijd aangesteld als een bekrompen en venijnig Vlamingen-hatertje.
Vermits
wij,
ouderwets en stijfkoppig. verdraagzaamheid en respekt voor
anderen een van de allerbelangrijkste ingrediënten van
de sport blijven vinden, m a a k t
die gouden « m a d o l l e » van
Boin niet zo erg veel indruk
op ons.

EVEN TELLEN
We hebben naar de rekeningen van de voetbalbond zitten
kijken, zoals die in «Sportleven » uit de doeken worden
gedaan.
, Een paar cijfers vinden we
betrekkelijk interessant.
" Bij de uitgaven (totaal 57
rtiiljoen) vinden we als zwaarste posten : wedden 10 miljoen, verzekering 18 miljoen,
i.iternationale matchen 4 miljoen, verplaatsingen scheidsrechters 9 miljoen, onkosten
van de komitees 7 miljoen.
Bij de inkomsten noteerden
w^ : 23 miljoen percent op de
inkomsten, 10 miljoen van de
internationale wedstrijden, 24
miljoen vanwege de prono-

stiekmaatschappijen, 10 miljoen uitgekeerd door verzekeringen. Alles samen ongeveer
73 miljoen.
Er is dus een winst van nagenoeg 16 miljoen frank, winst
die terug verdeeld wordt onder
de klubs, vermits de bond geen
winst mag maken.
Voor wie deze cijfers bekijkt, is het meteen duidelijk
dat de klok van iemand die
nog in amateurstermen denkt,
een stuk achterloopt.

WIE IS BAAS ?
Luc Varenne schreef onlangs
ee • stuk, waai in hij lelijk van
leer trekt tegen de patroons
van Eddy Merckx, de Italianen
Valente en Giacotto.
« T a t e r » Luc is boos op die
mannen, omdat ze Merckx niet
toelaten de ronde van F r a n k rijk te rijden na de Giro, zelfs
niet als hij deze laatste niet
moest uitrijden. De houding
van Merckx' bazen, aldus Varenne, « relève ou de la bêtise
OU de la méchanceté». En
beter nog, allebei.
Dat zij het zijn die Merckx
betalen, speelt volgens de Luc
geen rol, vermits er nog anderen zijn die dat zouden kunnen. En patetisch roept hij
uit : ze ontzeggen Merckx de
eet de ronde van Frankrijk te
rijden. «Mais, bon Dieu, de
quoi se mêlent-ils ? »
Kijk, we vinden het ook
spijtig dat Merckx de Tour
niet rijdt, maar tussen dat en
gaan beweren dat de betalende
firma er geen zaken mee heeft
v/at haar werknemers uitrichten of niet uitrichten, dat
vinden wij toch nogal kras.

WEER ANDERLECHT
Anderlecht is weer
kampioen Zoals verwacht. Voor de

"DEKLASJ
De Pol, de Chtnel (niet die van 't
kafee) en xi'ijzelf, we hebben wi] ook
nog in de eerste ploeg gespeeld in ons
doip. Maar 't is lang geleden en lui]
waren nu met bepaald vedelten,
want hoeveel « katoen » wij ook gaven, we bleven loij altijd maar pleisteren in dezelfde provinciale afdeling.
Een groot vooideel i'jden wt] : we
speelden goedkoop.
Toen kivamen er een paar nieuwe
bestuut sleden, zoals Caito, mannen
met heldere koppen en fiisse ideeën.
« We gaan de zaken wat gioter
zien », zeiden ze tot de doipelirigen,
« we gaan een paar goede spelers kopen, van grote ploegen en op ne slag
en ne wip zitten we in betVrdering.
En dan ligt de xueg open... » .
De klein-buigeilijke bezwaren van
gebrek aan geld en dergelijke onnozelheden weiden van tafel geveegd.
Ze zouden een kleine lening aangaan, af te betalen in zoveel jaar, fn
liet gloeiende aantal supporters zou
ervoor zorgen dal die afbetaling minder dan niks was en dal er nog een

veertiende keer, en de vijfde
keer
achtereenvolgens.
Ge
moet het toch m a a r kunnen.
Hierover zal wel geen diskussie kunnen zijn : m e t
Anderlecht heeft weer eens
de beste ploeg gewonnen. Zij
het dan deze keer weer op het
nippertje.
Zeker is het waar dat Anderlecht het niet meer zo gemakkelijk heeft als in het verleden.
Enerzijds worden de tegenstrevers — vooral Klub Brugge —
sterker, anderzijds moet aan
de Anderlechtploeg w a t gedokterd worden en we veronderstellen dat men daar op dit
ogenblik al volop mee bezig is.
Dat zal wel de reden zijn
ook waarom Anderlecht deelneemt aan de — vroeger zo
genoemde
—
Rappanbekerkompetitie. Een
gelegenheid
or-i een,^elftal klaar te stomen
tegen het volgende kampioenschap en vooral tegen de europabekerkompetitie.
In ieder geval : gelukwensen voor het behalen van de
titel.

GOED MET KEERZIJDE
Voor Willy Vanneste, de renner die twee jaar rijverbod
« k r e e g » hier in België en
waar stof in zit om een goed
ronderenner
te worden,
is
blijkbaar een oplossing gevonden.
Hij gaat van ^ijn belgisch
merk over n a a r het buitenlandse BIC —' de èloeg van
Anquetil — en m e t die ploeg
rijdt hij de ronde van Italië.
Dat komt al goed uit, en misschien meer nog het feit dat
boss Anquetil die Giro niet
zal meerijden. Zo krijgt Vanneste ineens de kans om zich
serieus te laten gelden
Wij verheugen ons in die
kans voor Vanneste die, in
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schone cent zou ovetschirten om weer
wat hoger te mikken.
V/i] verstonden niet hoe wtj al die
tijd A> pielluUig hadden kunnen zitten kiabbelen.
Enfin, de lening weid aangegaan
en de spelers tueiden gekocht. Het
xvas Cailo met zijn relaties in de
« abbaloir » die daaivoor zorgde.
De nieuwelingen kxvamen in busselkcns naai het lokaal afgezakt, allemaal spelers uil de bnisselse omgeving. De ene al wat oud voor de eerste ploeg, de andeie nog wat jong
voor de hoogste afdeling, de derde
malkontent in zijn klub, de vierde na
zeven ^vede matchen uit de eeisle
ploeg gezet, gebarieerd (ds hij xvas
dooi de schoonzoon van de delegee
van de eeisle ploeg. Dit hadden ze
allemaal gemeen, dal wij er geen enkele van haai of pluim van kenden.
Maar dat zou volgens Cailo nicl lang
duren.
In de doipse staminee waai in ons
lokaal gevestigd was, dronken wij

Devriendt op de schouders van de Ander lecht-supporters
: een
« beschaafd»
toneeltje
te midden
van de
zuidamerikaanse
uitbundigheid
na de beslissende
match tegen
Beveren.
vergelijking met anderen, veel
te zwaar werd gestraft.
Maar — en dat geldt niet
alleen voor Willy natuurlijk —
als m e n toch wil straffen, dan
heeft het geen zin dat koersverbod te beperken tot het
grondgebied van één bepaald
land. Op die manier treft m e n
misschien
kermiskoereursv'
m a a r voor de groten wordt die
straf een karikatuur.

DE GELUKKIGEN
De selektiekommissie van de
wielerbond heeft weer acht
r e n n e r s aangeduid voor de
ronde
van
Frankrijk.
Dit
brengt het totaal op zeventien.
Drie moeten er dus nog aangeduid worden, tenzij er n a t u u r -

met d'.e plezante mannen vrolijk pinten. Zij betaalden er een en dronken
er vijf van ons en ze bekelien dal
lAiers gedoe met geamuzeeid oog. Zij
vooisjielden ivat ze allemaal zouden
« arrangeien ». De Nele, met zijn
kletskop, « zaa d'i zaane klasje ès ondersteike, en 't zaa d'r stinke » en ons,
« sumpele joenges ^, zouden ze allemaal luel iets leren. In één wooid,
telkens wij na onze samenkomsten
naar huis trokken, gloorde de toekomst van onze klub steeds roziger
(kioiheen de prille morgen.
De verwachting groeide lot een
s\)ort deliiium toen Carlo zich op zekere avond liet ontvallen dal hij iu
een speler gekocht had zie, die den
Andeilecltt nog zou kunnen gebruiken.
Wij hebben lang moeten bidden
en smeken om te weten wie het was.
Er hing al wel vijftig man rond de
Carlo, eer hij zich gexiaaidigde van
te zeggen dat hij een Hongaai gekocht liad. De rest van de awiid
heeft hij mdig gehad om de kiualiteiten van die man op te sommen.
Carlo was in ons doip mei de slag
een gezien man.
Wie we niet gezien hebben, was
die Hongaar.
Week na week ging voorbij, de
suppoiteis kwamen naai de training
kijken om die Hongaar te zien. Ze
vroegen uitleg aan Carlo.
« Zijde gijlie kinderen », vioeg die,
€ of grote mensen ? Wat kan zo ne

lijk van die zeventien nog
moeten vervangen worden.
Tot dusver zijn dus geselektioneerd (en we geven ze p e r
« merk ») :
Peugeot : Bracke. Flandriade Clerck : David, Godefroot,
Houbrechts,
Vanclooster.
Mann-Grundig
: Huysmans,
Van Springel, Pintens, Van
Ryckeghem. Bic : Sels. Willem, II : Van Looy. Faema :
Van Schil, Spruyt, Swerts,
Vandenbossche.
Pull-Novy
:
Van Vreckom. Smiths : Plan»
ckaert.
17 renners uit acht verschillende merkenploegen dus. H e t
zal nog wat worden om d a a r
min of m e e r eensgezinde ploegen uit te halen.

speler hier nu iceken op voKnhand
komen doen, o} peinsde gijlie misschien dat die hier nog iets moet komen leren ? Hij is hiei als 't seizoen
begint en dat is tijd genoeg ».
Wist die Hongaar nu niet wanneer
het voetbalseizoen begint, feit if dat
hij er niet ums in september. In oktober of november ook niet. Carh
heeft nog een tijdje beiueeid dat hij
ziek was, maar dan is van ergens het
belicht gekomen dat hij in «den bak>
zat. Voor jaren. Het kan zijn dat hij
nu, vijftien jaar latei, al los is. Maar
we hebben hem toch nog niet gezien.
Wij hebben hem wel betaald.
Al die andere aangekochte vedetten hebben we wel gezien. Veel te
lang, want ze hebben het jaren uitgehouden in dezelfde reeks waarin
Pol, Chaiel en wijzelf die schone jaren van ons leven sleten.
Onlangs nu hebben unj de klubsekretaiis ontmoet.
Wat grijzer, wat
meer gelxigen dan in onze tijd. Hij
had er nochtans goede moed op luant,
zei hij, we spelen nu weer met eigen
« kweeksel > en binnen een jaar of
twee zijn al onze schulden afbetaald.
Die van de « A/AS/ » en van de Hongaar en zo.
En daarenboven waren er paar
nieuwe bestuursleden
bijgekomen,
mannen met heldere koppen en frisse
ideeën die de zaken wat groter zien.
Zei de sekretaiis. En binnen een paar
dagen begint de transfertperiode...
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Seizoen In
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NEUENAHR

Aanbevolen
Huizen
H. DOX
Carnotstraat 133, Antwerpen
Telefoon : (03)35.17.14
Binnen- en buitenlandse
merkkeukens
+ elektrische toestellen

AL AL A A N B O U W
KEUKENS CLASAL
Engerstraat 1 6 1 , Erps-Kwerps
Tel. (02)59.77.83
DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA^
O N V E R W O E S T B A A R

« P I E T POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraaf 4
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur s'avonds
Maandag gesloten.

H e t is nooit te laat o m 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 ongeëvenaarde kulturele werking en haar onverpoosde toeristische bedrijvigheid.

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 toetreden als bijleden tegen slechts 50 F.
LET WEL ! Door de talrijke voordelen aan het lidmaatschap verbonden, betekent de betaling van uw bijdrage een uitgave, die dubbel
loont.

Wie reist me» de VLAAMSE TOERISTENBOND

REISBUREAU

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

Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel : Antwerpen 2
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94

BONDSREIZEN

Bezoek « De Veerman »
te St-Amandï a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans
In een prachtig kader
genesteld in de romantische Ahrvallei, geniet Bad Neuenahr van
een zacht en zonnig klimaat. Mooie uitstappen in de Ahr- en
Rijnvallei.
In zijn moderne termen
die over een bevoegd medisch personeel beschikl<en, kan men
een gezondheidskuur volgen In een aangenaam klimaat. Het
water is er bijzonder heilzaam voor talrijke gevallen : suikerziekte en andere aandoeningen van het metabolisme, lever, nieren galziekten, stoornissen van de spijsvertering, het hart en de
bloedsomloop.
Zijn volledig verbouwd Kurhotel
beantv/oordt aan de wensen van de meest veeleisende bezoeker.
Zijn terassen, termaal zwembad, dageli|kse koncerten, zijn eerste,
rangskeuken, en uitgelezen wijnsoorten, verzekeren er een komfortabel en gezellig verblijf.
En zijn weelderig Kasino
centrum van het gezelschapsleven, waar U uw kans zal willen
wagen op de roulette en bij het baccarat. U zal beslist ook de
« Kasinobar » op prijs stellen waar U elke avond kan dineren
en dansen

Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de
Duitse Dienst voor Toerisme,
Luxemburgstraat 23, Brussel 4
Tel. 12.77.66

De specialist der
standaarddeuren

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

door de

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

Zo reist U zonder zorgen I
Huwelijks- en zakenreizen zijn een V.T.B.-specialiteit I
Vraag onze kosteloze, prachtig geïllustreerde reisbrochure

EURO-DOMi
Moderne wooninrichting
Kruidtuinfaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmainlaan)
Tel. ( 0 2 ) 1 8 . 1 7 1 7
—
3-2-68

« Vlaams Huis » Knokke
Kamers . Volledig pension
Gezellige sfeer.
Vermindering voor groepen.
Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70

Breydelhof • BRUGGE
Jozef Suveestraat 2
Gelsgzaal . 120 plaatsen
Tel. ( 0 5 0 ) 3 5 0 . 6 7
PLASTIEK

FRANS PARQUIN
Lange Lobroekstraat 44
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47
Verpakkingsemmer - Stapelkisten
Vervoerkisten - Polyethyleen.
zakken, -vellen . Rollen - Bedrijsschorten . Prijskaartjes.

« Croeps- en Privéreizen »

Rijdt U per auto ?
De Vlaamse Automobillstenbond steunt U met raad en daad en bezorgt U dadelijk alle reisdokumenten en Inlichtingen van technische,
fiskale en juridische aard. De V.A.B, bezit niet minder dan 60 rijscholen In het Vlaamse land en richt weldra een eigen Wacht op
de W e g 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-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31.09.95 en in de V . T . B . - V A B . kantoren te :
Brugge, Wollestraat 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. ( 0 1 1 ) 2 3 5 . 7 0
Kortrijk, Sint-Jorisstraat 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

WENTELPOORT

type ALU GA

ingericht

-•10.24 •

HOME
Eigentijdse woninginrichtingg
Kunstnijverheid

Rijschoolstraat 45B
Sint-Truiden
Telefoon : (011)741.96

1. Terras
2 . living
3 . Keviken
J+, Badkamer

5.6.7» Slaapkamers

HERMES
Zuidlaan 54
M. Lemonnierlaan 211
Tel. 11.00.33
Brussel

Standaarduitvoering
Poort gans in aluminium. Omlijsting
in gephoifateerde staalplaat.
Zeer lichte bediening.
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

o rr % # c -r
BREVET
O "? H O P
Z O U y O

lEURCLO

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS
I N 2 JAAR

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

Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36

Vraag om Inlichtingen, w i j lossen al uw problemen op : van de
vergunning tot de financiering (op bazis van alle sociale voordelen. Wet De Taye, middelgrote woning e n z . . . ) over de leveringstermijn en het toezicht heen.
En daarbij weet U van bij het begin precies hoeveel uw w o ning zal kosten.
..

Vraag heden nog om meer
vri|blijvende inlichtingen bij

A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVEN-

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.

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

Beter en voordeliger.

N.V.
Smaragdiaan, 61
BRUSSEL 4
Tel. 02/35.04.01

33.05.36

l
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WM
Meldert Linkhout Zelem : provincieraadslid
Irma Oecap, Bosstraat 3, Zelem, tel. 41642;
alle dinsdagen en donderdagen na 18 uur aan
huis, 1ste en 3de zaterdag : voormiddag :
café Salaers, Meldert, namiddag : aan huis.

WIJ IN LIMBURG

Luinmen : Georges Minten en Albert Coleniont in café De Koster, Kerkstraat, iedere
iste zaterdag van 10 tot 12 uur.

PLAATSELIJK
NIEUWS
Hasselt
ARRONDISSEMENTEEL NIEUWS
De air. KKUI \ a n Hasselt kwam bijeen op
donderdaj; 16 mei in holel Warson met als
voornaamste pmiten van het projjramma de
ledenveiniciiwinj; en de orjjani/alie van de
verkiezingen in de afdelingen. Tevens werd
nog een oproep gedaan om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de overwinningstoclit
van de Volksunie in Antweipen op /.ondaj;

terwijl Leo Clij.sters als afgevaardigde van
Neerglabbeek zal meewerken. Leo \\'evers
vertegenwoordigde het arr, bestimr.

Herk de Stad Schulen : Georges Minten
in café .Area, Markt, Herk de Stad, iedere 2de
zaterdag van 10 tol 12 uur.

Zelem
NIEUW BESTUUR
Zaterdag 18 mei was hel de beurt aan afdeling Zelem om in café Kiosk een nieuw
bestuur aan te stellen. Onder leiding van
Julien \'andenneste en Renaat Vanheusden
van het arr. bestuur werd volgend bestuur
samengesteld : voorzitter en tevens afgevaardigde in de arr. raad Rik N'erbaet, sekretaris
iMaurits (ïelders, penningmeester .luul Claes,
organizatie en propaganda resp. Kamiel
Bruyneel en Armand Vanschoenwinkel.

2b mei.

Herk de Stad
Kermt

SOCIAAL DIENSTBETOON

BESTUURSVERKIEZING
Afdeling ivernit kiest een nieuw bestuur
vandaag zaterdag 25 mei. Het uittredend bestuur richt hierbij een oproep tot alle leden
om aanwezig te zijn op deze voor de uitbouw
van de afdeling belangrijke statutaire bestuins\ erkiezing.

Slevoort en Wijer : René Renaers, Sterrebos 12, Slevoort, tel. 12767; alle dagen van
IS uur 30 tot 20 uur.
Halen en Donk : (ieorges Minten, Zeik 70,
Halen. tel. 41066; alle dagen van IS uur 30
tot 20 uur.

Opglabbeek

DORPSTRAAT 48 LEEFDAAL
Tel. (016) 333.28
—
—
—

Winkelinstallaties
Kanteldeuren
C e p r e f a b r i c e e r d e t r a p p e n in
behandeld beton
(totaal
nieuwe opvattingen) .
ALLE M E T A A L W E R K E N

BRILLEN

8EVLAGGINGSAKTIE
11 juli 1968 vlaanis nationaal feest.
O p deze dag zullen niet alleen de « keikoppen », ook niet alleen de openbare gebouwen, maar alle vlaam.se arbeiders en middenstanders vlaggen met de leeuw.
De enen vlaggen om hetgeen reeds werd
bereikt in het verleden.
De anderen vlaggen uit protest tegen nog
bestaande onrecht.
Allen hijsen de leeuw, het bindteken van
onze v1aam.se gemeenschap, met het oog op
de toekom.st van ons volk. N'laanderens opgang is onstuitbaar.
Vlaanderen eist reeds zijn eigen plaats tussen de volkeren van Europa.
O p 11 juli dus in ieder dorp, in iedere
straal, aan alle huizen : leenwevlaggen !
W a a r vindt u de leeuwevlag?
Natuurlijk in een leeuwenest : het \'Iaams
aktiekomitee ! (V.A.K.).
Hier zijn reeds twee adressen J. Gilisscn,
Steenweg .Ï9, Mechelen-aan-de-Maas, J. Cuppens, Zandbergerstraat 22, Neeroeteren.
Wie slicht een leeuwekern in andere gemeenten ?

Firma C O R T V R I E N D T sinds 1950
Diepestraat 2 9 . A N T W E R P E N • T e l . : 3 2 . 4 4 . 3 0
Alle speelgoed voor tuin en binnenhuis.
Opblaasbare speelvijvers in alle maten.

EÜROPTIEK,_
F. Veckemanstraa; 106, Brussel
Blansfloerlaan 28, Antwerpen
Hoventerstraat 9, Aalst

CONTACTLENZEN

Gespecializeerde
dienst
Gedipl. Spec. Van Pottalbergh
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE Voor afspraak :

Tel (053)28870
Zonder verbinten!*.
Volledige ferugbetalino
van alle ziekenbonderu

Z E K E R IS Z E K E R

LEDEN : 10 % KORTING

RAADPLEEG EEN VAKMAN-SPECIALIST

T A P I J T E N CASPERS
Gentse straat 6, A A L S T - T e l . ( 0 5 3 ) 2 9 1 . 8 9
— Vakkundig en gratis plaatsen van

VRAAGT

Groepen en maal'schappijen
allerhande I!I
Speciaal voor U bedacht.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.

alle vloerbedekkingen

VETEGENWOORDIGER
Steeds t o t u w d i e n s t .

Laatst* modellen
Degelijk aangepast, dooi
gediplomeerd* optleker*

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGELIJKHEID !
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte ;
2,35X2.35m, hoog 2,50 m.
Vracfitvrij bij U thuis voor slechts 2.995 F
Bezoek onze toonzaal ! Kleurenfolder op aanvraag.

NIEUW BESTUUR
Afdeling Opglabbeek koos jl. zondag 19
mei een nieuw bestuur. Voorzitter en afgevaardigde in de arr. raad is Jos Grondelaers,
sekretaris Leo Schildermans, penningmeester
Cor Boncliel, en voor organizalie en propaganda zorgen resp. Fred IJergaans en Leo
Bijnens.
Aan uittredend voorzitter Jozef Kii|>pens
werd het ere-\ oorzitlei schap aangeboden

p.v.b.a. CIMCAR

Kermt Spalbeek Berbroek : Georges Minten in café Ballet, Dorp, Kermt, iedere 3de
zaterdag van 10 tot 12 uur.

Koop dus nu een leeuwevlag van 1,50 ax^
krimpvrij en kleurvast voor slechts 195 fr..
Voor die prijs zal niemand nog aarzelen |
'Andere maten en tekeningen (klassiek, heraldisch of modern) of andere kwaliteiten (wol,
katoen, nijlon) eveneens verkrijgl>aar. Vraag
prijs. Maar haast u. Wij hebben « slechts a
200 exemplaren te verkopen. En op 10 juli 's
avonds is er geen voorraad meer. Ook fietswinipels en autowimpels op aanvraag verkrijgbaar.

— Tapijten van alle herkomst

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond

Hang uiv das

in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.

aan de haak

Middag- en avondmaal In groep
gezellig, fijn, goed en goedkoop

en gun ook uw
kostuum enkele dagen rust !
Draag voor de w e e k e n d v l o t t e en s p o r t i e v e v r i j e tijdskleding.
Laat u w keus l e i d e n door M A C O N F E C T .
M A C O N F E C T h e e f t een m o d e z a a k b u i t e n de stad
waar u z e l f s t i j d e n s d e w e e k e n d t e r e c h t k a n m e t
heel u w g e z i n , de z a t e r d a g t o t 2 0 - de z o n d a g t o t
1 2 uur
M a a k er een f a m i l i e s t u k v a n en b r e n g e e n b e z o e k

aan

M A C O N F E C T te Groot-Bijgaarden.

mtmrfCT
Brusselstraat 2 6 6 , G r o o t - B i j g a a r d e n - T e l . 0 2 . 2 6 . 6 5 . 1 0 .
M A A T K L E D I N G S A L O N S , Z u i d l a a n 5 2 , Brussel.
Tel. 02.11.77.11

I n l i c h t i n g e n ter plaatse

THIER BRAU HOF
Leuven

Tel. ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1

THIER BRAU HOF
Hulste Tel. (056)71536
THIER BRAU HOF
Antwerpen TeL (03)312037
DE KLAROEN
Aalst . Tel. (053)22853

wu

'

bewBQings^Jaer
ANTWERPEN
Antwerpen
REIS
O p zaterdag 1 HiiiJ zal de VKK
Tijl en Nele een reis maken met
moderne autocar.
De reis « Leer Vlaanderland kennen » zal gaan als volgt :
Antwerpen, Kortrijk, Menen, Zonnebeke (bezoek museum, loopgraven e u K a n a d e e s kerkhof), leper
(grote m a r k t , verdedigingswallen),
langs d e grensbergen n a a r P o peringe, Steenstrate (bezoek monument Gebroeders van Raemdonck),
verder naar Diksniuide (bezoek dodengang, Uzertoren, m i d d a g m a a l
Vl-sams Huis).
^ erder naar Nieuwpoort niet bezoek m o n u m e n t sUiiswachter Karel Kogge. D a n hebben we aan de
kust Middelkeike, Oostende, Zeebrugge om langs Lis.sewege, land
van Saeftingen, Ter Doest over
D a m m e , Brugge en Gent terug
n a a r Antwerpen te keren.
KOLPORTAGE
De afdeling houdt haar laatste
kolportagetocht dit seizoen op zond a g 9 juni, vergezeld van radiowagen. N'ertrek lokaal « Odal », hoek
Ballaertstr. en Clenientinastr. om
iO uur.
OPTOCHT
Morgen zondag 26 mei om 10 uur
o p de (Groenplaats start van de
o\erwinnii)gsoptocht van de N'olksunie.
Medewerkers aan de organizatie
verzamelen aan kiosk. Groenplaats
vanaf 9 uur.
BESTUURSVERKIEZING
Donderdag 30 mei in Scheldehof
O u d e K o o r n m a r k t 28 bestuursverkiezing der afdeling
Antwerpen
Stad.
De stemgerechtigde leden uit de
aid. kunnen hun stem uitbrengen
van 18 lol 22 uur.
Alle s(emgerechligde leden werden \erwittigd per brief.

Berchem
BESTUURSVERKIEZINGEN
Ingevolge een misverstand werden in ons bericht van vorige week
verkeerde dala opgenomen.
De bestiuusverkiezingen voor onze afdeling zullen namelijk plaats
hebben op vrijdag 14 juni 1968, iii
ons lokaal Grote Steenweg 163.
Teneinde elk lid toe te laten zijn
stem uit te brengen hebben wij
een gespreide stemmingstijd \oorzien van 18 tot 22 uur.
Kandidaturen moeten uiterlijk '>y>
de zesde dag voor de verkiezingen
schriftelijk toekomen bij de uiltredende sekretaris. (Jos De Roo\er,
Kuytenburgstraat 10, Berchem).
O m uw kandidatuur te stellen
volstaat hel dat U 18 jaar geworden
en dat U lid bent op het ogenblik
\:in hel indienen der kandidaturen.

Borgerhout
WAAR BLEVEN DE JONGEREN?
Onze maandelijkse kolporlage, in
de oude wijk, kende, na een eerder
flauwe starl, een flink sukses, want
zoals bij vorige gelegenheden waren
de bladen binnen de voorziene tijd
uitverkocht. •
Eens te meer moesten wij het
stellen met de gewone kern, zodat
wij herhalen : waar bleven de jongeren ?
Een pluimpje voor hel zoonlje De
Bruyn die bewees een verkoper en
propagandist in de dop ie zijn.
BESTUURSVERKIEZINGEN
In vele afdelingen hebben de be.stuursherkiezingen
plaats gehad.
Ook vooj- onze afdeling werden de
nodige schikkingen gelroffen : houd
nu reeds de datum van 14 juni (2e
vrijdag van de maand) vrij.
VOLKSUNIEOPTOCHT
De afdeling Borgerhout verzamelt
aan de (ïroenplaats, kant Grand
lïazar, tegen de Kiermarkt, achter
het opsclirilt Borgerhoul. Wij rekenen op een massale opkomst en
blijven in de optocht tol hel eindpimt om de spreekbeurten bij Ie
\\onen,
OVERLIJDEN
Ons trouw lid Hendrik Van Loon
o\'erleed op 17 mei te Borgeihout.
Voor <le vele nieuwe leden is hij
misschien een onbekende doch onze
ouderen zullen met weemoed aan
hem lerugdenken.

Sinds jaren stond hij in de \ l a a m .se stiijd, was lid van de vt)oroorlogse Fi-ontpartij en V.N.V. tevens
vaandrig en een der bezielendste
leden van de kunstkring : Kunst
en Vermaak, kring die de bazis
legde voor
de vlaamsnationale
zangfeesten.
Tot het einde toe bleef hij aktief
in de beweging, was een graag geziene figuur op onze vergaderingen
waarop hij nooit ontbrak en op deze van 10 mei was hij nog in ons
midden.
Aan de familie ons oprecht leedwezen.
DENKT AAN DE
LEEUWEVLAGGEN !
Met het oog op de 11de juli-feesten en de l J / e r b e d e \ aart raden wij
onze leden en lezeis aan, zich tijdig
te voorzien van een leeuwevaandel.
Bestellen bij Frans Dirks, Kare!
Van den Oeverstraat 26 te Borgerhout, met de vermelding, r a a m - of
stokvlag. Voor prijzen en nadere inlichtingen op het vermeld adres
(telefoon : .^6.38.94).
DIENSTBETOON
Onze volksvertegenwoordiger dr.
H. Goemans en ons provincieraadslid Jef Brentjens, Van Vaerenbergstraat 63, Berchem, tel. 39.10.74, houden zich steeds ter beschikking
voor alle vormen van sociaal dienstbetoon. Liefst telefonische afspiaak
maken na 19 uin-.

Duffel
ZEGEBAL
O n d e r het zegeteken 2 viert de
Volksunie-Duffel haar gekozenen
met een bal op zaterdag 8 juni om
20 uur 30 in de zaal Alkazar, Handelstraat 18, Duffel. Orkest Uilenspiegel van Stan Nico.
Wij verwachten alle leden, abonnenten en simpatizanten.

Ekeren
OVERWINNINGSOPTOCHT
TE
ANTWERPEN
Wij komen bijeen om 10 uur 's
morgens aan
de
Grand-Bazar,
Gioenplaats te Antwerpen. Verdere
inlichtingen volgen langs de afdeling om.
We verwachten een talrijke opkomst.

Kapellen
OPTOCHT ANTWERPEN
Onze afdeling is ook van de partij op zondag 26 mei voor de grote
optocht te Antwerpen, Bijeenkomst
bij Mr Lenaert, Bevrijdingslei 29,
Kapellen, om 9 uur 30.

BESTUURSVERKIEZINGEN
De bestuursverkiezingen voor de
afdeling Mechelen-stad gaan door
op dinsdag 29 mei van 18 tot 22 u u r
in het lokaal Salamander, Adegenistraat, Mechelen..

Merksem
OVERWINNINGSTOCHT
Morgen zondag 26 mei, te 10 uur
verzamelen we op d e Groenplaats.
Onze vaandeldrager Frans Leys zal
zich met ons afdelingsvaandel voor
de Thierbrau bevinden. Het is in
deze dagen noodzakelijk d a t wij bij
gelegenheden als zondag, talrijk op
de straat komen. D a a r optocht en
meeting kort na 12 uur eindigen zal
iedereen tijdig naar het zangfeest
kunnen gaan.
TUL
De bezoekers van het Sportpaleis nodigen wij uit na het zangfeest een bezoek aan ons lokaal
Tijl, B r e d a b a a n 298, te brengen.
Als het buiten koud blijft, zal de
zaal verwarmd worden. Ér is veel
plaats en de dranken zijn lekker en
niet duur.
Wij hebben te Merksem een partijlokaal dat vele afdeUngen ons
kunnen benijden. In wel en wee
zijn wij er van niets tot een sterke afdeKng gegroeid. Al onze partijgenoten en medestanders moeten
het als een plicht beschouwen onze dappere lokaalhoudster tussendoor eens de penning te gunnen.
BESTUURSVERKIEZING
Alle leden kregen brieven met
omstandige uitleg over plaats, uur
en modaliteiten van de bestuursverkiezing.
Die leden, die door omstandigheden buiten onze goede wil om,
geen bericht kregen, verzoeken wij
vriendelijk zich in verbinding met
ons sekretariaat, of niet een van
onze bestuursleden te willen stellen. Telefoon sekretariaat 45.57.77,
NAAR DE P O E S J E
Op zaterdag 15 juni bezoeken wij
de antwerpse Poesje.
Bijeenkomst op de Grote Markt
aan Brabo.
Vertrek aldaar met harmonika te
19 uur ,30. Deelname in de onkosten
20 frank. Inschrijven in Tijl of op
het sekretariaat. Steek een briefje
van twintig in een omslag, sturen
aan het sekretariaat, Em. Leniineurstiaat 33. DuIdeUjk n a a m en adres
\ernielden. Niet talmen, want het
aantal plaatsen is beperkt.

Mortsel
LEEUWENVLAGGEN
Gezien het sukses van onze
« leeuwenvlaggenslag », verlengen
wij de bestelperiode t.e.m. 31 mei
e.k.
Bestel nog onmiddellijk uw vaandel, kleurvast, 1,50-1,50 m. aan de
gunstprijs van 195 fr., bij Wim
Claessens,
Liersesteenweg
197,
Mortsel (tel. 51.39.09).

BRABANT
Mechelen
SNELLE
ORGANIZATORISCHE
UITBOUW
Het
arrondissement
Mechelen
heeft niet veel gerust. De overwinningsfeesten werden op de meeste
l>laalsen gebruikt om de uitbouw
\ a n de parlij ter h a n d te n e m e n .
Te Mechelen is naast de stadsraad
een organizaliekomitee tot stand
gekomen niet een 40-tal propagandisten, die lans de wijkwerking ter
hand zullen nemen. Ook de ledeiiwer\ing kreeg een nieuwe stimulans.
De afdeling
Heist-op-den-Berg
won 70 leden bij waarvan 50 in de
randgemeente van ons arrondissement : Boischot.
Te Hombeek vergaderde een kern
van 15 man, overwegend jongeren
en dit in aanwezigheid van onze
drie \erkozenen, de senatoren Jorissen en Bouwens en volksvertegenwoordiger Sels. De l e d e n w » \iiig is volop bezig en de nieuwe
afdeling zal eerlang boven de doopvont gehouden worden. De propagandisten van de naburige gemeente Leest, die in de verkiezingsstrijd
prachtig hun man gestaan hebben
zullen bij de werking HombeekLeest betrokken worden.
De nieuw verkozenen zowel de
proxincieraadsleden veearts Ronibouts en licentiaat Sihain Vergauwen als
volksvertegenwoordiger
Ludo Sels en senator Edgard Bouwens hebben de lijst van hun zitdagen op.sjemaakl en zullen senator
.lorissen, die zich door bergen dossiers heenwor.sleit, ter hulp snellen.
De senatoren Bouwens en .lorissen hebben anderzijds een reeks
zitdagen in het arrondissement
Turnhout op zich genomen.

Anderlecht
VERGADERING
Alle bestuursleden van de afdelingen en aktieve propagandisten
uit het gewest worden uitgenodigd
op de kantonnale vergadering op
donderdag 30 mei te 10 uur in hotel Ravenstein, Ninoofse stw. 685,
te Anderlecht.

Halle - Lennik
BAL
Zaterdag 1 juni a.s. om 20 uur
overwinningsbal van het Pajottenland in het « Jagershof » te Kester, orkest « The Mistrals ». Onze
gekozenen van het arrondissement
worden er verwacht.

vanaf 10 uur, volksvertegenwoordiger, professor Verduyn; M e zondag,
vanaf_ 10 uur, professor Van P a e mel; iedere woensdag, vanaf 7 uur,
A. Brauns (juridische kwesties).
T e Womniersem, Zandstraat 48 :
iedere maandag en woensdag, vanaf
7 uur, de heer Delvaux (pensioenen).

OOSTENRIJK-ICARNTEN
Bij Vlaming kamers te huur, 4*
Sch. m e t ontbijt. Bungalow voa«
6 pers. alle komfort. Bergen, me»
ren, parage, 220 Sch. per d a »
Pkatsingsdienst over heel Kartk^
ten, uitgezochte verblijven. F . Hetu
remans. Post Wölfnitz 9061, KI*,
genfurt. Karnten, Osterreich.

Rode • Beersei - Ukkel

Alleenstaande d a m e zoekt studio
of kleine flat, liefst aan de Heizel,
Briissel. Schr. sekretariaat Volk»,
unie, M. Lemonnierlaan 82, Bru»<
sel 1, tel. 11.82.16.

OVERWINNINGSBAL
Deze drie afdelingen beleggen op
zaterdag 25 mei a.s. hun overwinningsbal te Alsemberg, in de zaal
<f De Zwaan », Pastoor Bolsstraat,
te 20 uur 30. Orkest Stan Philips.
Iedereen welkom.

St Agatha-Berchem
NAAR A N T W E R P E N
Alle leden en simpatizanten worden ertoe aangezet op zondag 26
mei a.s, te Antwerpen deel te nemen aan de overwinningsbetoging
van de Volksunie.
Aanvang 10 uur.
In de namiddag bijwonen van het
zangfeest.

GEMEENTE
BORGERHOUT
Vorming van een wervingsreserve voor :
1. - Maatschappelijk assistent (e) ;
2 - Heiper-automekanieker bij de C e n t r a l e
Werkplaats
3. - Heiper-lasser bij de
Centrale Werkplaats
(barema : g e o e f e n d
werkman).
De bekendmaking geschiedde in het Belgisch
Staatsblad van : 16 mei
1968.
Voor alle
inlichtingen
met betrekking t o t de
deelnemingsvoorv/aarden,
gelieve men zich te w e n den tot het « Secretariaat » ten Cemeentehuize, de eerste vijf dagen
van de week, tussen 8 u.
30 en 17 u. - (tel. nr.
35.02.65).

zoekertjes
Man met ondervinding zoekt
plaats als waker (dag of nacht).
Gelieve konlakt te willen nemen
m e t senator dr. R. Roosens (tel. :
380137), Antwerpen.
T e h u u r winkel met woonst geschikt voor alle handel. Beste handelscenü-um. 20 m. van zeedijk
Middelkerke.
Mogelijk depot gevraagd
van
strand- en sierartikelen, geschenken, schoenen, lederwaren enz.
Schrijven bureel blad T 50.

Gemeubeld appartement te huur
juli-augustus, Zeedijk 20, Raversijde
T52.
Drukkerij De Cuyper, algemeen
Reklameblad, grote steenweg te Olsene O.-Vl., tel. 768056, heeft een
i;laatsaanbieding voor een lino-typist, een drukkersgast of een leerlingdrukker. (ïegadlgden schrijven
of telefoneren voor afspraak a.u.b.

BESTUURSVERKIEZINGEN
De statutaire bestuursverkiezingen vinden plaats op 30 mei e.k.
op ons afdelingssekretariaat, R.
Nejberghlaan 188 te 20 uur stipt.
Kandidaluren worden op het sekretariaat ingewacht. De bestuursverkiezingen worden geleid door onze
vrienden Michel Van den lleule en
Jos Verlooy.

Eclitjiaar zoekt belrekking als
concierge Ie Mechelen. Schr. W.
.lorissen, Astridlaan 80, Mechelen.
lel. 01.5-19994. T 54.

Leuven

Jonge dame, door omstandighe- j
den verplicht laatste jaar studie "
maatschappelijke assistente te onderbreken zoekt passende betrekking. Schrijven of telefoneren : W.
Jorissen, A.stridlaan 80, Mechelen.
Tel. 015-19994. T 53.

Te Leuven, in café « Opera »,
Bondgenotenlaan 30.
Laatste zondag >iui de m a a n d

Gezocht voor onmiddellijke
indiensttreding aan de kust : wiiv*
keijuffer min. 18 j . , kennis van ta-i
jen gewenst; inslapen op bedriji.^
Tot 1 september. De Vos, Duin>
kerkelaan 65, De P a n n e , tel. 05841198.
Jonge dame, doctor in de rechten
zoekt passende betrekking. Helst in
het Antwerpse.
Schrijven : W. Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. Tel. 015-19994.
Technisch ingenieur — weefkunde — 23 jaar, zoek betrekkingover,
eenkomend met zijn studies, in het
Gentse, Oudenaardse of Kortrijkse.
Schrijven
bureel blad, ondec
letters G.E,
Uw Spaanse zon : appartementen
juli-aug. . 4 pers. per dag : 320 Ir.
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr. - 11 pers,
15 d. : 8320 fr. - 6 pers. per m a a n d >
8550 Ir. Vraag I m m o Spain folder,
Cornells, Edegemsestr. 60, MortseLi
Tel. 03-49.26.14. T 20.
Vlaams Ziekenfonds
zoekt medewerkers .
28.45.10.

Brabantia
tel. (02)

S P A N J E , begin COSTA-BRAVA,
t e LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM.
o v e r f r a n s e g r e n s , In p r a c h t i g e
verkaveling, gratis
rwemkom,
m a c h t i g richt o p Middell. Z e e .
Villa en a p p a r t . t e h u u r vanaf
P a s e n . ï . : 03.51.36.30.
Eenvoudig gemeubeld appart. te
h u u r voor twee personen en kind
(juni, juli, aiig., sept.) A. Degrijse,
Torhoutstvv. 185, Oostende T 37.
Gemeubelde villa te huur alle
konfort, met garage, centrale verw.
modern, dicht bij de zee (juni,
sept.) T 38.
Delta werft aan voor onmiddellijk
indienstneming : draaiers en freezers. Vast werk verzekerd voor goede elementen, kunnende zelfstandig
werken. Zich wenden : Delta, Hoge Weg 8, St. Job in 't Goor, tel.
73,00,95-73.05.82.
Zoek werk 3 of 4 halve dagen
per week als schoonmaakster liefst
Wondelgem of Gent.
Inlichtingen
provincieraadslid
Osvvald Van Ooteghem,
Rode
Kruisstraat 7, Gentbrugge,
tel.
52.72.87. T 49.
Firma gevestigd tussen Mechelen
en Antwerpen zoekt een paar goede
stenotypisten (drietalig), een paar
vertegenwoordigers, enkele grondwerkers en een plaveier.
Schrijven kantoor blad, onder letters J . W .

Gevraagd : gerants, m a n en
vrouw, voor verkoopsmagazijn Antwerpen. Schrijven T 51.

Laken

DIENSTBETOON

21

Men vraagt bouwkundig tekenaar
met of zonder diploma, liefst met
ervaring, Ie Mechelen, Schr, W. Joris.sen, .\stridlaan 80, Mechelen, tel.
015-19994 T 55.

Hoofdrsöaüleui
T. van Overstraeten
Alle briehvisseling voos redaktie naar :
Rotatyp,
Syhr. Oupuislaan
110, Bruï. r .
TeL 33.11.98
Beheer
Maurice Lemonnierlaan 83,
Brussel 1. • Tel. : 11.83.16
KUe klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 800 Ir.
Halfjaarlijks : 170 tr.
Driemaandelijks : 05 tr.
Abonnement buitenland :
480 Ir.
S t e u n a b o n n e m e n t : 820 tr.
(miuntun)
Losse n u m m e r s : 8 t r .
Alle stortingen vooor h e t blad
op
postrekeninf :
lTll.89,
«WIJ» Vlaams-nationaal weekblad.
Verantw. u i t g . Mr. f. Tan der
Eist, Beizegemstr. 90, Brus. 18.

Gent
\LJO

bevyegii

Vujo Gent gaat morgen n lar de
\ l betoging en het A iN Z , met
onze bus ol afzonderlijk
Alle vlijdagavond koljiortages in
de ^eldstIaat
vssdms r»banaal

Gentbrugge - Ledeberg

BRABANT
Brussel
MLDCDELINGEN VAN HET
ARRONDISSEMENTSBESTUUR
1 Hel <ui bestum cliiiijjt a.in op
t e n snelle ledenhernieuwinK Le
tlenlijste» .lan «je ,iir stkietaiib,
lidgelden op F R 8b D4 5*1 \ an \ L
a u ISiussel te Biiissel 1
2 De bestum s\ ei kie/iiixen m de
aldelin^eii voideren gotd Oe btieel
d itiuH \ a n I J () bS /al /ekei kun
nen behouden blij\tn
3 Ledenwei \ing Sedert 1 1 19(>8
steeg ons Itdental met 271 nituw
<Mu>,c slotenen
4 iNieuwL aldelingen m vorming
ons 11 londisseiuent kent wcti een
I inge |>tiiüde \ a n hoogkoniimkluui
I 1 /ijn aldeliii,tn in \üiming te
l>ui/ai„tn, Meise, S t i o m b e t k B e \ c i ,
Ruisbioek en enkele andere ge
meenten Nieuwe .ildelingen /ijn /o
p i s opgeutlit te H i r t u en iNieii
weniode Alles laat \ o o r / i t n dat
WIJ nog >ooi lie grote \ a k u i t i e bO
aklelinjsen /uilen tellen iNog nooit
j,cbLiiid '
j IJesliiiiis\eikie/ingen
woiden
weidt a gehouden te Hekel>,ein, Hal
le, fc.\eie, Weinmek Weelde en
Holslade De aldtlmgssekiet irissen
/oij,en ei \ OOI dat de \eikit/tngen
wolden bijgtwiond dooi een atgt
\ i t i d i g d t \ a n bet aiiondissemtnts
bestuur
b Alle
afilelmgsbesturen
uit
Üiiissel en de 1') gemeenten woi
den \eiwacbt op de uitgebicide \ei
j,ideitng \ a n \njdag 7 b t'K)8 te 20
iitii 111 de « (jioent Fooit », (rent
ststeenwcg te St J m s M o l i n b e e k
De/e mtiledeling geldt \ooi de af
delmgin Andeilceht Dilbeek, St
A j it i Bertliem
Brussel
1 aken
fs O Heembeek Haren St loost
ten Noode Ki lainem
Ginshoren,
Si I ins Molenbeek, lette. Scha ii
beek h.\ere en l kkel Noist
St
(.illis
N iileie gej,evens volgen \ia de
aldelingssekielarissen
7 Sociaal dienstbeloon
k «mei
lul dl h Del icq is te Bi ussel alle
weikdagen tinlens de noi male kan
tooi uien te bei eiken in het Inter
n ition lal Centi um Rogiei ni 1')01,
tel 18 3» 82 De dinsdag is hi] d lai
tussen 18 en 20 uui
8 Blieven en adiessenslag
wij
ontvingen l e t d s po/itieve medevver
king uit de aldehng \ilvoorde en
V invvegc de «iiondissementen Me
thelen, en lepei Stand op heden :
40 adressen
') De verkiezingen van een nieuw
ai rondissementsbestuur
hebben
plaats op / a t e i d i g 2') juni K mdi
d iten, uitera,rrd lid van de u r o n
dissemenlsi lad, kunnen /ich mei
den bij <le airondissemtntssekrtt i
ris, (jiiido Vandersliaeten, loe
komststiaat 8 te Weerde

Mars, Merchtemse stvvg 32, Wol
V ei tem
\leist
K. isteeldieef
Standaait
R
Kon Kistetldieef 1>, Meise
D<)ip
A \ m Neiom, Paiklaan
21, Meise
I umbos M Passchijn, Vilvooid
se steenweg 81 Meise
Fversem
Mcvi hi De Bondt,
Fola iidesti 1 >t 38, Meise
Rode J N an Campenhout, Lon
deiseelse slvvg 43, Meise
K o n t i k t m i n met « Woiding »
I Veigaelen

St Joost-ten-Noode
BESTUURS VERKIEZINGEN
Algeintiit lidcnvei;, idennj., met
besUiuisveikie/ingcn op vrijdag 14
juni a s te 20 uur iii « Regeiice »
(Maalbeek), O u d e r g t n i l i a n De vei
kie/ingcn vvoiden bijgewoond door
on/e VIlenden l o d e Claes en Gin
do N .mtltistraeten

Ukkel - Vorst - St Gillis
M E U W BESTUUR
De btstuuisverkie/ingen giei>eii
|)laats op 18 de/er De heien A
V ei linden en L Dekeysei weiden
benoemd tot lesp voorzitter en se
k i e l a n s v»in tit/e iFdcling

Ukkei
OVERWINNINGSBAL
De aldehngeii Rode Beeisel l k
kei beleggen o|> / a t e i d a g 2 J de/ei
hun ovei winningsbal te Alsenibeig,
m de z^ial « De / w a m », Fastooi
Bolsstiaat te 20 uui 30 Oikest St m
Fhilijis ledeieen wtlkoni

Vilvoorde
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
De aldehng Weelde houdt haai
algemene ledenveigadtrmg met be
stuuisverkiezing oji dinsdag 4 juni
a s te Weerde in de zaal « Bij J u
ha », hoek Viedelaan en Dorpsti
Zullen ei eveneens aanwezig zijn
onze kamerleden V AnLiau\ en
f Delacq, en ons provmcieraads
lul F F e t t t i s
SOCIAAL
DIENSTBETOON
Soci i d dienstbetoon in het kan
ton woidt geiegeld elke 2de diiis
dag van de maand als volgt . 19
uui V ilv OOI de in « De Gouden
Voorn », 20 uui Weerde, foekonist
straat 8
lel
0 l 5 b 2 1 j 7 , 21 uur
k inipenhout bij J
Schoevaeits,
\ o o i t s l r a i l 14, gestait wordt op 11
juni a s

OOST-YLAANDEREN

Buizingen - Huizingen

Aalst

AFDELING GESTICHT
D t / e nieuwe ildeling de ilstc
hield
h lai
stiehtingsveii, iderin),
op 17 dc/er De viienden Reimond
\ andenberghen t n liiul Denaevcr
weiden verkolen tot i t s p voor/it
tei en sekret ii is van de aldeling
Op 31 mei
giote volksvtrgade
ring m /aal « Welkom », Bui/ingLii
met alle m i n d i t u i s s e n

UITSLAGEN
VERKIEZINGEN
üj) het aiiondisstmentssekiela
naat, K e i k s t i a i t 9, Aalst, liggen de
gedetailleeide
verkiezingsuitslagen
ter inzage, alsmede de tabellen
met de n i a m s t e m m e n jjer telbu
leel en een kaart met het t h
\ olksunie slemmen vooi de K a m t i
jier gemeente
De bestuui sleden t n de kandida
ten kunnen deze uUslagen op het
sekietariaat
komen
raadplegen
Ook wolden de bestuursleden en
d t belangstellenden vei zocht hun
opmeikmgtn over d t gesch-itte t h
sthiiftthjk a \n het sekretaiiaat
mee te delen Dit zal het Studie
centium in s t u t stellen verder vei
betelingt 11 lan deze kaait aan te
brengen
ZANGFEEST
t e n autobus wordt ingelegd naar
het zangltest te Antwerpen op zon
d i g 2b niei a s
/ o vlug mogelijk inschrijven «De
Vntndschap »
Fnjs 8 J Ir looi inbegrepen Ver
trek te 9 uur op de markt en te
lug ten laatste te 21 uur

Meise - Wolvertem
bESTUURSVERKlEtlNGEN
De uitslag dei op 7 mei gehou
d t n bestiiuisveikie/ingtn
luidde
als volgt vooi/ittei W Van Camjjtnhout, I ondel/eelse steenweg 55
Meisc ondervooi/ittei J Van den
l>iande, Nerom 1b, W o h e i t e m , se
ki et iris J N ergaelen, Kapcllelaan
148, Meise, penningmeeslei
I Di
nies, Neiom 10, Wolvertem en pi o
1 aganda F Wellens, \ Dooilici
laan 75, Mtise
J Van den B i a n d e vertegen
woordigt de aldehng op de ai ion
dissementsraad
Algevaardigden per vveikstreek,
die het bestuur bijstaan :
Wolveitein . O
De Bru>n,
Merclitemse steenweg 81, Wolver
tem
fVerom
W Van den Biande,
Nerom 12, Wolveitem
Weldode
E VAW Accolejen,
Nrtifvk-n 13, Wolverttm
Ro fin en Mcnsegem
H De

Erembodegem
NAAR ANTWERPEN
Zondag 26 mei : ovei winningsbe
toging te Antwerpen en bijwonen
VI Nat Zangfeest Liembodegem
zal zorgen voor een sterke afvaar
diging '

BESTUURSVERKIEZING
De vtikieziiig v iii het nieuwe af
delingsbestuur gaat dooi op dinsd ig
2's mei tussen 20 en iZ uui in t a l e
Ki istoUel,
Hundtlgemsesteenvveg
302 te Lttlebeig Allt Itdeii weiden
i t t d s a.ingesthieven om hun kan
did iluui te stellen,
achleibhjveis
kunnen nog tot 21 tlezer t e i t t h t op
litt sekitlari lat, Oudstnjtleisstiaat
D tt G t n l b i u g g t Aangtzitn de ge
11,/1 il van het tafe van il 20 uui
vooi on/t ifdeling is v ooi behouden,
v t i / o t k t n WIJ on/e Itdeii /o tali ijk
imj,tlijk aan de vcikie/iiigen deti
tt n t m t n Dt stembiievtn woiilen
tti jilaatse uitgeieikt, w t g t n s het
i,ioteie ledena.mtal is een bijkomen
de |)I i lts van bestuuislid ojien vei
klaiid

Kerksken
SOCIAAL DIENSTBETOON
Ui bain De Grave houdt zitdag
voor sotiaal dienstbetoon te Keik
sktn elke 4de zateidag van de
m i ind te 1^ uur ten hui/e van
l-dvv De Kegel B t i g 112, le Keik
sktn

Merelbeke
BEDRIJFSLUITING
Dank /ij htt k o i d a i t ingiijpen
V m het aldelingsbestiuii en d t hulp
hen d i a i b i j geboden dooi volksveit Leo Wouters, seiiat Baeit en
piovincieraadslid \ an Ooteghein,
/ijii ook de beide sindikaten lut hun
kiaani geschoten om tie vveikgele
gtniitul van dt arbeideis uit het
met sluiting bedieigile bediijl « Wi
mal » te bestliutltn Lens te meer
weid de belangiijkheid van de
V l.iamsnationale jiartij bewe/en op
tit dooi ons btlegtle vooihchtings
vtig.ideniig voor d t weiknenieis
V in het middelgroot btdiijl d i t
tt W im II » IS, waren M man ojige
komen van de b4 weiknemers die
1 t t lelt
GEMEENTEPOLITIEK
Het C V P-gemeentebestuur van
Meielbeke met baron F Veihaeye
als bui gei vader h t t ft ook de Volks
unit als drijvende motor nodig Pas
14 d igen nadat de aanklacht m ons
blad <c De Weerg dm » verschenen
was over de wanordelijkhtid en de
/eei slechte toestand van de G Ge
/tUelaan, waren de genietntearbeideis lan de slag om daaiin verbetering te brengen Ook de baionburgemtester zit niet de daver op
h t t lijl tegen de gemeenteveikiezin
gen van 1970
SOCIAAL DIENSTBETOON
ledere dmsdag houdt Peter De
wit /itdag ten zijnen hui/e. Roden
b'Hchlaan 8 t-g, voor gans het kan
ton Oosteizele N i teltfonisthe af
spiaak op ni 52b779, komt n i t n ook
op andeie dagen t t i e t h t , altijd e t h
tei van 20 iiiii at

Nevele • Landegem
VERKIEZING
Op wotnsd ig, 5 juni, in cafe « De
Roos » ledenveig ideiing vooi het
veikie/en van een btstuui voor 'le
afdtling Nevele t n eventueel voor
L mdtgem
Kanditlatinen vooi 30 mei opstuien aan A Lootens, C Buysseslr 1 it te Nevele

St-Niklaas
VOLKSUNIEJONGEREN
NAAR A N T W E R P E N
Zondag 26 mei 19b8 overwinnmgs
totht en meeting v in de V ü te
Antwtijien Vujo en VISSU verzam t l t n te Antwerpen in de iNationa
lestiaat Btgin van de ojnocht te
10 UUI 30
's Namiddags Vlaams Nationaal
Zangfeest
DOKUMENTATIECENTRUM
Aitiktls uil d igbladcn, w t t k b l a
d t n of tijdsthnlttn i v iii binnen
en builenlandst politiek zullen wor
den verzameld en gerangschikt
naar ondeiweip Leden of simjia
tizanten die hun dagblad of ti|d
stlinlt n i lezing hiervoor willtn tti
btsthikking stellen nemen kontaUt
op met Wim G e e n n t k , Wegvoe
nngstiaat 111

F O T O EN
DIA W E D S T R I J D
1 ijdens de koniendt /omei maan
den /al een wedstrijd vvoiden uitgeschieven voor foto en chalief
hebbers Tenia
« Humor iii de
politiek » Meei nieuws \olj,t
VOETBAL
K iiidida.it - voetballiefhebbers
VOOI vriendenmatchen geven hun
n i im op bij Piet De Cock, P a i k
la Hl b9

20 uur 30
in het Breydelhof te
Brugge, eerste studie- en debatavond over dit ondtrwei j), o l v . ,
Guitlo Gielen, hd van de Nationale
Jtugdiaad
Dit is het eerste van 3 werkstukken tilt tijdens het komend weiklaai V in if seiitenibei /uilen vvoiden
i,epiesteeid Ook met leden welkom

Diksmuide
NAAR A N T W E R P E N
Zond ig 2b mei wordt een autobus
ingtlegd m a i het /angfeest te Antvveipen Vertiek om 8 uur aan het
Vlaams Huis te Diksmuide
Fiijs 100 fr toegangskaan niet
inbegiepen Insein ijvingen in het
Vlaams huis, IJzerlaan 83

St Amandsberg - Oostakker
BESTUURSVERKIEZING
O n / e leden woitltii vnendehik
v t i / o c h t een nieuw aftlehngsbe
stiiui te veikie/en op dinsdag 11
juni tiisstn 20 t n 22 uui in tafe StAm ind, Antweijiststetnweg 119, te
Si \ m indsbtig
Kandidaluien te /enden vooi 4
juui i lil A t h Behiels
Di Eiii
Maevenssti lat 40 te St Auiands
beig, tel 28 18 07
Dt k inthd iteii woiden nog bekend gemaakt Beste sti ijdgenoten
we rekenen op uw sti|)te iinwe/ig
heid

Kortrijk
BESTUURSVERKIEZINGEN
VooilojMge agenda voor het arlondissement Koitnjk :
Bestum sv ei kiezing afdeling W e velgeui (gemeenten Bissegem, I uiwc t n Wevelgtm) • 28 mei, bestum sverkie/ing afdeling
Menen
(gemeenten Rekkem en Menen) 29
iiiti, bestuursverkiezing
aldehng
Koitnjk (gemeente Koitnjk) • 3t
iiiti , bestuuisverkiezing afdeling
Kiiuine (gemeenten
Bavikhove,
Hulste K u u r n t en Lendelede)
31
niti kooptatie in de arrondissenientsiaid
15 juni, veikiezing arlondisstmenltel btsUiur . 12 juni.

Waarschoot
VLAAMSE VRIENDENKRING
Zomlag 26 mei : Vlaams Nationa il Zangfeest te Antwerpen
120 fr zitplaats inbegiepen De
bus veitiekt op het Doi p te 9 uur
30

NAAR A N T W E R P E N
Deelname aan de overwinningstotht van de Volksunie en aan het
^1 lams n itiimaal zangfeest
liketlen lan 100 li voor de autocarlets na ir Antvv ei pen zijn te verkrijgen in lokaal 1302, August Reynaeitstiaat 9, Kortrijk Vertrek o p
het St houw burgplein te 7 uui 30.

WEST-YLAANDEREN
Brugge
, KADERBLAD >
EN
. VLAAMS GEMEENTEBELEID .
Het kaderblad kost 2D fr voor de
k«ft plus 80 fr per jaar (Voor nieu
we abonnementen 2 x 80 fr stoiten
voor 1967 en b8) Stoiten op F R
14 7b 97 van Volksunie, Brussel 1
Het « Vlaams Gemeentebeleid i>
kost 100 fi te storten op F R 51 40 69
van J foifs, Heikant, Bellaar Iedere afdeling moet daaivan in het
be/it zijn

Menen
BEST UURSVERKIEZING
Woensdag 29 mei, besluuisv ei kiezing voor de aittehng Menen Rekkem, tussen 18 en 22 uur, op vertoon V m de idtntiteitska ii t, in het
Visseishof, Guido Gezellelaan 137.
Alle leden weiden verwittigd over
de modaliteiten, niotht om een o{
i n d t i e reden een hd niet m g e h t h t
zijn, gelieve onmiddellijk het sekrel a n uit te vtiwltigtn, Wahisstiaat
70 I el 524 44

A N T W E R P E N 26 MEI
Alhotvvcl getn s]>tti ilt t a i woidt
in},eltgd naar de V U overwin
niiigstocht te Antwerpen, worilen
•ille leden en simpatiz mten uit het
a r r Brugge i o r h o u t tussen 10 en
10 uur 30 verwacht op de Groenplaats te Antvv ti pen
Afdehngsvlaggen en eventueel
spandoeken
dienen zekei vollalhg aanwezig te

EEN GEZELLIG SAMENZIJN
V\oidt gepl md
l>eisonen die ons
de de kiesstrijd,
kei s, kolporteurs,

vooi de tali ijke
hielpen gedureno a telleis, plakenz

ZIJIl '

LOKAAL

LEDENWERVING

J indehjk zal de Volksunie Menen
binnenkort over een eigen lokaal
btsthikken, centiaal gelegen
De
grote vooi uitgang der jongste verkiezingen te Menen wettigt zulks.
Aldus krijgen de Vlamingen uit de
5,iensstad een eigen tiefpunt Nadei nieuws volgt spoedig

De afdelingen die nog niet heb
ben afgeiekend, worden er aan hermneid dat het 5 vooi 12 is oiii de
letlenhtinieuwingen bij de
an
penningmeester, Hendi ik Monleyne, al te tekenen 'leleloonnunimer
157 W Adres
August Bontestraat
13, St Michiels (achter het keik
hof) Rekening van het ai i Bi iigge
7408 bij de Kittlietbink - Biugge
( F C 178528)

LIDMAATSCHAP
Sommige lezers van Wij zijn nog
geen hd van de Volksunie en wensen dit te worden Bijdiage voor
een hoofdhd : 50 fr, student hd 30
Ir en bijlid 20 fr Richt u tot d e
bestuuisleden of het sekietariaat

GELUKWENSEN
Aan iiievi en j j i o v m t i e n idslid
m r Guido Van In, bij de geboorte van een vijlde telg, gekeistend
Veerle

Oostende

ORGANIZATIE
DIENSTBETOON

ADRES

Vrijdag 7 juni a s te 20 uui m
het sekietaiia it, Brcjdelhof
te
Btiigge
bijeenkomst vooi de verkozen m a n d itanssen (volksveitegeiivv OOI diger, pi ov inciei aadsletlen
t n gemeenteiaadsleden) en de afdelingsv t l antvv ooi dehjken vooi ditnst
betoon, o l v van de aii veiantw
Rivniond Revnaeit
Bespicking van de nieuwe taak
V tl deling en de organizatie der zit
d.igeii
ledeie afdeling dient
veitcgtii
woordigd te zijn

GEMEENTERAAD

Voorheen
beschikten wij over
een postbusnummer
Dit
weid
ihans opgezegd, zodit voortaan alle bnefwisseling kan gezonden worden aan h t t s e k i e t a i i a i t p a
J.
Veihaeghe, Prinsenlaan 48
lel.j
744 J 2
I i?o van de Weghe interpelleerde
einde ajMil het schepenkollege nopens de onsociale piaktijken van de
veitniging « Oostende Bad en
Sti ind » bij de vei hui mg van
stiandpla itsen, en tevens over de
taalwelovei ü e d i n g t n die er plaats
V inden

AKTIE BRUSSEL
Dt VU III Brussel voeit in ju
ni e t n brieven en adiessenslag om
nog vei der dooi te bieken
Geviaagd woidt (in d t eeiste
pi lats van de afdchngs bestumsle
dtn)
1 dat ons blieven geviaagd
vv oi den om aan familie of v i itndeii
in een \ a n de 19 Biusselse gtmeenten, toe te stuitii 2 ofvvtl dat U
ons adi essen van deze peisonen op
geeft W I J sthiijven ze dan /elf aan
R l t h t U tot . V U a n Biugge
loihout, s e k i e t i n a a t , Invalitden
h u i 1, Hcist, tel 0>0 527 10

VUJO
Tei lang zal overgegaan wortlen
tot de stithting van een afdeling
dei Volksuniejongeren In dit verband weid het bestuurslid Roland
D t s n e r t k ver/ocht v ooi bei eidende
kontakten op te nemen Hopelijk
kan thans spoedig gestait woidei».

VOLKSUNIEJONGEREN
STUDIE JEUGDBELEID
Vi ijdag 31 mei a s (niet op 24
mei zoals eerder medegedetld) te

|

MOTIE
O n / e afdeling pubhceeitle een
motie waai in sjnipatie
betoond
weid niet de twee stadsbedienden
die herrie kiegen omdat ze de belgische taalwetten
toepasten !
levens werd het schepenkollege
j,tlaakt omwille van zijn lakse en
onduldbare houding t t i z a k e

WIJ

23

EEN WONING DIE OOK IN 'T JAAR 2000 AKTOEEL EN MODERN ZAL ZIJN!!!

EHN sfaapkamer

DRIE slaapkamers

TWEE slaapkamers

of ZELFS MEER

ONZE APPARTEMENTEN ZIJN ENIG!!! WAAROM?
ZIJ LIGGEN in de onmiddellijke omgeving van het prachtige kasteel

3"^ hun UITZONDERLIJKE BRANDBEVEILIGING en ISOLATIES : bereik-

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

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

Antwerpen, nauwelijks enkele minuten van Centrum, nieuwe Schelde-

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

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

warmteïsolatie.

hun M I N I M A L E ONDERHOUDSKOSTEN : zoveel mogelijk materialen
die geen enkel onderhoud vragen werden voorzien. Ultra-modern cen-

4'

een NOOIT GEZIENE AFWERKING : gezellige dekoratieve hal! bevloerd

trale verwarmingssysteem met warmwaterbedeltng en debietmeters... U

met grote marmertegels twee automatische liften voor 5 personen,

betaalt slechts uw verbruik.

brievenbussen, bellen, boodschapkastjes, alsmede bel aan privédeur«

Prachtige vloeren : parkef - keramiek - rode tegels - tapisflex - marmeragglomeraat enz... Scandiaflexbaiken en thermopane !n 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 keuken en badkamer - afloopputje op terassen - silex dallen in voorhof - gemeenschappelijk antenne, enz...
Zelfs een GEMEENSCHAPPELIJK SAUNA IS I N DE PRIJS BEGREPEN !!!
Z i j KOSTEN SLECHTS van 625.000 F af (kosten inbegrepen) en kunnen verhuurd worden rond de 3.000 F, dus, niet alleen een veilige belegging maar ook een goede opbrengst... uw verzekering tegen devaluatie : een eigendom stijgt steeds in waarde l ü
U kunt eigenaar worden mits slechts 200.000 f in handen, daarbij kan U nog premiegerechtigd zijn : 60.000 F + 20 % per kind
wat uw nodige beginkapitaal reduceert tot 140.000 F.

OOK I N 'T HARTJE V A N GENK « Residentie Middenstand » 3 zeer luxueuse 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 CENT aan DAMPOORT op Antwerpsesteenweg, Residentie Van
Maerlant en Servaes - 2 residentie's die inzake standing, als residentieel gebouw enig zijn. De kwaliteit van de uitvoering alsmede de rijke 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
«yww',»#«.»»^jj^gj^||yi'B^
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN
ANTWERPEN
Meir 18
tel. 0 3 / 3 1 . 7 8 . 2 0

GENT

Onderbergen 4 3
tel. 09/25.19.23
tel. 09/25.94.69

GENK
Winterslagstr. 22
tel. 011/5.44.42

H.W.

LEUVEN
Brusselsestr. 33
tel. 016/337.35

ASSER ZIET DE "REVOLUTIE"

^>Ts>

.----—-'

K^M- ' ^ V ^ - ' - r ? Hanengevecht

Hij studeert

Frans student

Heuvel 813, Dak ï o heette het
ding in het inlands bargoens, was
weer een prachtig stukje gezuiverd
land... vietkongvrij, bakterievrij om
zo te zeggen, er leefde immers niets
meer. Zelfs de bomen hingen aan
flarden, misschien wel de zandkorrels. In zijn zware gevecht'Jkledij
dacht Clem Pettet aan zijn voorwaarts-pozitie in het rugbyteam
van de San Fran University... Dat
was ook oorlog, elke wedstrijd een
oorlog, een oorlogje dan. Zo leer ie,
de business.
Clem behoorde tot de t.i'aalf die
de top moesten nemen. Geen heldennummerfje
(de VC-mortieren
waren vooraf grondig gebombardeerd, een drie \iur lang bang-bang
koncerto). al bij al toch ook geen
gezondheidswandeling want met
die kleine, gele smeerlappen weet
je nooit (had z'n goeie vriend Joe
Ropallo, een zwarte rugby-jongen
uit Harlem, niet gewoon tegen een
leeg bierblikje getrapt... en was hij
daardoor niet in brokken de lucht
ingevlogen, door een achteloze
trap ?).
Het wa.s .sat. Trippelt die op de
mijn liep. Clem hoorde het niet
eens ; een boem meer of minder,
verder of nabijer, het maakt geen
merkelijk verschil. Hij had alleen
de witte steekvlam en het stof gezien. In de helikopter naar Da
Nang kwam hij even bij het bewustzijn. Ze hadden het stuk metaal al uit zijn slaap gehaald en in
het borstzakje van zijn battle dress
gestopt... het zou een mooi soevenir zijn had de verpleger gedacht
(je kon USSR duidelijk in het .staal
geperst zien en de girlfriends at
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home zijn gek van die dingen, vooral als ze uit het beloved body komen).
Het air-conditioned, militair hospitaal bij Saigon lijkt op een lu.\ehotel, ten minste als de Vietkongmortieren de elektriciteitscentrale
niet stukschieten (wat gemiddeld
eenmaal per drie weken gebeurde,
gewoonlijk zonder doden, behalve
dan de kerels in de stalen longen
en die waren toch al bijna dood).
Toen Clem twee dagen na het gebeuven op hill 84.3 weer ontwaakte,
zag hij niets dan een prachtig zuiverwit waas. « Je bent erdoor, fella », zei de zachte meisjesstem
naast hem, « je bent erdoor ». Het
duurde uren eer Clem besefte door
wat hij wel door was, en zelfs dan
wist hij het nog niet helemaal. De
hoofddokter, kolonel Carrigan, vertelde het hem : een brok Russian
made (met de nadruk daarop)
Vietkongmetaal was in zijn slaap
gedrongen en had een stuk of wat
niet zo onbelangrijke zenuwen geraakt. Daarom moest het nervous
system nog een tiental dagen op
rust (platliggen met een gaasverband voor z'n ogen) en dan zou hij
weer de oude zijn (in dienst van
ouwe Uncle Sam, de westerse beschaving en de demokratie die
Vietnam eerlang, eerder lang dan

eer maar beter laat dan nooit, zou
leren waarderen).
Tien dagen was een optimistisch
schouderklopje geweest ter versteviging van de mental strenght. Na
drie weken mocht Clem voor het
eerst zonnen op het terras. Hij
voelde zich fijn en opgewekt. Het
verband bleef rond zijn hoofd en
voor zijn aangezicht, maar elk
ogenblik dat hij wakker was (wel
achttien uur per etmaal) lag hij
met de ogen wijd open. Én genoot
van het zien maar niet zien, vooral op het terras.
Eigenlijk jammer vond Clem,
want bij elke aanval reden de verpleegsters zijn bed vanop het terras de kamer binnen. Dan voelde
hij een vreemd en heerlijk leven in
zich. Het temperatuurverschil tussen het zonwarme terras en de
koelte van zijn kamer deed in zijn
lichaam opwindende dingen gebeuren, een soort van heel gevoelig en
sterk lijfelijk leven. Vooral het kijken werd dan prachtig. Als hij op
het terras met de ogen opengesperd in het witte verband lag te
staren naar die kleurrijke ontbinding van het zonlicht doorheen de
gaasvezels, zag hij dingen die hij
nooit eerder gezien had : een
prachtige bewegende kaleidoskoop
van een groots, asbtrakt leven. In

voor

oogarts.

anno 1968

de schemer van zijn kamer kreeg
dit leven andere tonen... tonen vol
nuances van een diepe, vergeestelijkte droomwereld.
Clem wist dat hij er verslaafd
aan werd (vanwaar kwam de marihuana aan het front en de morfine, van Ho of van Westmoreland ?). Hij sliep met tegenzin en
zelfs in die slaap verlangde hij
naar de euforie van het kijken, het
staren, het zien... het Grote Absolute Zien, het doorgronden, het
blinde maar toch vizuele aanschijn
van de omvangloze,
vormeloze
waarheid.
Die avond zei kolonel Carrigan :
« Bï'n beste Clem, morgen mag het
spul van je ogen. Je krijgt een
maand herstelverlof op de Filippijnen. Proficiat, je bent een kerel
van staal ». « Kolonel », zei Clem,
« ik heb alles al gezien. Zonder
verband honderden doden en een
volk waarvan 16 % van de kinderen verminkt zijn. Met verband heb
ik in de samenleving van de molekulen gekeken, in de primitieve essentie van het leven ». « Kerel »,
zei de kolonel, « slaap nu. Je hebt
twee maanden frontsoldij tegoed,
plus je verlofgeld en je gekwetstenpremie... op de Fillipinos zijn de
vrouwen mooi ».
Clem scharrelde in zijn ziekenkamer. Zonder verband had hij het
onmiddellijk gevonden. Hij wilde
het verband niet van zijn ogen rukken. Hij bezeerde zich tweemaal.
Toen vond hij in zijn battle dress
in de kast wat hij zocht. « Ik wil
zien », stamelde hij. Met twee korte
bewegingen stootte hij het mes in
allebei zijn ogen.
NIC.

