
STORM! 
Schrik hebben van de storm

wind ? Doen alsof er in Europa 
niets volop aan het gisten is ? De 
bezetters van de V.U.B, of de volks-
iVergaderaars van de R.T.B, voor zot 
iverslijten ? En dan rustig gaan sla
pen, met de spaarcentenkous onder 
de matras en een gezond gesnurk 
dat hel voorrecht is van de recht-
iVaardigen en de overlevenden ? De 
ordelie\ enden per definitie, die zich 
niet eens afvragen wat voor orde 
ze eigenlijk leven. 

Neem nu de bezetters van de 
iV.U.B. Het is niet omdat er een aan
tal onverantwoordelijke kwibussen 
onder zitten en omdat er een kei
harde anarchistische en trotzkys-
tische stootgroep aan het werken 
is, dat de zaak met een schouder
ophalen mag worden opzijgescho-
ven. Wie eventjes het lijstje van de 
beheerders der V.U.B, overloopt, 
zal moeten toegeven dat het een 
potsierlijke verzameling is \nn eer
bied waardigen die zeer veel van 
geld en hun persoontje houden en 
daarnaast misschien ook wel van de 
universiteit, niet omdat ze jonge 
mensen moet opleiden maar omdat 
het een universiteit « van ons ge-

' dacht > is : réservoir voor de nodi-^ 
ge brains waarzonder men het 

(«dommage, ma chère ») in de za
kenwereld en in de politiek niet 
kan stellen. 

De folkloristische I^ucien Coore-
mans, groot heffer van geuzepinten, 
burgemeester van Brussel en zelfs 
prolcssor in de joernalistiek ! De 
namen van enkele der 200 families : " 
Frére, Boel, Solvay, Anspach. Dat 
de studenten aan deze verzamelaars 
van eretitels en centen het recht 
ontzeggen om te beslissen lijkt ons 
nogal logisch ! 

Neen, de dwaze — én gevaarlijke 
•— bcgeleidingsverschijnselen van 
de revolte mogen ons niet blind 
maken voor de essentie. En de es
sentie is dat een establusUmenf. 
sinds altijd aangevochten door het 
vlaams-nationalisme. tans de wind 
.van onder krijgt . 

Veel beter dan in de luwte te 
gaan schuilen : er voor zorgen dat 
de wind de goede richting heeft. 
Eii laat het kaf maar waaien I 

Terwijl beneden onze zuidergrens 

een revolutionaire stormwind is opgestoken 

die ook bij ons al wat stof begint op te waaien, blijven 

onze grote staatslieden zich verder vermaken 

met hun ijdele schimspelietjes. In de gegeven 

omstandigheden schreeuwt de toestand 

als het ware om een regering ; 

zelfs de franse chaos echter is niet bij machte, 

onze nationale pokeraars te storen bij het kaartspel 

waaruit zij hun bekrompen profijtjes denken 

te halen. Na twee maanden is het nog niet eens 

zeker, welke richting het zal uitgaan. 

Want zoveel is duidelijk dat Van den Boeynants 

met een begerig oog heel de tijd is blijven uitkijken 

eerst naar andere en nu naar bijkomende speelgenoten. 

Of ze echter zullen komen ? 
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ZE» ZIJK HET WEER 
EENS A A N HET DOEN 

Inmiddels is het toch mogelijk, een 
der dominanten \ a n de kri/isix:iiode 
eens in de kijker te zetten : de oiusicl-
Icnd lamentabele houding \ a n de \laani-
se C\ 'P . ./Vis men ziet welke ondcrweipeii 
\ ' an den Bocjnants niet ^ijn socialisti
sche gespiekspartners behandelt en hoe 
hij Ze bcnadcit , dan is men zelfs geneigd 
zich af te \ ragen o£ er nog een \ laam,e 
CVP bestaat. 

De Voerstreek ? Maar het \crzct ic"cn 

de roof e r \ an moest komen van de 
\ laamse socialisten, vooraleer een De 
Sacger (medeopsteller van het plan 
V.d B. noia bene !) als een gcschiokken 
we/el begon te piepen. 

Brussel ? In alle gemoedrust stelt Van 
den Boe)nants voorop dat het (i ckono-
misch gebied Brussel » de ganse pro\in-
cie Brabant moet omvatten. Maar het 
\erzet tegen dit groot-brussels imperia
lisme moest van de nijvelse Walen ko-

De C.V.R 
De C.V.P. doét het! h e e f t 

een 

In het C.V.P.-programma vindt U Uzelf 
terug. Het regeringsbeleid van morgen 
kan uw beleid zijn. Laat uw stem rege-

men, teiwijl de vlaamse CX'P-ers deden 
alsof hun neus bloedde. 

\ 'rijheid van de familie\ader ? Sinds 
altijd de droom en sinds weken een ofii-
cieel s tandpunt van de formateur. In een 
nieuw kleedje : de zogenaamd tweeta
lige scholen. Deze scholen zijn de gas-
ovens voor de vlaamse kui tuur te Brus
sel, want zij zullen alleen en uitsluitend 
dienen om ^laamse kinderen te ver
vreemden van hun afkomst en hun volk. 
Maar de vlaamse C\ 'P gebaart van 
krommenaas. 

Artikel 38-bis ? We hebben tijdens de 
verkiezingkampanje voorspeld dat di t 
monster, opgefokt om de vlaamse meer
derheid in het land op te vreten, terug 
zou losgelaten worden. Het is nu zover; 
het beginsel lag van meet af aan vast en 
de diskussie ging alleen maar over de 
toepassingsmodaliteiten. En de vlaamse 
CVP doet alsof ze op de maan woont. 

Kultiueel kollege voor Brussel ? En 
de nederlandse kui tuur te Brussel on
der de rechtstreekse en permanente 
voogdij \ an franstaligen plaatsen, om ze 
zachtjes de keel te laten toeknijpen. 

Maar de vlaamse CVP-ers zijn zich 
van geen kwaad bewust. 

Uitbreiding van de briisselse agglo
meratie na 1975 en ondertussen voor
bereidingen van de anneksatie. Geen en
kele vlaamse CVP-er blijkt er zijn nacht
rust — of zijn ministerportefeuille — 
voor te laten. 

Het ontbreekt nochtans niet aan waar
schuwingen. Het Verbond \an het 
Vlaams Overheidspersoneel noemde de 
plannen van de formateui een janbocl 
« met alle nadelen van federalisme zon
der de voordelen van unitarisme ». Het 
Vlaams Komitee voor Brussel, de Vlaam
se Volksbeweging, de Ekonomische Raad 
voor Vlaandeien en noem maar op maak
ten een waslijst met bezwaren en eisen 
publiek .Maar de \laamse CVP is pot-
doof langs die kant. 

En een deel van — om niet te /eggen 
de hele — vlaamse pers van CVPstiek-
king doet of ze Min al die dingen niets 
afweet en speelt de groie komedie, het 
grote boeienbediog mee 

Het esi.iblishmcnt hccli alle hens aan 
dek geiocjien in een kiampacluige po-
aiiig om dooi een paar schamele sdiijn-
locgevingcn de unil.iiic essentie te led
den. Maai lukken zal het niet 1 
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ONTBINDING VAN Y.U. ? 

In het C.V.P.-orgaan « De 
Stem \an het Volk » pubUceert 
de voorzitter van de vhvani'-e 
CV.P., senator Vandekerckhove, 
een ontleding van het kiiltureel 
federalisme zoals het opgevat 
wordt in het plan van formateur 
Van den Bt)e,\nants. 

ilïi besluit o.m. dat de taalpar-
tiien (V.U. en F.D.F.)) deze her
vorming met grote vrees tege
moet zien, dat de grondslagen 
van hun bestaan zelf worden on
dergraven. 

Ik heb de indruk dat wat be
treft de V.U. senator Vande
kerckhove zelf niet gelooft wat 
hij schrijft, dat hij zelf wel weet 
dat we met het plan V.D.B, nog 
heel ver verwijderd zijn van waf 
hij in zijn besluit beweert en 
dat hij nu al de verdediging op 
zich neemt van de weldra ander
maal « hertoginnedalende > 
Vlaamse C.V.P. 

Wat de overheveling van Leu-
ven-Frans naar het hartje van 
Wallonië betreft, zou volksver
tegenwoordiger Cojjpicters on
middellijk na de aanstelliiig van 
een nieuwe regering (als die er 
komt) opnieuw zijn wetsvoor
stel moeten indienen, om de 
weekdieren van de vlaamse 
C.V.P. te verplichten uit bun 
schelp te kruipen. 

P.D., Brussel 1. 

met 62 % Vlamingen en 34 % 
Walen. 

Voor iedere 100 fr. in België 
uitgegeven, wordt dat voor 
Vlaanderen .')0 \'r. voor ()2 ^̂  in
woners, voor Wallonië 50 fr. 
voor ;i4 % inwoners. 

Een voorbeeld van verdeling : 
de jaarlijkse statistiek wijst dit 
jaar uit, dat in radio en T.V. de 
jaarlijkse gelden voor 7.5 "/o door 
Vlaanderen betaald worden. Hier 
worden <le gelden paritair ver
deeld ; van de vlaamse bijdrage 
ontvangt de R.T.B, dus 25 %. 

En wat krijgen wij daarvoor 
in de plaats ? 

Vlaamse artiesten krijgen nooit 
de gelegenheid voor de H.T.B. op 
te treden, \laamse platen en kui
tuur worden er angstvallig ge
weerd of afgebroken. Meer dan 
tien jaar worden er in T.V.-films 
vlaamse onderschriften gevraagd, 
maar nog steeds niet gekomen. 
Wij betalen toch ook voor deze 
instelling ? 

Dit is een voorbeeld van ge
lijkheid. Zo is het in de rege
ring, in het leger, in diploma
tie en alle hogervermelde instel
lingen. 

Men heeft uitgerekend dat in 
1980 de bevolking in België voor 
75 % uit Vlamingen zal bestaan. 
Als nu het pakt Vanden Boey-
nants er door komt, dan staan 
wij er slechter voor dan in 1830. 

Is dat demokratie ? 
Vlamingen, laat ons zo afspre

ken dat wij het niet zo ver zul
len laten komen. Die macht heb
ben wij. als wij ons niet laten 
verbrokkelen. 

J.B., Schoten. 

PARITEIT 

Het nationaal pakt Vanden 
Boejnants is uit de bus geko
men. 

Moet dit dan de evenredige 
verdeling worden tussen de twee 
taalgemeenschappen waar wij 
138 jaar op gewacht hebben ? 

Wel bedankt. Vanden Boey-
nants, maar dat nemen de Vla-
niingen vandaag niet meer. 

Pariteit, pariteit en nog eens 
pariteit voor alle verdelingen, 
met 62 % Vlamingen en 34 Vo 
Walen (2 % vreemdelingen). 
Pariteit voor ekonomisch beleid, 
diplomatie, wetenschappelijk on 
derzoek, het leger, de regering, 
kultuurgemeenschap, expansie-
vetten, postuntvangerijen, radio 
en t.v., openbare diensten, hoven 
van beroep, dienst voor buiten
landse handel, fonds voor school
gebouwen afhangend van het 
ministerie openbare werken, mi
nisterie volksgezondheid en ge
zin, nationale maatschappij voor 
beroepskrediet, spaarkas, natio
nale opvoeding en noem maar 
op : dat alles broederlijk delen, 

ABONNEMENTENSLAG 

Wie C.V.P.-kranten als « Hel 
Volk » leest, ziet vlug in dat de 
partij van mijnheer Houbcn 
reeds daags na 31 maart volop 
begonnen is met de voorberei
ding van de volgende verkiezin
gen. Het is duidelijk dat die he
ren met alle middelen zullen 
pogen de publieke opinie te be
ïnvloeden : dubbelzinnige titels, 
verdachtmakingen, gejuich over 
de C.V.P.-moed, 1-of voor de 
C.V.P.-oplossingen enz. Met kor-
rekte voorlichting of elementaire 
zin voor waarheid zal dat soort 
super-demokraten natuurlijk he
lemaal geen rekening houden ! 

Daartegenover staat de V.U., 
die haar standpunt over de ak-
tualiteit hoofdzakelijk langs 
« WI.I 3> moet verspreiden. .-Ms 
de vlaams-nationale partij ver
der wil uitgroeien, zal het aan
tal « WI.I »-le7ers (proportioneel 
gezien) in dezelfde mate moeten 
toenemen als het aantal V.U.-
kiezers. Daarom is een grote 
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abonnementenslag dringend no
dig. Laten we er niet mee wach
ten tot morgen ! 

N'.N., Leu\ en. 

DE VOER IN GEVAAR ! 

Na Collard stelde ook forma
teur Van den Boeynants voor, de 
Voerstreek terug naar de pro
vincie Luik over te hevelen. 

De Bond der Vlamingen van 
Oost-Bcigië en het Overmaasblad 
« (Irenzen Open >, die zich nu al 
jaren inzetten om het neder-
landse deel van Overmaas voor 
onze taalgemeenschap te bewa
ren en om op dat kruispunt van 
kuituren banden te slaan met 
duitse en franse taalgemeen
schappen door wederzijds be
grip, verdraagzaamheid en ver
ruiming als een bewuste opgang 
naar een éénwordend Europa, 
protesteren met klem tegen dat 
onverstandig voorstel \an z.g. 
staatslieden. 

De Voerstreek is een neder-
landstalig gebied : de taal van 
de kerk, die er wijselijk nooit 
toegaf aan de dwaze schomme
lingen van de burgerlijke admi
nistratie, bleef er steeds Neder
lands. Alle 4.000 inwoners, ook 
de z.g. frankofunen, zijn er ne-

derlandstaligen. Slechts een 20-
tal ingewckenen zijn er Walen. 

De ))ro\incie Luik heeft vóór 
1 september 1963 (datum van de 
laatste administratie\e overheve
ling van de Voerstreek naar Lim
burg ; reeds lang voordien wa
ren belastingen, kadaster, bossen 
en wateren naar Limburg over
geheveld omdat Luik er geen weg 
mee wist) zich nooit veel bekom
merd om de zes niet-waalse 
Voerdorpen. 

Sinds 1830 is de grote fout van 
België in heel Overmaas : boven 
de germaanse dialekten werd 
nooit stabiel een germaanse kui
tuur- en onderwijstaal geplaatst 
(in de Voer gebeurde dat enig-
zins na 19,30). België heeft steeds 
getracht Overmaas — en sinds 
1919 ook de nabije Oostkantons 
— te verfransen. Die verfiansing 
dient op te houden. Eerlijke 
mensen aanvaarden die natuur
verkrachting niet. Het taalpro
bleem in Oosf-België kan slechts 
opgelost door de vorming van 
een nederlands-duits arrondisse
ment-rijksgebied (zie Overmaas
blad « Grenzen Open » nr 2 van 
1966). 

Nu vooral is het de plicht van 
heel Vlaanderen de Voerstreek 
en gans het dietse Overmaas te 
steunen. We vragen al onze 
vrienden een abonnement te ne
men op het Overmaasblad «Gren
zen Open» (gewoon abonnement: 
125 fr ; steunabonnement : 250 
fr). ledere gift blijft welkom op 
prk. .-)338.48 van Bond der Vla
mingen van Oost-België, Has
seltsestraat 41, te Tongeren. 

J .C, Tongeren. 

WATERMIZERtE 

Wanneer zal men die slogan 
mogen uiten : wat wals vals is, 
naar Wallonië ? Wanneer dan 
toch ? Is er geen enkel onzer 
V.U.-mensen die de taaitoestand 

bij de Nat. Mij der Waterleidin
gen durft belichten ? 

Is de oppozitie werkelijk za 
sterk bij de franskiljons of gaal 
het ons helemaal niet aan. N o c ^ 
tans is het hoog tijd de ankefl| 
te lichten om de strijd aan t« 
gaan in de ministeriële depa r t^ 
menten en parastatale instellin
gen, o.a. bij de voornoemde 
Waterleidingen waar de toestand 
op taalgebied dringend aan koife 
trole te onderwerpen valt. Is b ^ 
nog denkbaar dat vlaamse ge« 
meenten rechtstreeks onder toGg 
zicht en direktie staan van w a a ^ 
se diensten, zoals bvb. Lembeel^ 
St Pieters-Kapelle, Herne : dez^ 
worden beheerd door de direlCr 
tie van Mons en tevens bediend 
door eentalig waals personeel ; 
zelfs het vlaamstalig bedienden
personeel te Edingen maakt Jeel 
uit van de waalse direktie, met 
al de verplichtingen daaraan 
verbonden : Frans spreken en 
schrijven. Wie koppig is wordt 
gebrandmerkt : gedaan met de 
promoties enz. Dit alles geschiedt 
onder het goede oog van de so
cialistische demokratie : < rood 
en franstalig zijn of geen 
brood ! ». 

Hij, de advokaat, die hoge 
ambtenaar te Brussel, hij mag 
fier gaan op de N.M.D.W. Hij, 
die deel uitmaakt van de Taai
kommissie sinds 1963 : ik ben 
nieuwsgierig te weten of hij niet 
in 't bezit is van een franstalig 
diploma ! Het wordt hoog lijd 
de selektie door te drijven met 
de grove borstel ! 

Zoniet blijft het bij 1831. 
S.P., Overboelare^ 

De rcdaktie drsagt r*cn ••r* 
«ntwoordelijkheid roor de t*« 
koud der Kepublicccrde lezcri» 
brieren. Ze behoudt xich het 
recht T>n keuze en inkorting 
roor. Orcr de lezenrubriek 
wordt teen briefwieaclinc ! • • 
Toerd. 

wQn de redaktie 

Brussel, 30 mei 1968. 
Ba t r . : verdraagzaamheid. 

Wie eens een paar uur t i j d t e veel heeft én d a a r 
enboven de oude nummers van "^^IJ" bewaart, zou 
een ongemeen in t e r e s san t eksperiment kunnen doen 
door 20 eens a l l e lezersbr ieven over de periode 
van een hal f j a a r of een j aa r t e overlopen. 
Hij zou v a s t s t e l l e n , hoo groot de verscheiden
heid van opvattingen en meningen over t a l van za
ken onder onze l eze rs i s . Er z i jn er d i e een 
(bijna l e t t e r l i j k e ) katira branden voor "Che" Cue-. 
vara plua z i jn er d ie iedere vorm van non-f igura-
t i eve kunst dekadent noeaen plus z i jn e r die v i n 
den dat we er een eigen jeugdbeweging moesten op 
na houden plus z i jn er d ie menen dat de sport 
geen l i j n t e k s t en geen sekonde aandacht waard i s 
plus z i jn er d ie Verschaeve de grootst© d i ch t e r 
a l l e r t i j d e n heten plus z i jn er d ie voor een 
k leurs ind ikaa t in de ondernemingsraad z i t t e n plus 
z i jn er die Hugo Claus zélf bloot wensen t e z i en . 
Er z i jn (bijna) zoveel meningen a l s mensen. Ook 
in onze l eze r s rub r i ek . '• 
Eén ding hebbon echter a l onze korresponderende • 
l eze rs gemeen : hun vlaams-nationale overtuiging 
en hun engagement in onze ontvoogdingsst r i jd . 
Zo kan een aandachtige en regelmatige u i t p l u i z e r 
van " ï i j en g i j " vooral l e ren dat - wi l len we 
gedijen - we open p l u r a l i s t i s c h en verdraagzaam 
tegenover mekaar moeten s taan. Ov̂ er doel en taak 
z i jn we het eens ; over de r e s t mogen de meningen 
gerust v a r i ë r e n . Maar n ie t verdelen I / V 
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DRANG NAAR VRIJE EN EERLIJKE 
RADIO- EN T.V.- INFORMATIE 
(red.) Dat radio en T.V. in het gaullistisch 
Frankr i jk totaal ingeschakeld waren voor 
d e « Staatsraison >, was voor n iemand een 
geheim. De generaal hecht te zo'n groot be
lang aan de draadloze beïnvloeding van zijn 
onde rdanen , dat de O.R.T .F , h e m niet ge
noeg was : hi j stelde herhaaldeli jk (al dan 
nie t geslaagde) pogingen in he t werk om 
d e kommerciële zenders aan de grenzen van 
Fiankr i jk onder zijn kontrole te krijgen. 

Een van de beslissende faktoren in de 
hu id ige ontwikkel ing in Frankr i jk is het 
feit, dat de O.R.T.F.-joernalisten en -tech-

V O O R 
VOLWASSENeN 

nici sinds lang ontevreden waren over deze 
overheidsvoogdij ze hebben er zich enkele 
dagen geleden van bevrijd en meteen was 
een van d e machtigste pijlers waarop he t 
gauUisme steunde, definitief weggeslagen. 

H e t voorbeeld werk aanstekelijk I Deze 
week begonnen ook in eigen land de radio-
en T.V.-mensen zich te roeren. Er werd een 
vergadering belegd door (hoofdzakelijk) 
R.T.B.-mensen en daa rop werd ongezouten 
kri t iek op ons omroepstelsel ui tgebracht. 
H o e verward de vergadering ook verliep 
en hoe chaotisch ze — naar frans voorbeeld 
— ook was, er werden daa r zeer per t inente 
d ingen gezegd. Iedereen was het er over eens 
da t de Beheerraad in zijn huid ige vorm — 
privé-jachtterrein van de drie zgn. grote pa r . 
tijen — een rem is op de joernalistieke vrij

heid en een paternalistische instelling die 
de mensen in he t huis aan het Flageyplein 
niet als kreatieve medewerkeis maa r als 
doodgewone u i t \oerders behandelt . 

W a t opgaat voor de R.T.B. , klopt ook 
voor de B .R.T . Heel wat mensen van de 
vlaamse radio en T.V. hebben oveiigens 
niet gewacht op een parijse revolutie om 
da t herhaaldel i jk en publiek vast te stellen 
en aan te klagen. Onlangs werd da t nog 
gedaan op een col loquium te Gent . De 
B.R.T.-joernalisten hebben overigens sinds 
de verkiezingen reeds een paar maal in mo
ties en stell ingnamen onverbloemd h u n me-
n ing gezegd over de wijze waarop de be
richtgeving in d e B .R.T . moet verzorgd 
worden. En de incidenten rond de reporta
ges van Mauri ts De Wi lde zijn er om te 

bewijzen da ! er, tegenover de politieke d r u k 
van bovenuit , een gezonde drang naar vri j
heid en joetnalistieke eerlijkheid aan de ba-
zis bestaat. 

In de jongste T .V.u i t zend ing < D e 
vlaams-riationale gedachte en aktie > werd 
de kwestie van de radio- en T.V.-voorlich-
t ing met alle scherpte gesteld. De standpun-i 
ten die we daarin verdedigd hebben, von
den een gunstige weerklank in een deel 
van de dagblad- en weekbladpers. Verleden 
week nog wijdde het gcspecializeerde rad io i 
en T.V.-blad < H u m o » een volledige b lad
zijde aan onze T.V.-uitzending en aan he l 
probleem zelve. 

Ui t al deze reakties blijkt da t de zaak 
r i jp is en de publieke opinie er zich hoa 
langer hoe meer van bewust wordt. Di t i» 
het ogenblik om verder met alle kracht on» 
eisenprogramma t.o.v. radio en T.V. te ver
dedigen, eisenprogramma da t de kwestie 
van een billijke vertegenwoordiging van d e 
vlaams-nationale opinie te buiten gaat en 
dat er op gericht is, de nodige hervormin-. 
gen af te dwingen die moeten leiden n a a r 
en opener, vrijer en eerlijker informatie. 

V.E.V.- MEMORANDUM 1968 
HET BUREAU VOOR EKONiSGHE PROGRAi^MATIE 

(A.C.O.) H e t Vlaams Ekonomisch Ver
b o n d maakte verleden week aan de forma
teur een m e m o r a n d u m over met een reeks 
eisen die we volledig onderschrijven, maar 
die we ook al in andere dokumen ten van 
vlaamse organizaties gelezen hadden : kul-
turele homogeni te i t van Vlaanderen bvb., 
wat op universitair gebied logisherwijze in
h o u d t da t Leuven vlaams moet worden en 
da t Brussel tweetalig en tot de 19 gemeen
ten beperkt moet zijn. 

H e t m e m o r a n d u m van het V.E.V. bevaï 
echter ook enkele specifieke ekonomische 
eisen die nog niet tot het gemeengoed van 
elke vlaamse verlanglijst behoren. 

De taalwetgeving voor he t bedrijfsleven 
moet, volgens het V.E.V., herzien worden 
omda t de huidige wetgeving op dit gebied 
o p vele p u n t e n te vaag is en in andere ge
vallen te weinig praktisch, terwijl de sank-
ties te zwak zijn. 

I n d i t verband acht het V.E.V. het wen
selijk da t de Vaste Kommissie voor T a a l -
toeziclit in staat gesteld wordt haa r taak 
in betere voorwaarden voorf te zetten. 
Maar dat hebben we elders ook al gehoord. 

Daarnaast komt het V.E.V. voor de dag 
met een eis die we eveneens zeer redelijk 
vinden, maar die betrekking heeft op een 
instelling waarvan vele landgenoten wer
kelijk vergeten zijn da t ze nog bestaat : 
he t Bureau voor Ekonomische Progxamma-
tie. 

D i t Bureau is destijd met kloeke moed 
van wal gestoken. H e t werd aanvankelijk 
opgemerkt en geciteerd, zodat zekere kon-
servatieve machten er al een ins t rument 
van overdreven staatsinmenging in het be
drijfsleven meenden in te zien. 

Vrees die overdreven en zelfs totaal on
gegrond was, want na een paar jaar ver
dween het Bureau voor Ekonomische Pro-

grammatie op de achtergrond. H e t ver
zonk in de naamloze massa van de vele 
staatsinstellingen waarvan alleen de inge
wijden het adres en de juiste naam nog 
kennen. 

Vermits het V.E.V. nu niet bepaald d e 
gangmaker van de staatsinmenging in het 
bedrijfsleven is — om het met een under 
statement te zeggen — stelt het memoran
d u m niet voor het Bureau voor Ekonomi
sche ProgTammatie op te fokken tot een 
indrukwekkend en dinamisch ins t rument 
van ekonomische interventie. 

H e t V.E.V. wil het Bureau valorizeren 
door er een onderzoekingsinstelling van t e 
maken dat de makro-ekonomische deter
minan ten van onze welvaart moet bestu
deren. Dat kan dan het ui tgangspunt zijn 
voor de vermenigvuldiging van gepaste 
ekonomische ingrepen in sektoren waar 

(Vervolg blz. 4 ) . 

De besprekingen tussen de C.V.P. 
en de B.S.P. hebben deze week hun 
eindstadium bereikt met enkele knel
punten die evengoed het afspringen 
van het gesprek konden betekenen als 
konden leiden tot de vorming van een 
regering. Het feit dat men reeds met 
namen voor de regeringsleiding en 
samenstelling begon uit te pakken 
wees op een zeker optimisme in de 
betrokken kringen van de twee par
tijen. Ten rande daarvan maar zeker 
niet zonder betekenis waren er de 
V.ü-meeting te Antwerpen en het 
Zangfeest, die beide een duidelijke 
waarschuwing inhielden, vooral dan 
voor de vlaamse C.V.P. di_ in de rege
ringsvorming zou moeten bewijzen 
dat ze de les van 31 maar t begrepen 
heeft, doch van welk begrip we tot 
nog toe weinig of niets zijn gewaar 
geworden. 

Ook zonder regering gaat het leven 
verder. Belangrijk in dit verband is 
de n - i niet algemeen geprononceerde 
ekonomische herleving. Er is een stij
gende aankoopkurve in het binnen
land, de uitvoer stijgt, ui teraard ook 
de produktie. Dit is in niet geringe 
mate te danken aan de ekonomische 
reprise in ...Duitsland, dat een onzer 
beste afnemers is en blijft. Deze gun
stige evolutie mag ons echter niet uit 
het oog doen verliezen dat het vlaamse 
aandeel veel gering-er is dan het brus-
sels-waalse. Het valt ook nog te 
bezien of deze ontwikkeling zal aan
houden en zich veralgemenen. 

De zakenkringen zijn dan ook 
slechts voorzichtig optimistisch ge
stemd en wachten o.a. op de ontkno
ping van de franse krizis en de 
uitslag van de prezidentsverkiezingen 
in Amerika, die tans ongetwijfeld 
zekere maatregelen in verband met de 
goudkwestie en de betalingsbalans 
onmogelijk maken. Eens de verkiezin
gen in Amerika achter de rug mag 
men zich aan beperkende maatregelen 
verwachten die niet zonder weerslag 
op de europese ekonomie kunnen blij
ven. Een federale staatsinrichting zou 
in elk geval voor betere vlaamse kan

sen bij een ekonomische reprise inge
s taan hebben dan nu. 

I n de Metropool herdacht men de 
honderdste geboortedag van Lieven 
Gevaert, een van Vlaanderens eerste 

derd dan Brussel, waar de reorgani-
zatie op demokratische grondslag 
slechts door een schokterapie moge
lijk schijnt te zijn. Met deze <( drup
pels uit Pari js» blijkt ook het beraad 

beroeps|<ALVE 
bekeken 

grote industriekapiteins. Dit viel 
samen met het V.E.V.-jaarkongres te 
Antwerpen waarvan Lieven Gevaert 
een der medestichters was. 

LIEVER UIT PARIJS 
De hervormingsbeweging aan de 

Vrije Universiteit te Brussel nam de 
voor konservatieve ogen groteske vor
men aan van rektoren en beheerders 
die hun eigen kantoren niet meer 
mogen betreden en van cc vrije verga
deringen». De brusselse studentenge-
meenschap kan anders wel verwijzen 
naar Leuven waar sinds geruime tijd 
studiekommissies zich met de hervor
ming van het hoger onderwijs bezig 
houden en waarin de studenten ruim 
vertegenwoordigd zijn. Deze studie is 
voor Leuven-Nederlands bijna beëin
digd en zal nu spoedig tot het uitwer
ken van konkrete hervormingen aan
leiding moeten geven. Ook in Leuven-
Frans was men ter zake verder gevor-

verband te houden van de waalse 
radio- en tvmensen , die een vrijer 
berichtgeving nastreven. 

KULTUUR MET EN ZONDER K 
De Nederlandse Dagen te Brussel 

worden soms door een aanta l frans-
sprekenden bijgewoond, zoals bij vb. 
de opvoering van ((Hoera Amerika» 
door studio Amsterdam van de te 
Brussel geboren doch naar Amerika 
uitgeweken 32-jarige auteur Van Ital-
lie. Deze opvoering bewees dat te 
Brussel alles mogelijk is : een neder-
landstalige hekeling van Amerika in 
een « thea t re - cruel» -stijl van 
Arthaud, met een derde franstalig 
publiek en een mini-betoging van 
franstalige studenten van de Vrije 
Universiteit. Dat deze Nederlandse 
Dagen trouwens taalkundig ruim 
opgevat zijn blijkt uit het betrekken 
erbij van fransschrijvende Vlamingen. 
Of die daarvoor doorgaan. Sommige 

zogezegde verdedigers van Brussel-
Hoofdstad (op zijn Frans) zouden er 
goed aan doen, ook eens op deze 
manifestaties een kijkje te komen 
nemen. Misschien zouden ze dan van 
hun 19e eeuwse opvattingen verlost 
geraken. 

Na het proces Claus (uitspraak vol
gende week) oogstte Dries Poppe in 
beroep een serieuser sukses : de gewe
zen direkteur van Nederlands Toneel 
Gent werd ook in beroepsinstantie 
volledig in het gelijk gesteld. Het 
vonnis komt impliciet neer op de ver
oordeling van een beheerraad, die om 
louter materiële redenen de man, die 
het nederlands gesproken toneel te 
Gent weer leefbaar maakte na «ge
maakt fortuin» wou kwijtspelen. De 
kruidenier moest het deze keer tegen 
de kunstenaar afleggen. 

En dan was er nog het bezoek van 
de Sovjetminister voor Kuituur, 
mevrouw FoertSeva, o.a. op zoek naar 
mensen, die de Kremlinbeiaard zon
den kunnen herstellen. Daarvoor kan 
ze in Vlaanderen zeker terecht. 

Over de europese boerenbetoging te 
Brussel vóór de nachtzitt ing der euro
pese landbouwministers leest U elders 
in dit blad meer. Wij besluiten met 
gemengd nieuws ; de vernietiging van 
Liénarts benoeming als hoofd van het 
stedelijk onderwijs te Brussel door 
minister Vander Poorten, wat slechts 
de bevestiging is van het advies van 
de Vaste Taaikommissie en van de her
haalde besluiten van vice-goeverneur 
Cappuyns (nu Vander Poorten toch 
zoveel als minister af is, kan deze 
« daad van moed » geen — brussels — 
kwaad) ; het verzoek van de brood
bakkers tot opslag van de broodprijs 
(temidden van een periode waarin 
het indekscijfer zich opvallend stil 
houd t ) ; het aangroeiend misdadenre-
gister van joga-moordenaar Verhaert 
en het eenjarig bestaan van het bis
dom Hasselt, gisteren vrijdag, nog 
niet gevolgd door de oprichting van 
een bisdom Brussel, los van de eenta
lige franse en nederlandse delen van 
he t huidige aartsbisdom Mechelen-
Brussel. 
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investeringen nodig zijn en een vruchtbare 
voedingsbodem kunnen vinden. 

Tot io\tr een paar punten uit het me
morandum dat het V.E.V. oveimaakte aan 
de formateur. 

We hopen dat het dokument niet zal on
dergaan in de ono\erzichte]ijke kolk papier 
waai mee Van den Boeynants aan het wor
stelen is. Indien hij hetV.E.V.-memorandum 
vergeet of negeert, zal de \'olksunie hem 
tijdig heiinneren aan de inhoud \an dit 
gematigd en opbou^^end weikstuk. 

' Niet het middel; het doel ! 

striid voor 
status 

Na het V.LV.-kongres 

de koning 
hoorde 
het ook eens 

(aco) Op het kongres van het Vlaams Eko-
nomisch X'erbond, dinsdag jl. te Antwer
pen, zei pi of. CoUin tijdens de Lieven Ge-
vaeit-heidenking, in aanwezigheid \an ko
ning Bovidewijn een paar haide waarhe
den die de \oist — \iezen we — niet dik
wijls genoeg te hoi en kiijgt. 

In zijn lede wees de voorzitter van de 
Kiedielbank er namelijk op dat ook nu 
nog de Vlaming zich niet thuis kan voe
len in zijn eigen hoofdstad. In nationale 
beroepsveienigingen woiden de Vlamingen 
geweerd. Er is moed nodig om de taal van 
de meciderheid der bevolking te spreken 
in alle omstandigheden 

Prot. Collin deed in zijn toespiaak ook 
de gebiuikelijkc piotokoUaire toegevingen 
maar als de koning hui>>\\aaits keeide had 
hij allhans voor éénmaal een echo kunnen 
cpxangen \an uat ook bij gematigde Vla
mingen leeft aan bitteiheid en ongeduld 
Zal het iets opleveien ? 

Het kongies van het V.E.V. was in de 
vooimiddag ingezet met een toespiaak van 
oud-piemiei Gaston E)skens over de evo
lutie van de ondernemeisfunktie. Eyskens 
is nog steeds een van Vlaandeien's beste 
sprekers op ekonomisrhe kongressen. Al 
spelend verwijst hij naar Marshall en 
Srhumpeter en Adolt Wagner — belezen
heid die vii) zeldzaam is bi] mensen die 
sedert jaien in de ban van de macht c-n 
in de spanning van de politiek geleefd heb
ben. 

Een paar zelfvoldane tremolo's neemt 
men er bij Eyskens op de koop toe bij. 
Dumaal fluisterde men daaienboven dat 
hi) een kans had om nogmaals eerste-mi-
nistcr te woiden, en het show nummer ging 
er dientengevolge nog beter in. 

Na Evskens kwam de Nederlander Bruyn-
zeel, industrieel en voorzitter van een ne-
deilandse werkgeversvereniging. Hij ge
raakte moeilijk op dieef na het Eyskens-
festival. 

Het beste kwam op het einde van het 
referaat als Bruynzeel zei dat ook een cap
tain of industry maar best weggaat als hij 
65 jaar oud is. Willem Bru)nzeel heeft zelf 
het vooibeeld gegeven. Zelfs bij de benoe
ming van nieuwe direkteuis heeft hij zijn 
eigen invloed willen beperken. Hij liet in
zake aanduiding van beheerders de aan zijn 
aandelen vei bonden rechten overdragen op 
een kollege, waarvan de meerderheid niet 
eens tot de familie raag behoren. Zo over
tuigd is deze nederlandse zakenman van de 
wenselijkheid dat verkeerd begrepen fami
liezin geweeid wordt uit grote ondernemin 
gen. 

Niet alles wat Willem Biuynzeel zei vond 
evenveel instemming. Maar hij formuleer
de het -van zijn standpunt uit niet slecht, 
toen hij opmerkte dat het publiek te veel 
belang kan stellen in ondernemingen, voor
al als die belangstelling alleen maar op
laait als een onderneming moet gesloten 
worden wegens verliezen. Het is beter dat 
slechte bediijven er mee ophouden, zei hij 
nogal hard en ongenuanceerd. 

Ook in zijn opvattingen ovei medebe-
heei leek hij weinig gevoelig voor sommi
ge nieuwe gedachten. Op zeker ogenblik 
kwam de cfficiency-aap wel erg duidelijk 
uit de ondeinemeismouw. 

Het belette evenwel niet dat, alles sa
men genomen, het een geslaagd kongres is 
geworden. 

en gestalte 
(j. olaeits) Hendiik Elias schiijft eigens in 
zijn « Geschiedenis der Vlaam^e gedachte »: 
« Niels houdt voor zijn tijd stand in de ge
schiedenis. Wat voor zijn iijd ontslaat gaat 
ten onder >. Deze tezis trof me. Ik heb haar 
in mijn eivaringsgebied als het ware in le
vende lijve ontmoet. De menselijke maat
schappij is als de aaidbodem waar geen 
giaan kan gedijen, zolang de akkci niet ge. 
leed is om het zaad te omvangen. In ie-

deie tijd is de maatschappelijke akker an-
deis. Er gioeit daar maar dat zaad vsaar-
vooi de voedingsbodem aanwezig is. 

Idccin ki Ijsden gestalte, worden vlees en 
bloed, wolden omgezet in demokiatische 
inslellingen indien de tijden daai rijp voor 
zijn. 

Wij die het fcdeialismc willen uitzaaien, 
wij moeten derhalve de akker met geduld 
en volhaiding gcieedmaken. Het is duide
lijk dal fedeialisme slechts gedijen kan in 
Vlaanderen, wanneer het vlaamse volk hier
voor werkelijk gereed is. 

Wij hebben blijkbaar de wind in de zei
len. Laten wij geen arbeid spaien Maar er 
is meei dan dat te doen : staalkundig kan 
men geen federalisme veiwezenlijken dan 
met andere etnische gemeenschappen. Om 
te trouwen moet ge met twee zijn. Om 
federalisme te kiijgen moeten wij op het 
belgisch vlak een gespiek anvallen met de 
Walen. De Volksunie heeft zich heihaald 
daartoe bereid yeiklaard. Kuiieus genoeg is 
echter de vaststelling dat waalse federalis
ten eerder aansluiting zoeken bij het brus-

DE MELKOORLOG 
Maandagnamuldag icetd liet (ciiliiim ran Biwisel gebKikkeerd door piotes-

teiende boeten uit de ELG-landen. De betoging was bedoeld als duik op de mi-
nistenéle bijeenkomst van de einopese landbouwkommissie, die andetmaal moest 
betaadslagen ovet de tnelhkwestie. De votige dagen waren er reeds boeienmani-
feslaties in heel het land geweest. 

Hel COPA (koinitce tan de landbouworganizaties in de EEG) is van mening, 
dat de laatste tijd alleen financiële ovet wegingen de euiopese latidbouwintegra-
tie schijnen te bepalen en dat helemaal geen tekening meet u\)idt gehouden met 
de sociale toestand van de landbouwets. De kern van het piobleem is indeidaad 
dat men de mtegtatie in de zuivetsektor te vlug wou doen vet lopen, zonder reke
ning te houden met de belangen der boeten. De bettekkelijk kot te integralieter-
mijti moest ook dienen om een psichologisch effekt te bet eiken. De maand juli 
196S X)ii nl. de maand aan de volgende faze in de europese integtatie moeten 
zijn. Indien men in de landbouwsektor en meer bepaald in de ziiivelsektor, tot 
geen akkootd getaakte, zou zulks de algemene gang van zaken in het gedtang 
biengen; een stelling die niet door iedeieen werd aanvaaidt, zeker niet door de 
boeten. 

Men is het in tandbouiuknngen wel eens dat er een ovet pt oduktie aan melk
en zuivelpt odnkten bestaat en dat zou tnoeten geweikt w\)iden aan ovei schakeling 
naar de vleesptoduktie, die de laatste tijd stagneert. Deze overschakeling vergt 
echtet tijd en de melkpioducenten weigeren de politiek van het voldongen feit, 
die hen in geval van een europees zuivel- en melkakkootd op bazis van de Mans-
holt-rtchtptijs van hun vetdiensten zou betoven. Ook de gewenste ovet schakeling 
van lA>ter- naar kaasproduktie kan met op stel en sptong gebewen. 

Nu stellen sommigen minister Hcger voor als de man die, omwille van on
ze melkveehoudeis, het been stijf houdt in de europese landbouwkommissie. Dat 
geschiedt tans uitsluitend onder druk der landbouworganizaties! Precies de heer 
Heger heeft als « eeuwige landbouwtninister » in België al de tijd gehad om de 
nodige maattegelen te tteffen en plannen uit te werken, doch hij heeft dit ver-
waailöosd Dr' alleen bewijst, hoe kunstmatig het belgisch landbouwbeleid is 
en hoe weinig onze regelingen en minister Héger vooruitziend zijn geweest. 

Het is maar billijk, dat onze (hoofdzakelijk vlaamse!) melk- en zuivelpiodu-
centen daarvan niet het slachtoffer mogen zijn. 

In het welvaatt-Euiopa hebben de boeten inderdaad minstens zoveel recht 
op waardering als de andere bevolkingsgroepen. In geen geval mag de euiopese 
inlegt atie K)nze landbouiversstand nog meer dan reeds het geval is in de verdruk-
dat in gans Europa een duidelijke sltoming vooi medezeggenschap de kop op
hing btengen. Het zou zelfs pat adoksaal zijn dat zulks op een ogenblik geschiedt, 
steekt. De huidige krizis m de europese landbouw is ten slotte een gevolg van het 
feit, dat de kommissie verwaarloosde de techtstieeks betiokkenen te raadplegen 
en te paternalistisch wil \}ptreden met een financieel en ekonomisch beleid dat 
van bovenaf wordt opgelegd, doch waarop de ledenlanden veel te onvoldoende 
zijn voot bereid omdat ze o.a. vetzuaai loosden, de bazis in de « dialoog > te be
trekken. Dat geldt ook en i\)oial voor België! 

sels centialisme, dat nochtans de doods
vijand is van de autonomie der gemeen
schappen ! Is dit slechts strategie of luiden 
er doodsklokken ? Wij hopen dat de waal-
se leideis hun geloof in het voortbestaan der 
Waalse natie niet verliezen. 

Wat hier ook van zij, in het perspektief 
van de europese eenmaking hebben wij 
Vlamingen de plicht, verder te kijken dan 
de landsgrenzen. Ook wanneer de Wales 
weigeten onze gesprekspartner te worden, 
blijven wij trouw aan het europees fede
ralisme, aan een Europa dus dat, éénwor
dend, de autonomie der volksgemeenschap
pen veilig stelt en dat de afbraak van het 
s.Uatsnationalisme voltooit. 

Dat wij Vlamingen uit Zuid-Nedeiland 
daaibij de nederlandse kultuurgemeenschap 
als een entiteit zien, kan een vrij verenigd 
Euiopa slechts ten goede komen. 

Dat ons federalisme een principieel anïi-
tiavaillistische weg zou opgaan is een even 
ongerijmde bewering als de tezis volgens 
dewelke ons volksnationalisme konservatief 
zou zijn. 

Het travaillisme waarvan sommigen in 
België dromen kan me echter niet boeien. 
Het lijkt me niet geboren uit een reële lief
de tussen de twee grote partners, maar hef 
heeft iets van een verzekering tegen vroeg
tijdige politieke ouderdom. 

Tiouwens naar mijn gevoelen is hel 
woord < travaillisme » besmet met een 
maatschappelijke vizie die de mens herleidt 
tot een arbeider, een loontrekkende, een 
achturenklopper, een produktie-faktor. Er 
is hierover natuurlijk veel meer te zeggen. 
Maar ik geloof niet in partijen in wier vlag 
in zekere zin de desintegratie van de volks
gemeenschap wordt vastgelegd. 

Wij, federalisten, keren ons niet alleen 
tegen ieder profitariaat, maar wij trachten 
aan ieder mens, waar ook hij zich bevindt, 
een status en een gestalte te geven die 
hem verheft uit de massa, uit het proleta-
liaat, uit de naamloosheid van het kapita
listisch produktieproces. 

Het is ondenkbaar dat wij slafus zouden 
verlenen aan diegenen die zich buiten de 
gemeenschap hebben geplaatst, aan hen die 
weigeren hun sociale funktie in de gemeen, 
schap te vervullen. Ergens behoren wij in-
deidaad allen arbeiders te zijn. Maar deze 
arbeidsbijdrage is uiteindelijk slechts een 
middel opdat wij allen beter onze volwaar
dige bestemming als mens zouden berei
ken. Het middel kan nooit het doel wor
den. 

De IJzertoren 

afwerken 
" sleutel 
op de deur" 

(red.) Zoals onze lezers reeds uit de dag
bladpers hebben vernomen, werd en wordt 
er dit jaar druk gewerkt aan de voet van 
de IJzertoren. Het IJzerbedevaartkomitee 
is er in geslaagd, het terrein rond de toien 
door aankoop te vergroten. Van deze gele
genheid wordt gebruik gemaakt om over te 
gaan tot een totale heraanleg van de bede» 
vaartweide : ze zal min of meer in amfi-
teater-vorm worden uitgewerkt, terwijl de 
drainering, de ophoging en de wegenaan
leg eveneens ter hand zijn genomen . 

Tegelijkertijd blijft het Komitee gekon-
fronteerd met het probleem van de binnen-
afweikinar van de toien. 

De Kiuiskopaktie — waaraan ons blad 
heeft meegewerkt — liet toe, dat de ruw
bouw van de toren kon worden voltooid. 
Nu komt het er voor het Komitee echter 
op aan, de nodige gelden te vinden voor de 
terreinaanleg en de binnenafwerking. Het 
is daarom gestart met een gloednieuwe nk.-
tie, de zgn. « sleutelaktie ». Al wie 1.000 
fr. stort (pik. 903.58, Kruiskopaktie, Diks-
muide, met vermelding < deelname aan de 
sleutelaktie >) krijgt een gouden sleutel ge
vat in een blok polyester; met deze sleu
tel die een fraai sieraad is kan men zich 
gratis toegang verschaffen tot het muzeum 
en de IJzertoien tot einde 1975. 

We bevelen deze « Sleutelaktie > warm 
aan bij al onze lezers l 

file:///oist
file:///iezen


•ru 

nazi|n 
y.V.O. TIEN JAAR 

* Het Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel viert dezer 
'̂dagen zijn tienjarig bestaan en 

de rand van deze viering 
ield het V.V.O. verleden don-

lÖerdag een perskonferentie 
Vaarop doel en wezen van het 
iVerbond, alsmede zijn houding 
tegenover de aktuele proble
men, werden uiteengezet. 

In die tien voorbije jaren 
heeft het V.V.O. bergen werk, 
uiterst nuttig werk voor de 
ylaamse beweging, verzet. 

Sinds 1961 wordt het voorgeze
ten door dr. jur. R. Vandezan-
de, die het steeds meer invloed 
en gezag wist te verlenen. 

In de rij van de vlaamse kui
tuur- en strijdverenigingen is 
het V.V.O. een uiterst dinami-
sche faktor. En voor het 
vlaams overheidspersoneel is 
het een sterk wapen én een 
efficiënte bescherming. 

In dankbare erkenning voor 
al wat het V.V.O. reeds gepres
teerd heeft tijdens zijn tienja
rig bestaan wensen wij het 
Verbond « ad multos annos ». 

VOLKSWIL 
Telkens Baudouin premier, roi des Belges, zich tot «zijn 

volk » richt weet hij dat de « overgrote meerderheid », 
dat het « eensgezinde volk » niets anders verlangen dan 
het behoud van de « nationale eenheid ». Prezident de 
Gaulle die, zoals hij het zelf zo pas nog zei, reeds dertig 
jaren lang op de « beslissende ogenblikken » van de ge
schiedenis het lot van Frankrijk in handen nam, wist dat 
« la France » naar niets anders verlangen kon dan naar 
nationale grootheid, naar een beslissende stem in het we
relddebat. 

Het hoeft wel niet meer gezegd dat we overtuigd zijn 
dat geen van beiden gelijk heeft. Maar misschien mag het 
nog wel gezegd worden dat een dergelijke zelfverblinding 
onschuldiger lijkt dan wat bv. in Ulbricht-Duitsland ge
beurt. Daar is de « volkswil » nu al jarenlang in de let
terlijke zin van het woord « om-muurd » geworden om 
er de eensgezindheid en de stevigheid van te verzekeren. 
En het Ulbricht-paradijs houdt ook stand : zelfs midden 
de moeilijkheden die zijn buren. Polen en Tjecho-Slo-
vakije, hebben gekend. Dat land dat zijn opstand kende 
in 1953, Hongarije waar in 1956 ook een « volkswil » tot 
uiting kwam en Bulgarije waar de rust blijvend was zijn 
de drie enige tuinen van rust en lust in geheel Europa. 
Ook daar zal wel iets groeien en bewegen, maar onzicht
baar. Overal elders echter is de uiterlijke rust, is een zich 
vermeien in welvaart en welgedaanheid verdwenen. Niet 
altijd in ruime kringen. Soms zelfs alleen maar bij dich
ters en dromers of slechts in de leidende partijgroepen. 
Maar van de « Oeral tot aan Gibraltar» komt een wil, 
een volkswil tot uiting die afkeer betekent van wat be
staat, die ongeloof insluit in een vanzelfsprekende recht
lijnige ontwikkeling. 

De technische, industrieel georganizeerde maatschap
pij, een overvloedige, zij het niet voldoende gelijkmatig 
verdeelde produktie hebben niet « iedereen » kunnen ver
leiden. De totale inschakeling in de computer-maatschap-
pij, waarin enkelingen en kleinere groepen volledig 
machteloos zouden worden, verloopt ten minste niet zon
der wrijvingen. Ook al werd deze ontwikkelmg een aan
tal maanden geleden in een « geleerde » krant nog ge
bruikt om de nutteloosheid van bepaalde politieke 
strekkingen aan te tonen. De « mens », in welke gestalte 
dan ook, blijkt ouder te zijn dan de computer : een lange
re ervaring, een vollediger, meer omvattende « kennis » 
van het geheel leidt de mens. Zelfs de « best-gevoede » 
computer lijkt niets minder dan een schoolkind, verge
leken met de eeuwenoude, eeuwenlang opgestapelde hou
dingen die het leven zelf van de mens bepalen. 

De « mens » blijkt echter ook jonger te zijn, levens
krachtiger, met een onberekenbaar weerstandsvermogen, 
met een grillige verbeelding, met « onredelijke » want on-
berekende en onberekenbare verlangens. 

Waar wil die « volkswil » echter heen ? Iemand als 
Proudhon, de negentiende eeuwse franse socialistische 
teoretikus, kon nog tegen alle ervaring in « geloven » dat 
« de kollektieve rede tot stand komt door het antagonisme 
van de individuele rede ». Sorel, die elke vorm van de
terminisme afwees, hoopte op de kracht van het revo-
lutionnaire sindikalisme, dat hij vergeleek met de orden 
m de katolieke kerk. Kunnen ook wij dat nog ? Is er een 
kollektieve rede ? Leidt een revolutionnaire vizie ? Of 
heeft Tsjoeang Tse, de chinese wi]ze uit de vierde eeuw 
gelijk toen hij schreef : « Hoe moet ik over de zee spre
ken met een kikvors, die nog nooit uit zijn modderpoel 
IS gekomen ? « Wil de « volkswil » alleen maar een goed
kopere auto of zoeken tallozen, overal en vaak onbewust, 
naar wat we gemakkehjkshalve maar meer « menselijk
heid » zullen noemen ? 

Is er een vermoeden van een nieuwer, ruimer en « rij
ker » leven dat komen kan ? Of alleen en uitsluitend de 
eis naar een vlugger en ruimer betaald « oud-worden » ? 

NEMROD 

FANATIEKELINGEN 
Toen — in aanwezigheid van 

de vorsten — de uitslag van de 
Konmgm Ehsabeth-pianowed-
scrijd door de voorzitter van 
de jury werd bekend gemaakt, 
protesteerde het frankofoon 
deel van de aanwezigen tegen 
het feit dat deze bekendma
king geschiedde in de beide 
landstalen. 

Zoveelste uiting van een 
arrogante onverdraagzaamheid 
en van een bekrompen dorpse 
mentaliteit die het voornaam
ste kenmerk zijn van de frans-
talige «elite» in Beulemans-
ville. 

JEUGDBESCHERHING 
Voor de rechtbank te Gent 

werd dezer dagen een proces 
in_ verband met zedenfeiten af
gehandeld Als getuigen waren 
om een tiental minderjarige 
jongens — kinderer nog — op
geroepen. Men liet hen twee 
uur lang wachten op een bank 
in de wandelgang, waar ieder
een hen kon komen bekijken 
en herkennen. 

Ze schijnen daar op het 
gents gerechtshof van kiesheid 
en van jeugdbescherming nog 
niet veel gehoord te hebben! 

GESCHIEDSCHRIJVING 
De ministers Grootjans en 

Toussaint hebben deze week 
plechtig het komitee geïnstal
leerd dat zich zal gaan bezig
houden met het onderzoek 
naar en de geschiedschrijving 
van de tweede wereldoorlog in 
ons land. 

Met objektieve geschied
schrijving en onderzoek zal dit 
komitee wel niet veel uitstaans 
gaan hebben. Het onderzoeks
centrum waarvan het de lei
ding heeft is o.m. samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de 
patriottische verenigingen en 
rechthebbenden. Het centrum 
werd trouwens in het leven 
geroepen door een belofte van 
Harmei aan de vaderlandslie-
venden, die «hun» geschiede
nis eisten. 

Van een objektief onderzoek 
zal op die wijze niets in huis 
komen. En het nationaal mu-
zeum zal hoogstens verrijkt 
worden met een — pour les 
besoins de la cause — ineenge-
draaid heldenepos, waarin de 
« goeden » op iedere bladzijde 
de «slechten» onversaagd en 
zegevierend te lijf gaan. 

Nu ja : de geschiedenis van 
1830 IS óók zo geschreven! 
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Kort voor het ter perse gaan — te laat om er de 
plaatsruimte aan te besteden waarop de man recht 
heeft — vernamen we het overlijden van e.h. J.M. 
Gantois. Hij werd gisteren, vrijdag, in zijn geboorte
dorp Waten op de taalgrens in Zuid-Vlaanderen 
begraven. 

De dood van Jean-Marie Gantois is voor de vlaamse 
beweging in haar geheel en voor de vlaamse bewe
ging in Frans-Vlaanderen speciaal een uitzonderlijk 
zwaar verlies. Deze standvastige nationalist, deze man 
van grote eruditie en kuituur heeft — na zelf zijn 
volk en zijn taal teruggevonden te hebben als jonge 
man — zijn hele leven gewijd aan de bewustmaking 
van Vlaanderen en Nederland voor «de Nederlanden 
in Frankrijk », dit gebied tot aan de Somme waarvan 
de eigenlijk vlaamssprekende Westhoek maar een 
klein deel is. Deze taak heeft hem gevangenis en 
verbanning, maar ook heel veel waardering opgele
verd. 

Wanneer vandaag de belangstelling voor en de 
werking ten bate van Frans Vlaanderen en heel 
Nederland in Frankrijk groter is dan ooit, dan is dit 
de verdienste van e.h. Gantois, die terzake een 
koppig, volhardend — en soms niet gemakkelijk — 
pionier is geweest. 

We zullen zijn leven en werk volgende week 
uitvoeriger belichten. 

Zijn graf op onze zuidelijkste taalgrens weze een 
monument, een baken en een maning. 

KOSTELIJKE BEKENTENIS 
Minister De Saeger heeft 

moeten publiek maken dat 
10 % van ons — nochtans re
cent — autosnelwegennet zich 
in slechte toestand bevindt en 
dat nog eens 44 % slechts mid
delmatig mag geheten worden. 

Meer dan de helft van onze 
autostrade-kilometers voldoen 
dus helemaal niet. En dat is 
dan nog een uitersi, bescheiden 
— want departementele — 
raming! 

Sociale en ekonomische eisen op het Zangfeest 
vernieuwing. 

een pozilieve 

In andere landen zou een 
dergelijk schandaal een storm
wind doen opsteken. Hier moet 
men gaan zoeken naar de 
informatie. 

Schandaal is geen sterk 
woord. Men moet ons niet 
wijsmaken dat een ingenieur 
va.i bij ons — in dienst van 
het departement of in dienst 
van de bouwfirma'.» — per de
finitie dommer is dan in ande
re landen. Wanneer ons auto-
stradenet dan toch stukken 
slechter is dan dat in het bui
tenland, dan ligt de konkluzie 
voor de hand : er wordt onzet-
tend geknoeid en bedrogen. En 
e. worden, door knoeiboel en 
bedrog, honderden miljoenen 
uit de zakken van de belas
tingbetaler gestolen. 

Ziet gij een andere uitleg. 
De Saeger ? 

V.P.B. 
Som.mige dagbladen hebben 

nogal wat plaatsruimte besteed 
aan een manifest van een 
« Vlaamse partij Brussel ». Met 
deze V.P.B, heeft de Volksunie 
niets te zien. 

Blijkens de namen van het 
viertal bestuursleden die de 
hele partij vormen, gaat het 
hier om een enkele gewezen 
malkontente V.U.-ers en om 
een paar mensen die de 
gemeenteverkiezingen op het 
oog hebben. 

De plaatsruimte die een deel 
van de dagbladpers aan het 
initiatief besteedde en het be
lang van het initiatief zelve 
staan in absoluut omgekeerde 
verhouding! 
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SCHITTEREND! 
We zijn vorig jaar nogal 

bovenarms losgevaren op het 
Zangfeest dat ons toen voor
kwam als een futloze verto
ning van in alle gauwte bijeen-
gescharrelde shownummertjes, 
geregen aan de zéér dunne 
draad van een banale bindtekst 
die zelfs niet door Jef Burms 
en Regine Clauwaert kon wor
den gered, en duikelend naar 
de gladste banaliteit met de 
Sheperds, 

Of onze nogal ongezouten 
kritiek er voor iuts tussen zit 
V eten we niet, maar dit jaar 
kregen we een Zangfeest waar
in de door ons aangeklaagde 
fouten netjes waren wegge
werkt of vervangen door een 
hele hoop pluspunten. 

Een schitterend Zangfeest! 

SOBERE TEKSTEN 
• De bindteksten waren van 
Bert Broes, de man die het 

grootste deel van Miei Cools' 
liederteksten schrijft. 

Sober en nuchter, met af en 
toe een zuiver poëtisch rust
punt. Bert Broes heeft het 
aangedurfd, zelfs gewoonweg 
statistieken in zijn bindtek
sten te verwerken : teken des 
tijds en geslaagde stap^ iri de 
richting van een trefzekerder 
en moderner toon Deze sobere 
teksten werden op bepaalde 
ogenblikken wellicht nog iets 
te deklamatorisch gebracht; 
een nuchtere, zakelijke diktie 
zou het soms beter hebben ge
daan. 

LEITMOTIV 
De taak van Bert Broes werd 

stellig vergemakkelijkt- door 
het feit, dat het hele Zangfeest 
iij het teken van één enkel 
tema stond : Limburg. 

Dat is een goede innovatie. 
Het AN.Z. moet er riiet voor 
terugschrikken, dit experi

ment volgend jaar tot traditie 
te laten groeien Het tema 
hoeft daarom geen vlaamse 

rp"ovincie te zijn; er liggen 
onderwerpen voor het rapen in 
onze sociale, ekonomische en 
kulturele.. ontvoogdingsstrijd. 

Dat Limburg de rij (zo ho
pen we toch...) van de tema-
Zangfeesten mocht openen is 
een gelukkige keuze geweest : 
deze zeer lang op zichzelf 
teruggeplooide provincie heeft 
d t jongste jaren in snel tempo 
het provincialisme voor een 
brede vlaamse kijk geruild en 
mag zich in de strijd voor 
a':beid en brood verheugen in 
een algemene vlaamse simpa-
tie en solidariteit. 

CHOREOGRAFIE 
Vorig jaar waren we de hup

pel- en springnummertjes 
nogal hardhandig te lijf ge
gaan in onze Zangfeest-nabe
schouwingen. 

Dit jaar kunnen wc ook op 
da. gebied zonder enig voorbe
houd een pluim aan de regie 
geven • moderne, knappe num-
nners die ten overstaan van 
het Zangfeest-tema en van het 
lied een dienende funktie had
den. 

VALEER PORTIER 
De voorzitterlijke toespraak 

is telkenjare goed en krijgt 
trouwens ruimschoots zijn deel 
UI het Sportpaleis-applaus. Öok 
dit jaar was Valeer Portier 
flink op dreef en schetste hij 
pp de hem eigen kernachtige 
wijze het urgentieprogramma 
van' de vlaamse beweging Het 
was . een optimistische toe
spraak (wat na 31 maart na
tuurlijk in de lijn der dingen 
lag): «Een volk is tot natie 
geworden. Het heeft een jeugd 
die vlaams denkt, vlaa.ns voelt 
eri vlaams reageert; , heftig 
n a a r zonder kompromissen, 
zoals het de jeugd past» 

Voor liefhebbers van de sta
tistiek : de toespraak werd 25 
keer met applaus onderbroken. 
Onze applaudimeter reageerde 
het langst en het vinnigst bij 
de vaststelling dat «voor de 
eerste maal in de geschiedenis 
van ons land een regering is 
gevallen over een vlaams pro
bleem », bij de doelstelling « de 
federale inrichting van de 
staat is de enige oplossing » en 
bij de eis « volledige overplaat
sing van Leuven-Frans naar 
Wallonië ». 

STIJL 
Voornaamheid en st i j l ; zijn 

twee- dinêen die tn: deze tijd 
nogal eens in de verdrukking 
komen. , 

Het doet dan ook goed, vast 
te stellen dat op het Zangfeest 
vastgehouden wordt aan een 
voorname stijl. De voorstelling 
van de dirigenten, de wi.tte 
anjer die ze krijgen en h^t 
kort intermezzo tijdens ' het-
welke hen de : anjer door 
hostesses op de j.askraag wordt 
gespeeld; is zo'n- moment van 
goedfc smaak en stijl, dat door 
de aanwezigen — blijkens het 
applaus — hogelijk wordt ge
waardeerd. 

ONTROEREND 
Men moet geen oubollige ro-

mantieker zijn om op een 
Zangfeest momenten van echte 
ontroering mee te maken Deze 
keer was zo'n ogenblik het 
«Limburg alleen» dat in een 
donker Sportpaleis gezongen 
werd door de warme stem van 
de te jong overleden Jo Erens. 

We hebben, met verdriet én 

rret dankbaarheid, terugge
dacht aan deze troebadoer uit 
Sittard wiens limburgse chan
sons met één slag liederen voor 
heel Nederland benoorden en 
bezuiden de taalgrens werden 
en.wiens zuivere, volkse poëzie 
onmiddelijk het hart der men
sen vond. 

HOOGTEPUNT 
Op dit feest van de samen

zang was — eens te meer — de 
alleenzanger Miei Cools het 
uitgesproken hoogtepunt. Het 
is geen gemakkelijke taak, de 
hoogtepunten van een tour de 
chant nog eens te overtreffen 
in aanwezigheid van bijna 
30.000 mensen. Miei Cools heeft 
dat toch maar weer eens klaar
gespeeld Met het voortreffe
lijk Breugellied. Met de twee 
kersverse chansons « De deur 
staat op een kier» (for-mi-da-
bel) en «Dit is de t i jd» En. in 
samenzang met heel de zaal, 
met de «Drie schuintam-
boers ». Hij ontsnapte niet aan 
een open doekje met zijn 
« Geuzenlied ». 

De twee nieuwe vlaamse 
protestliederen die Miél Cools 
verleden zondag bracht wor
den — we voorspellen het — 
volksliederen in de echte zin 
van het woord : vooral «De 
deur staat. 'op een kier» is op 
het Zangfeest een triomfante
lijke loopbaan begonnen^ 

UNIEK 
In het nokvolle Sportpaleis 

hebben we eens te meer zitten 
n-ijmeren over het Zangfeest-
wonder. Bijna 30.000 mensen 
die, jaar na ,jaar, bijeenkomen 
om een in de grond —•: roman
tische rite fvjj te wonen, orri 
samen te zingen en vooral om 
zich samen één te voelen : het 
is een unikum, niet alleen in 
ot..'3 land, maar in heel Europa 
en waarschijnlijk in heel de 
wereld. 

De tijd schijnt daar geen vat 
op te hebben ; we zijn immers 
aan de een en dertigste uitga
ve van het Zangfeest Een en 
dertig jaar wa^^rin er ontzet
tend veel is gebeurd. En als 
een konstante staat daar — 
vaak onbegrijpelijk zelfs voor 
wie er jaar na jaar is — het 
Zangfeest. Al drie generaties 
lang. En altijd even jong. 

We zijn inderdaad nog een 
jcng en een gezond volk ! 
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NIEUWE VERRADERS 

«Ver rader» , dat is de titel 
du «La libre Belgique» ge-
bruiltte op 24 mei jl. voor de 
heer Duvieusart, oud-(C.V.P.-) 
eerste-minister, tans voorzitter 
van het bondgenootschap 
F D F - R W . Ja, hij is een ver
rader van het vader land! De 
t 'enduizenden incivieken die 
van wege de belgicisten na de 
jongste oorlog hetzelfde ver
wij t mochten horen, kunnen 
troost vinden in het gezelschap 
van deze oud-eerste-minister. 

Wij vrezen sterk dat in de 
ogen van « La libre Belgique » 
alle Volksuniemensen even
eens verraders zijn. De grote 
patr iot ten zijn immers alleen 
df franstalige Brusselaars en 
hun kollaborateurs in Vlaan
deren en Wallonië. 

Dan maar liever «verra
ders »! 

RODE LEEUWEN 

Tijdens de Europese Dagen 
van de Filrn die einde vorige 
maand te Brussel gehouden 
werden, waren er vier officië
le talen voorzien waarin simul
taan vertaald werd : Duits, 
Frans, Italiaans en Nederlands. 

Al de Nederlanders spraken 
hun eigen taal. 

Wie dat helemaal niet deed, 
was de oud-goeverneur van 
Antwerpen Richaro de Clercq; 
hij sprak uitsluitend Frans ? 

Wie evenmin Nederlands 
sprak, een paar inleidende zin
netjes niet te na gesproken, 
was voorzitter Piet Vermeylen, 
rode leeuw, die ook de Neder-
lanse Kultuurdagen voorzat. 
Op de Europese Dagen van de 
Film sprak hij praktisch uit
sluitend Frans. 

Een prachtige gelegenheid 
om aan het buitenland te 
tonen dat in België en te Brus
sel ook Nederlands gesproken 
werd. werd zo gemist door de 
rode leeuw. Pierre Vermeylen, 
te Brussel ook Rode-Leeuw 

Si-Pierre geheten. 
De Nederlanders praten nu 

te Brussel Nederlands, de 
« Vlaamsgezinden » e c h t e r 
F r a n s ! 

NIET TEVREDEN 
Vermeylen is trouwens niet 

erg tevreden met het feit dat 
hij in het «rode leeuwen »-
avontuur is gesukkeld. In een 
zeer lezenswaardig interview 
dat het maandblad «Het Pen
noen » met hem had, gaat het 
vragen- en antwoordenspel zo : 

Vraag Pennoen : «In wat 
staan de «rode leeuwen een 
andere oplossing voor dan hun 
franstalige partijgenoten » ? 

Antwoord Vermeylen : «Men 
heeft ons tijdens de verkie
zingsstrijd inderdaad zo eigen
aardig betiteld ». 

Vraag : « Het stond zo op uw 
eigen drukwerk en wij vonden 
het wel geen slechte vondst». 

Het verbaast ons niet dat 
Vermeylen de betiteling 
«eigenaardig» vindt. Hij is 
een zéér eigenaardige rode 
leeuw, inderdaad! Want in 
hetzelfde interview zegde hij : 
«Rondom Brussel moet het 
Vlaams karakter van de ge
meenten buiten diskussie wor
den gesteld, wat volgens mij 
niet belet zekere faciliteiten 
toe te staan » ! 

ONNOZELAARS... 
De overgrote meerderheid 

vai de Vlaamse P.V.V -ers 
heeft verleden week, op het 
fameus parti jkongres in de 
brusselse Magdalenazaal, zijn 
akkoord betuigd met het zgn. 
«akkoord der 15 wijzen» 
waarvan zij de inhoud niet 
eens kenden. 

Die inhoud is inmiddels ge
deeltelijk uitgelekt. De P.V.V. 
is bereid, genadiglijk toe te 
staan dat één op vier topfunk-
tionarissen in de brusselse 
agglomeratie Vlamingen mo
gen zi jn! De zes randgemeen

ten zouden zonder kommen-
taar bij de agglomeratie ge-
voega worden, evenals Het 
Voor, Koningslo en een aantal 
andere gemeenten of wijken. 

Aan deze anti-Vlaamse ra
zernij hebben de vlaamse 
onnozelaars in de P.V.V. prak
tisch allemaal hun zegen gege
ven ! 

Het is echter een onnozel
heid die niet anders dan krimi-
neel mag geheten worden. 

...EN VALSSPELERS 

Een van de grote verdedi
gers van het «akkoord der 
15 wijzen» is minister De 
Winter, het « vlaams » parade
paard van de P V V. in Bra
bant. 

Diezelfde De Winter hoort 
thuis in de groep, die enkele 
dagen geleden fors verklaarde 
« dat de vlaamse P V.V.-ers te 
Brussel een eigen koers zou
den varen » 

AJ dit zogenaamd « vlaams » 
lawaai in de P V.V. is geen ko
peren cent waard Als puntje 
bij paaltje komt. kapituleren 
de « vlaamse » woordvoerders : 
om der wille van het smeer 
lik*̂  De Winter de kandeleer. 

De échte vlaamse liberalen 
— ja, die zijn er inderdaad! — 
hebben al lang de rug gekeerd 
naar dit kermisvertoon van 
onmacht, lafheid en arrivisme. 

GEEN « BERUSTING », A.Ü.B. 
Het zeer aktieve en flinke 

Vlaams Aktiekomitee van de 
Voerstreek heeft in een uitvoe
rige motie nog eens stelling 
genomen voor het behoud van 
de streek bij Limburg. 

De motie besluit als volgt : 
«Het Aktiekomitee berust in 
de zekerheid dat de verdere 
houding van de vlaamse parle
mentar iërs zal afgestemd zijn 
op de volledige integratie van 
de Voerstreek bij Vlaande-
re . i» . 

Dat is een verkeerde berus
ting : het plan V.d B., dat de 
overheveling naar Luik voor
ziet, is niet het werk van de 
formateur alleen maar van de 
hele vlaamse C.V.P.-top. 

Geen verkeerde berusting 
dus. maar harde en open strijd 
voor de Voer. mét de radikale 
vlaamse opinie tegen de kleur-

' ̂ ^^ Mf' 

I ^%. 

Brussel nog <1eeds « Je pel'! Paris » : in 'Ie V U.B rijn de studenten — tot s.iote ontsteltenis van 
Beheei raad en tektot — m verzet ael^onien legen de \erniolntdL « eerbiedwaaidige 
instellingen >> hiiniddeis is Hei beheer VÖJI de unner:iteit ai onn et gespoeld door de beweging : 
het gmg door de Icnieen en kondigde een '< deniokratizering » aan Bij de aangekondigde maatre
gelen woidt er echter met geen woord gewag gemaakt van een sphtsaig en de uitbouw xan 

Brussel-Nederlands als volwaardige iiniveisileit. Eigenaaidige « demokializering » ! 

partij 
sekretariaat 

Brussel, 27 mei 1968 

Vrienden lezers, 

De schitterende overwinning van de Voll(sunie bij de jongste 
verkiezingen, waarbij het aantal parlementsleden van 17 naar 
34 klom, heeft ook haar weerslag op organizatorisih en admi
nistratief vlak. 

Jarenlang heeft de partij zich met een bescheiden apparte
ment op de Lemonnierlaan te Brussel moeten tevreden stel
len, ondanks de voortdurende uitbreiding van de administra
tie en de overige diensten. 

lans heeft de partijraad het noodzakelijk geacht om uit te 
zien naar een beter sekretariaat. Na grondig onderzoek van al 
de mogelijkheden hebben wij besloten, over te gaat tot de 
aankoop van een woning in de Voldersstraat, en dit tegen zeer 
gunstige voorwaarden. 

De voorbije verkiezingen hebben echter een zeer zware 
financiële inspanning gevergd, zodat wij voor de financiering 
van onze « Operatie Sekretariaat » wel verplicht zijn, ander-
maafberoep te doen op onze simpatizanten en trouwe lezers. 

Wij zouden U dan ook dank weten indien U in deze operatie 
zoudt belang stellen en aan het Algemeen Sekretariaat, M. 
Lemonnierlaan 82, Brussel 1, inlichtingen zoudt willen vragen 
op welke wijze U daaraan uw financiële medewerking kunt 
verlenen. 

Ons sekretariaat zal U deze inlichtingen per kerende ver
strekken. 

Wij zijn er van overtuigd, vrienden lezers, dat de « Operatie 
Sekretariaat » uw belangstelling zal wegdragen. Zij stelt ons 
immers in staat, onmiddellijk een degelijke en moderne wer
king uit te bouwen ten bate van onze viaams-nationaie partij. 

Wij danken U bij voorbaat en lekenen met oprechte gevoe
lens van hoogachting. 

Wim Jorissen 

Algemeen Sekretaris 

Frans Van 'der Eist 
Algemeen Voorzitter 

AAN H E T ALGEMEEN 
S E K R E T A R I A A T VAIS 
D E V O L K S Ü N I E 

M. L E M O N N I E R L A A N 8 2 . B R U S S E L 1 

ONDE"=GETEKENDE 
(naam) 

WENST D R I N G E N D B I J K O M E N D E INLICHTIN 

GEN TE O N T V A N G E N OVER DE MODALITEI

TEN VAN FINANCIËLE MEDEWERKING VOOR 

HET N I E U W E PARTIJSEKRETARIAAT 

straat, nr te 

fhandtekening) 
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De traditionele voormiddsgbetoging van de Volksunie op de dag van het 
Zangfeest is verleden zondag een groot sukses geworden. Ze stond van-
lelfsprekend in het teken van de grootse Volksunie-overwinning van 31 
maart, die de partij toeliet haar aantal kiezers op te drijven tot boven 
het half miljoen en haar pariementsmandaten van 17 naar 34 te verdub
belen. Zoals na de verkiezingen van 1961 en 1565 werd het een triom
fantelijke optocht door het antwerps stadscentrum, met ditmaal op de 
Groenplaats een slotmeeting tijdens dewelke het aantal deelnemers 
aangroeide tot tegen de 10.000. 

DOOR ANTWERPEN 
r Reeds rond 10 uur krioelde de buurt 

van de Groenplaats van het volk. Toen 
om half elf de betoging gevormd werd, 
bleken er zowat 6.000 mensen aanwezig 
te zijn. De stoet werd geopend met een 
kanjer van een bulldozer, een levens
echt broertje van ons verkiezingsmo
tief op de 20 m2-affiches Op het vier 
meter brede bulldozerfront was de 
tekst aangebracht «Vlaamse macht — 
Vlaamse welvaart», 

34 MAN 
De parlementsleden liepen op de eer

ste rijen in de betoging. En de kijkers 
langs de straten waren het er over 
eens : 34 man is een fameuze groep. 
Links en rechts hoorde men vragen 
wie eigenlijk wie is en hoe die Ver-
duyn of die Baert of die Olaerts er nou 
uitziet : een — voor ons toch — pret
tige vragenstellerij, want een parti j 
waarin niet duek t iedereen iedereen 
kent. wordt inderdaad een grote parti j . 
Nauwelijks zeven jaar geleden liepen 
we niet eenzelfde betogins door dezelf
de straten, met aan het hoofd het vijf
tal dat toen de last van de eerste grote 
Volksuni>'-doorbraak op de (weinige) 
Schouders moest dragen. 

Het prachtig weertje en de pittige 
n uziek van drie fanfares zorgden voor 
de gepaste stemming. Zoals traditie in 
Vlaamse betogingen : er werd veel en 
luidruchtig uiting gegeven- aan het 
eisenprogramma van de dag. Achter 
de spandoek «Leuven Vlaams» had 
zich een grote groep studenten verza
meld, die het hield bij het repertorium 
van de leuvense studentenrevolte en 
wier pittige gelegenheidsslogans heel 
wat sukses op de stoepen oogsten. 

HUMORIST 

Het aantal in leeuwenvlaggen gedra
peerde betogers was ditmaal — geluk
kig ! — uiterst klein. En je moest 
eigenlijk al terdege gaan zoeken naar 
de onvermijdelijken die van een 
leeuwenvlag of -schild een leuke een-
manskarnaval trachten te maken. We 
vonden een hippe en prille maagd die 
zich een leeuwenschildje midden op 
het onschuldig voorhoofd had geplakt. 

Er was zowaar — vast ingedriënt in 
vele betogingen — weer eens een 
vogelkooi op het appèl. Een — naar we 
vermoeden — waaslandst leukerd had 
het ding op een stok gehesen, er twee 
schoenen onderaan gespijkerd en een 
foto van Vanaudenhove er tegenaan 
geplakt : wie in de koo' thuishoorde, 
was meteen overduidelijk. 

De deelnemers waren echter kenne
lijk alleen maar opgekomen om eens 
rustig en feestelijk een overwinnings
optocht mee te maken : de vlammende 
individuele protesten, die een aparte 
noot geven aan de vlaamse strijdbeto-
gingen, waren er ditmaal niet bij. Wel 
zagen we een bord met het opschrift : 
«1914-1918. Voor welk doel heeft ons 
bloed gevloeid ? » 

Y.M.O. 
De V.M O die vroeger op de voormid
dag haar twintigjarig bestaan had 
gevierd met een vlagge-overhandiging, 
was met haar muziekkorps in de beto
ging aanwezig. Deze organizatie, die 
haar sporen in de vlaams-nationale 
strijd meer dan verdiend heeft, droeg 
enkele eigen spandoeken mee die bui
ten het betogingskader vielen en die de 

aandacht vestigden op eisen en proble
men over wier dringendheid het niet 
iedereen eens zal zijn. 

Met een praalwagen herinnerden de 
V.M.O.-mannen aan enkele hoogtepun
ten uit het twintigjarig bestaan van 
hun organizatie die zes Jaar ouder is 
dan de Volksunie en die t rouwens 
totaal onafhankelijk van de Volksunie 
staat. 

SPANDOEKEN 

Een aantal spandoeken vestigde de 
aandacht op de dringendste vlaamse 
eisen en verzuchtingen. «Taalgrensge
meenten Vlaams », « Vlaanderen ee r s t» , 
«Leuven vlaams» en «Brussel 1.000 
jaar vlaams » lieten, in hun bondigheid, 
aan duidelijkheid niets te wensen over. 

De (zeer talrijke) limburgse groep 
stapte op achter mijnwerkers in werk-
kledij, die overal langs de straten 
stormachtig werden toegejuicht. Waar 
de andere provincies het hielden bij 
geskandeerde slogans, bleek Limburg 
een zingend gewest te zijn : Het 
« bronsgroen eigenhout » hing geduren
de de ganse duur van de betoging in de 
antwerpse lucht. 

Toen de betoging terug op de Groen
plaats \?e.s aangeland, bleken ook de 
laatste luie slapers en langzame broe
ders aanwezig te zijn : uiteindelijk 
stonden rond de voet van Rubens' 
standbeeld bijna 10.0(X) partijleden en 
-simpatizanten geschaard om er te lui
steren naar de senatoren Baert en Van 
Haegendoren, de twee nieuwelingen 
die — naar het woord van de eerstge
noemde — het onderste uit de Volks
uniekan vertegenwoordigen omdat zij 
de senaatsfraktie kwamen versterken 

dank zij de nationale koóptatie, die 
voor de part i j uitzonderlijk gunstig is 
meegevallen. 

MR BAERT 
Senator Baert, welbespraakt zoals 

het een advokaat past, memoreerde in 
zijn redevoering de verkiezingsstrijd 
en de prachtige overwinning. Hij 
bracht daarbij hulde aan de vroegere 
stri jdersgeneraties en kwam krachtig 
op voor amnestie; dr Van Haegendoren 
zou trouwens even later in zijn spreek
beur t zich uitdrukkeli jk bij deze 
amnestie-eis aansluiten. 

Senator Baert beloofde, dat de Volks
unie een waakzame en krachtige oppo-
zitie op alle terreinen van het landsbe
stuur zal voeren, dat ze de regeerders 
voortdurend zal konfronteren met de 
eisen Van het nieuwe Vlaanderen voor 
materiële welvaart, kulturele verfij
ning en sociale rechtvaardigheid en 
dat ze daarbij onverdroten haar aktie 
voor federalisme zal voortzetten. Hij 
drukte als zijn overtuiging uit dat de 
V.U. nog lang niet het onderste uit de 
kan heeft gehaald en dat er nog veel 
overwinningen zullen volgen, overwin
ningen die niet alleen plezierig maar 
ook nodig zijn. 

DR VAN HAEGENDOREN 

Op de hem eigen klare en overzichte
lijke wijze hing senator Van Haegen
doren een breed panorama op van heel 
de vlaamse beweging sinds haar ont
staan. Zijn herhaaldelijk met toe
juichingen onderbroken redevoering 
was een vlijmscherpe ontleding van de 
huidige politieke situatie en een har ts 
tochtelijk pleidooi voor een open, plu
ralistische, jonge, dinamische en radi-
kale Volksunie. Het was vooral een 
zegezekere redevoering, de argumenta
tie van een man die een halve eeuw in 
de vlaamse beweging aktief was en 
zich nu in de partijpolitiek mee-enga-
geert om de laatste stoot in de bevri j -
dingsstrijd te helpen geven daar waa r 
de beslissingen vallen : in de Wet
straat . Het was tenslotte een oproep 
tot verantwoordelijkheidszin : « D e 
vaststelling dat de schaduwen zullen 
volgen, legt zware verantwoordelijk
heid op de schouders van de radikalen. 
Vermits zij de weg wijzen, dragen zij e r 
de verantwoordelijkheid voor dat he t 
de goede weg is. Meningsverschillen 
bestaan er ongetwijfeld. Zullen wij ze 
als een verrijking in onderlinge ver
draagzaamheid pluralistisch kunnen 
verwerken, ook met Vlamingen ui t 
andere formaties, met de schaduwen 
die misschien te goeder trouw zijn en 
die wij beter winnen 'dan overwinnen? 

• Het is een hele opgave dat wij niet 
alleen tegen iets. maar meer en meer 
vóór iets zullen te ijveren hebben. En 
zó stelt zich vóór ons meer en meer de 
hoofdvraag : welk Vlaanderen ? Een 
demokratisch geordend vrij Vlaande
ren, lidmaat van de heel-Nederlandse 
stam ». 

Deze indrukwekkende overwinnings
betoging, met de twee schitterende 
slottoespraken tijdens de meeting, zet
te een orgelpunt ""achter een memora
bele periode : die van de verkiezingen 
en de triomf van 31 maart . 
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In Vlaanderen is het verfransingsgevaar voorbij. Bijna geen franstaligen 

denken er nog aan liun burgerlijlie invloed te laten gelden, meer en 

meer willen zij zich aanpassen. Zelfs de P.V.V.-ers beginnen, uit schrik 

voor een volkomen afzondering, blauwe leeuwen te kweken. In Brussel 

echter is de toestand anders. De meeste sociaal invloedrijke pozities 

zijn in handen van franstaligen. Hun aanmatiging is zeer groot. Toch is 

het Vlaamse laagtepunt te Brussel voorbij. Een vlaamse reaktie is ook 

hier ontstaan en de opgang uit de diepte is ingezet, tot grote ergernis 

en woede van Demuyter, Simonet, Lagasse en konsoorten. De vlaamse 

reaktie heeft een fransdolle aktie doen ontstaan, met een verfransings-

wil die reikt tot buiten de agglomeratiegrenzen. 

Sommigen, en ook vele Vlamingen, menen dat Vanden Boeynants aan dit 

imperialisme niet meespeelt. Ze zijn echter grotendeels naïef en ver

gissen zich. 

Toch is V.d.B. een man die veel macht heeft, maar die dus ook de 

kracht van de macht kent en er rekening zal mee houden. Hoe sterker 

onze mening wordt, hoe meer onze gedachte uitgedrukt wordt in poli 

tieke macht, des te meer zullen de voorstellen van V.d.B de onze bena 

deren. Maar ondertussen is hij gevaarlijk, want onder de vlag var 

realisme en goede wil zal hij maatregelen opdringen die moeilijk omver 

te halen zijn en onze rechtvaardige betrachtingen afremmen. 

BRANDPUNT 

BRUSSEL 
V.d.B. NOEMT ZICH « EEN BRUSSELAAR 
VAN KOP TOT TEEN ». 

Ik begrijp hem volkomen Hij weet 
waar zijn aanhang leeft en hij kent er 
de mentaliteit van. Hij speelt ten volle 
de brusselse kaart. Op te merken valt 
dat hij nog zeer weinig de belgische 
troeven bovenhaalt. Hij eist Brussel op 
voor de Brusselaars en spreekt van 
deinokratische rechten. «Vlaanderen 
dr nokratisch aan de Vlamingen en 
Wallonië aan de Walen» past voorlopig 
notï niet in zijn kraam en dus zwijgt 
hl ' daarover in alle talen. Ik kan hem 
goed volgen, maar wij moeten hem dui-
delijK kenbaar maken dat hij op die 
wijze wel burgemeester van Brussel 
kan worden, maar niet in aanmerking 
komt voor een hogere funktic in een 
ffderaa' België 

Dit federalisme is de enig mogelijke 
vorm van nationaal kontrakt om de 
geschillen tussen de gemeenschappen 
op te lossen. 

Spreken van gemeenschappen en hen 
niet publiekrechterlijk erkennen is 
klare onzin, onwaardig voor iemand die 
zich zelfzeker een groot staatsman 
Wa^nt 

/-.dn brussel een eigen demokratisch 
statuut verlenen en dit weigeren aan 
Vlaanderen en Wallonië is een vol
st! kt, ondemokratisch bedrog 

Brussel moet inderdaad een eigen sta
tuut krijgen, maar dan passend in de 
globale oplossing en gevoegd naast, 
maar vooral in de autonome statuten 
van Vlaanderen en Wallonië 

Wie nu reeds kinderachtig blij zwaait 
met een brussels kultureel kollege 
waarin evenveel Vlamingen als Walen 
zouden zetelen, is ziende blind en be
wijst een hoofd- en knieenknikkende 
Vlaming te zijn, die het probleem 
Brussel niet kent Vlaanderen heeft 
genoeg van die politiekers die denken 
dat ze leiden en in feite steeds maar 
moeten voortgeduwd worden. 

Brussel is de hoofdstad, niet alleen 
van de Brusselaars, maar van alle Vla
mingen en Walen. Wij ook hopen dat 
Brussel over korte tijd een europese 
rol zal spelen Deze nationale en inter
nationale opdracht geeft aan Brussel 
veel macht en aan de inwoners veel 
voordelen, die ieder van ons bereid is 
mee te betalen. Maar dan wensen wij 
ook mee te spreken en te beslissen in 
alle organen die deze taken moeten uit
voeren. 

Het probleem Brussel kan maar opge
lost worden in federaal verband. In 
het unitair regime betekent de agglo-
meratieraad, met de samenstelling en 
de bevoegdheden die V.d.B. en de brus
selse franstalige politiekers wensen, 

een voortzetting en versteviging van 
de anti-vlaamse politiek van de huidige 
19 gemeenteraden. 

Zonder federalisme blijft immers de 
sociale verfransingsdruk op de vlaamse 
Brusselaars gelden, is dan ook geen 
ware vrijheid van de huisvader moge
lijk en zal een demokratische verkie
zing van een raad een vals beeld geven, 
het schijnheilig portret dat we nu van 
Brussel kennen 

Een kultureel kollege, wel paritair 
maar toch samengesteld door zulk 
gezagsorgaan, heeft xn dit unitair ver 
band geen zin ot waarde. 

In een Federaal België waar de 
macht en de invloed van de vlaamse 
deelstaat zich ook sterk in de brusselse 
agglomeratie zal laten voelen, heb ik 
geen schrik meer van een talentelling 
aldaar en de invoering van de vlaamse 
en Waalse subnationaliteit Dan pas zal 
een verkiezing van een agglomeratie-

raad demokratisch kunne'" verlopen 
üfc brusselse Vlamingen kunnen dan op 
een vlaamse lijst evenveel vertegen
woordigers kiezen als de brusselse 
Walen op hun lijst waalse leden kun
nen aanduiden Maar ook Vlaanderen 
en Wallonië moeten hun afvaardigin
gen sturen in die agglomeratieraad 
Deze leden hebben dan de speciale 
taak te zorgen voor de ware nationale 
en internationale opdrachten van het 
hoofdstedelijk gebied. 

In dit kader en met de mentaliteit 
die dan zal gevormd zijn is er geen 
afzonderlijk kultureel kollege meer 
nodig. 

GEEN DUIMBREED ZULLEN WIJ WIJKEN > 

Wat de grenzen van de agglomeratie 
betreft, moet het vlaamse standpunt 
onverbiddelijk blijven en duidelijk. 

Even onverbiddelijk trouwen^; als het 
waalse standpunt zou zijn, moest de 
brusselse agglomeratie toevallig mid-
rten waals grondgebied liggen. 

Geen millimeter vlaamse grona zul
len wij nog prijsgeven Integendeel wij 
zullen niet ophouden de afschaffing te 
eisen van de nefaste faciliteiten in de 
zes randgemeenten Meer nog indien 
de franstaligen hun aanmatiging verder 
drijven, zullen wij Haren, Neder-over-
Heembeek en de volledig vlaamse 
wijken van Laken, Evere en St-Agata-
Berchem terug opeisen 

Inderdaad • ruimtelijke ordening 
dringt zich op, zowel in de brusjel^se 
agglomeratie als er rond, maar dan ten 
dienste van de mens en niet ten dienste 
van de asociale verfransende grondspe-
kulanten 

Volksvertegenwoordiger 
Dr Vic Anciaux 
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MKWEZiGE KRACHTEN 

Noch Ie transe rcsenng noch de vak
bonden hebben een \iertal weken geleden 
zelfs maar vermoed, dat de toestand kon 
evohieren zoals dit is gebeurd. In feite 
waren er tijdens het tienjarig bewind van 
generaal de Gaulle nooit heel ernstige 
stakingen. 

F,n toch zat de tegenwoordige bijna al
gemene staking « gereed ». /.onder dat de 
Ganlle bet vermoedde, zonder dat de re
gering er aan dacht, maar e\enzeer zon
der dat de vakxeren gingen er zelfs maar 
durfden op hopen. Een grote misreke
ning, maar ook een grote kraiht, die \er-
borgen zat in een grote stilte, zijn onge
twijfeld de eersterangsfaktoren in deze 
krizis. 

Hike verblinding is gevaarliik, en ver
blind is. wie alleen maar in een enkele 
richting kijken kan. Zo zou het verkeerd 
zijn /o gefascineerd te worden door die 
grote misrekening dat men er zelf een 
tweede, bijna even grote begaat. Heel 
waarschijnlijk bestaat er in ("rankiijk 
numeriek gezien inderdaad geen « link
se » meerderheid. Het land met de grote, 
en de grootste rexolutionaire traditie 
heeft niet alleen telkens na elke revolu-
tionnaire beweging een terugkeer gekend 
tot rustiger en burgerlijker regeringen, 
maar ook in die revohitiepei ioden zelf 
was dit land nooit eensgezind. .\ls de poli-
tiekers zich onmiddellijk en onvoorwaar 
deliik tegen de volksraadpleging hebben 
uitgesproken, omdat zij geen « plebiscit » 
willen, dan is dat omdat zij wel beseffen 
wat er misschien wel uit de stembus zou 
komen 

De franse industriebazen vertegen
woordigen, ook in deze weken, nog altijd 
een geweldige macht. Ook op hef pro
gramma \an de linkse politiekers komt 
de volledige nationalizatie van de bedrij
ven niet voor. Trouwens de ervaringen 
van de arbeiders in de genationalizeerde 
sektor zijn niet beter dan die van hun 
kollega's uit de privé sektor. Frankrijk 
heeft een gezonde ekonomie nodig, kan 
met /.onder een bedrijfsleven dat kan 
konkiirreren op de buitenlandse markten. 
En daarom kan ook de macht van de in
dustriekapiteins niet worden genegeerd. 
Ten/n natuurlijk door een ("ohn-Bendit. 
Tijdens de algeriinse harrikadentijd be

riep de ("i'̂ ulle zich op het volk. en op 
de dienstplichtigen tegen het « l ege r » 
dat lie,,, niet wilde volgen. Maar de 
legerkaders zijn sindsdien uitgezuiverd. 
Of alleen de trouwe uitvoerders van elk 
bevel, en de oer-trouwe gaullisten over-
b'ijven is met zeker, wél dat zij de meer
derheid vormen. Hn daarom blijft het 

leger ook in deze burgeroorlogachti|»«» 
toestand een machtsfaktor. 

Kn de politieke partijen ? Zelfs vai 
daag nog komen de linkse partijen ni( l 
tot een harmonische samenwerking. 
De afkeer van de kommunisten vooi ii 
mand als Mendes-France is algemeen b( 
kend en zou in deze dagen een zeer grot 
rol kunnen spelen. De nadruk die doe 
de kommunisten steeds weer geleg I 
wordt op een gezamenlijk programma "i 
in feite niets dan een zet tegen Mitteranfl 
zoals een perskonferentie van Mitte 
rand, zonder afspraak met de sterkst 
linkse partij, een zet was tegen de koir 
munisten. De partijen zijn niet « slim 
mer s> geweest dan het regiem en de re 
gering en de vakbonden Toor wat hef na 
bije verleden betreft, zullen ze mee 
waard zijn in de even nabije toekomst 

WELKE WE6 GAAT HET OP ? 
De franse grondwet werd door de 

Gaulle opgesteld, naar zijn eigen maat. 
Daarna aangepast, aan zijn verlangens. 
Maar het is merkwaardig dat aktueel door 
niemand, weer met uitzondering van 
Cohn-Bendit. de verkiezing van de 
prezident door algemeen stemrecht, wordt 
betwist. Evenmin het bestaande regiem 
als dusdanig. De politiekers willen alleen 
maar het personeel vervangen. Personeel 
uit eigen rangen, vanzelfsprekend. Dat is 
de weg die loopt over : parlementsont-
binding en nieuwe verkiezingen, over een 
andere regering, een normale of een voor
lopige, over nieuwe prezidentsverkiezin-
gen. 

Er is echter nog een andere weg : de 
weg van artikel 16 van de grondwet. De 
Gaulle kan verklaren dat het land zich in 
een noodtoestand bevindt en kan dan op 
grond van dat artikel, speciaal voor hem 
en voor een dergelijke gelegenheid ge
maakt, het land alléén gaan besturen. Tij
dens de algerijnse krizissen heeft de ge
neraal dit reeds gedurende een langere 
tijd gedaan, en het is toen gelukt. De 
tegenstanders waren toen ook niet te on
derschatten — en toch is het gelukt. De 
tegenstanders ziin nu evenmin te onder
schatten — zal de Gaulle het proberen ? 
Zal hij het durven proberen ? En dan, 
zal het lukken... 

Is de « macht » de Gaulle, ondanks pres
tigeverlies, daarvoor nog groot genoeg ? 

De beslissing kwam vroeger dan aange-
kondi.','d ; de Gaulle koos een kombinatie 
van de twee wegen • beroep op het volk 
door parlementsverkiezingen en — de 
stevige stok van artikel 16 gereed in de 
hand. 

Senator Robert Kennedy verloor in Oregon zijn eerste " primary » of voorver
kiezing, wat hem in zijn rush naar de demoJ<ratische kandidatuur wel eens 
ernstig zou kunnen schaden. Precies dezelfde week verzekert zijn rivaal 
Humphrey zich op een han4vol stemmen rm van voldoende steun der partijge

delegeerden voor de nominatie op de demokratische partijkonventie. 

DEZE WEEK /iV DE WERELD 
Amerikaanse atoomduikboot « Scorpion » met 99 opvarenden tu.ssen Azoren en 
Norfolk vermist. Seinen opgevangen na 48 uren stilzwijgen. 

Minister van Onderwijs in de regering Pomijidou, Peyrefitte treedt af. Ontslag 
van Debré in beraad gehouden. Fransen staken onverminderd voort. Mitterand 
eist voorlopige regering. 

Softenonproces te Alsdorf bij Aken wordt van bij de aanvang gekenmerkt door 
talrijke juridische betwistingen. 

Studentenverzet tegen westduitse noodwetgeving neemt toe en bereikt hoogtepunt 
tijdens definitieve stemming in de Bondsdag. 

Europese landbouwkommissie en landbouvvministerraad te Brussel besluit tot niet» 
verlaging van de melkprijs. 

Geen vooruitgang op de Victnamkonfcrentie te Parijs. 

MISREKENING 
De bekende militaire deskundige gene

raal Beaufre stelde onlangs, dat de grote 
mogendheden zich vandaag in de para-
doks.ile pozitie bevinden, met hun kern
wapens en hun enorme ekonomische 
macht geen oorlog tegen elkaar aan te 
durven doch ter zelfdertijd niet in staat 
zijn. een ei hte vrede met elkaar te slui
ten. Met Midden-Oosten, Vietnam, Kuba, 
Soedan, .Nigeria, C\ prus en in minder 
virulente mate Duitsland en Korea zijn 
daar om de grenzen van de grote mo
gendheden aan te duiden en tevens de 
anarchie, die in bepaalde wereldstreken 
heerst en waarop de kernmogendheden 
weinig vat hebben. 

Intussen steunt de Sovjet-Unie voor 
als na de arabische wereld, in allereer
ste plaats de Verenigde Arabische fiepu-
bliek. Ze heeft haar greep op Egj pte 
versterkt, dank zij ook het onbegrip van 
de Verenigde Staten van Amerika ten 
opzichte van .\asser. Het staat nochtans 
vast dat N'asser en zijn regime helemaal 
niet opgetogen zijn met deze versterkte 
Sovjet-invloed doch verscheidene toena
deringspogingen tot de westerse wereld, 
meer speciaal tot Washington op een 
negatief antwoord onthaald zagen. 
Washington had nochtans profijt kun
nen trekken uit de nederlaag der ara
bische landen in juni van vorig jaar, een 

nederlaag die ook voortspruit uit een 
verkeerde sovjet-berekening over de 
krachtenverhoudingen in het Midden-
Oosten. Er is een sillogisme te trekken 
tussen heide grote mogendheden met 
betrekking tot Vietnam resp. het 
Midden-Oosten. .Amerika heeft zich ten 
aanzien van Noord-Vietnams weerbaar
heid als evenzeer vergist als Rusland 
dat deed ten aanzien van Israël. Geen 
van beide bleek in staat, de kracht van 
kleine landen op hun juiste waarde te 
schatten. De onderschatting van de 
Vietkong door Washington bleek o.a. 
op flagrante wijze bij het Teth-offen-
sief, dat nauwelijks een- paar weken 
volgde op de publikatie van een zeer 
optimistisch amerikaans militair ver
slag en juist daarom bij de Amerikanen 
als een komplete (zeer onaangename) 
verrassing aankwam. De gevolgen van 
dit understatement waren niet zo dra
matisch als deze van het understate
ment van Israels militaire slagvaardig
heid door Moskou, dat bovendien de 
tweede vergissing beging te geloven, dat 
Israël niet zou durven aanvallen. Dit is 
nochtans hetgeen in juni van vorig jaar 
gebeurde. De uitslag van deze blitzkrieg 
bespaarde meteen Amerika een tweede 
Vietnam (of nog erger), maar ook dat 
bleek men fe Washington niet helemaal 
voorzien te hebben. 

Op het eerste gezicht zou meti vandaag 
kunnen stellen dat Amerika de les heeft 
begrepen en de Sovjets niet. Amerika 
praat met Xoord-Vietnam te Parijs, Rus
land gaat voort met de herbewapening 
van Eg.vpte en oefent een tamelijk 
scherpe kontrole op deze herbewape
ning uit, tot en met het kontroleren van 
de bevelposten door allerlei militaire 
advizeurs, van de opleiding van -jonge 
officieren en in de burgerlijke sektor 
door de leiding bij belangrijke werken. 
Mogelijkheid tot een gesprek tussen 
Israël en de arabische landen is er tot 
nu toe niet. Het zal zeker niet de Sovjet-
Unie zi|n, die dergelijk gesprek op gang 
brengt. 

Intussen stellen we de geleidelijke 
ontvoogding van de zogenaamde satel
lietstaten in beide wereldblokken vast. 
Frankrijk is daarvan voor het Westen 
het schoolvoorbeeld geworden, waarbij 
men nochtans moet vaststellen, dat de 
werkelijke macht van deze would-be-
wereldmogendheid veel kleiner is dan 
de taal van de Gaulle wil doen voorko
men. In Oost-Europa deed zich even
eens een losmakingsproces voor, dat 
tans nieuwe hoogtepunten beleeft. Ook 
hier moet men vaststellen dat de mili
taire macht in de gegeven omstandig
heden niet noodzakelijk de politieke 
macht steunt of dekt. Militair en poli
tiek meesterschap gaan niet noodzake
lijk samen. Dat blijkt de belangrijkste 
vaststelling voor het lopend decennium 
te zijn. Zulks geldt niet alleen voor 
Washington en Moskou doch evenzeer 
voor tweederangsgroten als China 

Frankrijk en Engeland, die er hoogstens 
in slagen een bemiddelingsrol van min 
of meer lange duur te spelen. Meestal 
slagen ze zelfs daar niet in evenmin als 
in het beïnvloeden van konflikten o) 
spanningen. Dit is voor de europese 
grote mogendheden vooral een gevolg 
van een falen in europees opzicht : het 
is een algemeen aanvaard beginsel dal 
de macht van de europese mogendhe 
den sleclits zal toenemen naarmate ze 
zich verenigen. Engeland besefte te laai 
dat zijn Gemenebest geen vervangoplos 
sing was voor de postkoloniale tijd er 
miste aldus de eerste europese trein 
Frankrijk laat zich onder de Gaullt 
vooral leiden door de dwanggedachte 
dat het in een verenigd Europa de lei 
dende mogendheid moet zijn, onder aan 
wending van argumenten die daaron 
niet altijd verkeerd zijn, doch die uit 
eindelijk slechts gebruikt worden on 
de paternalistische opvattingen van di 
Gaulle in europees verband een plausi 
bel alibi te verschaffen. Hoe paternalis 
tisch de Gaulle wel is blijkt uit de hui 
dige binnenlandse krizis in Frankrijk 
Deze mentaliteit verklaart ten dele ooi 
de europese politiek van de Gauile. 

Voorlopig neutralizeren de grote mi 
gendheden elkaar en hebben de kleinei i 
daar baat hij, onafgezien van het be 
droevende feit dat inzake ontwikkc 
lingshulp de wereld al evenmin in staa 
blijkt te zijn aan werkelijke ontwikke 
ling te doen. Steeds minder makei 
ideologische motieven, die zeer vaaK 
zuiver imperialistische dekken, indruk 
op de w ereld. 

file:///asser
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MACHTSYERHOUDiNGEH 
Tot kort geleden was he t 

front in Korea een vergeten 
front. Vergeten omdat het ui t 
he t nieuws was verdwenen, 
hoewel het een front bleef, al 
hebben de meeste mensen ver
geten dat daar nooit vrede 
werd gesloten, maar enkel een 
wapenstilstandsverdraf^ werd 
onder tekend Het enteren van 
de Pueblo in januar i van dit 
j aa r hield natuurl i jk wel ver
band met dit front. Maar ame-
rikaanse en sovjetschepen 
spionneren zowat overal te r 
wereld. 

Sindsdien echter volgen de 
overvallen en incidenten t e 
land elkaar op. Veel aandacht 
krijgen ze echter niet Volgens 
amerikaanse bronnen (de eni
ge die beschikbaar zijn !) s taan 
aan de wapenstilstandslijn 
s terke krachten tegenover 
elkaar. In gevechtspozit ie! 
Noord-Korea zou 180 000 man 
vlak aan de grens hebben, in 
Zuid-Korea zouden daartegen
over 12 000 man van de 2e 
amerikaanse divizie staan en 
250 000 zuid-koreaanso troe
pen. 

Toch iets meer dan een nor
male grensbewaking! 

EEN F-111 STORTTE NEER 

De F-111 is he t meest moder
n e vliegtuig van de toch be
slist niet achterlijke lucht-

« Francais, je i o«? ai compris ». Blijkens ac^c luio tiit het tijdens de revolte smerig geworden 
Parijs is de veistandhouding niet wederkerig... 

macht van de Verenigde 
Staten. Sinds een beperkt 
aantal toestellen van dit t ipe 
in Zuidoost-Azie werd ingezet 
zijn er al een paai toestellen 
verloren gegaan. Het eerste 

verloren toestel werd niet 
teruggevonden, het tweede 
wel Het wrak werd grondig 
onderzocht om de oorzaak van 
het neerstorten te vinden. Het 
rezultaat was verbijsterend : 

H. tAARCUSE 
De ketting van opstanden in de sluden-

tenwetcld kan in een tweevoudig licht ge
zien tooiden. Cr is het begiijpclijk veuveer 
tegen onaangepaste en auhaische x\j)men, 
naast een algemene ajkeet om de welvaait-
staat als het allei laatste en hoogste doel van 
het mensdom te zien. De revolutionaire 
wind die ons om de oren suist moet ons 
— op dat vlak altans — niet huiveug ma
ken : alhoewel niemand iveet waai heen de 
sludentenrevoUe uiteindeli]k moet leiden, 
is ze een normaal en vei heugend verschijn
sel Vei heugend timdat een zoekende en po
litiek aklieve jonge geneialie een belanis,-
rijke inbreng aan ideeën en aan daadkiadit 
kan betekenen; door die inbreng heeft de 
jeugd dan ook recht op ruime inspraak. 

Geënt op dit veischijnsel u'oait er mo
menteel een uiteist linkse wind over de 
campussen De normale eisen lüoiden door 
een aktieve mmdeiheid omgebogen in de 
richting van een anarchisme dal zelji liet 
kommunisme ver rechts laat liggen en dat 
slechts leiden kan tot chaos en nihilisme. 

Opdat de jeugd haar traaideiXitle in-
btcitg zou kunnen hebben is het noodzake
lijk, een scheip onderscheid te maken tus
sen de echte revolte en de anaichtstische 
echel die er zicJi op vastgezogen heeft. 
" De eeiste is de levolte van jonge mensen; 
de ticecde is de tui aak van oude mannen. 
Er IS mets jeugdig aan deze teiugkeer naai 
de anaichie, een geest die reeds eenmaal 
jampzalig is getvoiden voor Euiopa eii voor 
de tieield 

De uitei h Inihrn te BciUjii Ir Pinijs en 
eldiis hehbi n t > ii nieuxie L, i il il < > 
man get^nden in de dtiits ameiikaatisr pio 
fessoi Heibeit Maicuse, de teoielikus van 
het geteeld 

Heibcit Maini^c, dir dil jaai zexenlig 
tl O! dl, IS te BeilijH gehoien ]\ ij'igeiig 
hooide hij tlniis in de school der e\i':lentie 
filozofni en poli luk slond Iiij tijdens de 
Weimai icpublieh aan de uitciste liitkeizij 
de van de S P D In die peiiode oefende 
liij in Duilslfflnd een steike invloed uit op 
liet geestesleven, de kunst, de politiek, de 
pcisti eield en de beiidil ( in^ IIij biak, 
na de dcod van Kaïl 1 u i>l iiulil en Jiosa 
Luxembuig, met de SPD In '9 '2 urek 
hij, over Zuiheilaiid en Fiankiijk, uit 
naat de F.S., tuaai hij piofessor ueid. 

Zijn hele tuijsgeiige maalscfiappijktitiek 
richtte zich tegen het pozilivisme en van
uit zijii linkse dialektische hoek schieef hij 
tietken als « Vemunft und Revolution » en 
< Der emdimensionale Mensch >. Marcuse 
weid vootal populair bij de agitatoren van 
liet « zuiveie anaichistische maixisme », die 
Iiiin inspanningen op de utiiveisilaire we
reld richtten en via kleine, maar rumoe-
11 ge keinen tot enige invloed en gezag 
kuamen. Vonge zomer ktiam Marcuse in 
^^ est Bei lijn (Otist Berlijn zou, net als de 
ovetige oosteutopese hoofdsteden, stellig 
geen gaslvrijlicid aan deze « linksafuijker > 
vet lenen) zijn opvattingen over de viijheid 
en het gebiuik van het getueld uiteenzetten; 
zijn leer werd geestdriftig overgenomen 
door het kleine gtoepje dat zich rond Dut-
schke had veizameld, maar dat dit orakel 
fioe lariget hoe minder au séiieux kon ne
men 

Mat ruse's tiMiie is < de eenvoud zelve >. 
7ijn kiiliek op de huidige maatschappij is 
tank zeer pettincnt en dat x)erleent « be-
tiijsktachl > aan zijn terapie. Wij moeten 
de mens vtij en gelukkig maken, zegt Mar
cuse En vooruitgang kan alleen veruezen-
lijkt ttotden door een gewelddadige, per-
vianeiile ievolutie TT ie het daarmee niet 
eens is, moet betoofd tvorden van tedere 
viijlieid, in naam van de « leptessive Tole-
inin ». 

Du IS de tieittd van Big Btolher, van 
Otuells « 19S4 » • een utopie die leiden 
mod naai de meest volkomen tvillekent en 
naat jvhiieke itnniotaliteit. 

Reeds eeiiiiinal heeft Matcuse de chaos 
Oiii dr tiddd s^eioepen • zijii teotien en 
d( üiil 11^ > tin hl in en ijii ninip xcilaiti-
den de sociaal deiiioktatie in de 11 ciiiiai-
upiibkek en sdiirpen het vakiium dat door 
Ililkt ueid gevuld 

Mntnise en zijii di\cip'lrii sjtrhn neer 
V III I liun u naiibii lil n iim^i n dan 
ai op zitlr-elf weinig invlof-d op de massa 
lubben, ze dteiiren een nieiitve reaktie en 
een nieiiiie tuk iii di aiiloiilaiie iiclilnis, 
te t etti cKken 

Uil'. KIIUIII (Innioin dat Sa) he ou-
dt I CU uijti neiiütdcn zo schei p heeft 
getiaaisfhiiii il lenen tial lans ariiler de 
vUu ("1 'iliiiiii'.e l\iml aangematsjeetd 

AN. I or A NO. 

zonder dat iets kan gezegd 
worden over de andere toe
stellen staat nu vast dat dit 
tweede neergestorte toestel 
verloren ging omdat een zor
geloze werktuigkundige in een 
van de belangrijke onderdelen 
een kokertje ter waarde van 
1 dollar (50 f r ) had laten slin
geren 

Vergeleken met de waarde 
van het toestel, 6 000 000 dol
lar, is dit toch wel een kleine 
oorzaak met grote gevolgen. 

REISGIDS VOOR CHINA 
Bij de franse uitgeverij Na

gel verscheen een encyklope-
dische Reisgids van China 
(1504 blz. d ik! ) . Zo pas is 
enkele maanden na de publi-
katie ook een engelse vertaling 
verschenen. Deze gids werd 
samengesteld door Marcel Gi-
rard, verbonden aan de franse 
ambassade te Peking. Hij 

werk te aan deze gids sinds 
1964 nadat hij een vage instem
ming had gekregen van Tsjoe 
En Lai, maar hij kon zijn boek 
enkel voltooien door de hu lp 
die hij kreeg van een twint ig
ta l jonge Sinologen die in P e 
king verbleven krachtens een 
kutureel verdrag en door h e t 
ondervragen van talloze (hoe 
beperkt ook in absolute cij
fers !) reizigers in het «He
melse Rijk ». 

Enkele pikante bijzonderhe
den : men reist in China he t 
goedkoopst per trein, maar dan 
moet men ook het ononderbro
ken luidsprekerlawaai van 
Mao-teksten en militaire mar -
sjen erbij nemen, er is in 
Chma geen «nacht- leven», 
maar er zijn ook praktisch 
geen vliegen . De gids bevat 
123 kaarten, o a een kaart van 
de bussen in Peking die voor 
het eerst buiten China wordt 
gepubliceerd. 

Hopelijk krijgt Girard hier
voor in de toekomst geen pro
ces als spion! 

DE STILLE DOOD 
Terwijl de schijnwerpers 

van de grote nieuwsmedia op 
Vietnam gericht blijven, stier
ven in een andere en praktisch 
verzwegen oorlog méér men
sen op kottere tijd da.i in Viet
nam De s tn jd tussen Nigeria 
en de afgescheurde provincie 
Biafia kostte m elf maanden 
tijd meer dan honderdduizend 
mensenlevens De manier 
waarop de slachtoffers stier
ven, omvat het hele gamma 
van oeroude en moderne gru
welen : luchtbombardementen, 
honger, ziekten en gevechten 
met primitieve bronstijdmes
sen. 

De verovering van de laatste 
Biafra-vesting, Port Harcourt, 
betekent nog niet het einde 
van het sterven : de Ibo's zet
ten de strijd voort als gueril-
lero's In Biafra stierven hon
derdduizend men-^n in minder 
dan een jaar : in Vietnam 
werkt de moordmachine drie
maal trager : smds begin 1965 
tot op heden 100 000. 

Een G I. geeft een vietnaniee'z fongelje een iujekne tegen de 
een of andeie ziekte Eenmaal genezen kan het joch dan 

wellicht nog eens dienen als doel voor een napalmbom... 
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Na twintig eeuwen strijd, na de wilde invaiies van Denen en Noren 
na de terreur van de Engelsen, na de Grote Hongersnood die de 
bevolHnq halveero'e, na een eeuwenlange onafhankelijkheidsoorlog, 
na de biina komp'ete uitwissing van de eigen volkstaal, na een 
burgeroorlog, werd het groene eiland voor de westkust van Enge 
land het autonome Ierland. De moderne ierse natie was geboren 
Dit is de story van Shamrock en harp, van het onuitroeibare geloof 
van de kinderen van St. Patrick en van de zwaarmoediqe herinne 
ringen aan de grootheid van vroeqer. 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 
dip een vriie repnhHek werden 

MET ST. PATRICK 

DOOR 

DE WEG NAAR DE ONAFHANKELIJKHEID 

De " landoorlog » en de pogingen %ap 
Parnel I en van de lei se P.iinj ni het 
britse 1 agerhuis geduieiide de laatitt 
vijfeniniiuig jaar \an de 19de eeuw ga 
ven a.mleidmg tot een reeks « Land 
Acts ') die de lerse landbevolkma ver 
schillende rechten v\aaiboigde zoals ge 
rechtvaudigdc hriiii pi ij/cn veiblijfsvei 
zekeimg en de mogelijkheid hun faun 
te kunnen kopen 

Maar Parnell en de lerse paitij u a u n 
nog 1 mg met geslaagd in hun lange 
strijd te Londen om een o Home Rule 
Bill », een eigen uetgexing te bekomen 
alhoevsel ze een gioot deel van de bu t 
se opinie hadden oveituigd \an de nood 
zakelijkheid van een eigen regering voor 
lei land In 1912 poogde Sir Edward 
Carson die door de britse Konservatievp 
ot Unionistische Paiii] ge"steund vveid 
een voorlopige icgeung te \estigen en 
met wapens uit Duitsland stichtte hi) 
een militaire organizatie die de « Home 
Rule » met geweld zou besnijden Daai 
op uerden in 191 i de «Iiish Volunteeiso 

gesticht ter veidediging van de d t n i o k n 
tische rechten van de leise be\olking 
Cn in 1911 v\erd een wet gestemd die 
de Ieren een zekere autonomie toestond 
dit niettegenstaande de opj)o/itie van 
de unionistische partij M.iai de \\<it ging 
niet in \oege uit oorzaak van v\eleldooi 
log i 

De belofte van de « Home Rule > 
biaehi vele leien eitoe dienst te nemen 
in het blitse leger tijdens de ooi log 
Maar ondertussen orgaiiizeerden een 
sektie van de Irish Volunteeisbevvegin^ 
en de v Citizen Army », onder het be 
vel V lil Peaise en ConnoUv de Paasop 
stand van 1910 Ze riepen de leise r^pu 
bliek uit en met ongevcei J 000 man 
hielden ze te Dublin een weck stand te 
gen de biitse stnjdkiachten 

De exekutie van viiftien leiders iii 
hun overgave bracht het volk — dat 
passief wa> gebleven — in veroiuwaar 
diging Bij de verkie/ingcr van 1918 
won de onafhankelijkheidspaitij onder 
de naam Sinn Fein 73 van de 105 par 
lemeniaire zetels Maar de leden van de 
Sinn I-ein m volle minachting van het 

blitse pi i lement , veigadeiden te Du 
blin op 21 januaii 1919 en l>evestigden 
de lepubhek van 1916 en nepen zirh 
uit als Nationaal Pailement ^Dail). 

De pogingen van de Butteii om de 
Dail al te schallen en tevens het leis 
Republikeins Leger leidden tot de oiial 
hankeli|khcidsoorlog en tot de « Black 
and Tans [n 1920 waren de militaire 
toimaties van de 1 ngelsen in Ierland 
het militaiie gamizoeu (50 000 man) de 
Roval liish Coiistabulaiy (leise gendai 
merie) en de » Auxiiiarv Division n De 
ze laatste de Auxiliarv Division van de 
R I C , bestond meestal uit ex officieren 
die door politieke passie bezeten waren 
en in het Zuiden en het Wt^ten van 
Ierland de vrije hand kregen Het op 
tieden van de Biitten ging immers door 
onder de benaming » repiisals » tegen 
over < outKages >< van het lers republi 
Leins leger Vlaar de benaming v in de 
beruchte < black m d tans » kwam van 
de Roval Irish Constabulan /cü 

In princijje waren de maiischappfi, 
van de R I C illen van lersen bloede, 
maar daai zoveel leien de dienst veilie 

ten na de onlusten weiden ze vervan
gen door Engelsen, Schotten en Welsh
men Het waren meestal oud soldaten 
die in het begin hun kaki umfonn ble
ven dragen met daarover de donkeigtoe-
ne caps (bijna zwart) van de lerse gen
darmerie H u n optieden tijdens de onaf
hankelijkheidsoorlog was willekeurig, 80 
t h van de bevolking stond immers ach
ter de Irish Volunteeis en het Republi
keinse Icr»e Leger. 

Uit een brief van een Labouikom-
missic die in dec 1*)20 lei land bezocht : 
« De eer van ons volk (het engelse) 
wordt erg in het gediang gebracht. Niet 
alleen heerst er een golf van terreur in 
Zetland die elke britse onderdaan het 
schaamrood naar de w angen zou moeten 
doen stijgen, maar hier wordt een natie 
in bedwang gehouden door een impe
r ium dat er piat op gaat de vriend te 
zijn van kleine naties Laat het volk van 
Engeland zijn stemmen verenigen om de 
Ieren ter hu lp te komen tegen deze 
dwangregering en voor de vestiging van 
vrede en vrijheid en een nieuwe broe
derschap tussen de volkeren van de blit
se eilanden . ». 

In hetzelfde jaar ratificeerde het brit
se parlement de « Government of Ire
land Act » waardoor de zes graafschap
pen uit het noord oosten gescheiden wer
den van de 26 die onafhankelijk le i land 
zouden worden O p 11 juli 1921 zwegen 
de wapens en de britse en lerse regerin
gen ondeihandelden over de viede O p 
6 december weid tussen beide naties een 
veidiag gesloten dat de 26 counties de 
status van een brits dominion gaf En-
goland behield enige zeevaaitbazes Het 
veidiag weid door de Ieren met 64 te
gen 57 stemmen goedgekeurd Daa iop 
brak een burgerooi log uit die in mei 
1923 eindigde met de nedeilaag van hen 
die de lepubliek wensten te behouden 
en tegen het verdrag wai tn 

In 1926 stichtte Eaiiion de Valera die 
als pre/ identAan de ic))ubliek tegen het 
veuli ig had oe^teiiid de 1 lanna 1 ail 
Pa i t i | In 1932 won de « f lanna Tail i> 
de veikie/iiig tn begon /e de lesliiktieve 
klau/ules van hel veidiag met Engeland 
at te bleken I ngeland antwooidde met 
een ekonoinisdie boycott In 1940 ver
klaarde letland zich neutiaal en in 1948 
weid hel land eindclnk een zelfstandige 
republiek 

In hoever sdieidt tie leise zee nu no" 
lerl UK! vin Gioot Bi itiannie ^ I oen 'ii 
juli 19o7 een dinamietlading de Xelson-
zuil opblies (die hogei was dan die van 
Tialalgai Squaie) die zolang het sliaat 
beeld van Dublin s hooldaelei O Con 
nellslieet doinineeide laelueii de men
sen om de giap 

DE NIEUWE NATIE 
Het groen wit oi uije v ui dt itise vla;» 

stelt duidelijk de elementen voor die van 
het or-oene eiland de natie vormdtn die 
Ierland geworden is Hel aioeiic veld 
stelt het oude keltische en liet noois 
lerse element van de bevolking voor cn 
het oian)e veld de aanhangers van \Vil 
lem van Oian]e tijden^ de ooilogen op 
het einde van de 17de eeuw (die over 

file:///estigen
file:///oege


wu 13 

SHAMROCK EN HARP 

ERLAN 
het algemeen van engelsen of st hotsen 
bloede waien). Deze \ lag is het simbool 
da t reeds in 1848 door de leden van de 
Young Iieland-beweging aangenomen 
werd. Het witte veld tussen groen en 
oranje simbolizeerde de vrede tussen de 
« Green n en de « Orange » en de broe
derschap tussen ierse protestanten eu 
katolieken. 

De verschrikkelijke jaren van het 
midden der negentiende eeuw zijn voor
bij , de jaren van de « great famine », 
toen de « coffin ships » (doodskistsche-
pen) duizenden wanhopige Ieren naar 
de Verenigde Staten brachten. Er is nog 
maar één ierse natie. De unie van de 
Noren en de Denen, de Saksen en de 
Kelten is na eeuwen voltooid. He t is 
een feit dat deze samenvloeiing van ras
sen een nieuw iers karakter heeft ge
vormd dat aan het oude, keltische ele
ment nieuwe kracht heeft gegeven. 

De model ne Ieren zijn het produkt 
van verschillende rassen, die door h u n 
invazies het eiland uit zijn izolement 
hebben getrokken. En dit geldt zowel 
voor de republiek Ierland als voor Ul
ster. Er bestaat geen Ulsterman die niet 
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden 
is met het oude ras of met de noorse in
vallers. In zijn aderen vloeit ook het 
bloed van de oude leien ten tijde van 
Patrick. En zo kan evenmin de meest 
nationalistische Ier het angelsaksische 
element loochenen dat hem bezielt. He t 
is dit nieuwe, machtige ierse karakter 
dat de bazis vormt van de onafhankelijk-
heidsdrang. De avontuurl i |ke onderne
ming van de Paasweek (1916) is er het 
bewijs van. Pearse zelf. niettegenstaande 
zijn keltische kul tuur . droeg in zich de 
eigenschappen van het volk dat hi) be
vocht. Als dusdanig personiliecide hij 
het nieuwe ieise ras dat zich bewust 
werd van zijn macht 

Een nationaliteitsbewustwording die 
samen loopt met de renovatie van de 
ierse taal, hetgeen een niiiakel te noe
men IS. T o t in de jaren 1750. zells 1800 
was de oude ierse taal gesproken door 
ongeveer 4 miljoen leien Met de Ciro
te Hongersnood (1847-18) en het ver
schrikkelijke verlies aan bevoUing stiert 
het Iers bijna uit. In 182.5 reeds hadden 
de (1 Commissioners of Eduiat ion in 
Ireland » (blitse koiuinissie) in hun ver
slag aan het Pailement geschai dal de 
Ieren, die geei) Engels kenden ongeveer 
een half miljoen in getal waien. Tus
sen 1861 en 1891 stierf de oude ta.il uit 
op zodanige snelle wij/e dat hei ganse 
eiland in 1891 mindei leien lelde die 
hun eigen taal konden spieken dan er 
in de kleine piovincie C.oiinachi deitig 
jaai vroeger waren ï tweest d u / onge
veer driekwart miljoen. 

Er waren wel verst lullende bewegin
gen geweest lei verdedigmo van df ier
se taal ree<K m het begin \.in de 1'lde 
eeuw maar deze waren te ak..i(lenns(h 
gev\eest Maai piaktischer en daadu t i ke
il jkcr vveikte op het emde van de laien 
1870 de « ScKietv for ilie Pttsciv.inon 
of the Irish 1 anguage » die goedkope 
boekjes uitgaf ovet hel OIKUIWIJ^ van 
het Iers en die voor het eei'^t de " twone 

mensen wilde bereiken. Uit deze bewe
ging volgde de « Gaelic Union n die Je 
t< Gaelic Journal » uitgaf, een uitgave 
die kan beschouwd worden als de mo
derne kultuurbazis van de nieuwe lei'^e 
taal. De ierse taal is tans de officiële, na 
tionale taal. Het Engels wordt erkend 
als tweede officiële taal. Sinds 1922 
wordt het Iers in alle scholen ondeivve-
zen en de officiële dokumemen woiden 
in het Iers en het Engels gepubliceeid. 

Zo ontstond het nieuwe Ierland, het 
groene eiland van de shamrock, van St. 
Patrick, van honderden katoHeke heili
gen, van de ruïnes, van de blitse dub-
beldckbussen in Dublin en van de golf
links die groener zijn dan in Engeland. 
Zo werden de Ieren van geëxploiteeide 
landbouwslaven de ontembare vrijheids 
strijders, die hun land en hun taal vrij-
vochten. Een volk nog steeds van uiter
sten, wier dramatische dichters tot de 
grootste van de wereld behoien en dat 
voor een niets op de vuisten gaat Een 
volk met sproeteiige gezichten en met 
soms helblonde haren en lichtblauwer 
ogen dan de Skandinaven • de moderne, 
humorvolle, weemoedige en gastviije 
Ieren. 
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haar ei 

HEBBEN WE VROUWE 
VOOR MORGEN? 

Een paar weken geleden hebben wij 
op deze bladzijde het sprookje verteld 
van een heel gek land, waar de meisjes 
de meerderheid vormen aan de univer
siteit en de jongens een « beschermde » 
minderheid, die zich wat stijl en bena
dering betreft volledig dienen aan te 
passen, d.w.z. belet worden, zichzelf te 
zijn. 

De intelligente lezer of lezeres heeft 
intussen wel begrepen waar het bel-
gische schoentje knijpt. 

Vandaag willen we even zoeken naar 
de achtergrond van deze verouderde 
kijk op de vrouw, die belet dat 50 % 
van onze vlaamse bevolking voor de 
gemeenschap kan renderen naar haar 
mogelijkheden. 

HET GEZIN VAN GISTEREN... 
Het is geen nieuwigheid te beweren 

dat het moderne gezin niet meer 
«gesloten» (dus : beschermd) is, maar 
« open ». 

Het gesloten gezin beantwoordt 
immers aan een ander soort maatschap
pij waarin het boerengezin en de 
ambachtelijke familie toonaangevend 
waren voor de grote massa, die op het 
platteland woonde. 

De industrializatie en de daarmee 
gepaard gaande verstedelijking heeft 
hier enorme veranderingen teweegge
bracht. 

Het gesloten gezin was een eenheid. 
De leden ervan werkten samen om het 
brood te verdienen en aten het samen 
rondom de grote tafel. Ze gingen samen 
naar de kerk, naar het familiefeest en 
de kermis. Ze liepen naar dezelfde 
dorpsschool en hun verdere bekwaam
heden leerden ze bij vader en moeder, 
van wie ze ook de politieke overtuiging 
overnamen. Vader las voor uit boek of 
krant wat ajien behoorden te weten. 
Hij had immers het gezag, was de 
werkgever van allen. Want ieder, hoe 
klein ook, had zijn taak en zijn verant
woordelijkheid. Er was vrouwenwerk 
en mannenwerk, werk voor kinderen 
en bejaarden. Uit deze gezinnen groei
den mannen en vrouwen met verant
woordelijkheidszin en werklust. Zij 
zijn het die de bazis hebben gelegd 
van onze andere wereld. 

...EN DAT VAN MORGEN 
Het is echter duidelijk dat meteen 

een ander soort gezin is ontstaan. De 
beschermende geslotenheid, de eenheid 
ook, raakt steeds meer verloren. 

De gezinsleden werken, studeren en 
verbruiken weinig in eikaars gezel
schap. Ze zoeken hun ontspanning niet 
hoofdzakelijk in familiekring. Hun 
vrijetijdsbesteding hangt meer af van 
hun persoonlijke belangstelling en 
graad van ontwikkeling. Of ze lid 
worden van een kerkgemeenschap, een 
politieke parti j , een sindikaat of een 
vogelpikklub hangt minder en minder 
af van het vaderlijk bevel. De rol van 
het vaderlijk « gezag » is immers sterk 
afgezwakt. 

Maar de moeder komt naast hem 
staan. Haar rol is immers in belang
rijke mate toegenomen. Zij moet er op 
de eerste plaats voor zorgen dat het 
gezin een leefgemeenschap is, waar 
men in liefde samen is. Dat immers is 
het l ichtpunt in deze evolutie die voor 
de gezinnen enorme riziko's mee
brengt : doordat h.et gezin een aantal 
funkties niet meer moet vervullen die 
in de loop der tijden de waarachtige 
opgave van het gezinsleven zijn gaan 
verduisteren, is het ook normaal dat 
het gezin opnieuw voor zijn echte taak 
gesteld wordt, een gemeenschap in 
liefde te zijn. 

Wellicht zijn e r daardoor tegenwoor
dig meer echtscheidingen. Vroeger kon 
men het gebrek aan een diepere een
heid kamoefleren onder de mom van 
het « samen » geld verdienen, bezit ver
werven. Het gezin van vandaag is aan
gewezen op de onderlinge vriendschap. 

Het (misschien zeldzame) samenzijn, 
moet door allen als iets feestelijks wor
den aangevoeld, omdat men samen kan 
praten over de diverse belevenissen 
van iedereen, over gemeenschapplijke 
problemen, over ieders interesses. 
Daarom is de moeder zo belangrijk. 
Zij moet naar alles en allen kunnen 
luisteren, zij moet meekunnen, een 
par tner zijn dus : zichzelf. Geen 
onmondig verlengstuk van de man. Zij 
moet haar man en kinderen raad kun
nen geven of ten minste haar mening. 

Wie sprak daar van het «zwakke geslacht»? De 26 - jarige Edda Sanstede uit 
Bad Zwischenahn in Duitsland heeft het examen van smid afgelegd. Ze zal het 

vaderlijke bedrijf voortzetten. 

Daarom moet zij het intense leven van 
deze tijd meeleven, zo aktief en zo 
dinamisch mogelijk Zij moet zich vor
men door lektuur en gesprek, door 
anderen te ontmoeten en zelf allerlei te 
ervaren. 

VROUWEN ALS PARTNERS 
Het spreekt dan ook vanzelf dat de 

vorming van de vrouw van jongsaf-
grondig dient gewijzigd. Niet alleen in 
het gezin verdwijnt het onderscheid 
tussen mannenwerk en vrouwenwerk. 
Ook in de maatschappij begint het af 
te takelen. Stilaan ! 

Grotendeels ligt dit aan de vrouwen 
zelf, omdat wij onze mentali tei t nog 
niet hebben aangepast : wij realizeren 
ons niet wat wij allemaal zouden kun
nen doen. 

Dat ligt hoofdzakelijk aan de vor
ming. 

Toen het ekonomisch bestel veran-

VROUW EN STAKING 
De grote staking in Frankrijk heeft 

niet alleen de franse ekou'jn^ie en 
heel liet ojjenbaar leven verlamd, ze 
lieefl ook de f)anse htiisviouw twor 
pioblemen geplaatst, die ietiuat her-
inneien aan de ooilogsdagen van mei 
en juni in 1940 en aan liet gealUeeid 
offensief na D-day in 1944. De fian-
se vioiixu heeft dezer dagen weei eens 
moeten bewijzen dat ze zich uit de 
stag kan trekken en dat blijkt wel het 
geval te zijn geweest. Er deden 
zich nochtans de eetste dagen van de 
staking, die als een olievlek uitdeinde 
stiemmingen voor in de voedselbe-
t\}0>lading. Zoals dat in zulke om-
slandiglieden gaat xueid er geliam-
steid. 

Hainsteien mag dan on-innig lij
ken, het is een instinktmalige refleks 
van de huismoeder, die de bevoorra

ding van haar gezin wil veilig stel
len. De liamslei woede tijdens de ko-
ieaanse en de Suez-kiizis nam in gans 
West-Europa buitensporige vormen 
aan. Sommige hiiisvronicen zaten ja-
len nadien nog met vooriaden opge
scheept tot spotlust van hun buren, 
die op het kruciaal ogenblik zelf niet 
A, zelfzeker waren. 

De stakende arbeiders in Fiatikiijk 
zijn trouioens zo verstandig geweest 
de huisvrotnven niet tegen zich in het 
geweei te T oefyen, door de vitale sek
toren in gang te houden. De meeste 
arbeiders ivorden tiouicens diiekt met 
de huismoeder gekonfronteerd ver
mits ze giotendeels gehuwd zijn en 
kinderen hebhen. Zolang de slaking 
bij het publiek simpaliek blijft door 
de instandhouding van de elementai
re distributie slaat ze sletk. Wie pu

bliek zegt, zegt viouw, hiiin'i'juw. 
Gebeuitenissen als deze in Eiankiijk 
bexvijzen meteen de giole invloed \\ i 
de vrouxv, een invloed xcaaiovei om
zeggens niet gespioken xvoidt doch 
die veel groter is dan men denkt. Bij 
XL'ijze van boutade zou men kunnen 
zeggen dat indien de aibeiders niet 
alles heten liggen, ze dat niet deden 
omdat de Gnulle liet zou kunnen ver
boden hebben doch omdat hun huis-
VI ouwen zeiden : i^jt daar en niet 
veider. Stakeis met betrekkelijk te-
VIeden hxiisviouxuen slaan steiker dan 
met huisvrouxt'en, die zouden motren. 

Al is het xt'cl zo dat ook de fian-
se VIOUW heeft hegiepen dat liet om 
een zeer belangrijke gebeurtenis ging, 
die rechtstreek veiband houdt met ge
zinsinkomen, levensstandaaid en me-
dezeggenscliap. Dat zijn meteen 3 bij
zondere redenen uit^ de dagelijkse 
praktijk die deze grote staking mede 
veiklaien. Om'dal men dat niet leest 
in de politieke en sindikale kommen-
taien is het goed dat hel eens van 
vrouxoelijke zijde onderstreept tvordt. 

derde, hoeft de man als kostwinner, 
zich het eerst aangepast. Hij werd 
voorbereid op deze nieuwe situatie : 
hij ging buitenhuis werken en he t 
waren de zonen die gingen studeren. 
In sommige landen als Groot-Brittan-
nië werd ook de vrouw op grote schaal 
ingeschakeld en we zien dat zij dasur 
vandaag ook meer kansen krijgt. 

Onder invloed van de ekonomische 
veranderingen verouderde ook de maat
schappij. Dat had meti niet direkt door. 
Dit bracht mee dat o.a. de vrouw niet 
werd voorbereid op haar taak in deze. 
Zij bleef hoofdzakelijk aangewezen op 
het gezin en de sektor van verpleging 
en onderwijs. De vrouwen die tegen de 
verouderde opvatting van de rechten 
van de vrouw reageerden, liepen 
echter zelf rond met een onbewust 
besef van de meerwaarde van de man. 
Hun ideaal was zoveel mogelijk zijn 
gelijke te worden. Zij verzuimden een 
nieuw vrouw-beeld en een nieuwe 
taakomschrijving voorop te stellen. Zo 
kwam er geen echt «vrouwel i jk» 
opvoedingsideaal. Alleen de film en de 
publiciteit introduceerden iets nieuws : 
de vrouw als sex-bom, en dat leunt nu 
niet bepaald bij nieuwe opvattingen 
aan. 

Daarom missen wij vandaag de 
inbreng van zoveel talentri jke vrou
wen in de vorming van een nieuwe 

'maatschappi j en nieuwe s t rukturen. 
De vrouw moet daarom haar bijdra

ge tot deze maatschappijvorming leve
ren binnen het gezin en zoveel moge
lijk ook daarbuiten. De muren rondom 
de eigen familie zijn ook voor haar 
neergehaald en haar kinderen leven 
meer in andere verbanden dan in de 
familie. Om haar plicht te doen tegen
over haar kinderen moet zij derhalve 
meer dan vroeger in de wereld staan, 
vrij en evenwichtig, naast de man, ne t 
als thuis. 

Wie dacht dat de vrouw geen vrouw 
meer zou zijn als zij zich niet uitslui
tend hield aan kerk, keuken, kinderen, 
heeft zich vergist. Pas als par tner komt 
de vrouw to t haar recht. Wie denkt dat 
de vrouw geen vrouw meer is als zij 
meer wordt dan de sekretaresse van de 
man, begaat dezelfde flater. 

Nelly MAES. 
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$ O M S GOED, SOMS E R B A R M L I J K 

PROTESTREAD-IN TEGEN DE GENSUUR 
Een protest read-in is bijna een semi mondaine gebeurtenis. Waar de eerste 

protest-aktie van de hedendaagse schrijversgeneratie in een wat verhakkelde 

zaal te Antwerpen doorging, kreeg de tweede als dekor een zaal in het Paleis 

voor Schone Kunsten te Brussel en werd zij zelfs geprogrammeerd als een 

onderdeel van de Nederlandse Dagen. 

Toeval wilde overigens dat in een andere zaal van het Paleis een pianowed

strijd met de naam van een koningin in zijn beslissende faze trad. Zo kon het 

gebeuren dat 2-paardjes van baardige artiesten zich met evenveel rechten als de 

CC en CD wagens op de parkings verdrongen. 

In de grote hall van het paleis ging het er nog verwarrender aan toe. 

Smokittg-heren van Ie tout Bruxelles raakten tot hun ontstelling geïsoleerd tus

sen Vlaamse beatniks, terwijl vlaamse universiteitsprofessoren wat verwezen 

stonden ts kijken naar de zowel bovenaan als onderaan zeer mini-geklede 

reklamemeisjes van Partner (een Playboy-achtig maandblad in het Nederlands 

dat al twee weken op de markt moest zijn). 

Een half uurtje later dan voorzien 
begon Nicky Bovendaerde met de inlei
ding waarin enkele auteurs zich veront-
Bchuldigden en een simpatietelegram 
werd voorgelezen van volksvertegen
woordiger De Facq (van een ons met 
onsimpatieke partij). 

Wat de auteurs in het licht van aan 
en uit flitsende spots presteerden was 
even ongelijk als de respektievehjke 
Jiteraire waarde van die schrijvers. Dit 
wees meteen op het gebrek van derge-
iijke protestread-ins : er werden t«. 
veel schrijvers uitgenodigd, met als 
rezultaat niet alleen soms erbarmelijke 
speeches, maar ook een overladen en 
vermoeiei>d programma. 

Lucied en duidelijk waren de profes
soren Picard • en Weisgerber, Michel 
Oukhow van het Humanistisch Verbond 
en vooral Hugo Claus zelf die op een 
bijna profetische toon betoogde dat een 
vrije benadering van de erotiek samen
hangt met de geestelijke ontvoogding 
en volwassenheid van een volk (en de 
erotiek zelfs een middel kan zijn tot 

del formuleerde de meest essentiële 
zin : Wij protesteren tegen de aan
tasting van de progressieve kreativiteit 
van het vrij denkende individu. 

Ook de zaal had een ruim aandeel in 
het protesteren. Waar de meeste spre
kers onderbroken werden met kreten 
als revolutie en anarchie, betoonden 
V.U-senator Lode Claes en ex-minister 

vermeylen met en korte, glimlachende 
aanwezigheid hun adhezie (zij het dan 
waarschijnlijk meer met het principe 
van het anti-censuur protest dan met 
het pseudo-revolutionaire van de mee
ste gillers). Dokter Mare Galle zal wel 
meer genoten hebben van het zoetge
vooisde A.B.N. van geweldenaa>^ met de 
taal Hugo Claus dan van het geweld 
dat de meeste auteurs de taal aandeden. 
Iemand die het allemaal nogal rustig 
opnam was de russische professor 
Mironow die aan de hogeschool van 
Moskou zijn 6 leerlingen Nederlands 
nu kan vertellen dat de vlaamse schrij
vers wel een rumoerig zootje zijn, maar 
dat ze zelfs met protest read-ins voor
alsnog niet in staat zullen zijn de 
heilige revolutie te voltrekken. 

Na het lezen wilden een tiental 
naamloze supporters (naar frans voor
beeld) wel met de revolutie starten. Zij 
installeerden zich op het geïmprovi-
zeerde podium en verklaarden het 
paleis als centrum van de bourgeois-
kultuur «bezet». Toen niemand van 
deze bezetting nota nam (en zeker de 
televizie niet) werd het beleg opgehe
ven en besloten zij het artiestenkafe 
«De Welkom» te bezetten... kwestie 
van bevoorrading waarschijnlijk. 

het bero'i'"'-' ^'.r^ r^.*.^rr^ Tl > 

De niduici. , v^iSchillende 
auteurs hun protest tegen de censuur 
formuleerden was zo totaal verschillend 
dat er moeilijk een gemene deler te 
vinden is. Patrick Conrad deed het met 
een beschrijvend gedicht dat duidelijk 
beneden het peil van zijn werkelijk 
dichterschap bleef. Freddy De Vree en 
Herwig Leus (een bleirend boos wicht) 
meenden dat alle onheil dat de B O 5. 
ons aandoet in het vlaams nationalisme 
moet gevonden worden... vrij origineel, 
maar ontzettend dom vooral wanneer 
dergelijke stelling geponeerd wordt 
vanuit een duidelijk waarneembare 
frustratie (Leus). 

Een gloedvolle Hubert Lampo zegde 
met de retoriek van een gepromoveerde 
schoolmeester zeer zinnige dingen, 
maar raakte verwikkeld in een joerna-
listenruzie die het allemaal nogal arti
ficieel deed klinken 

Nic van Bruggen meende dat de lite
raire censuur moet gezien worden in 
een geheel van politie-, rijkswacht- en 
B O B -optreden dat hier een politie
staat tracht te vormen. Jos Vandeloo, 
Ward Ruyslinck (die in z'n spaarvarken 
toch nog 200 fr. had gevonden) hielden 
zich bij een anekdotische benadering 
van het probleem, terwijl Eddy Van 
Vliet zijn juristentalent botvierde op 
de zedenverwildering die er in Suske 
en Wiske te ontdekken viel. Overtui
gend klonk ons het revolutionaire pro
test van Mare Braet, Jef Geeraerts en 
Clem Schouwenaars. Hughues C Per-
na th was een van de weinigen die zeer 
bedaard en zonder emotionaliteit het 
probleem van de censuur duidelijk 
stelde. Het protest van Frans van Bla-

De aanleiding tot protest read-in nummer 2 was dat Hugo Claus voor de recht
bank te Brugge moest verschijnen om zich te verantwoorden over de drie 
naakte mannen die hij ten tonele voerde tijdens het experimentele filmfestival 
te Knokke. De verdediging steunt zich op het feit dat het hier om een 
teotogisch koncept ging (gangbaar in de middeleeuwen, de tijd van Marieken 
van Niemeghen) en wijst met geheven vinger naar de vleesroze kleur van de 
koepel van de pauselijke Sixtijnse kapel. De drie naakten golden dan ook als 
vrijheidssimbool van de read-in, de echte van Knokke waren aanwezig, nu met 
een naakt aangezicht maar voor het overige in modieuze konfektie-pakken. 

Claus voor het gerecht. 

A. VERHOEVEN 
Voor enkele weken herdacht 

Schoten met een fijnzinnig kon-
cert de 10e verjaardag van het 
afsterven van de toondichter 
Arthur Verhoeven. Het is een van 
die tipische figuren bij onze 
vlaamse kunstenaars : Vlaming 
uit één stuk, uiterst begaafd en 
gevoelig mens, veel te bescheiden 
om zijn werk in de openbaarheid 
te stuwen. 

Aansluitend bij de laat-roman-
tische traditie werd Verhoeven 
niet genoeg op zijn waarde ge
schat door een tijd, die in volle 
vernieuwing zich van de roman
tiek had afgekeerd. 

Geboren in 1889 te Zoersel, 
kreeg Verhoever zijn opleiding 
aan het Vlaams Konservatorium 
te Antwerpen met o.m. Arthur 
De Boeck, Lodewijk Mortelmans 
en Paul Gilson als leermeesters 
Hij behaalde verschillende eerste 
prijzen en vestigde zich in 1912 
als organist van de Ste Cordula-
hoofdkerk te Schoten. Daar over
leed hij ook in 1958, na een 
eenvoudig leven, teruggetrokken 
in zijn muziek. Die muziek die 
hij beleefde als virtuoos organist 
die hij in dienst stelde van zijn 
intieme vriend Jozef Simons. 

Me veelzijdig talent schiep hij 
zowel instrumentaal als vokaal 
werk : kamermuziek, orgelkom-
pozities, suites e.a. voor simfo-
nisch orkest, liederbundels, kan-
tates en koorwerken, vijf meer
stemmige missen (waarvan er 
een door de B.R.T. werd uitge
zonden), een opera en een ope
rette. 

Een van zijn bekendste strijd
liederen is het «Slaat op den 
trommele». Ons persoonlijk boeit 
het meest zijn fijne klaviermu-
ziek, die de beste stukken van 
Peter Benoit op dat gebied 
evenaart. 

Door de V.T.B, zal op 2 juni 
1968 een beeldhouwwerk-rustbank 
van de hand van Albert Poels aan 
de gemeente geschonken worden, 
met de beeltenis van Arthur Ver
hoeven. Dat deze stille man niet 
vergeten is, bewees de overtalrij-
ke opkomst bij het herdenkings-
koncert. Het werd meer dan een 
herdenking : het was een eerher
stel van het vlaamse volk. 

STEF. 



De uitersten raken elkaar. In het land der onbegrensde (technische) moge
lijkheden Amerika bestaat er een relatief bloeiende ambachtelijke en artistieke 
boekdrukkunst. Op het eerste gezicht is dat verwonderlijk voor een land waar 
ook in het drukken de « high speed » opperste gebod is. Nochtans is het even 
verklaarbaar dat als reaktie tegen de industrializering van het drukkersbedrijf 

op grond van estetische overwegingen keuruitgeverijen op betrekkelijk en 

BOEKDRUKKUNST IN AMERIKA 
kleinf oplagen met allerlei kunstboeken en kunstvol gelegenheidsdrukwerk 
uitpakken, op een klassieke bazis, zowel technisch als geestelijk. 

Een voorbeeld daarvan is The Spiral Press, waarvan een selektie uit het 
fonds momenteel te Brussel in de Koninklijke Biblioteek is tentoongesteld. 
Geregeld pakt de Koninklijke Biblioteek uit met dergelijke tentoonstellingen, 
wa-\rop boeken getuigen van het hoogste peil dat de hedendaagse tipografie 
kan bereiken. 

In 1960 organizeerden de konink
lijke biblioteken van Brussel en Den 
Haag een eerste tentoonstelling, nl. 
oude drukken uit de Nederlanden. Het 
betrof de verzameling Lessing J. Rosen-
wald. Daarna kwamen tentoonstelhn-
gen van werk van Herman Zapf 
(Duitsland), G. Mardersteig (Italië) en 
Stanley Morison (Engeland). Tans is 
het de beurt aan The Spiral Press, wier 
fonds voor het eerst m-1966 in de Pier-
pont Morgan Library te New York 
werd getoond. De stichter van deze 
uitgeverij (stichtingsjaar 1926) Joseph 
Blumenthal ijverde zijn hele leven voor 
het mooie, verzorgde kwaliteitsboek. 
Hij staat op het standpunt dat het vak
manschap van de drukker spontaan tot 
kunst leidt, een renaissance-opvatting 
zo men wil, die door tal van amerikaan-
se universiteiten, stichtingen, kulturele 
verenigingen en partikulieren werd op 
prijs gesteld, vermits ze hun drukwerk 
aan hem toevertrouwen Tot zelfs in 
het Witte Huis drong de faam van 
«Spiral Press» door, de prezidenten 
Roosevelt en Kennedy vertrouwden 
inderdaad de uitgave van sommige 
hunner geschriften aan de uitgeverij 
toe. Deze werking situeer: de «Spiral 
Press» als een instelling die eigen en 
semi-officiele opdrachten uitvoert en 
streeft naar smaakvolle uitgaven. 

Een der opvallendste kenmerken van 
« Spiral Press » is de soberheid en even
wichtigheid, een andere is' de klassieke 
voorstelling In zijn « notes to the exhi
bition » onderstreept de uitgever trou
wens dat doorheen alle technische ver
nieuwing en verovering de menselijke 
geest primeert en dat de geestelijke 
waarden zullen overleven, zoals ze dat 
in het verleden hebben gedaan Hij 
verbindt aan deze vaststelling een soort 
nec-hiinranisme impliciet eei.. verzet 
tegen de vaak geestelijk dodende snel
heid en vervlakking door de eisen van 
de moderne nieuwsmedia en van de 
moderne boe ken verspreiding Spiral 
Press richt zich dus tot de bibliofiel. 
Nu weten we allen wel dat de zucht 
naar de mooie vormgevins. vaak de 
inhoud schaadt dat som-nige bibh^'+ie-
len de inhoud verwaarlozen vx' ^et 
mooie boek alleen als kunst ot klik
werk verzamelen Volgens sommigen is 
dat zelfs niet eens te verwerpen ver
mits ze van het standpunt uitgaan dat 
een boek niet noodzakelijk moet dienen 
om gelezen te worden, doch dat het een 
element kan worden van de beeldende 
kunsten, van de vormgeving tout court. 
Onze medewerker Nic Van Bruggen is 
onlangs in deze rubriek op dit ver
schijnsel uitvoerig ingesaa-

TRADITIE 
Als men het over amerikaanse kul-

tuuruit ingen heeft denkt men in 
Europa doorgaans alleen aan al wat 
voor modern doorgaat Europa heeft 
een vertekend beeld van dit Amerika, 
omdat men de europese kulturele erle-
nis uit het oog verliest (die hoe dan 
ook tot het kulturele evei in Amerika 
doordiong uiteraard) en omdat er in 
bepaalde domeinen reeds een eigen, zij 
hot betrekkelijk jonge traditie bestaat. 
Dat is het geval in de tipografische 
sektor. Deze gaat terug tot de vorige 
eeuw met namen als Low De Vinne, 
T B. ^ioshe^, D Berkeley, Updike, F.W. 
Goudy en Z-T verder tot dichter bij onze 

tijd met Bruce Rogers en Knopf. Nu is 
de britse, nederlandse en duitse inslag 
bij deze boekdesigners avant la let tre 
niet te loochenen. Doch stilaan zochten 
en vonden deze Amerikaner een eigen 
weg, met een heel gamma van literaire, 
artistieke en gelegenheidsuitgaven, in 
mindere mate wetenschappelijke, poli
tieke, filozofische of religieuse. Bruce 
Rogers verrichtte in dit verband op het 
einde der vorige eeuw baanbrekend 
werk. Hij stapte af van het tot dan toe 
gevolgde procédé van een zelfde tipo-
grafisch beeld en een gelijk formaat. 
Elke nieuwe editie werd een avontuur, 
verschillend van tipe, formaat, versie
ring en inbinding. Bruce Rogers mag 
beschouwd worden als de eerste moder
ne boek-designer. Hij maakte het tot 
eer apart, zelfstandig vak in de boeken
wereld, bracht een groot deel van zijn 
carrière in Engeland door doch legde 
niettemin ook in Amerika de grondslag 
vooi een nieuwe benadering. 

OVERGANG 
« The Spiral Press » is ontstaan in de 

overgang van de «oude wereld naar 
de «n ieuwe» temidden van een indu
striële en vizuele revolutie. De machine 
werd dominerend zowel in de openbare 
als in de partikuliere sektor Het mooie 
smaakvolle boek werd meer dan ooit 
een aangelegenheid van een minder 
held. Tussen de uitvinding van de boek 
drukkunst en de industrializering van 
het drukkersbedrii t was er een periode 
geweest, waarin het drukken lange tiir) 

een manuale en een sterk persoonlijk 
engagement vorderende bedrijvigheid 
was. Nog steeds is het drukkersbedrijf 
een kultureel vormend beroep, doch 
minder dan vroeger ingevolge de steeds 
hogere snelheid, waarmee zetten en 
drukken gepaard gaat. Tot de 20e eeuw 
was dit niet zo en aldus is het verklaar
baar dat het smaakvolle boek een rela
tief grotere verspreiding kende dan nu. 
In deze omstandigheden valt het te 
begrijpen dat een onderneming als 
«Spiral Press» een quazi-exkluzieve 
aangelegenheid wordt, die dan weer 
kan profiteren van de onbedwingbare 
drang naar schoonheid bij de mens, de 
stijgende welvaart en de geleidelijk 
gloeiende smaak bij het publiek. Toch 
blijft het industrieel en in geringer 
mate politiek mecenaat een belangrijke 
rol in dergelijke ondernemingen spelen. 

De tentoonstelling « Spiral Press » is 
voor een europees boekenliefhebber een 
aangename verrassing, niet alleen door 
de reeds vermelde smaakvolle sober
heid inzake bladspiegel, letterkeuze 
doch ook door de aanwending van gra
fisch il lustratiemateriaal tot en met de 
houtsnede waarvan toch altijd een 
aparte bekoring uitgaat Nu is het wel 
zo. dat we m dit laatste verband zelf 
=pn eigen grote traditie hebben en dat 
met onze ogen gezien ook t en « Spiral 
Press» geen wereldschokken'^v dingen 
voorstelt De verrassing ligt hem hierin 
dat het uit een land komt waarvan men 
dergelijke prestaties op het kulturele 
vlak toch ten onzent niet gewoon is, of 
deze niet verwacht Een uitgave al= 

«Ressurrect ion» door Tolstoi mag 
gezien worden, «Chinese Calligraphy 
and painting in the collection of John 
M Crawford j r » is niet alleen een 
prachtige, dokumentaire waardevolle 
uitgave doch getuigt ook van een zeker 
heimwee naar de verloren gegane kunst 
van het schoonschrijven, een kunst 
trouwens waarmee vele designers min 
of meer ver t rouwd zijn, zeker Joseph 
Blumenthal die er zich zelfs op toeleg
de als voorbereiding tot zijn studie van 
de lettertipes. Poe ontbreekt na tuu r lük 
niet in dit fonds, maar ook de fabels 
van Esopus kwamen aan de beurt , 
evenals tal van dichters (Robert Frost, 
Edward Taylor, Anne Bradstreet, Fran
cis Meynell, W.C. Williams, enz ), 
kunstboeken als « The Belles Heures of 
Jean, duke of Berry», over Givanni 
Bellini, Montanes (Sevillaanse beeld
houwer) enz. Daarnaast vinden we ta l 
van historische, wetenschappelijke en 
religieuse werken en een uitgebi ' de 
keus van gelegenheidsdrukwerk, alles 
in de beste traditie, van een uitgelegen 
smaak en een nauwkeurif, afgewogen 
harmonie. 

Deze tentoonstelling is een overtui
gende bijdrage tot de kennis van de 
huidige kui tuur in ' Amerika, naar de 
vorm vertrouwd met europese normen, 
naar de inhoud getuigend voor een uni
versele belangstelling doch ook voor 
een groeiende eigen amerikaanse 
bijdrage. Boekdrukkunst in de ware zin 
des woords. 

R C . 

In 1618 leverde Rubens aan de gilde der vishandelaars te Mechelen het drieluik « De wonderbare visvangst ». Het werd 
door de Sansculotten gestolen en naar het Louvre te Parijs overgebracht waar het bleef tot 1815. In 1816 werd het 
schilderij aan Mechelen teruggeschonken, waar het in de kapel achter het hoofdaltaar van de kerk van O.L. Vrouw-over-
de-Dijle werd gehangen. In 1944 werd deze kerk gebombardeerd, gelukkig bleef het drieluik gespaard. Onlangs werd 
« De wonderbare visvangst» gerestaureerd en is het nu weer te Mechelen in zijn volle luister te bewonderen, op de 

zelfde plaats in de kerk voornoemd. 
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LUCKY JO 

Een ongewone gansterfilm 
i r e t Eddie Constantine die hier 
één van de beste rollen van 
zijn loopbaan speelt. Lucky J o 
is een gangsterheid die steeds 
mislukt in zijn ondernemingen, 
maar steeds weet te ontsnap
pen aan de arm van de wet, 
terwij l zijn t rawanten steevast 
in de nor worden gedraaid. 
Zoals in alle gansterfilms 
wordt ook m deze prent een 
flinke portie klappen verkocht. 
Maar het opmerkelijke is dat 
he t geweld hier nooit schokt, 
dat de hoofdpersonages leven
de mensen blijven en dat zij 
ontroeren. 

Een film van Michel Deville. 

Vrijdag 7 juni om 20u 25. 
[(Brussel Ned ) 

NILS HOLGERSSOH 

Een Zweedse jeugdfilm naar 
een roman van Selma Lager-
löf, met Max van Sydov, Anni-
ka Tretow en in de titelrol de 
pientere Sven Lundberg. 

Nils Holgersson is het school
voorbeeld van een echte kwa
jongen. Geen enkel kat te-
kwaad is hem vreemd. Daarbij 
Ss het een doortrapte leuge
naar En lui als een slapende 
das. Hoe vreemd het ook mag 
klinken : het zijn al die on
deugden die hem de mooiste 
reis gaan bezorgen die een jon
gen zich ook maar kan inden
ken. De gezinskabouter maakt 
er een dwerg van, zodat hij 
kan plaats nemen op de rug 
van de grote mannetjesgans 
van de hoeve. En hiermee be
gint dan een avontuur dat de 
kleine Nils doorheen heel Zwe
den gaat brengen. Een avon
tuur waar iedere jonge kijker 
achteraf zal van dromen.. . 

Maandag 3 juni om 15 u. 
[(Brussel Ned.) 

TERUGRIT 
Een niet zo bijster oorspron

kelijke intrige was voor 
cineast Allen H. Miner niette
min de aanleiding een boeien
de Western te maken. Het 
wordt derhalve een bewogen 
reis van een politieman met 
een aangehouden bandiet. 
Spannende passages, een ver
zorgde uitwerking en enkele 
mooie buitenopnamen maken 

deze film wel te genieten Met 
Anthony Quinn, William Con
rad e a. 

Woensdag 5 juni om 20u.25. 

DE KAMER VAN GEORGE 

Uit een reeks van achttien 
korte stukken, speciaal voor de 
britse televisie geschreven en 
waarin zowel drama als kome
die en tragedie vertegenwoor
digd zijn, ziet u vanavond 
George's room of De kamer 
van George, geschreven door 
Alun Owen. Dit boeiende ver
haal brengt twee personages 
voor het voetlicht : een hospita 
die een kamer verhuur t en een 
man die voor deze laatste be
langstelling heeft. De kamer 
in kwestie behoorde toe aan 
de overleden echtgenoot van 
de vrouw en, wie ook de nieu
we huurder moge zijn, alles 
moet in de oorspronkelijke 
staat bewaard blijven. De 
nieuwe huurder wil echter dit 
spel niet meespelen en staat 
erop andere meubels te ki i j -
gen .. 

De londense pers heeft 
George's Room waarin Geral-
din Moffatt en John Neville de 
hoofdrollen vertolken entoe-
ziast onthaald. 

Donderdag 6 juni om 20u 25. 
(Brussel Ned.) 

JAZZ-
EN STIJLIMPROVIZATIES 

Dit programma van Hilda 
Verboven en Eddy Steylaerts 
werd opgenomen in de T-club 
te Gent waar de bekende kor-
trijkse pianist Francois Glo-
rieux een aantal jazz-improvi-
zaties ten beste geeft. Na zijn 
studies aan het conservatorium 
te Gent werd hij in Parijs leer
ling van Yves Nat. Frangois 
Glorieux, die niet alleen een 
begaafd pianist maar ook een 
merkwaardig toondichter is, 
t rad reeds op in Europa, de 
Verenigde Staten, Azië en 
Afrika Zowel in het klassieke 
als in het moderne genre be
schikt hij over een groot 
improvizatievermogeii en een 
rijk r i tme waarbij de slagin
s t rumenten op de voorgrond 
staan. Zijn «Bewegingen» 
voor piano, koperblazers en 
slagwerk genieten overal grote 
bijval. Voor zijn uitvoeringen 
van hedendaagse muziek mocht 
hij op 4 december 1967 te Lon

den de Harriet Cohen Interna
tional Music Award in ont
vangst nemen. 

Verlenen verder nog hun 
medewerking aan deze uitzen
ding : Hubert Vernesoen, bas. 
Rik Demeuricy, slagwerk, Het 
Akademisch Koor o 1 v. Luc 
Naessens, de New Inspiration, 
het Gents Universitair Kamer
orkest en het Consortium Mu-
sicum, de jazz-group UMG 
DJES-5-TET, en tenslotte Lie
ven Tavernier. 

Prezentat ie : Regine Clau-
waert en Walter Capiau. Rea-
lizatie : Freddy Devreese. Pro-
duktie : Rik Van Den Abbeele 
en Jerome Verhaeghe. 

Donderdag 6 juni om 20u 50. 
(Brussel Ned.) 

DE GESLOTEN KRING, 
INDISCHE POËZIE VAN NU 

Modeverschijnsel of teken 
aa»i de v. and ? Wat het ook 
moge zijn : de Indische kui tuur 
geniet momenteel een opval
lende belangstellling m het 
westen. De Beatles t rokken 
naar India om er te mediteren, 
citerspeler Ravi Shankar is een 
bekende figuur geworden en 
yoga wordt ook hier door heel 
wat geestdriftigen beoefend. 
Poëzie in 625 lijnen brengt een 
programma dat helemaal ge
wijd is aan hedendaagse indi-
sche poëzie. Hiervoor werd een 
keuze gemaakt uit de bundel 
The Full Circle of de gesloten 
kring, van Gopal Sharman, een 
jonge Indische dichter die se
dert enkele jaren in Engeland 
verblijft. Zijn vrouw, Jalabala 
Vaidya, die heel haar onder
wijs in het Engels heeft geno
ten, draagt de gedichten voor. 
Gopal Sharman is de laatste 
Indische dichter die nog in het 
Engels schrijft, wat niet weg
neemt dat zijn poëzie, zowel 
naar de inhoud als naar de ge-
voelssfeer helemaal indisch is : 
de traditionele waarden wor
den omgekeerd, zijn denkwijze 
blijft van logika verstoken en 
er spreekt een sterk kosmisch 
gevoel uit zijn versregels. 
Gopal Sharman wil de dingen 
van elke dag zuiverdei, frisser 
en nieuw beleven. Er klinkt 
optimisme in zijn boodschap : 
leer de waarheid in het donker 
zien. Deze gedachte is de spil 
van zijn poëtisch oeuvre. Mo
menteel maakt hij samen met 
zijn vrouw een tournee door 

ons land, om daarna door te 
reizen naar India en er zich 
definitief te vestigen. 

Tijdens de uitzending ver
zorgt Maun t s Engelborghs een 
korte inleiding over de Indi
sche poëzie, in het bijzonder 
die van Sharman, en voert een 
vraaggesprek met de dichter. 
De tema's van zijn gedichten, 
de situatie van de Indische li
tera tuur op dit ogenblik en de 
invloed van de Indische kui
tuur op het westen nu, komen 
hierm aan bod. Tussen de vra
gen door draagt Jalabala 
Vaidya zes gedichten voor van 
haar man, in het Engels, met 
nederlandse onderschriften op 
het scherm. 

Dinsdag 4 juni om 22u 15. 
(Brussel Ned.) 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 1 JUNI 1968 

18 55 : Zondmannet ie — 19 00 • Ben 
de Beer : Het gevaorhike proiect — 
19 25 : AutoraiTiQ — 19 52 : Mededelin
gen - Hier spreekt men Nederlands —• 
20 00 : TV nieuws — 20 25 • Liefde 
onder het dak : Mi in vader, de tv-ster 
— 20 50 • Lize Marke- In ternat ionaa l — 
21 40 : Echo — 22 10 : Geheime op
dracht : Liefdadigheid — 23 00 : TV-
nieuws 

ZONDAG 2 JUNI 1968 

10 00 : Eucharistrevienng — 1100 to t 
12 00 : CEcumenische kerkdienst vanui t 
Biddinghuizen — 14 30 : Voor boer en 
tuinder — 15 00 • Al i en de kameel • 
De bom — 15 15 : Binnen en bui ten 
— 17 15 to t 18 05 : Salondansen : we-
reldkamptoenschoppen — 18 35 • Klein, 
k lem k leuter t ) * — 18 55 : Van een 
stout flrijs vogelt je 
Piste — 19 55 
20 00 : TV nieuws 
weekend — 20 40 ; 
keien Bhispel door 
22 00 : Premiere-magazine — 
TV-meuws 

Jeugdfi lm — 19 15: 
Mededelingen — 

— 20 15 : Sport-
Het dorp d*r mi ro-
Goston Martens — 

22 50 : 

MAANDAG 3 JUNI 1968 

15 00 : De avonturen vón Nils Holger-
son Film van Kenne Font — 16 30 to t 
18 15 : Paardesport : Jumping om de 
Grote PrifS van het Casino van Wiesba
den — 18 55 : Zandmannet je — 19 0 0 : 
Stingray 13e en laatste a f l : Mis lukte 
vakant ie — 19 25 : Geknipt — 19 55 : 
Mededelingen — 20 00 TV nieuws — 
20 20 * De vluchtel ing : De oude schuld 
-— 21 10 : Studio Europa Internat ionale 
show — 22 45 : TV-nieuws 

DINSDAG 4 JUNI 1968 

H 00 to t 15 15 ; Wielrennen 15e e tap
pe In de Ronde van I tal ië : Ravenna -
Imola — 18 55 : Zondmannet ie — 
19 00 : Het geheim van Kil lary Har
bour Jeugdfeuit leton Eerste episode — 
19 30 : Tienerklonken — 19 55 : Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : Maigret incognito TV-spel — 
21 45 : Medium — 22 20 : Poëzie in 
625 l i jnen — 22 45 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 5 JUNI 1968 

18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 • Wie 
weet, wint Finole — 19 58 : Medede
lingen — 20 00 : TV nieuws — 20 25 • 
Speelfilm : Terugr i t — 21 45 : Z igeu-
nermelodieen u i t Macedonië •— 22 05 : 
Gastprogramma Het Vri|e Woord ; het 
Humanistisch Verbond — 22 35 : TV-
nieuws 

DONDERDAG 6 JUNI 1968 

G-lAZfcN ên MONTO^EK, 

WaH«r ROLAND 

K«rtHtra«t, I t — Antwerpen 
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6jjw winkjww 
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14 00 t o t 15 15 : Wielrennen : Indiv i 
duele t i j d r i t te San Mar ino in de Ronde 
\an I ta l ie — 18 55 : Zandmannet je — 
19 00 : Het geheim van Kil lary Har
bour — 19 30 : Zorro : Spijt om zi jn 
eetlust — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • George's 
Room (De kamer van George), tv-spel 
door Alun Owen — 20 50 : Jazz- en 
sti j l improvisaties door Frangois Glorieux 
•—• 21 40 ; In de spiegel van de kunst . 
De Barok : Romeinse feesten —• 22 10 : 
Premiere — 22 45 : TV-nieuws 

VRIJDAG 7 JUNI 1968 

18 55 : Zandmannet je — 19 00 • Het 
geheim van Kil lary Harbour — 19 30 : 
Z ie t u er wat in ' — 19 45 : Zoekl icht 
— 19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Speelfilm : Lucky Jo 
(Pol i t ief i lm) — 21 50 : TV-nieuws — 
21 55 to t 22 35 . Randfiguren : Louis 
Aragon 

HOTEL J 
BAYERISCHER HOF f 

op het eiland B 

1 
LINDAU l 

in het k 
Bodenmeer ^ 

• ^ Tel' 03382/2243 Mk 
9 ^ Telex. 054340 ^ f l g 

mm m^mm 
KOELTOGEN 
KOEUKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 

Ik, Naar het beioeinde boek van Sema LageihJf «De avonturen van Nils Holgerson» 
(Maandag 3 juni.) 

p.a. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

É T N J E Ü R I S S E N PVBA Oe w i n t e r s t r a a t 2 4 

B o r g e r h o u t / A n t w e r p e n Tel . ; (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNAGEDIENST ALLER MERKEN 
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BOHDEAUX-PARIJS 
Verleden zondag moest nor

maal de wielerwedstrijd Bor-
deaux-Parijs, de maraton van 
de weg, doorgaan. Wegens de 
lioubles allerhande in het land 
\ a n Charles en B.B is men ver
plicht geweest, de wedstrijd uit 
te stellen tot 8 september. 
Slechte /aak voor de renners 
die zich speciaal op deze koers 
hadden vooibereid, zoals Nocl 
I oré bijvoorbeeld. 

Maar voor de inrichters mis
schien geen slechte zaak, ver
mits zi| in september waar
schijnlijk méér deelnemers aan 
de start zullen krijgen. Zo 
mochten bijvoorbeeld de bel-
gische tourrenners nu niet star
ten te Bordeaux, maar in sep
tember zal daartegen wel geen 
bezwaar meer zijn 

Dat allemaal in de \eronder-
stelling dat men in Frankiijk 
klaarkomt met de moeilijkhe
den tegen september. 

WIE DAN WEL ? 
Een jongedame die ons — 

figuurlijk gesproken nauual i jk 
— nauw aan het hart ligt, is 
Carla Galle. Omdat 7e een sira-
patieke en nftte jongedame is 

Om lat ze al zo dikwijls kam
pioene van België werd Omdat 
ze de bcl^ische zwemiekords 
veibetert aan de lopende band. 
Maat meer nog omdat ze het 
klaarspeelt tegelijk én haar 
ttainingen én haar kompetities 
én haar studies einstig op te 
vatten, al moet ze daa i \oor 
»\frkeli)k krachttoeren verrich
ten Meest van al tenslotte om
dat ze. ondanks al haar sukses-
sen, bescheiden, simpatiek en 
elegant is gebleven. 

Ku schijnt het nog altijd niet 
definitief vast te staan of Car
la Galle meemag naar de olim-
pische spelen. 

Wij vragen ons af : als Carla 
dat niet verdient — alle gestel
de eisen ten spijt — wie dan 
wel > 

AD MULTOS 
Een grote fout van deze sport-

rubriek — een van de vele — 
is wel dat wij ons wegens plaats
gebrek moeten beperken tot de 
zogenaamd populaire, d.i. kom-
merciele sporten. Aldus kunnen 
wij nu weer, tot onze spijt, ara
per een paar woordjes schrij
ven over het tienjarig bestaan 
van Rit ierklub. 

Voor ons nochtans in menig 
opzicht belangrijker dan een 
eerste afdelingsklub, omdat dat 
kleine klubje in Brussel door 
en door vlaams is en de sport 
beoefent als karaat zuivere lief
hebberij. 

Dat « blikken jubileum » 
werd gevierd met een prima ge
slaagd sportfeest dat de belang
stelling had weten te wekken 
van o.m. de Sportraad voor 
Vlaanderen, het belgisch olim-
pisch komitee, de regering in 
de persoon van Renaat van Els-
lande, en Cappu^ns. O p die ma
nier doet Ril terklub, via de 
goede sport, wat voor de Vla
mingen in Brussel. 

SCHONE BELGEN 
In een sportblad hebben we 

met enige afgunst zitten kijken 
naar reuzefoto's van een stellet
je blote venten — maar met 
mini zwembroek — die zich 
kronkelend op alle mogelijke 

m.uuctcn afsloofdcn om het be-
geesicid publiek te laten zien 
v\clke stiaffc foisballen ze wel 
hadden Foto's van de veikie-
/uig van « niistci muscle » hier 
in ons land. 

Dic « iiiuskelmeneers n wa 
ren in één kategone Di Bene
detto, Kamailigon en Hatj , en 
in etii andeie kaïcgoiie La-

gouag, Mustapha en Pecorella. 
De Tiaincn doen ons vermoeden 
dat het aantal schone mans-
mensen onder de « eigenlijke » 
Belgen eerder klein is, ofwel 
dat zij geen belangstelling heb
ben voor dit sooit sport. 

We hopen bijgevolg dat bij 
de volgende vei kiezing wat 
méér belgische venten gaan 
meekroiikelen Al v\as het maar 
om te lachen. 

WAT EEN « LIJDER » 
LIJDEN KAN 

Volgens de gazetten heeft 
Lom Dl lessens, de lechniithe 
« lijdci » van de Simili plucg 

G>oot feest no het einde van de match Bi iigge-B eer schot voor 
de belgische beker. Bnigge tiainer Hö f fling werd door geest

driftige supporters op de scliouders gehesen. 

in de ronde van Italië, zich ra
zend kwaad gemaakt op zijn 
koeieuis omdat ze in die — al
tijd zeer merkwaardige — Giro 
rijden lijk strijkijzers. H i j 
dreigde zijn renneis naar huis 
te stampen en hun kont iakt te 
verscheuren. Wat dit laat'^lc be-
tieft : gaat dat zo maar in het 
veloweiékjje ? 

Driessens is niet de enige 
baas die mizerie heeft. P laud 
van Peugeot heeft zijn pai t ge
had met Pingeon, die doodge
woon aan de start zei dat h i j l 
met meedeed. En zo geschied-, 
de. De patron van Kelvinator | 
had « hambi as » met Benedet- . 
ti. En Geminiani heeft een hele \ 
hoop « kweddelen » gehad e^r 
de inrichteis aan twee van zijn 
koereurs toelating wilden gevea 
om mee te ri)den. Tyssen haak
jes, was die Geminiani zelf niet 
geschorst > 

Ge ziet het, het pad van een 
spoitdi iekteur loopt misschien 
over heel veel blauwe brieven, 
maar zeker niet over rozen. 

EN NOG '' 
De « affaire » Cercle Biugge 

•— 1'endiacht Aalst raakt nog 
steeds niet van de baan. Ieder
een weet nu wel wat er gebeur
de : de wedstrijd Brugge Aalst 
eindigde op 0-1. Daarmee pro-
moveeide Aalst Er was een ad-
miinstiatieve (pietluttige) fout 
gebeuld en o p grond daarvan 
diende Brugge klacht in, in de 
hoop de nederlaag te zien om
zetten in een 5 O overwinning, 
omdat in dal geval niet Aalst 
maar Brugge zou promoveren. 

Het sportkomitee verwierp 
die klacht — meteen in zekere 
mate zijn eigen reglement. I n 
beroep weid de uitspraak van 
het spoitkomitce bekrachtigd. 
Brugge kreeg de zaak VQpr he t 
ui tsocrend komitee van d e 
bond en jawel, dit besliste da t 
de zaak moet hernomen wor
den en dat het leglement moet 
toegepast worden. Heeft men 
toch te vroeg gejuicht te Aalst ? 

Vraag ons nu niet wat er 
gaat gebeuren. Dat scliijnt voor
lopig niemand te weten. 

EERST SPORT, DAN WIGNY 

Ons aan plannen (i\>oral nooit ge-
reahzeeide) reeds zo ttjiie land ij er 
alucei eenl]e tijkei . het plan Wigny. 

Het vooiziet een giole inspanning 
vanwege de staat om de spojtbeoeje-
niiig te bevoideten dooi tiet bouwen 
van nieuwe installaties, liet opiièhlen 
van « karfen », hel steunen nan klubs 
en bonden En fiel zou allemaal gerust 
een cent mogen kosten 

Wil ztjn, om liet zo maai eens te 
zeggen, met dat plan betrelilielqti ge-
lukkig Geluliliig omdat er inderdaad 
meer aan ^pvH moet gedaan worden. 
De tl e like II ]ti omdat we denken dat 
het plan met zo erg veel zal helpen. 

Onze levenswijze maakt meer spoit-
beoejening absoluut noodzakelijk. 
Vooi ledeieen Vooi de volwassenen 
ts zowel de manier waarop ze hun 
biood verdienen als de maniei waar
op ze van die at beid plegen uit te 
ruster een u>erkeli]ke aanslag gewor
den op liun fizische ritVQeiijkheden. 

De kindeten plakt men van s mor
gens tot 5 avonds op een stoeltje m 
de klas met de veimaning heel de 
(tag « aoed op te lellen > en tijdens 
de middagpauze worden ze de < stu

die > ingejaagd dikivijls met de eni
ge bedoeling het peisoiieel wat te ont
lasten van beuakingsopd)achten Om
dat men in al die uren niet klaar 
komt met de steeds zwaai der icorden-
de progifimma's kiijgen de kinderen 
dan 'rtpg een hoop taken en lessen 
mee naar huis ixidat ze van als ze ze
ven, acht jaar zijn, per dag acht of 
negen uur — o/ meer — geestesai beid 
moeten leveren Als ontspanning de
len ZIJ dan dooi gaans de ontspan
ning van de ouders . m de wagen 
door Europa lazen, voor de T V. zit 
ten, m bioskoop- of spektakelzalen hg 
gen. 

Nu denkt geen haai op ons kaal 
uKirdend hoofd eraan het belang van 
dit alles te onderschatten Onze weik 
metodes zijn een vooruaaide voor on
ze betrekkelijke uelvanrl De geeste 
lijke ontwikkeling van de jeuga is het 
evenzeer Televizie, bioskoop en toe 
risme zijn met meer weg te denken 
uit onze hedendaagse beschaving 

Maar evenmin is dit weg te denken 
at dl' zaken brengen on-e lirhnme 
lijke gezondheid stilaan tn gevaar 
Noir niet de helft van de soldaten sla 

gen in de nochtans gemakkelijke 
sportpioeven die ze afleggen icanneer 
ze « binnen gaan >. 

H«/ moeten er dus u ai gaan aan 
doen tn het middel bij uitstek ts de 
spoilbeoefening die moet gestimu
leerd wolden Vooral bij dr jeugd, al 
was hel maai omdat « joiin geleeid, 
oud gedaan > is. 

n IJ vragen on% echtti aj oj het 
plan Wigi daar veel gunt bij hel
pen. 

Is het inderdaad een kwestie van in 
staUaties, of is hel eeidei een kwes
tie van gebrek aan belangstelling btj 
de jeugd i 

H IJ weten bij ondeizinding dal 
een gioot peicent van de leei tingen 
de luttele twee uurtjes lichamelijke 
opxxjeding die ze op school krqgrn 
gionclig veijoeien Een kucstie van 
vei keelde opvatting van die lessen ' 
Kan zijn, maar we belwijjelen hel 

Heeft de jeugd weikelqk geen ge-
tegenlieid om aan sport te doen 7 

Laat het nu zo zijn dat de ktubs 
dooi gaans kommercieel geacht zijn 
ZIJ stellen toch hun poorten uagen-
unjd open voor praktisch iedereen. 
Wie kan bij voorbeeld hij Ander 
lechl nu eens niet vp een balletje 
gaan tiappen als hij daar zm tn 
heeft ^ En de Anderlechlmcnsen xee-
ten toch ook wel dat zij van vele 
hondeiden van die jongens — kom 
meicieel gezien' — niets te verwach 
'en hebben Toch doen ze maar voort 

Wi] kennen een gemeente met vijj 
scholen Er zijn daar piecies geteld 
zes voetbalvelden, met veel ruimte 
eriondj twee speelpleinen, een over
dekte en een niet ovei dekte ziuem-
kom vier basketbalvelden, due vol-
leybalvelden en vier geïnstalleerde 
turnzalen. 

Al die installaties staan omzeggens 
heel de week leeg. Wij hebben Do op 
peivlakkig-weg eens nagegaan voor 
wie het onmogelijk zou zijn om die 
installaties te gebiuiken als liij (oJ 
ZIJ) weikelijk zou itnllen 

Het bleek al dadelijk dat iedereen 
dat zou kunnen met een minimum 
aan initiatief, of door het doodge-
u oon maar te vragen 1 och gebeurt 
het met Dat kan volgens ons alleen 
beu Ijzen dat de jeugd er geen be 
livefte aan heeft of geen belangstel 
ling 

H e Vlezen dat aaaiaan met veel 
zal veianderd worden als [Vigny er 
nog een exemplaai van alles bij
bouwt 

Och als de jeiiga werkelijk aan 
sport zou willen doen dan zou zij 
— met of zonder Wigny — wel de 
middelen vinden zoals zij die vree 
ger gevonden heeft. 

Maar eerst de middelen schenken 
en dan op de belangstelling wachten 
vinden wij, in alle bescheidenheid, de 
paaiden achter de wagen spannen. En 
daaiom slaan we een beetje skeptisch 
tegenover de rezvltaten van het — 
overigens goede -r- plan Wigny 
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Hoe maakt 
het 
Bouwbedrijf 
LuG Hegems 
het? 
Goed! 
zéér goed 

Daarvan kunt U zich ter plaatse 
komen overtuigen, v\/ant Luc Hegems 
nodigt U uit tot een bezoek aan zijn 
werkplaatsen in Massenhoven. 
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 Hegems reeds 
bouwde. 
Draai het nummer 33.31.17 voor 
een afspraak, een autocar staat 
ter beschikking! 
VERKOOPBUREEL : BISSCHOPSTRAAT, 21 ANTWERPEN < 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

IH - ^ t J 

Stendaarduitvoering _ D c \ ƒ C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K t V t T 
in gephosfataerde staalplaat. O "^ H Q Q 
Zeer lichte bedlening. Z OVJ^O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

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

Aanbevolen 
Huizen 

H. DOX 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Telefoon : (03)35.17.14 
Binnen- en buitenlandse 

merkkeukens 
+ elektrische toestellen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

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

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(bij Suikerrgi) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

| . LEEMANS, Deurne zuid 
Van HavreleJ 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtumlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof - BRUGGE 
Jo2ef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

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

drijsschorten . Prijskaartjes. 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoolstraat 458 
Sinf-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

HERMES 
S C I f f ^ / O L Zuidlaan 54 

M. Lemonnierlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Sféno- en daktylograflc 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondenfle 

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

Beter en voordeliga 

Het is nooit te laat om goed te doen ! 
Word NU lid van de 

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

of de 

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

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

BONDSREIZEN 

door de ingericht 

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

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

« Croeps- en Privéreizen » 

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

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

Brugge, Wollestraat 28 - Iet . (050)364.43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18.55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25.60.40 
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235.70 
Kortrijk, Sint-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 ' 
Sinf-Niklaas, Stationstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

Dit IS een Expansie appartement. 
Het wordt gebouwd in « 't Zonneveld » te Grimbergen 
en is volledig uitgerust (keuken, cv. , sanitair en het 
heeft een eigen aangelegde tuin). 
Het kost 1.099.000 F. 
Dit is een van de 12 verschillende mogelijkheden die 
Expansie op haar werf te Grimbergen nog te bieden 
heeft. 
Vraag om Inlichtingen, wi j lossen at uw problemen op : van d« 
vergunning tot de financiering (op bazis van alle sociale voer* 
delen. Wet De Taye, middelgrote woning enz. . . ) over de lev«> 
ringstermijn 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 
vrijblijvende inlichtingen bij 

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

Het zijn moedige Joeraalisten die dag aan 
dag het geparlementeer tussen BSP- en CVP-
onderhandelaars blijven in vedette stellen. 

Zal het er dan toch eens van komen en 
wrie wordt de titelhouder van premier van 
Belgenland. In de CVP wordt er blijkbaar 
flink touwgetrokken. Verder komen enkele 
brusselse grootheden aan het woord. 

Het toont maar welke mentaliteit bij die 
kerels onverminderd voortduurt na de ver
kiezingen 

L A R E L È V E 

€ Maar wat de drie traditionelen ook aan 
programmas hebben : schort het hen niet aan 
de overtuigingskracht van hun politiek perso
neel ? », vraagt dit kristen-demokratisch 
weekblad zich af, 

€ Hoe zon men inderdaad niet getroffen 
zijn door het betrekkelijk tekort aan sukses 
van de waalse socialisten waarsan de .stellin
gen op in.stitutioneel vlak minstens even radi-
kaal waren al.s die van de Rassemblenient 
VV'allon, en dat ondanks twee jaar oppozi-
tie ? Hoe zou men het buitengewoon ver
schil niet opmerken dat zich stelt tussen het 
dinamisnie en de kwaliteiten san de leiders 
van de \'«ll<sunie en het bleke en weinig 
overtuigend \er.schijnen van het C.V'.P.-
establishnient ? Hoe tenslotte de F.D.F.-
vloedgolf \erkiaren tegenoser een P.V.V. 
die even frankofoon is, maar een zeer 
zwakke parlementaire vertegenwoordiging 
opstelt. De genieenscha|>pelijke noemer van 
de/e feiten is dus misschien minder de be
twisting os er de staat dan os er de partijen 
en het regime. » 

GAZET V A N A N T W E R P E N 
Had niet alleen het beste verslag over 

het Vlaams-nationaal Zangfeest maar lost 
ook een pertinente opmerking in de richting 
van onze verpolitieke B R T , die dat enig 
gebeuren niet de aandacht van een voet
balmatch waard acht. Waar is de tijd dat 
de dag van 't Vlaamse Lied, C V P -er-ge
dachtenis, integraal werd uitgezonden en 
maandenlang door liederavonden op de 
radio voorbereid. 

«Heeft u zondagnamiddag (in 't S|)ort-
paleis of voor de kijkkast) óók opgemerkt 
dat er nog een deur op een kier staat ? 
Voor het eerst in de TV- en Zangfeestge
schiedenis konden de kijkers immers recht
streekse TV-beelden krijgen van dit esenc-
ment. Er werd nochtans ma.ii driemaal 
«binnen en buiten» gestapt, want het Zang

feest is nog geen voetbalmatch ! Of was 
men bang om publiciteit te maken voor... 
Limburg ? 

's As'onds tijdens de nieuwsuitzending 
kregen we enkele korte flitsen : «Wan t , 
beste kijkers, deze namiddag kreeg u reeds 
rechtstreekse beelden. . » ^^'el, wel. 

Hoe dan ook : de deur staat op een kier. 
Er slaan nog wel een hoop zware en lich
tere T\-ges allen tegen, maar kom : on/e 
voet steekt er tussen en hij steekt er goed 
zong Miei Cools. » 

UA C I T E 

Nadat De Saeger publiek zijn ambities in
toomde en de akties van Paul V D B. blijk, 
baar gesteund worden door de CVP-upper-
ten lost het Waalse ACV-blad het travaillis-
tische ballonnetje Lefèvre ! 

8 Gelijklopend met de onderhandelingen, 
stelt zich een probleem achter de schermen. 
In de veronder.stelling dat de ondei handelin
gen tussen de twee partijen tot een akkoord 
leiden, wie zal regeringsleider worden ? 

...Een naam wordt vernoemd : deze van 
de h. Theo Lefèvre, die >oor de tweede maal 
het soor/itlerschaj) van een regering met so
cialisten zou aanvaarden. 

Maar... zoser staan de zaken niet. » 

H U M O 

Dit Vlaamse weekblad voor radio en T.V. 
heeft alle lof over voor de opvatting in het 
Viaams-nationale Gastprogrannma op T.V. 
naar voorgebracht. 

« Maar de Volksunie heeft niet alleen ge-
ijs ei d %üor zijn deel van de koek. Naar aan
leiding san de strijd om objektie%e bericht
geving heeft de V.U. een dubbel voorstel om 
de nieusssdienst van radio en T \ ' te bescher
men tegen de druk san politieke partijen en 
regering. Dit voorstel iuidt, kort samengevat: 
het aanstellen van een « ombudsman » {een 
onpartijdige «wijze» aan wie geschillen kunnen 
worden voorgelegd) en het oprichten van een 
ereraad van joernalisten die door de leden 
van de nieusssdienst zou worden gekozen en 
die zou waken os er de objektiviteit van de 
berichtges ing in al haar vormen. 

Dit is, in zijn grote lijnen bekeken, een 
uitstekend voorstel. \^'e hebben geen reden 
om aan de oprechtheid van de Volksunie te 
tsvijfelen, aangezien ze binnenkort vermoede
lijk de gelegenheid zal hebben om voor de 
uitsserking san dit soorstel te ijveren. Het 
bewijst dat de V.U. niet alleen bekommerd 
is om de ontplooiing van haar eigen macht, 
maar ook om een sanering van de huidige 
ser/iekte toestand van de nleusvsdienst. » 

LE M O N D E 

In de Vrije Tribune van f Le Monde » 
werpt Simonet zich nogmaals op als de schuts
engel van de brusselse belangen. Zou hem 
nog afgaan bij een verkiezingsaffiche : lange 

Simonet als Saint Michel, in trikoloor na
tuurlijk. 

« M.i.ir dl ie zaken staan sast ' icn ceiste: 
een tsveeledige regering C \ P-i>SP ge/ien zo
als op de algemene BSP-raad, zou waar
schijnlijk een anti-brussels kleurtje krijgen, 
zelfs als de socialisten dit niet zouden wil
len. 

l)c harde taal van zekere jonge waalse leï-
dei s oj) de algemene raad getuigt van een 
diepe agressisiteit tegenoser de brusselse be
volking en zelfs legen de brusselse socialis
ten. Want deze worden beschouwd als de 
struikelsteen voor een osereenkomst, die \oor 
de slaamse en waalse socialisten zou aan
vaardbaar zijn. 

En wat met" de herziening van de grond-
w et als deze zou moeten gebeuren zonder 
de liberale stemmen ? Het zon de twee par
tijen van de meerderheid verplichten een be
roep te doen op de stemmen van « taaipar
tijen » en zeer waarschijnlijk in eerste in
stantie op de stemmen van de twintig geko
zenen san de Volksunie. » 

D I M A N C H E PRESSE 

Nadat Sain-Traint verdween, Saint-Remy in 
het zog van VDB standhield en Saint-Michel 
Simonet op komst is, springt er nog eentje 
bij op het brussels heiligenpodium {door 
zelfheiligverklaring), namelijk Saint Munde-
leer, die in de Vrije Tribune van dit blad 
een grote i ami de Louvain » wordt, ondanks 
zijn framasonnenschortje. 

« Bij de verschijning van het witboek oser 
de brusselse universiteit werd ik door een 
gekend katoliek blad uit de hoofdstad beti
teld als befaamd anti-klerikaal. Hierop zou 
ik willen replikeren. Bij het laatste debat in 
de kamer over de « splitsing » van de leu-
vense unisersiteit ssas ik de enige om de ver
dediging op te nemen van de leuvense uni
versiteit, die ik in haar toekomst bedreigd 
achtte door de segregatiepolitiek die bepaalde 
slaamse verkozenen er willen toepassen, 

Meent het katoliek dagblad dat me aan
viel, dat in dit serband de houding van PSC-
CN'P-VDB, die uitblonken door zwijgzaam
heid, meer opbouwend en meer klerikaal 
was dan degene die ik de moed had aan te 
nemen ? ». 

LA L IBRE BELGIQUE 

Twee staaltjes van « liberse » joemalistiek 
mogen we u beslist niet onthouden .Eens te 
meer kronkelt de oude tante zich in boch
ten, die niet meer bij haar ouderdom en 
« ernst » passen, 

<t Op bazis van de verklaring van de huis
vader, die voorlopig zou behouden worden, 
zullen de ouders soor hun kinderen de keus 
krijgen tussen een ondexssijs in de moeder
taal en een tsveetalig onderwijs. Dit zou de 
tsveetaligheid in de brusselse agglomeratie 

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGELIJKHEIDI 
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte : 

2,35X2.35m, hoog 2,50 m. 
Vrachtvrij bij U thuis voor slechts 2,995 F 

Bezoek onze toonzaal ! Kleurenfolder op aanvraag. 

Firma C O R T V R I E N D T sinds 1950 
DiepesJraat 29, ANTWERPEN - Tel.: 32.44.30 

Alle speelgoed voor tuin en binnenhuis. 
Opblaasbare speelvijvers In alle maten. 

Hang uiv das 

aan de haak 

en gun ook uiv 

kostuum enkele dagen rust ! 
Draag voor de weekend vlotte en sportieve vri je-
ti jdskleding. 

Laat uw keus leiden door MACONFECT. 
MACONFECT heeft een modezaak buiten de stad 
waar u zelfs tijdens de weekend terecht kan met 
heel uw gezin, de zaterdag tot 20 - de zondag tot 
12 uur 

Maak er een familie-uitstap van en breng een bezoek 

aan MACONFECT te Groot-Bijgaarden. 

MAcmrfcr 
Brosselstraat 266, Groot-Bijgaarden - Tel. 02 .26 .65 .10 . 

MAATKLEDING SALONS, Zuidlaan 52, Brussel. 
Tel. 02.11.77.1! 

besorderen, w.int men hoopt dal de Fransta
lige ouders hun kinderen naar de tweetalige 
seholen zullen sturen. » 

Deze keer heeft de « kostprijs » (voor d« 
geboussen, de mensen en de toestellen) blijk
baar geen betekenis. Zoiets is alleen belan,?-
rijk als het om een vlaanise eis gaat, bv. i a 
verband met Leuven, 

Kn als slot deze zin : (over de vraag wie 
eerste-minisler wordt) « De Brusselaars laten 
horen dat, als de heer Van den Boeynants do 
regering niet zou leiden, het hart van het 
land verweesd zou zijn » (le coeur du pays, 
sera orphelin), » 

WALTER LUYTEN-

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

p.v.b,a. EUROPTIEK 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansfioerlaan 28, Antwerpen 
Hovenlerstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 

Cespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec Van Pottelbergh 
. KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 

Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Vollediga terugbetalinfl 
van alle ziekenbondea 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappifen 
allerhande !!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden, 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop 

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

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

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

Antwerpen TeL (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
BETOGING 

De optocht te Antwerpen verliep 
buiten alle verwachting. 

De afdeling dankt alle medewer
kers voor het vlotte verloop. 

VLAAMSE 
AUTOKENTEKENS 

Verkrijgbaar tegen 20 fr. op het 
sekretariaat van onze afdeling Ou
de Koornmarkt 28, Antwerpen. 
Honderden van deze kentekens 
werden reeds verkocht tijdens de 
betoging. 

KOLPORTAGE 
De afdeling houdt haar laatste 

kolportagetocht dit seizoen op zon
dag 9 juni, vergezeld van radiowa-
gen. Vertrek lokaal « Odal », hoek 
Ballaertstr. en Clementinastr. om 
10 uur . 

Borgerhout 
DIENSTBETOON 

Onze volksvertegenwoordiger dr. 
H. Goemans en ons provincieraads
lid Jef Brentjens, Van Vaerenberg-
straat 63, Bercheni, tel. 39.10.74, hou
den zich steeds ter beschikking 
voor alle vormen van sociaal dienst
betoon. Liefst telefonische afspiaak 
maken na 19 uur. 
O P G E P A S T VOOR DE 
KOLPORTAGE 

Onze maandelijkse kolportage 
wordt in princiep gehouden de 
tweede zondag van de maand, doch 
steeds na de ledenvergadering, die 
plaats heeft de tweede vrijdag. Der
halve kolporteren wij met ons blad 
op zondag 16 juni en dus niet op 9 
juni, deze keer opnieuw in de eer
ste wijk. 
HERKIEZING VAN HET 
BESTUUR 

Bij het \erschijnen van dit num
mer zullen onze leden reeds in be
zit zijn van de nodige onderrich
tingen. De herkiezing heeft plaats 
op vrijdag 14 juni te 20 uur 30 in 
de « Nieuwe Carnot », Carnotstr. 
60 te Antwerpen. 
VLAGGENAKTIE 

Bestel tijdig uw leeuwevaandel 
(van 195 tot 430 fr.) bij Frans Dirks, 
Karel Van den Oeverstraat 26 te 
Borgerhout, tel. 36.38.94. Met onze 
hoogdagen moeten wij de leeuw la
ten klauwen. 
GOED PUNT VOOR HET 
BESTUUR 

In zijn laatste zitting besloot ons 
afdelingsbestuur een bedrag van 
1000 fr. over te maken aan de 
Kruiskopaktie van de IJzerbede
vaart. Eveneens werd besloten vijf 
aandelen van 1000 fr. in te schrij
ven voor het Volksuniesekretariaat 
te Brussel. 
DANK AAN 9 N Z E LEDEN 

\ooT hun flinke opkomst tijdens 
de Volksunieoptocht. 

De talrijk aanwezige afdeling van 
Borgerhout mocht gezien worden. 
Een bijzonder woordje van lof 
voor onze jonge vaandrig. Vriend 
Hugo Van Loon, die ons verzocht 
langs deze weg de leden te bedan
ken voor hun blijken van deelne
ming bij het overlijden van zijn va
der, mag fier zijn op zijn zoon en 
vaandrig. 
LOKAALHOUDER IN ROUW 

Vriend René Rottiers, lokaalhou
der van a De Nieuwe Carnot » 
werd ten zeerste getroffen door het 
afsterven van zijn vader. 

De uitvaartplechtigheid werd 
druk bijgewoond. Aan de -h. Rot
tiers en familie onze oprechte deel
neming. 

Deurne 
EEN STEM O P VIER 

Tijdens de jongste verkiezing be
haalde de VU te Deurne praktisch 
een stem op vier. De drie traditio
nele partijen verloren stemmen aan 
de Volksunie. Het- meest opmerke
lijke is wel dat de VU de tweede 
grootste partij geworden is te Deur
ne. 

De CVP behaalde te Deurne bij
na 1.200 stemmen minder dan de 
VU. 
SLUIT AAN 

Wij doen een oproep tot alle over
tuigde Vlamingen om aan te slui
ten bij de VU en zo mee te helpen 
aan de verdere uitbouw van onze 
partij. Stuur uw naam, voornaam, 
adres en geboortedatum samen met 

een bankbiljet van 50 fr. op naar 
de h. Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 
117, Deurne en enkele dagen later 
ontvangt U uw lidkaart thuis. 

U ontvangt meteen maandelijks 
ons plaatselijk blad Trefpunt. 

Duffel 
ZEGEBAL 

Onder het zegeteken 2 viert de 
Volksunie-Duffel haar gekozenen 
met een bal op zaterdag 8 juni om 
20 uur 30 in de zaal Alkazar, Han-
delstraat 18, Duffel. Orkest Uilen
spiegel van Stan Nico. 

Wij verwachten alle leden, abon-
nenten en simpatizanten. 

Geel 
VLAAMSE NACHT DER 
KEMPEN 

Het ganse arrondissement Turn
hout viert zijn verkiezingsoverwin
ning op zaterdag 8 juni om 20 uur 
30 in de nieuwe gemeentelijke feest
zaal te Geel, Stationsstraat. 

Inrichting Vlaamse Kring Kem
pen. 

Deelname in de kosten : 60 fr. 
Kaarten te verkrijgen bij alle afde
lingsbesturen. 

Hove 
REINAERT-DIS 22-5-68 

In dichte drommen kwamen de 
VU-mensen opzetten om in Rei-
naerts hol de VU-overwinning te 
vieren. 

Organizatie ; gemeenteraadslid 
Van Steenkiste. 

Eregasten : Dr. Paardekoper, 
oud-bekende van Hove, volksverte
genwoordiger Mattheyssens, provin
cieraadslid Steurs. 

De B.O.B, had zich laten veront
schuldigen wegens overbelasting, 
zij zochten de haan van de toren. 

Het gepluimd CVP-kieken « deed 
het » en werd tot op het been <(f-
gepeuzeld, een voorafbeelding van 
de volgende verkiezingen ? 

Volksvert. Mattheyssens bracht 
de vrolijke noot met enkele politie
ke annekdoten en een plaatselijk 
rijmelaar sleurde de traditionelen 
door de buis. Een danspartij hield 
de stemining er in. 

Wij zien elkander weer op de 
verboden 11 juli-viering te Hove ! 

Merksem 
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. Lemineur-
straat 33. Duidelijk naam en adres 
vermelden. Niet talmen, want het 
aantal plaatsen is beperkt. 
LEDENWERVING 

Wij moeten voor onze afdeling 
binnen zeer afzienbare tijd mins
tens vijftig leden bijwinnen. Het 
potentieel is er. Uit de talrijke blij
ken van simpatie en stelm die ons 
reeds voor de laatste verkiezings
kampanje van alle zijden toekwa
men, blijkt dat vele simpatizanten 
van de Volksunie maa r dienen aan
gesproken te worden om ze lid te 
maken van onze partij. Indien u 
iemand kent in uwe omgeving die 
met enig kans van slagen mag aan
gesproken worden, en u doet het 
zelf niet graag, stuur dan naam en 
adres met enkele aanduidingen aan 
ons en wij doen de rest. 

VRAGENLIJST 
Aan al onze leden en gekende 

simpatizanten stuurden wij deze 
week een vragenlijst. Wij vragen u, 
met aandrang, deze lijst niet onge
lezen bij de massa papier te leg
gen die u alle dagen in uw bus 
krijgt, want de duizenden kiezers 
die hun vertrouwen in de Volks
unie stellen, leggen een zware ver
antwoordelijkheid op ons allen. 
NIEUW 
AFDELINGSBESTUUR 

Wanneer u dit leest is ons nieuw 
afdelingsbestuur voor twee jaar ge
kozen. 

Uit de namen van de kandida
ten kunnen wij met genoegen aflei
den dat onze afdeling over een flink 
bestuur zal beschikken. 

11 JULI 1968 
Traditie getrouw vieren we 

Vlaanderens feestdag op zaterdag 

13 juli, om 20 uur 30, in ons lokaal 
Vlaams Huis Tijl. 

Bij een lekker koud maal zal 
voor gezelligheid gezorgd worden. 

Een inschrijvingslijst met de prijs 
van de deelname in de onkosten 
hangt volgende week in Tijl. 

Wij vragen uwe bizondere aan
dacht voor de prachtige kleinkunst-
avond ingericht door het gemeente
bestuur ter herdenking van 11 ju
li, op donderdag 27 juni, in de zaal 
Tosca, Bredabaan, om 20 uur. 

Bekende vlaamse kunstenaars 
verlenen hun medewerking. Onze 
Vlaamse Kring Groeninghe zegde 
zijn medewerking toe. De aanwe
zigheid van de vlaanis nationalisten 
van Merksem moet daar voelbaar 
zijn. 

ïoegangskaarten tegen de ver
minderde prijs van 20 fr. 

41ste IJZERBEDEVAART 
Door de Vlaamse Kring Groenin

ghe en V.O.S. wordt een prachtige 
autocar gehuurd voor de reis naar 
Diksmuide, Prijs en reiswijzer wor
den later bekend gemaakt. 

Mortsel 
LEEUWENVLAGGEN 
e.k. 

Bestel nog onmiddellijk uw vaan
del, kleurvast, 1,50-lpO m. aan de 
gunstprijs van 195 fr., bij Wim 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 51.39.09). 

NAAR DE VOER 
Op 23 juni richt het reisgezel

schap Tijl een autobusreis in naar 
de mooiste hoekjes van de Voer-
streek. 

Niet-leden kunnen inschrijven in 
ons lokaal Tijl Mortsel of telefo
nisch bij Ray. Schoonbaert 39.68.96 
voor 16 juni. 

Prijs 180 fr. reiskosten en avond
maal inbegrepen. 

Turnhout 
DE NIEUWE KEMPEN 

Onder de dinamische leiding van 
organizator Lou Deckx zal om
streeks 7 juni e.k. het gedrukte kon-
taktblad op ca. 500 exemplaren 
van de pers komen. 

Onze oudere vrienden zullen on
getwijfeld met veel genoegen de 
» verrijzenis » van de nieuwe kem
pen tegemoet zien. 

De (\oorlopige) redaktie bestaat 
uit : Lou Deckx, Leo Van der Sti-
ghelen, Rob de Beer, J an Daele-
nians, Diane Broeckx en Jos 
Geerts. 

Teksten, inlichtingen, proefnum
mers kunnen nu al besteld worden 
bij Lou Deckx, Kasteelpein 42, 
Turnhout. 

VU-JONGERENKRING 
O m aan de wens van vele jonge

ren tegemoet te komen werd op 
vrijdag 17 mei een algemene leden
vergadering gehouden teneinde de 
mogelijkheid te onderzoeken tot op
richting van een Vujo-afdeling. 

Het geheel stond onder auspiciën 
van het nieuwe VU-bestuur, dat 
twee personen voor het kontakt 
met de jongeren had aangeduid (nl. 
Pol Mertens en J a n Daelemans). 

In tegenwoordigheid van volks
vertegenwoordiger J o Belnians 
werd er tussen de talrijke aanwezi
gen een geanimeerd debat gevoerd. 

Uiteindelijk werd besloten geen 
afzonderlijke Vujo-afdeling in het 
leven te roepen, maar wel een \ 'U-
jongerenkring om elke onnodige 
versnippering in aktie tegen te 
gaan. 

Het bestuin- voor de jongerenaf
deling werd als volgt saniegesteld : 
Paul Mennens, Jan Nijs, Bie Van
den bergh, Koen Haest. 

In VU-Turnhout werd weer een 
grote stap vooruit gezet! 

Zwijndrecht 
OVERLIJDEN 

Vorige week overleed alhier de 
h. Joris Ghyselinck, 56 jaar oud, 
wonende Kriigsbaan 236, echtge
noot van mevr. Suzanne Driessens, 
eigenaar en zaakvoerder van de fir
ma Beco. De overledene stond van 
jongsaf in de vlaamsnationale bewe
ging en was in^1936 samen met wij
len Reimond Tollenaere kandidaat 
te Tielt. Oorlogschepen van Egem 
werd de h. Ghyselinck al zovele 
overtuigde Vlamingen tijdens de re
pressie zwaar beproefd. Hij werkte 
zich echter terug op en mocht wel
dra op een, bloeiende zaak prat 
gaan. 

We betuigen mevr. Ghyselinck en 
familie onze oprechte gevoelens van 
deelneming bij het heengaan van 
deze strijdgenoot, trouw lezer en 
adverteerder van ons blad. 

zoekertjes 
Jonge technische ingenieur, sterk

stroom, (ook electro-mechanica) 5 
jaar praktijk, zoekt betrekking Ant
werpen - Mechelen - Brussel. 

Schrijven of opbellen : W. Joris-
sen, Astridlaan 80, Mechelen, tel. 
015-19994. 

Juffrouw 17 jaar oud, kantoorbe
diende - stenodactylo zoekt passen
de betreking liefst in een straal van 
30 km rond Diest. 

Schrijven : De Cap Irma, provin
cieraadslid, Bosstraat 3, Zeleni, tel. 
013-41642. T 56. 

Oranje boekhandel, zoekt ver
koopster. Z.W. Nederkouter 115, 
Gent, tel. nr. 09-253128 of 09-259729 
- T 57. 

37-jar. boekhouder, vl. nat., 7 
kind., voll. op hoogte admin., ver
zekeringen, fin., doorschrijf-, ame-
rik. of machinale boekh., loonad-
min. en soc. wetten zoekt dringend 
betrekking in het Antwerpse. Schr. 
T 58. 

Man met ondervinding zoekt 
plaats als waker (dag of nacht). 
Gelieve kontakt te willen nemen 
met senator dr. R. Roosens (tel. ; 
380137), Antwerpen. 

VAN DE VU-LEIDING 

Kaderblad 

Met enige vertraging, te wijten aan de verkiezingsdrukte, is 
het tweede nummer (maart-april 1968) in druk. Naast de volledige 
nieuwe lijsten van parlements- en provincieraadsleden bevat het 
de moties door de partij in 1967 verspreid, het nieuwe reglement 
voor bestuursverkiezingen en het herziene kongresreglement. Bo
vendien werd begonnen met het gedeelte over verkiezingstechniek 
(D.I. 2.9), nl. de samenstelling van de kieskantons in Vlaande
ren. 

De nieuwe kaderleden en mandatarissen wordt erop gewezen 
dat zij verplicht zijn zich te abonneren op het Kaderblad, door 
overschrijving van 80 fr. op postrekening 1476.97 van de Volks
unie, Brussel. Indien zij de eerste jaargang met bijhorende kaft 
wensen, kan een som van 105 fr. worden bijgestort met vermel
ding : jaargang 1967 met kaft plus abonnement 1968. 

Dosfelinstituut 

De resterende syllabussen van de lessencyklus 1967-1968 (16 
lessen) kunnen bekomen worden door storting van 120 fr. op 
postrekening 177.77 van Kredietbank, Schoten, met vermelding 
i Voor rekening nr. 3.180 Dosfelinstituut - Syllabussen ». 

« Vlaams Gemeentebeleid » 
Abonnementsgelden 1968 

De achterblijvers worden dringend verzoent hun abonnements
geld van 100 fr. te storten op postrekening nr. 5140.69 van J. 
Torfs-Mertens te Bellaar. 

Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt, zal een ontvang-
kaart langs de post worden aangeboden ten bedrage van het 
abonnementsgeld, verhoogd met de inningskosten. 

21 

Te huur winkel met woonst ge-
.schikt voor alle handel. Beste han
delscentrum. 20 m. van zeedijk 
Middelkerke. 

Mogelijk depot gevraagd va« 
strand- en sierartikelen, geschen
ken, schoenen, lederwaren eni . 

Schrijven bureel blad T 50. 

Gemeubeld appartement >te huur 
juli-augustus. Zeedijk 20, Raversijde 
T 52. 

Echtpaar zoekt betrekking als 
concierge te Mechelen. Schr. W . 
Jorissen, •- Astridlaan 80, Mechelen. 
Tèl. 015-19994. T 54. 

Men vraagt bouwkundig tekenaar 
met of zonder diploma, liefst met 
ervaring, te Mechelen. Schr. W. Jo
rissen, Astridlaan 80, Mechelen, teL 
015-19994. T 55. 

Jonge dame, door omstandighe
den verplicht laatste jaar studie 
maatschappelijke assistente te on-
derbreken zoekt passende betrek
king. Schrijven of telefoneren : W, 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen, 
Tel. 015-19994. T 53. 

OOSTENRIJK-KARNTEN 
Bij Vlaming kamers te huur, 40 

Sch. met ontbijt. Bungalow vo<«-
6 pers. alle komfort. Bergen, me
ren, parage, 223 Sch. per dag. 
Plaatsingsdienst over heel Karn-
ten, uitgezochte verblijven. F. Her-
remans. Post Wölfnitz 9061, Kla-
genfurt. Karnten, Osterreich. 

Alleenstaande dame zoekt studio 
of kleine flat, liefst aan de Heizel, 
Brussel. Schr.sekretariaat Volk», 
unie, M. Lemonnierlaan 82, Brus
sel 1, tel. 11.82 16. 

Gezocht voor onmiddellijke in
diensttreding aan de kust : win-
keijuffer min. 18 j . , kennis van ta
len gewenst; inslapen op bedrijf. 
Tot 1 september. De Vos, Duin
kerkelaan 65, De Panne, tel 058-
41198. 

Jonge dame, doctor in de rechten 
zoekt passende betrekking, liefst in 
het Antwerpse. 

Schrijven : W. Jorissen, Astrid
laan 80, Mechelen. Tel 015-19994. 

Uw Spaanse zon : appartementea 
juli-aug. - 4 pers. per dag : 320 Ir. 
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr. - 11 pers. 
15 d. : 8320 fr. - 6 pers. per maand t 
8.550 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornelis, Edegemsestr 60. MortseL 
Tel. 03-49.26.14. T 20 

Vlaams Ziekenfonds Brabantia 
zoekt medewerkers tel (02) 
28.45.10. 

SPANJE, begin COSTA BRAVA. 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over franse grens, tn prachtige 
verkaveling, gratis twemkom. 
machtig licht op Middell. Zee. 
Villa en appart. te huur vanaf 
Pasen. W. : 03.51.36.30. 

Delta werft aan voor onmiddellijk 
indienstneming : draaiers en free
zers. Vast werk verzekerd voor goe
de elementen, kunnende zelfstandig 
werken. Zich wenden : Delta, Ho
ge Weg 8, St. Job in 't Goor, tel. 
73.00.95-73.05.82 

Hoofdredacteur 
T. van Overstraeten 
Alle briefwisseling voor re
daktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupulslaan 
110, Brus. 7. Tel. 23.11.98 

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

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

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
«Wij » Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. uitg. Mr. P. Van der 
Bist, Beizegemstr. 20, Brus. 13. 
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bewvegingsLiJJzBr 

ANTWERPEN 

Bonheiden • Rijmenam 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 4 juni alseniene leden-
veixatlering in het « Heem », Oude 
Keerbeissebaan te Rijmenam (te-
gcncner ingang Meurop-fabriek. 

Alte leden, abonnenten en belang-
slellenden zijn welkom. Onze ver-
ko/.enen zullen aanwezig zijn. De 
uilslagen van de verkiezingen in de 
beide gemeenten worden onder
zocht. 

Klein-Brabant 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing voor een nieuw af
delingsbestuur in Klein-Brabant 
gaan door op dinsdag 4 juni van 18 
tot 22 uur in café De Eenhoorn, 
Stationstraat 30 te Bornem. 

Kapellen 
Hoevenen - Stabroek 
BESTUURSVERKIEZING 

N'rijdag, 7 juni in het « Starren-
hof », Kapelsestraat 61, te Kapellen, 
bestuursverkiezing der afdeling Ka
pellen - Hoevenen - Stabroek. De 
stemgerechtigde leilen uit de afde
ling kunnen hun stem uitbrengen 
van 18 tot 22 uur. Alle stemgerech
tigde leden werden verwittigd per 
brief. 

BRABANT 

Stedelijk Kanton 
Sint-Joost-ten-Node 
GEMEENTEN ST JOOST-TEN-
NODE, ETTERBEEK, ST. LAM-
BRECHTS En ST. PIETERS 
WOLUWE 

Vrijdag 14 juni a s . om 20 uur 
jaarlijkse algemene statutaire leden
vergadering in het lokaal « La Ré-
gence » (vroeger « De Maalbeek »), 
üudergemselaan 154, tegenover het 
gemeentehuis van Etterbeek. 

Als bijzonder punt op de dagorde, 
verkiezing van het bestuur, en 
noodzakelijke aanvulling hiervan, 
om de verdere uitbouw van onze 
afdehng te kunnen bewerkstelligen. 

Wij rekenen dan ook ten stellig
ste op kandidaten uit de vier ge
meenten, die zich ofwel voorafgaan
delijk kunnen aanmelden op ons 
sekretariaat p-a W. De Winter. 
Twee Torenstaat 105, Sint-Joost-
len-Node (tel. 18.58.96), ofwel voor 
d(. aanvang van de vergadering. 

Verder volgt een overzicht van de 
stand van het ledenaantal en een 
financieel verslag. 

Wij rekenen tenslotte of uw vol
tallige aanwezigheid, te meer daar 
deze vergadering bijgewoond wordt 
doof een afgevaardigde van het ar-
londissementeel bestuur van Brus
sel, en onze senator Lode Claes er 
aangehouden heeft tijdens deze ver
gadering een overzicht te geven 
van de huidige politieke toestand. 

Brussel 
MEDEDELINGEN VAN HET 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

1. Het arr. bestuur dringt aan op 
een^ snelle ledenhernieuwing. Le
denlijsten aan de arr. sekretaris, 
lidgelden op P.R. 86.54.50 van VU 
arr. Brussel te Brussel 1. 

2. De bestuursverkiezingen in de 
afdelingen vorderen goed. De streef
datum van 15.6.68 zal zeker kun
nen behouden blijven. 

3. Bestuursverkiezingen worden 
weldra gehouden te Hekelgem, Hal
le, Evere, VVemmel, Weerde en 
Hofstade. De afdelingssekretarissen 
zorgen ervoor dat de verkiezingen 
worden bijgewoond door een afge
vaardigde van het arrondissements-
besluur. 

4. Alle afdelingsbestiuen uit 
Brussel en de 19 gemeenten wor
den verwacht op de uitgebreide ver
gadering van vrijdag 7.6.1968 te 20 
uur in de « Groene Poort JI, Gent
sesteenweg te St. Jans-Molenbeek. 
Deze mededeling geldt voor de af
delingen Anderlecht, Dilbeek, St. 
Agata-Berchem, Brussel, Laken, 
N .ü . Heembeek, Haren, St. Joost-
len-.N'oüde, Kraainem, Ganshoren, 

St. Jans-Molenbeek, Jette, Schaar
beek, Evere en ükkel - Vorst - St. 
Gillis. 

Nadere gegevens volgen via de 
afdelingssekretarissen. 

5. Sociaal dienstbetoon : kamer
lid dr. E. Delacq is te Brussel alle 
werkdagen tijdens de nprmale kan
tooruren te bereiken in het Inter
nationaal Cenlrum Rogier nr. 1901, 
tel. 18.30.82. De dinsdag is hij daar 
tussen 18 en 20 uur. 

6. De verkiezingen van een nieuw 
arrondissementsbestuur hebben 
plaats op zaterdag 29 juni. Kandi
daten, uiteraard lid van de arron-
dlssementsraad, kunnen zich mel
den bij de arrondissementssekreta-
ris, Guido Vanderstraeten, Toe-
komststraal 8 te ^^'eerde. 

Halle 
NIEUW BESTUUR 

Op 24 mei hernieuwde onze afde
hng haar bestuur. De leden kwa
men in grote getale op en bewezen 
hierdoor hun interesse voor de ver
dere werking van de afdeling. Vol
gend bestuur kwam uit de bus : 
voorzitter : Piet Vranken; sekreta
ris : Marcel Borremans; penning
meester : J . P . Talloen; propagan
da : Walter Ganzemans; organiza-
tie : J an Lambert; leden : Albert 
Bigare en Marcel Sermeus. 

Albert Big." re, onze voorzitter 
sinds jaar en dag, wou van die 
funktie, ontlast worden, om de jon
geren aan het woord te laten. 

Het is ons een plicht hier hulde 
te brengen aan zijn jarenlange in
zet maar als lid van het bestuur, zal 
hij ons blijven bijstaan niet raad 
en daad. « Den Albert » moeten 
we in 1970 naar het stadhuis dra
gen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Op woensdag e.k. ten huize van 

notaris ï a loen . Dekenstraat : ka
merlid Eugeen Defacq van 19 uur 
30 tot 20 uur 30. Bo\'endlen elke 
zaterdagvoormiddag ten huize van 
notaris Talloen, die voor dringende 
gevallen steeds telefonisch bereik
baar is op 56.52.42. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Zoals vorige jaar stelt de afde

ling leeuwevlaggen ter beschikking 
van kandidaat-vlaggers tegen gimst" 
prijs. Doel : op 11 juli 1()0 vlaggen 
te Halle. Inlichtingen bij Borre
mans, tel. 56.40.60. 

OVERWINNINGSBAL 
De leden van de afdeling zullen 

er een erezaak van maken om op 
heden zaterdag 1 juni aanwezig te 
zijn op het overwinningsbal te Kes-
ter in de zaal « Het Jagershof ». 
Orkest « The Mistrals ». 

Leuven 
DIENSTBETOON 

Te Leuven, in café « Opera », 
Bondgenotenlaan 30. t 

Laatste zondag van de maand 
vanaf 10 uur, volksvertegenwoordi
ger, professor Verduyn; 2de zondag, 
vanaf 10 uur, professor Van Pae-
mel; iedere woen.sdag, vanaf 7 uur, 
A. Brauns (jiuidische kwesties). 

Te Wommersem, Zandstraat 48 : 
iedere maandag en woensdag, vanaf 
7 uur, de heer Delvaux (pensioe
nen). 

Opwijk 
BESTUURSVERKIEZING 

De verkiezing van het nieuw be
stuur van de afdeling Opwijk heeft 
plaats op donderdag 6 juni om 8 
uur, in het Temmershof, Markt, te 
Opwijk. Leden die zich willen kan
didaat stellen, ktmnen naam en 
adres opgeven aan Jan Verhoevert, 
Mansteen, te Opwijk. 

Dokter Anciaux zal de vergade
ring bijwonen, evenals Verlooy van 
het arrondissementsbestuur. Er 
wordt gerekend op de aanwezig
heid van alle leden. 

Kanton Schaarbeek 
NIEUWE BESTUREN 
AFDELING DIEGEM 

De verkiezingen van 25.4.1968 
hebben tot resp. voorzitter en se
kretaris aangeduid, de heren Karel 
Verhegge, Kosterstraat 117 en Her-
bert De Wael, Stationsstraat 85. 

Steenokkerzeel 
Nederokkerzeel 

De verkiezingen van 16 dezer 
duidden tot resp. voorzitter en se
kretaris, aan : Edmond Schepens, 
Dijkstraat 122 en Erik Pierret, W. 
Aelvoetslraat 27, belden uit Steen
okkerzeel. 

Ukkel 
OVERWINNINGSBAL 

De afdelingen Rode-Beersel-Uk-
kel beleggen op zaterdag 25 dezer 
hun overwinnlngsbal te Alsemberg, 
in de zpal « De Zwaan », Pasloor 
Bolsstraat te 20 uur 30. Orkest Stan 
Philips. Iedereen welkom. 

Vilvoorde 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

De afdeling Weerde houdt haar 
algemene ledenvergadering met be-
stuurs\erklezing op dinsdag 4 juni 
a.s. te Weerde in de zaal « Bij Ju
lia B, hoek Vredelaan en Dorpstr. 
Zullen er eveneens aanwezig zijn 
onze kamerleden V. Anciaux en 
E. Defacq, en ons provincieraads
lid P. Peeters. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Sociaal dienstbetoon in het kan
ton wordt geregeld elke 2de dins
dag van de maand als volgt : 19 
uur Vilvoorde In a De Gouden 
Voorn »; 20 uur Weerde, Toekomst-
straat 8. Tel. 015-621.57; 21 uur 
Kampenhout bij J. Schoevaerts, 
Voortstraat 14; gestart wordt op 11 
juni a.s. 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde 
ZITDAGEN 

« Centrum voor dienstbetoon ». 
Schoonaarde : op zaterdag 1 jimi 

in het « Pallngshuis », Brugstraat, 
van 16 tot 16 uur 45 door de heren 
Dr. Van Boxelaer, J. Meert, R. ge
west, sekretaris en N'an den Abbee-
le H. 

Wichelen : op zaterdag 1 juni in 
de herberg « De Palmenaere », 
Margote, van 17 tot 17 uur 45 door 
de heren Dr. Van Boxelaer J . en 
Meert, P . , gewest, sekretaris. 

Uitbergen : op zaterdag 1 juni bij 
de heer Blancqaert, W., Grote Kou
ter van 18 tot 18 uur 45 door de he
ren Dr. Van Boxelaer J . en Meert 
R. gewest, sekretaris. 

Lebbeke : op zondag 2 juni « In
termos », Brusselsesteenweg van 10 
tot 10 uur 30 en in «'t Palingshuis», 
Dorp, van 10 uur 30 tot 11 uur door 
de heren Meert R. gewest, sekreta
ris en Crapoen E., Ziekenfonds 
« Flandria ». 

Denderbelle . op zondag 2 juni 
bij de heer Van der Poten E., Vls-
straat van 11 tot 11 uur 30 door de 
heren Meert R., gewest, sekretaris 
en Crapoen E., Ziekenfonds « Flan
dria ». 

Wieze . op zondag 2 juni in de 
herberg <c De Afspanning », Kapel-
lestraat van 12 tot 12 uur 45 door 
de heren : Meert R. gewest, sekre
taris en Crapoen E., Ziekenfonds 
« Flandria ». 

Erembodegem 
BESTUURSVERKIEZING 17 MEI 

In aanwezigheid van arrondlsse-
ments\oorzitter J . Van den Ber-
ghe ging de al.gemene ledenverga
dering door. Het oude bestuur 
werd herkozen en aangevuld met 
enkel gekoöpteerde bestuursleden. 
\ 'erslag werd uitgebracht over de 
aktiviteiten van de afdeling en van 
onze gemeenteraadsleden door on
ze verkozene L. Dhondt. 

Een gezellig samenzijn besloot 
deze geslaagde bestuursverklezing. 

MOEDERKENSFEEST 
VL-NAT. VROUWENBOND 

Er was een flinke opkomst niet
tegenstaande allerlei omstandighe
den. 

Een paar aangename uurtjes wer
den doorgebracht met zang en mu
ziek, uitgevoerd door jeugdige ta
lenten als J . Beeckman en W. Els-
kens. 

Een gezellig koffiekransje met ge-
schenkjes en tombola besloot dit 
feestje. 

Vijf nieuwe leden werden inge
schreven. In september maken we 
ons jaarlijks autobusuitstapje. 

BETOGING ANTWERPEN 
26 MEI 

Een 25-tal leden waren aanwezig 
te Antwetpen. Welke afdeling uit 
het omliggende was met meer le
den aanwezig ? Proficiat, militan
ten, doe zo voort! 

Kerksken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Urbaln De Grave houdt zitdag 
voor sociaal dienstbetoon te Kerk
sken elke 4de zaterdag van de 
maand te 15 uur ten huize van 
Edw. De Kegel, Berg 112, te Kerk
sken. 

Merelbeke 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere dinsdag houdt Peter De-
wit zitdag ten zijnen huize, Roden-
bachlaan 8 t-g, voor gans het kan
ton Oosterzele. Na telefonische af
spraak op nr 526779, komt men ook 
op andere dagen terecht, altijd ech
ter van 20 uur af. 

Neveie - Landegem 
VERKIEZING 

Op woensdag, 5 juni, in café « De 
Roos B ledenvergadering voor het 
verkiezen van een bestuur voor de 
afdeling Neveie en eventueel voor 
Landegem. 

St Amandsberg - Oostakker 
BESTUURSVERKIEZING 

Onze leden worden vriendelijk 
verzocht een nieuw afdelingsbe
stuur te verkiezen op dinsdag 11 
juni tussen 20 en 22 uur in café St-
Amand, Antwerpsesteenweg 119, te 
St. Amandsberg. 

Kandidaturen te zenden voor 4 
juni aan Ach. Behiels, Dr. Em. 
Maejensstraat 40 te St. Amands
berg, tel. 28.18.07. 

De kandidaten worden nog be
kend gemaakt. Beste strijdgenoten 
we rekenen op uw stipte aanwezig
heid. 

Sint-Gilies-bij-Dendermonde 
LENTEFEEST 

De Volksunieafdeling van St. Gil
lis - Dendermonde nodigt uit tot 
het lentefeest - nachtbal, met mede 
werking van zanger Eddy Norman 
en zijn orkest de T.L.B. 

Zaterdag 8 juni 1968, vanaf 21 uur 
In de « Vriendenkring », Koning 
Albertslraat (hoek Veldstraat). Toe
gang 30 fr. 

Talrijke verrassingen met gratis 
tombola. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
ORGANIZATIE 
DIENSTBETOON 

Vrijdag 7 juni a.s. te 20 uur in 
het sekretariaat, Breydelhof te 
Brugge : bijeenkomst voor de ver
kozen mandatarissen (volksverte
genwoordiger, provincieraadsleden 
en gemeenteraadsleden) en de afde
lingsverantwoordelijken voor dienst
betoon, o.l.v. van de arr. verantw. 
Raymond Reynaert. 

Bespreking van de nieuwe taak
verdeling en de organlzatle der zlt-
dagen. 

ledere afdeling dient vertegen
woordigd te zijn. 

AKTIE BRUSSEL 
De V.U.-arr. Brussel voert in ju

ni een brieven- en adressenslag om 
nog verder door te breken. 

Gevraagd wordt (in de eerste 
plaats van de afdelings-bestuursle-
den) : 1. dat ons brieven gevraagd 
worden om aan familie of vrienden 
in één van de 19 Brusselse gemeen
ten, toe te sturen. 2. ofwel dat U 
ons adressen van deze personen op
geeft. Wij schrij\en ze dan zelf aan. 

Richt U tot : V.U.-arr. Brugge-
Torhout, sekretariaat, Invalieden-
laan 1, Helst, tel. 050-527.10. 

20 JAAR VEREMANSKOOR 
Vandaag zaterdag, morgen zon

dag en maandag 3 juni viert het be
kende Renaat Veremanskoor zijn 
2ü-jarig bestaan. Voor dit feest 
werd een beroep gedaan op de me
dewerking van West-Europa's bes
te zangkoren, in totaal 400 zangers 
en zangeressen. De uitvoeringen 
vinden plaats in het koncertge-
bouw, te beginnen deze namiddag 
om 15 uur met het optreden van 
een zweeds koor uit Jongkoping. 
Daarna volgt een optreden van het 
Choeur mixte uit BuUe (Zwitser
land), 's Avonds komt het City of 
London Choir aan de beurt, samen 
met de Rüpenhorner Slngkreis uit 
Berlijn. De zondagnamiddag be
staat uit audities door het koor Ars 
Nova et Antiqua uit Mol, van het 
zuidslavisch koor Mosja Pijade en 
's avonds om 20 uur van de Aca-
demia Corale uit Ferrara en van 
het Monteverdi Chor uit Hamburg. 
Maandagnamiddag treden de Die-
penbeekse Cantores Servadie, het 
Choral Mixte Claudin Ie Jeune uit 

Valenciennes en het Veremanskoor 
zelf op. In samenwerking met het 
Brugs Koperensemble luistert het 
Veremanskoor zondag 2 juni oni 
10 uur in het katedraal de hoogmis 
op met een uitvoering van d e 
« Missa in honorem beatae virgini» 
Mariae, celestis Flandrlae Pat ro-
nae ». 

Een welgevuld en hoogstaand 
programma, dat op zich zelf al een 
merkwaardige prestatie is, dank zij 
vooral o.m. de inspanningen vai» 
de dinamische voorzitter de h. E. 
Slntobin. 

H. BLOEDDAG 
Het afdelingsbestuur van Brugg* 

keurde een motie goed waarii» 
wordt aangedrongen op hervormin
gen in de H. Bloedprocessie. Da 
voortdurend dalende belangstelling 
op H. Bloeddag is een gevolg vaa 
een te voortvarende modernizering 
van deze vermaarde -processie. De 
V U-Brugge suggeert de oprichting 
van een kommissie, die alle geledia-
gen van de stedelijke opinie zou 
vertegenwoordigen. De afdeling 
wijst in haar motie op het falen 
van de huidige inrichters van J e 
processie en stelt in het belang van 
handel en nering voor dat de stad 
Brugge zelf het roer in handen zou 
nemen. Ook wenst ze een onder
zoek naar een betere uitgangsdag 
en het verleggen van de uitgang 
van de vooriniddag naar de namid
dag. Deze motie werd in de plaat
selijke pers met instemmend kom-, 
mentaar gepubliceerd. 

HET NIET-ONTVANGEN VAN 
. WIJ . 

Regelmatig worden dienaangaan
de klachten doorgegeven, recht
streeks of vla tussenpersonen, aan 
het arr. sekretariaat. Dit gebeurt 
meestal met onvolledige gegevens. 

Wij verwachten : oi)gave door de 
afd. sekretarissen : naam en adres 
van de betrokkene en duur van het 
abonnement. Ook de wijze van af
rekenen van het abon. geld dient 
\ermeld; door wie en aan wie. Za 
mogelijk bewijs bijvoegen a .u .b . 

FIETSRALLY 
Houdt daartoe zondag 7 juli a.s. 

alvast vrij. Het wordt een reuze 
zoektocht rond en in Brugge ! .Nu 
reeds inschrijven bij Paul Stevens, 
Vlamingstraat 47, Brugge. 

VLAAMSE NACHT TE 
JABBEKE 

De Vlaamse Kring van Jabbeke, 
samen met enkele Guldensporen-
komitees uit andere gemeenten in 
de streek en andere vlaanise ver
enigingen organizeren op 13 en 14 
juli a.s. non-stop feestelijkheden, 
onder het bovenstaand moto. 

Zaterdag : Tienershow en Ober-
bayern-bier-en-dansavond, zondag : 
Lize Markeshow, folkloristische 
stoet en bal met F-ddy Dorsan. 

Tussendoor : allerlei attrakties en 
\errassingen. 

Alles op het nieuw domein 
(i Klein Strand » bij provincieraad-
Ud Adrien Devriendt. 

Kaarten bij o.m. Fernand C o l 
lier, Dorpstraat 45, Jabbeke . Voor 
elke namiddag-show : 30 fr., voor 
elke avond : 50 fr. voor de twee da
gen samen : 100 fr. 

Oostende 
ADRES 

Voorheen beschikten wij over 
een postbusnummer. Dit werd 
tans opgezegd, zodat voortaan al
le briefwisseling kan gezonden wor
den aan het sekretariaat p.a. J . 
Verhaeghe, Prinsenlaan 48. Tel« 
744.52. 

GEMEENTERAAD 
Leo van de Weghe kreeg weer 

werk op de plank en interpelleerdè 
het schepenkoUege over de onthut
sende houding van schepenkoUege 
en dienstoversten in de administra
tie ten aanzien van twee stadsbe
dienden, die er eindelijk eens aan 
dachten de taalwetten toe te pas
sen; over de ergerlijke diskrimina-
tie en vriendjespolitiek bij de toe
wijzing van de goedkope woningen.; 

Tussen haakjes : waar blijven de 
vlaamsgezinden der andeTe partij
en ? 

LEDENSLAG 
Onze afdeling rukt nu snel op 

naar de verdrievoudiging van het 
aantal leden. 

Simpatizanten en lezers van 
<r Wij B kunnen zich met dit doel 
wernlen tot onze afdellngssekreta-
ris : J . Verhaeghe, Prinsenlaan 48, 
of 50 fr. storten op per. 1462.70 
Kredietbank Oostende, ten bate 
van rek. nr. 2258-4617. 

INWIJDING 
De nieuwe lokalen van het vrij 

hoger technisch instituut werden 
feestelijk ingezegend in aanwezig
heid van Mgr. de Bisschop en van 
de zgn. « personaliteiten B. 

Onze VU-senator L. van de 
Weghe (overtuigd katoliek) werd 
niet uitgenodigd, de BSP-senator 
(e.a.) Mirroir mocht er wel zijn 1 

file:///ermeld
file:///errassingen


wu 23 

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

EEN slaapkamer 

TWEE slaapkamers 

DRIE slaapkamers 

of ZELFS MEER 

ONZE APPARTEMENTEN ZIJN ENIG!!! WAAROM? 

1* Z l | LICCEN in ée onmiddellijke omgeving van hef- prachtige kasteel 

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

Antwerpen, nauwelijks enkele minuten van Centrum, nieuwe Schelde-

tunnel, ringlaan, snelwegen, scholen, butsen, winkels, enz.. . 

2 ' hun MIN IMALE ONDERHOUDSKOSTEN : zoveel mogelijk materialen 

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

trale verwarmingssysteem met warmwaterbcdeling en debietmeters... U 

betaalt slechts uw verbruik. 

3' hun UITZONDERLIJKE BRANDBEVEILIGING en ISOLATIES : bereik

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

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

warmteïsolatie. 

4* een NOOIT GEZIENE AFWERKING : gezellige dekoratieve hall bevloerd 

met grote marmertegels twee automatische liften voor 5 personen, 

brievenbussen, bellen, boodschapkastjes, alsmede bel aan privédcur. 

Prachtî ^e vloeren : parket - keramiek - rode tegels - tapisflex - marmeragglomeraat enz... Scandiaftexbalken en thermopane in living -

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

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

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

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

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

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

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

te 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 SUPERSTANDINC 

•n INTEGRAAL KOMFORT. Verzekerde opbrengst : verhuurd ! 

ZELFS TE GENT aan DAMPOORT op Antwerpsesteenweg, Residentie Van 

Maerlant en Servaes - 2 residentie's die inzake standing, als residentieel ge

bouw enig 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 
i(»t«^q>^^>^M'<«W<ii|WI^^^<t»4M^J^ 

;f f .1 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN ^ 
ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.2,0 

GENT 
Onderbergen 43 
tel. 09/25.19.23 
tel. 09/25.94.69 

GENK 
Wintersiagstr. 22 
tel. 011/5.44.42 

LEUVEN 
Brusseisestr. 33 
teL 016/337.35 
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E OVERWINNING 
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Bo\en V I n r f e// hiiUdazer opende de hctogms, 
Betoe,insin()Hei de iiioof^e \ei kiezmgsoxeiwvimng 
ivlidden \\\-\r Len\cii eens te meer m het biandpimt 
Een deel ^ au de 6 000 betoger ^ Benoden v l n r de 
senaroien "n volk';\ert Bae?: Anciaiix Veidnvn. 
Mattlie\ssen^ Bauw ens Van dei Eht Janssen en 
'ichtllz op de tribune aan de Gioenplaals Een deel van 

de toehoorders 
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