
VAN 
DEN 
BOEYNANTS 

De politieke gebeurtenissen heb
ben zich verleden woensdag afge
speeld volgens een scenario, dat op 
zijn minst zonderling mag heten. 

in de voormiddag — kort voordat 
B.S.P. en C.V.P. zich zouden uit
spreken over het regeringsakkoord 
— liet Van den Boeynants zich door 
de koning ontlasten van zijn for
mateurs-opdracht en ru:mde hij 
het veld voor de heer E.\skens, die 
hi) als kandidaat-premier liet aan
duiden. Eigenlijk was dat geen ver-
ras.sing : dat Van den Boeynants 
zélf de regeringsverantwoordelijk
heid \oor zijn eigen plan niet 
wenste te dragen, had hij al bij on
telbare gelegenheden laten door
schemeren. Zijn vlucht in de onver
antwoordelijkheid, samen met het 
totaal gebrek aan geestdrift in de 
C.V.P. en de B.S.P., maken duide
lijk dat we naar een zeer wankele 
en labiele regeringsperiode gaan. 

Van den Boeynants heeft herhaal
delijk gezegd, wél verantwoorde
lijkheid te willen nemen in het ka
der van een drieledige regering. Dat 
hij aan deze onmogelijke formule 
zo hardnekkig bleef dokteren, heeft 
verschillende redenen. 

De gewezen premier is in de al
lereerste plaats een aanhanger van 
zichzelf : zijn partij heet V.d.B. en 
niet C.V.P. Dat is vooral duidelijk 
geworden aan de vooravond van de 
jongste verkiezingen, toen hij er 
even aan gedacht heeft om zijn 
brus^eNe V.d.B.-formule o\er heel 
het land uit te strijken of om met 
\ 'anaudenhove « de grote belgische 
partij » op te richten. 

De gedachte aan een ei!>en V.d.B.-
partij heeft hem de jongste weken 
wéér voor ogen gezweefd : indien 
de krizis onoplosbaar zou gebleken 
zijn en zou geleid hebben naar nieu
we verkiezingen, dan bestond er 
een kans op V.d.B.-lijsten over heel 
het land. 

Door tans zijn verantwoordelijk
heid in een tweeledige regering te 
ontvluchten, wenst de gewezen pre
mier in de allereerste plaats zijn 
imago als <t nationale » figuur te 
versterken ; het geeft hem een t^lag 
om de arm voor zijn eigen persoon
lijke politieke toekomst. Want Van 
den Boeynants denkt in de aller
eerste plaats aan Van den Boey
nants. 

Omdat hij aan zichzelf denkt, 
heeft hij slechts oog voor zijn l i -
rekte elektorale belangen en die 
liggen — in het vooruitzicht van 
de gemeenteverkiezingen van 1970 
— momenteel te Bru.ssel. Door in 
het brussels maquis te vluchten, 
schermt hij zich af tegen de aan
vallen van de F.D.P.-ers, de oase-
P.L.P.-ers en de frankofone socia
listen : hij heeft ruimschoots twee 
jaar de tijd om zich — zonder op 
het nationale vlak zijn vingers te 
verbranden — te gooien in de 
ekstremistische brusselse opbodpo-
litiok. 

Hij heeft trouwens gezorgd dat 
hij over een gunstig uitgangspunt 
beschikt. Het geschreeuw van brus
selse P.S.B.-ers en P.L.P.-ers — die 
hoofdzakelijk óók aan de gemeen
teverkiezingen denken — mag niet 
doen vergeten dat de enige begun
stigde lan het jongste rei-erinijsak-
koord Brussel is. Brussel krijgt (op 
de uitbreiding van zijn grenzen na, 
maar ook dat wordt in het vooruit-
xinVit oes,teld) alle>* wat het wou. 
Het kriigt in de allereerste plaat« 
een versterkte scheidsrechterlijke 
pozitie tussen Vlaanderen en Wal
lonië : de plaat» \an de derde « ge-
mcfnschap » die steed»- op de wip 
za' bitten. 

Hef doen en laten van de Brus
selaar Van den Boevnant» laai on« 
ijskoud. Wat on', echter ni''t onbe
roerd laat i-i hef fe't. dat de twee 
grootste nartiteii en dat de \ lamin
eren in die partijen zich als onnoze
le werktuigen hebben laten gebrui
ken voor een brusselse polit'ek die 
slechts één ding on li<'t oo-; heeft ' 
de "lov=ol van een Brus-^elaar d-e 
door 7,iin vlu'-hf naar de hoofdstad 
duidc'iiker <lan ooit heeft aaoue-
toond /lat hii zü" voeten leesteliik 
vaa^t aan heel \I'.ian'leren en heel 
Wallonië, ann iille Vlamingen en 
«an allo Walen. 
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BOERENBEDROG 
Het verleden woensdag afgesloten akkoord tussen B.S.P. en C.V.P. Is de meest 
schaamteloze verloochening van alle kiesbeloften die we ooit beleefd hebben. 
We weten het : na een krizis die 128 dagen geduurd heeft en tijdens dewelke 
de maneuvers en de spiegelgevechten mekaar opvolgden, is de belangstelling van 
de publieke opinie voor de regeringsvorming sterk geluwd. De nakende vakan
tieperiode garandeert een nieuwe regering daarenboven een paar rustige maan
den. Maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat de openbare mening, vooral in 
Vlaanderen, vrij vlug zal ervaren wat er aan bedreiging en bedrog in het tans 
gesloten akkoord zit. Wanneer we, ten overstaan van deze dreiging en dit bedrog 
tóch met optimisme de toekomst tegemoetzien, dan is het precies omdat het 
regeringsakkoord in genendele beantwoirdt aan wat de Vlamingen — ook de 
meest gematigden — er van verwachtten: we gaan naar een periode van span
ning en strijd, die opnieuw de ogen van tienduizenden zal openen. 

We hebhen in de voorbije weken reeds 
heel wat kritiek geuit op het zogenanmde 
« plan Van den Boeynants » niet zijn 158 
punten. Laat ons sintetisch en beknopt de 
belangrijkste knelpunten herhalen. 

1. Ondanks alle andersluidende verkla

ringen bevat de tekst van het akkoord 
geen duidelijkheid inzake de overheveling 
van Leu\en-Frans. Het akkoord laat de 
deur open ten eerste voor een blijvende 
franstalige aanwezigheid te Leuven, ten 
tweede voor een uitzwerming van Leu-

Tweetaiig onderwijs te Brussel 

ven-Frans naar Bru.ssel en ten derde voor 
de realizatie van de beruchte driehoek. 
De belangrijkste eis van driekwart van 
het vlaamse kiezerskorps bij de jongste 
verkiezingen wordt niet ingewilligd. 

2. De enige vlaamse verworvenheid ten 
tijde van de taalgrensafCakening ^ de 
overheveling van de Voerstreek naar Lim
burg — gaat verloren ; deze streek krijgt 
een potsierlijk speciaal statuut dat voor 
het eerst in haar geschiedenis de bedrei
ging met verfransing reëel maakt. ~ 

3. Het zogenaamd « kultureel federalis
me » is boerenbedrog op grote schaal. Wat 
Vlaanderen nodig heeft, is geen beperkte 
en louter kulturele bevoegdheid : het is 
de volheid van de zelfbeschikking. Maar 
ook op zichzelf is het akkoord inzake kul
tureel federalisme een fopperij zonder 
weerga : de kulturele autonomie, zoals 
ze in het akkoord is voorzien, kan niet 
eens gerealizeerd worden. Want om ze te 
verwezenlijken is er een grondwetsher
ziening nodig. Welnu, de kleurpartijen 
hebben op het einde van de vorige legis
latuur geweigerd, de punten betreffende 
kulturele autonomie op te nemen bij de 
voor herziening vatbare artikels van de 
grondwet. Het « kultureel federalisme » 
kan er doodgewoon niet komen onder de 
huidige regering. Het is een ijdele be
lofte. 

4. Géén ijdele beloften zijn de toegevin
gen aan Brussel. Deze zijn tastbaar, han
gen niet af van grondwetsherzieningen en 
zijn onmiddellijk te verwezenlijken. Er
gerlijkst zijn : de oprichting van het twee
talig schoolnet, de opgeblazen bevoegd
heid van de brusselse ekonomische raad, 
de weigering om aan de Vlamingen de op 
nationaal vlak nochtans opgedrongen pa
riteit te verlenen. Brussel is de winnende 
partij bij de B.S.P.-C.V.P.-transaktie. 

5. De grendelgrondwet, die ieder rechts
herstel ten bate van Vlaanderen en iede
re verdere verwezenlijking van de vlaam
se beweging moet onmogelijk maken, en 
dat terwijl Vlaanderen nog steeds eisende 
partij is. 

Dit zijn niet de enige slechte, maar wel 
de gevaarlijkste bepalingen. 

Poziticf IS : de onmogelijkheid om van
uit dit anti-vlaams allegaartje een duur
zaam en langdurig bewind op te bouwen. 
Pozitief is met het oog op de toekomst, 
dat tijdens de voorbije onderhandelingen 
Vlamingen en Walen afzofiderlijk hebben 
vergaderd en beslist. Heeft dat momen
teel niet geleid tot vruchtbare rc/iilfaten, 
het is een evolutie die onomkeerbaar is 
cn zich steeds sterker zal doorzetten. 

Dit akkoord zal ons niet tegenhouden ; 
het /al inte.nendeel onze opmarsj versnel-
lei, als we he| radikaal en frontaal omip-
houdeliik blijven aanklagen en bestriiden. 
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OPROEP 

De Vriendenkring Zwartberg-
Liniljurg vestigt de aandacht van 
de lezer op de sociaal-ekonorai-
sche nood in een van aktieve be
volking en jeugd sprankelende 
provincie Limburg. 

De doelstellingen van onze 
vereniging zijn er op gericht, de 
toekomst van onze limburgse 
jeugd veilig te stellen door te 
ijveren voor de industrializatie 
van ons gewest en mede door de 
oprichting van carbo-chemische 
bedrijven het behoud van de be
staande werkplaatsen in de ko
lenmijnen te verzekeren. 

De Vriendenkring Zwartberg-
Limburg tracht ook, in de mate 
van zijn mogelijkheden, steun te 
verlenen aan de slachtoffers van 
de troebelen bij de jaaraanvang 
ISHir), waarvan er nog enkele 
steeds in grote nood verkeren. 

Jammer genoeg reiken onze 
financiële mogelijkheden niet 
bijster ver en zien wij ons ver
plicht een beroep te doen op de 
Vlaamse solidariteit. 

De Vriendenkring Zwartberg-
Limburg is er trouwens van 
overtuigd niet tevergeefs bij IJ, 
lezer, aan te kloppen ; prk. 
10137.44 van de Vriendenkring 
Zwartberg-lJmhurg staat open 
voor uw blijken van solidarietit. 

ONZE LAARZEN 

In uw verslag over de optocht 
van de V.U. (« WI,I » van 1 juni) 
te Antwerpen had U het ook o\er 
de V.M.0. 

l' vergeet in uw verslag mel
ding te maken van het feit dat 
het V.U.-volksvertegenwoordiger 
dr. Cioemans was die de stan
daard aan de V.M.O. heeft over
handigd ; een detail weliswaar, 
maar het getuigt nogmaals van 
de eigenaardige ideeën die op 
de redakfie heersen wanneer liet 
over de V.M.O. gaat. 

iMaar de kat komt pas op de 
koord wanneer u het heeft over 
de door de V.M.O. meegedragen 
slogans die volgens U « buiten 
het betogingskader vielen en die 
de aandacht vestigden op eisen 
en problemen over wier drin
gendheid het niet iedereen eens 
zal zijn ». 

Het is toch eigenaardig dat het 
steeds anti-kommunistische slo
gans zijn die buiten het kader 
van Volksunie-betogingen vallen. 
Of had u misschien liever gezien 
dat er anti-anierikaanse slogans 
werden meegedragen ? 

\ HOTEL 
1 BAYERISCHER HOF 
1 op het eiland 

i LINDAU 
• m het 
Wk Bodenmeer 
B k Tel.: 08382/2243 Ét 
• ^ ^ Telex: 054340 ^ H 

Want vergeet het niet : het 
kommunisme is nog steeds een 
der grote gevaren die het westen 
bedreigen. En dat er in de V.U. 
enkele progressistjes zitten die 
het vooralsnog voor het zeggen 
hebben, daar vegen wij in de 
V.M.O. eens ferm onze laarzen 
aan tot -spijt van wie 't benijdt. 

J.T., Brussel. 

BELGIKSKE NIKSKE 

Bij de ü\ crw inningstocht te 
Antwerpen die ik als tocsc hou
wer bijwoonde, werden de bro-
sjuurtjes Wies Moens en Belgik-
ske Nikske aangeboden. 

Vooral dit laatste brosjuurtje 
is naar mijn mening weer eens 
de zoveelste flater van de onge-
duldigen in onze vlaamse strijd. 
Nu het gelukt is (zie de laatste 
verkiezingsuitslag) om in een 
verband één lijn te volgen-en zo
doende ook de beste rezultaten 
te verwezenlijken, menen derge
lijke verenigingen met goedkope 
slogans het evangelie te moeten 
verkondigen. 

Dit Belgikske Xikskc is het 
negati\isme \an dagdromers die 
bleven stilstaan bij de periode 
1930-191.> en de belgische staat 
niet kunnen aanvaarden als een 
werkelijkheid. Veel meer kans 
op slagen biedt de hedendaagse 
jeugd die de realiteit aanvaardt 
en de politiek beschouwt als de 
kunst der mogelijkheden. Met 
dromen bouwt men geen huizen, 
wel met harde stenen. 

K-.A-, Deurne. 

WELKE WERELD ? 

In wat voor wereld leven wij? 
ONCIMI horen we weer die vraag 
sinds \orige week Bob Kennedy 
werd vermoord. Jlen stelt het 
voor alsof alleen Amerika een 
land van geweld is. Zeker, de 
Amerikanen hebben onbeperkte 
vrijheid tot aankoop van wapens, 
hun literatuur, films en tv we
melen van werken, waarin het 
geweld wordt opgehemeld, zij 
hebben een lange revolvertradi
tie, ze hebben hun betaalde 
moordenaars en gangsterbenden, 
hun harde business. Dat een 
vreemdeling Kennedy neerschoot 
verandert niets aan deze sfeer 
van mateloos, mannelijk (?) 
aandoend geweld. Het is echter 
elders in de wereld bij tijd en 
wijle al niet beter. Vietnam is 
een gruwelijke oorlog, de ras-
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DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

senhaat in het Midden-Oosten 
grenst aan het ongelooflijke. 
Dichter bij ons herinner ik mij 
de septemberdagen van 1944 en 
de meidagen van 1945 : histe-
rische uitbarsting van blind ge
weld na een al even waanzin
nige \olkerenmoor(l tijdens de 
tweede wereldoorlog. Wat ge
beurde er in Spanje in de derti
ger jaren ? In Frankrijk voor, 
tijdens en na de bevrijding ? 
Ook daar en elders werden Jjoli-
tieke moorden in serie begaan. 
In even « beschaafde landen ». 
Zijn wij zoveel beter dan de 
Amerikanen ? Of lopen we zo
veel minder in de kijker omdat 
wij geen verantwoordelijkheid 
op wereldschaal dragen ? 

M-V-, Brussel. 

TE PUURS 

Een vriend uit het Antwerpse 
schrijft mij het volgende : «Weet 
U dat in een fabriek te Puurs de 
toegangen tot de direktiekanto-
ren aangeduid worden door 
slechts franstalige op.schriften 
aan de deurbel : « sonnez-attén-
dez-entrez ! » en dus niet in het 
Nederlands ? 

Tussen die heren die van Ant
werpen zijn, wordt er Frans ge
sproken omdat zij dat schijnbaar 
toch zo voornaam vinden en zij 
heel goed weten dat zij daarmee 

de kaakslag geven aan al die 
« boerse » Vlamingen. 

Wanneer U als bezoeker daar 
enkele keren zit te wachten, 
valt U dat sterk op en \indt U 
dat gedoe van die vlaamse wa-
lenknechten echt bespottelijk. 

Daarom, steek er maar eens 
uw licht op en drukt U op een 
van die heiknoppen die U dan 
zeggen dat het « pour les fla-
mins la mème chose » is. 

Tot daar mijn vriend. 
Kn daarmee is dan ongetwij

feld maar een klein facet van de 
verfransing van het industriele-
ven in Vlaanderen belicht. Hoe
vele van die bedrijven in het 
vlaamse land passen de taalwet 
toe in hun boekhouding, in hun 
betrekkingen met het personeel 
en noem maar op ? Die taalwet
ten van 1963 waarvan het V.V.0. 
zegt dat de strijd voor de toepas
sing ervan uitzichtloos is. Wat 
Vlaanderen nodig heeft, dat zijn 
eigen strukturen, in de eerste 
plaats politiek zelfbestuur. Eer
der zal de dreiging die nu be
stendig op het vlaamse land 
weegt, niet afnemen. 

C.K., Vilvoorde. 

BRUSSELSE WANORDE 

In plaats \an elke week met 
nieuwe eisen ten nadele van 
Vlaanderen te komen zouden de 
(;ooremans, Sinionets, Machtens, 
Cudells of hoe die potentaten 
ook heten, er beter aan doen hun 
beleid (sic)- te koördineren en 
eerst orde in hun huishouden 
scheppen. Welke maatregelen 
zijn er sinds de brandramp in 
de Nieuwstraat getroffen ? Waar 
blijft de samenwerking op poli
tioneel en ander gebied ? En hoe 
zit dat met de brusselse trams ? 
De « dienstregeling » van het 
openbaar vervoer is in Hoofdstad 
Brussel (hoofdstad van Europa, 
laat me niet lachen !) een kari
katuur van een regeling. Het ene 
kwartier of half uur heeft men 

vier vijf trams van het zelfde 
nummer tegelijk, het andere half 
uur (en 's avonds nog langer !) 
mag men tevergeefs wachten op 
de komst van één tram. Tipe-
rend voor de brusselse wanorde 
en onbekwaamheid, die de heren 
voornoemd over gans Brabant 
zouden willen uitbreiden ! 

C.V.H., Brussel. 

BELGISCHE « JEUGD » . . . 

Van 29-0 tot 2-6 was er in Ber
lijn het « Deutsche ïurnfest »'. 
Zondag 2-6, zijn er ongeveer 
65.000 in een stad opgestapt. Alle 
europese landen waren aanwe
zig, zelf Zuid- en Noord-.Ameri-
ka. België was er ook. Maar door 
wie ? Twee belgische vlaggen 
(oudstrijders ?), 15 vrouwen 
(met vlaggetje in de hand !) en 
15 oude mannen (met tra-la-la 
op de borst •') : gemiddeld 60 
jaar ! Zeker uit een muzeum ge
vlucht ! De Berlijners hebben 
moeten lachen Is dat de bel
gische jeugd, hebben ze ge
vraagd ! Bestaat er geen vlaamse 
turnbond ? Een gemiste kans de 
Vlamingen bij het groot publiek 
bekend te maken. 

A.J., Berlijn. 

GEVRAAGD VOOR BRUSSEL 

Orkest met zanger of zangeres, 
(tweetalig, Engels of Frans, voor
al F:ngels) om op te treden in 
B.R.T. tienerklanken (neder-
landse uitzending), «flamingenj» 
ongewenst. 

R.B., Torhout. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor d* in» 
houd der gepubliceerde lezeri» 
brieven. Ze behoudt rich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling {•• 
voerd. 

van de redaktie 

Brussel, 13 jtmi 1968, 
î.-';--.vu>.. BetrV i "Pressö-Pers'-'. 

We deden onlangs bij de Algemene Belgische Pere 
bood een aan?raag Yoor het metalen plaatje dal, 
gehecht op de voorrtdt ran een wagen, melding 
maakt van de beroepskwalifikatie -vén de voerder. 
We kregen die plaat, netjes voorzien van het 
tweetalige opschrift "Presse-pers", Met het 
Frans vooraan» 
Het kan - natuurlijk I - de klassieke vergissing 
sijn. Maar ons bekruipt een ander vermoeden. We 
hebben nog nooit zo*n plaat gezien met het Neder
lands vooraan en evenmin zagen we al eentalige 
platen. We worden dus sterk in de verleiding ge
bracht te veronderstellen, dat alleen de tweeta
lige editie met Frans vooraan bestaat. Dat zou 
overigens niet eens zo verbazingwekkend zijn i 
we werden langzamerhand al aan méér dan dat ge
woon. 
Wat wél verbazingwekkend zou mogen heten is het 
feit dat daar tot nog toe geen protest is tegen 
gerezen van een enkele of van meerdere joemalis-
ten uit het honderden leden tellende pennenwoe-
kerende gilde ia Vlaanderen. Het, kaat ons ondenk
baar voor dat joemtólst zus of zo, grote namen 
uit grote bladen én vooraanstaanden in de joema-
listieke beroepswereld, dat zo maar zouden hebben 
ondergaan ..»" . 
In ieder geval t wij maken de zaak aanhangig ,! We 
zijn nu reeds benieuwd, van wie we steun zullen 
kr i jgen . . . 

file:///orige
file:///indt
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Het R.W.-kongres 

Waalse ezel 

tussen 

hooi en haver 
'(red.) De Fransen roemen zich op hun hel
dere cartesiaanse geest en de wallinganten 
helen zichzelf Fransen ; het zou echter ver
keerd zijn, daaruit de konkluzie te trekken 
dal de wallinganten uilblinken door logi-
ka en helder denken. 

We hebben altijd mei enige simpatie de 
•ualHngantische aktie gevolgd omdat zij — 
ook en vooral wanneer zij in botsing kwam 
mei de vlaamse beweging — altijd een cen
trifugale kracht bleef in het unitaire en ge-
centralizeerde België. Om de haverklap heb-
ben we ons echter verplicht gezien, onze 
simpatie te ruilen voor verbazing, argwaan 
cl — erger nog — viitgesproken wantrou
wen. 

Zo ook ditmaal. Wat daar verleden zon
dag op het kongres van het « Ras«enible-
nient wallon » te Namen allemaal werd 
verteld, is zo'n verward allegaartje van be
krompen vlaamshaterij, federalistische 
standpunten, gekke frankolatrie en onbe
grijpelijke onkonsekwentie dat men — zo
als zo vaak in het xerleden — tot het be
sluit moet komen dat de waalse beweging 
onrijp is ; dat is trouwens een van de oor
zaken van het belgisch drama. Zowel men
taal als organizaiorisch heeft ze een vrese
lijke achterstand op de vlaamse beweging. 
Die achterstand uit zich het sterkst in het 
'totaal gebrek aan doelgerichtheid : de grote 
woorden en retorische gebaren van de wal-
lingantische voormannen moeten verbergen, 
tlat zelfs de sterkst nationaalbewuste Walen 
nog voortdurend kleinbelgische aspiraties 
en grootfranse drukdocnerij doorheen klun
gelen. 

Maar één enkel voorbeeld daarvan : op 
het R.W.-kongres kon de heer Duvieusart 
onder luid handgeklap verklaren dat de 
principes en het programma van de partij 
niet behelzen, dat Leuven-Frans moet over
geheveld worden. Waar een dergelijke over

heveling een logisch uitvloeisel zou moeten 
zijn ook van een waals-federalistische over
tuiging, blijft het R.W. terzake de meest 
aftandse unitaristische overtuiging belijden. 
Want Leuven-Frans te Leuven is toch geen 
waals belang ; het is hoogstens een simbool 
van het ene en onverdeelbare Unitaria. 

De eigenaardige mengeling van revolu
tionaire patos en kleinburgerlijke dagdro-
merij moet zich ergens enten op een fun
damentele trek in het waals volkskarakter. 
Hoe is het anders te verklaren dat de wal
linganten, die voor een deel uit de nuch
tere sociale en sindikale sektor komen, zich 
blijven vergapen aan het burgermannetje 
Thiry dat nu al in lengte van jaren iedere 
wallinga'ntische bijeenkomst — en ook het 
R.W.-kongTes — teistert met verklaringen 
in de zin van : « Benelux is een even erge 
aanslag op het hart van Europa als de prui-
sische overwinning van 1871 »? Hoe is hel 
anders te verklaren dat linkse wallinganten 
zich moe schreeuwen van geestdrift wanneer 
ze Duvieusart letterlijk — want met een 
letterlijk citaat ! — voor de Gaulle horen 
pozeren : « La politique flaraande, une po
litique de hargne et de grogne »? 

In lezersbrieven, in gesprekken en op 
vergaderingen horen we telkens weer de 
vraag « maar waarom verslaan wij, vlaam
se federalisten, ons niet met de wallingan
ten ? ». 

Een dergelijke verstandhouding zou in
derdaad de evidentie zelve zijn en zou de 
twee volksgemecnschappen met één ruk 
naar zelfbeschikking kunnen brengen. Ze 
blijft echter onmogelijk, omdat de waalse 
beweging tot en met onbetrouwbaar is en 
zich — ondanks grote dreigingen en sterke 
woorden — nog nooit in eerlijkheid uitge
sproken heeft over de beslissende optie : 
een klare afspraak met de Vlamingen of 
verder uit twee ruiven, de waalse én de bel-
gische, blijven eten. 

De gang van de vlaamse beweging moge 
ons vaak traag lijken : er is een doel en er 
is, over alle bijkomstigheden en zelfs in ze 
kere male over partijgrenzen heen, de wil 
om dat doel te bereiken. 

De waalse beweging maakt veel meer 
wind : ze dreigt minstens éénmaal per jaar 
met aansluiting bij Frankrijk. \Vat deze 
wind waard i«- moge men aflezen uit vol
gende feiten : in 1945 besliste een waals 
kongres, dat de meerderheid der waalse be
volking groepeerde, de aansluiting bij 
Frankrijk door te voeren. Vandaag staan we 
een kwart eeuw verder, nog steeds met Wa
len die — zoals de spreekwoordelijke ezel 
— niet kunnen kiezen tussen het hooi aan 
de ene of de haver aan de andere kant... 

RA..RA..WIE DOET HET? 

VUL HIER IN I I 
1 2 3 

Bij ieder plaatje met een nummer past een plaatje met een letter. Zet de 
passende plaatjes bij elkaar en schrijf in de invulvakjes de letters in de 

juiste volgorde. 

MOBOETOE TE BRUSSEL 

Het eerder onverwacht doch naar 
ingewijden verzekeren sinds gerui-
mo tijd voorbereid bezoek van de 
kongolese prezident Moboetoe aan 
Brussel zal voor vele franstalige 
kranten van Brussel een onaange
name verrassing geweest zijn. Deze 
kranten hebben immers alles wat 
uit Kongo kwam stelselmatig ofwel 
verdacht ofwel belachelijk gemaakt. 
Als getrouwe tolk van een belgische 
opinie, die met een tipisch brus-
selse topkliek moet vereenzelvigd 
worden, kon deze pers zich niet 
vertrouwd maken met de gedachte 
dat Kongo niet langer een belgische 
kolonie is doch een onafhankelijke 
staat, de neokolonialistische ele
menten in deze onafhankelijkheid 
nog op de koop toe genomen. Bel
gisch Kongo was eigenlijk altijd 
Brussels Kongo. Elke vlaamse vete
raan uit belgisch Kongo weet wat 
dit betekent : een centralisme tot 
en met, dat elk eigen bewustzijn 
verstikte en van de gelegenheid 
profiteerde om ook in de kolonie 
de Vlamingen te minorizeren. 
Het brussels establishment, hoofd

verantwoordelijke voor de tragi
komische ontwikkeling na 1960, 
heeft deze verantwoordelijkheid 
nooit willen erkennen. Daarbij 
kwam nog de dubbelzinnige poli
tiek van de belgische regeringen 
die niets ondernamen tegen pogin
gen van machtige belangengroepen 
om Kongo ekonomisch verder te ko-
lonizeren. Met nauw verholen sim
patie nog publiceerde de belgische 
frankofone pers reportages over 
het Schramme-avontuur in Kongo. 
Het scheelde weinig of sommigen 
meenden daarin een mogelijkheid te 
zien, belgische grootheid (in den 

vreemde) tegenover belgische klein
heid te kunnen stellen, waarbij dan 
natuurlijk direkt aan de « steriele 
taaltwisten » werd gedacht. 

Het is er ons niet om te doen, het 
Moboetoe-regime te verdedigen. We 
stellen echter vast dat Moboetoe 
uiteindelijk van zekere pretenties 
heeft afgezien en zelf over de brug 
gekomen is. Het feit dat zijn bezoek 
een privé-karakter droeg en dat de 

ander « simbool van belgische een
heid » de honneurs waarnam... 

SCHUDDEN AAN EEN « TROON » 
De veroordeling van Hugo Clfius 

zal nog gelegenheid te over bieden 
tot het ontketenen van de bekende 
storm in een glas water. Dat het 
voor de auteur in kwestie een wel
kome publicitaire toemaat is mag 

beroepsHALVE 
bekeken 

gastheer het belgisch staatshoofd 
zelf was, verandert niets aan het 
feit, dat Moboetoe hier rechtstreek
se besprekingen heeft kunnen voe
ren die wellicht het belgisch-kon-
golees klimaat zullen verbeteren. 
Over deze verbetering kunnen we 
ons slechts verheugen, waar toch 
het merendeel der in Kongo wer
kende landgenoten Vlamingen zijn, 
wier veiligheid ons meer waard is 
dan zekere belgische schijnwaar
den. We stellen trouwens met ge
noegen vast dat de vlaamse kijk op 
Kongo deugdelijker en realistischer 
is gebleken dan deze van het brus
sels establishment, dat tot ons leed
vermaak tegen dit Moboetoebezoek 
niet heeft durven protesteren in de 
gebruikelijke opgewonden en opge
blazen stijl. Omdat nu eenmaal een 

blijken uit zijn kommentaar en uit 
zijn «' recidivisme » voor een psi-
chedelisch publiek in het brussels 
paleis voor schone kunsten. Claus 
is waarschijnlijk de enige vlaamse 
kunstenaar die ook de kunst van de 
propaganda en de public relations 
beheerst op een wijze, die andere 
specialisten in het vak naar de 
kroon steekt. Inzake stunts hoeft 
hij bij vb. niet voor de kampioen, 
Salvador Dali, onder te doen. Hij 
slaagt er zelfs in de belgische taai
en kultuurbarrière te doorbreken. 
Dat dit soms gebeurt met middelen 
van twijfelachtige smaak en temid
den van een periode, waarin hij als 
origineel auteur niet aan bod komt, 
zou de vaststelling kunnen wetti
gen dat hij van de nood een deugd 
maakt. Deze nood blijkt meer en 

meer uit de nuchtere en zakelijke 
ontleding van zijn recente « wer
ken », die aan het peil van vroeger 
of aan de. vroeger gewekte ver
wachtingen steeds minder schijnen 
te beantwoorden. 

IN VEILIGER BANEN 
De dichter « die de wereld ons 

benijdt » was intussen nog maar 
eens de afgod van het kulturele-re-
volutie-publiek, dat maandag de be
zetting van het Paleis voor Schone 
Kunsten ophief, deels omdat de heer 
Van Lerberghe en zijn staf ingegaan 
waren op de eis tot inspraak in de 
kulturele politiek (met beschikking 
over een eigen sekretariaat en met 
een wekelijkse «volksvergadering»), 
deels omdat de helden nu eenmaal 
van liggen, diskussiëren en kreati-
viteit vermoeid geraakten. De grote 
zaal van het « paleis » zag er na 
drie weken « beligging » alles be
halve paleisachtig uit. 

Laten we de betekenis van deze 
wekenlange happening (die de Ne
derlandse Dagen en een deense re-
trospektieve in de war stuurde) 
niet overschatten en niet onder
schatten. Het is goed dat de kunste
naars meer medezeggenschap ver
krijgen in de kultuurpolitiek. Het 
is misschien ook te danken aan het 
feit dat we geen regering hadden, 
dat er niet op de kulturele bezet
ters werd losgeslagen zoals te Pa
rijs. Uiteindelijk is het toch zo dat 
mits bepaalde toegevingen en be
loften, waarvan nog zal moeten 
blijken wat daarvan in de praktijk 
terecht komt, België's kulturele re
volutie 1968 uitgedoofd is als een 
kaars. De echte revolutie in België 
voltrekt zich elders en draagt een 
veel kortere naam : federalisme. 
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(Aco) Men xfgi dat Paul Van den Boeynants, toen hij nog eerste-miniUei was 
in het bezit van alle macht verbonden aan het ambt, zich veizet heeft tegen een 
amerikaanse participatie in Petrofina — de petroleumgroep die iX}t nog toe 
een « belgische » zaak geheten ivordt. 

Baron Walters, de giote man van Pettofina — in hoever deze in Rusland 
geboren kapitalist een « Belg > w laten we in het midden, (wat is een Belg?) 
— kon op dat ogenblik ertoe « bewogen •» tvoiden om de voorstellen uit de 
V.S.A, van de hand wijzen. 

Misschien is de < amerikaanse uitdaging » sle(hts tijdelijk afgewend en lij
men de V.S.A.-groepen met verse krachten af om Petrofina in te schakelen in 
grotere internationale, vooral amerikaanse belangen. 

Dat is althans de zin die men geeft aan de uitgifte van een lening onder 
vorm van konverteerbare obligaties, waarmee op 14 juni een begin gemaakt 
werd. Niemand zal kunnen verhinderen dat een g>oot pak van die konverteer
bare titels in een grote amerikaanse portefeuille terecht komtj 

Wanneer dan later de amerikaanse obligatieh'üuders hun stukhen omwis
selen in aandelen, is de zaak geklonken, zonder dat een belgisch premier er nog 
invloed op kan uitoefenen. Zelfs baton Walters zou het dan niet meer kunnen 
verhinderen -r in de veronderstelling dat hij dat wenste te doen. 

Het heeft dus tot niets gediend dat de Compagnie d'Anvers — die een 
flink pak Petrojina-aandelen bezit — onder belgisch goevernementele druk ge
weigerd heeft Èaar pak aandelen aan de Amerikanen over te laten. Allans in 
dien de achtergrond van de kSynverteeibare obligatielening van Petrofina is zo
als wij hem hier op bazis van betrouwbare inlichtingen schetsen. 

Men zou de vraag kunnen stellen : Wat heeft Vlaanderen hiermee te ma
ken? Zeer veel! Zolang beslissingen van zulke grote draagwijdte inzake ekono-
mische belangen en eigendomsverhoudingen kunnen genomen worden in een in
ternationaal kapitalistisch salon, zonder tussenkomsten van de gemeenschap, is 
er iets rot in deze maatschappij. 

Als dat allemaal over ons h\)ofd heen kan geschieden, is het omdat we nog 
geen mondige gemeenschap zijn, die haar eigen lat in ruime mate zelf méé be
paalt. 

Zelfs indien baron Walters Nederlands sprak — wat hij noch wil noch kan 
— it»u dit schandaal niet uit de wereld zijn geholpen. 

Het is een vraagstuk van algehele ontvoogding dat zich voor de Vlamin
gen stelt : sociaal-ekonomisch, politiek én geestelijk. 

De Vlaamse Voerstreek 

in naam van 

de demokratie 
(w.j.) Hei grote argumciu dat de voorstan-
dcis van de overheveling van de Voerstreek 
naar Luik aanhalen, nl. dat een meerder
heid van de bevolking aldaar bet zou wen
sen i'n dat men dus dé demokratische meer-
deiheid moet laten spelen, is geen argu
ment. 

Niet alleen omdat over een gedeelte van 
on-! giondgebied beslikt wordt door geheel 
de \olks<>enieens(hap. 

Maar ook omdat de demokratie in de 
V'oerstreek nog moet geboren worden. 

De meerderheid van de bevolking stemt 
niet vrij. Het zijn mensen die onder een 
te krarhiige sociaal-ekonomische druk leven 
om per^oonlijk te durven denken en kiezen. 

De arbeiders, de meeiderheid van de be
volking, werken praktisch in hun totaliteit 
in Wallonië en overwegend te Luik. Daar 
ondergaan /ij de dwang van het waals thau-
vinisme niet de bestendige bedreiging van 
werk roof zo ze zich als vlaamsgezind zou
den durven uiten. Van demokratie, builen 
de gevestigde machten, geen sprake. 

De boeren huren hun gronden van frans-
talige grondbezitters en voelen zich langs 
die zijde bedreigd in hun bestaan. 

Nu moet men niet beweren dat de ver
kiezingen geheim zijn. In zulke kleine dor
pen weet men ook elders in het land on
geveer tot de laatste stem, wie zus ot zo 
kiest. Men kan dit opmaken, kiezerslijsten 
in de hand, vooral bij gemeenteraadsver
kiezingen of zoals bij de jongste verkiezin
gen. 

De noiniale paitijen konden inderdaad 
voor zulke streek (4.300 inwoners) ten 
hoogste één kandidaad stellen uit de streek. 
Dl' lijst « terug naai J.uik » kan er — ?n 
deed het — veertien plaatselijke kandida
ten opzeiien. 

Natuuilijk kiijgen die dan stemmen. 
De kleine lui uit de Voerstreek, vooral de 

ai beideis werkzaam in Wallonië, moeten 
met al de dokumenten die ze niet verstaan 
naar de plaatselijke polentaten die hen hel
pen, op voorwaarde dat ze voor hen stem
men. 

Dit sïelsel van pro-Luik of geen brood 
en geen hulp vervalst op een smerige onde-
mokratische wijze heel de verkiezingen in 
de Voergemeenten. 

Het is de verkrachting van de demokra
tische vrijheid. 

Het is de anti-demokratie. 
Dat nu demokraten zoals het A.C.V. 

(« Het Volk ») of zoals de vlaamse B.S.P. 
deze mensen kultureel verder willen afma
ken door ze aan een verfransing prijs te 
geven die generaties zal duren, laat zien 
hoe weinig demokratisch refleks in die par
tijen nog aanwezig is. 

In naam juist van de demokratie moet 
Vlaanderen als één man neen zeggen. 

• De brusselse socialisten 

de grote 
verdwazing 

(mvdb) De heer Simonet is een gevaailijk 
man die, in tegenstelling tot zijn franko-
fone medespelers, de schijn wil wekken de 
Vlamingen met een zekere verdraagzaam
heid te benaderen, om ze des te beter zand 
in de ogen te kunnen strooien. 

7ijii jongste inzending in de vrije tribune 
van « Le Peuple » is daarvan het zoveelste 
bewijs. 

Aanleiding lot zijn artikel was een ver
klaring van Peiin, dat het « een dodelijke 
vergissing is vanwege de brusselse socialis-
ïen, de solidariteit met Wallonië te weige
ren •». Simonet antwoordt : « Verre van de 
solidariteit met Wallonië af te wijzen, heb
ben de brusselse socialisten die met nadruk 
nagestreefd, en uit hun naam heeft Cudell 
op het kongres te Verviers de waalse socia
listen hun medewerking toegezegd >. 

Simonet voelt aan dat de kiachtlijnen van 
de hervoiming van onze instellingen een 
federale richting uilgaan; dan « zullen de 
meeste brusselse politieke leiders zich bij 
de fiankofone gemeenschap aansluiten, om 
met de waalse kollega's samen te werken 
ler verdediging van de belangen van de 
Brusselaars ». De logika schijnt niet de 
sterkste zijde te zijn van de brusselse VUB-
professor. Hij spreekt inderdaad veel over 
de Brusselaars, maar in feite bedoelt hij en
kel de frankofone Brusselaars. Er zijn ech
ter ook honderdduizenden vlaamse Brusse

laars. Met welke kronkelige redenering 
komt Simonet er toe te verkondigen, dat 
die honderdduizenden Vlamingen te Brus
sel zouden aangewezen zijn op de Walen, 
en dan nog meer bepaald op de waalse so
cialisten, om hun rechten en belangen ver
dedigd te zien ? 

AVij begrijpen hem beter waar hij 
s(liu|li : « Wij weigeren geenszins de me
dewerking van de waalse politieke krachten 
om onze doelstellingen te Brussel te kun
nen V ei wezenlijken », want die doelstellin
gen kennen wij allemaal : de verfransing 
volledig en onomkeerbaar te maken. 

En dan predikt de sluwe vos de passie : 
« De nederlandstalige en franstalige Brus
selaars dienen volgens ons dezelfde rechten 
te hebben ». Maar waarom heeft hij dan 
voor een paar weken geweigerd zich via de 
nederlandstalige T.V. tot de Vlamingen le 
richten, en heeft hij alleen voor de frans
talige willen ondervraagd woiden? Hij is 
toch ook de burgemeester van op zijn 
minst 50.000 vlaams-sprekende inwoners van 
Anderlecht ? 

Het is trouwens voor de brusselse gezags
dragers een gemeenplaats geworden bij alle 
gelegenheden te schrijven en te zeggen (in 
het Frans !) dat de rechten van de Vlamin
gen te Brussel geëerbiedigd worden, maar... 
in welke taal worden de rechten en de be
langen van de vlaamse Brusselaars bepleit 
en behartigd op de vergaderingen van de 
brusselse burgemeesterskonferentie ? En is 
er één enkele brusselse gemeente waar bij 
elke officiële gelegenheid evenveel gespro
ken wordt in het Nederlands als in het 
Frans? Is het soms zo te Anderlecht? 

Is het niet kenschetsend voor de huidige 
toestanden, dal het juist de brusselse PSB 
is, die met betrekking lot het statuut van 
de hoofdstad de hardste houding aanneemt, 
en dat de socialistische en demokratische 
beginselen geofferd worden op het altaar 
van de rabiate vlaamshatérij ? Hoe is het 
anders te begrijpen dat de fiansialige so 
cialisten in de randgemeenten aan de zijde 
staan van de ingeweken bourgeois en kapi
talisten, legen de plaatselijke bevolking van 
boeren en arbeiders, wier natuurlijke ver
dedigers zij zouden moeten zijn ? 

Simonet voelt zich zo sterk, omdat hij de 
federatieraad van de PSB achter zich heeft. 
Deze raad is voorstander van de ongekon-
troleerde vrijheid van taalkeuze van het ge
zinshoofd, van de ongebreidelde uitbreiding ' 
van de brusselse agglomeratie, van de eko-
nomische ekspansie van de hoofdstad in de 
gehele Zennevallei. 

Zo maakt hij niet alleen een hei groepe
ring van alle socialistische krachten in de 
hoofdstad onmogelijk, maar ondergTaafi hij 
tevens de pozitie van de socialisten in de 
vlaamse provincies. Zo groot is zijn vcidwa-
zing, dal hij zelfs dit niet inziet! 

Mens en arbeider 

" plus est 
en vous >l 

(j. olaeus) Ik heb \oiig jaar de vraag eens 
gesteld of de student een arbeider is en de 
reakties daarop bewezen, dat sommige le
zers besloten dat ik bedoeld zou hebben ie 
bewijzen dat studenten eigenlijk wat méér 
zijn dan arbeiders. 

Stond daar niet ergens in mijn arlikel : 
« plus est en vous » ? 

Van daar tot het besluit dat er in een 
student méér steekt dan in een arbeider 
was maar een kleine stap. Voor de zeer op
pervlakkige lezer! 

Omdat ik me daaiaan lichtjes geërgeid 
heb, stel ik vandaag de lilehiaag : is de 
mens een arbeider ? 

Waarom ik dat precies vandaag doe, 
houdt velband met de akltialileit in Frank
rijk. En, om de zaak ingewikkeld te ma
ken, stel ik dat (op heden) de franse arbei
der een overwinning op het gaullistisch re
gime behaalde, maar dat dezelfde franse 
mens een nederlaag leed in zijn \ ei zet te 
gen datzelfde regime. 

De aibeiders gaan inderdaad 'n beier 
loon krijgen, maar de franse mens verover
de geen nieuw eigentijds medezeggenschap 
in het maatschappelijk bestel. 

Hij blijft een achturenklopper; hij blijft 
een arbeider in de neo-kapitalistische zin 
van het woord. De levolte der studenten, 
waarbij de .sindikaten zich berekend aan
sloten, mondde uit in een loonsverhoging. 

De mens bleef arbeider. Hij kreeg geen 
medezeggenschap. 

Maar omdat de operatie fundamenteel 
mislukte, ga ik nog niet geloven dat de 
mens inderdaad een arbeider is. 

Ook van hem, zeker van hem getuig ik i 
plus est en vous . 

moboetoe 
(Aco) Als we de officiële belichten mogen geloven, ligt de betekenis van prezi-
dent Moboetoe's bezoek aan Brussel hierin dat hij zijn « geneiatie-gen(A)t » ko
ning Boudewijn ontmoet heeft. Als vertegenwoordigers van de moderne jeugd 
— zo las men in een kongolees perskommunikee — zijn ze beiden o pen hat ti ge 
jongens, die het niet van officiële schijnheiligheid moeten hebben. 

In een ander kommunikee drukten de Kongolezen ons hun onvergankelijke 
verknochtheid uit, gevoelens waaraan ze geen afbreuk lieten doen door « de 
huidige moeilijkheden die België doormaakt ». 

Het zijn piëteitsvolle woorden. Ondertussen heeft Moboetoe's bezoek aan 
Brussel echter geleid tot een stijging van de beurskoersen van Union Miniere. 

We behoren ook tot de generatie van prezident M\)boelaé en koning Bou
dewijn en zullen hier dan maar vlak-af schrijven wat ei veiteld ivordt : 

Moboetoe zou zich te Brussel bereid verklaard hebben, aan Union Miniète 
een substantiële schadevergoeding te betalen voor de onteigeningen waarvan 
deze maatschappij in Kongo het slachtoffer geweest is. 

Het toekennen van die schadevergoeding werd door de belgische regering 
als vaviwaarde gesteld om de vorig jaar stopgezette technische hulp aan Kon
go te hei vat ten. 

Dat is een klassiek vooibeeld van de dooreenstiengeling van staatsbelang 
en kapitalistisch belang. Of België al dan niet zijn steun aan Kongo herneemt, 
woidt beslist in de salons van de Union Miniere en van de Société Générale. 

Noch voor ons, noch voor de K\>ngolezen is dat erg prettig. Het wijst op 
een machtsvei deling waarin geen plaats is voor het volksbelang. Het is de over-
geëifde kwaal van deze liberale maatschappij. 

De socialisten — en ook de kommunisten — zijn de strijd tegen de ploe-
takiatie beu en reageren maar lauw en voor de xy>im. Een revolutionaire jeugd 
voelt vaag aan dat er hier iets scheef getrokken is ten nadele van de mens en 
van de gemeenschap. Maar in haar vage rebellie steken zoveel tegenstrijdighe
den en anarchistische momenten, dat geen rezultaat beieikbaar schijnt. 

Om goed duidelijk te maken hoe internationaal het kapitalistisch bestel is, 
werd er in de berichten over Kongo aan toegevoegd dat Union Miniere — 
nadat Moboetoe i^t bovenvermeld plan zijn medewei king verleend zal hebben 
— een lening vanwege de Wereldbank (!) zal kunnen verkrijgen. Van dan af 
zullen ook Japanse en Italiaanse mijnmaalschappijen bereid zijn in Kongo te 
investeren. 

M.a.w. zolang "de wensen van Union Miniere door Kongo niet voldaan zijn. 
willen de Italiaanse en Japanse groepen geen geld steken in Kongo. Zo to\)rdt 
de internationale kapitalistische solidariteit een drukkingsmiddel op de regeer
ders te Kinsjasa, ivier sociaal-revolutionaire gezindheid niet rotsvast schijnt te 
zijn. 
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naziln 
DE ZOVEELSTE S O T I K S 

Heel kort, zonder kommen-
Jaar, viel he t bericht dat te 

^ petegem-Deinze weer eens een 
j, bedrijf zou sluiten. De «Tissa-
' ge de Deinze» (de wet op de 
j^^ernederlandsing van he t be-
^orijfsleven van 1963 ging ook 
ijhier ongemerkt voorbij) geeft 
- jverkgelegenheid aan een 150-
fjal personen. Het zal wel juist 

f ijn dat dit bedrijf, dat zuive-
e wolprodukten vervaardigt , 

ï e e d s jaren last heeft met he t 
afzetten van de produktie, 
voornamelijk door de konkur-

rent ie van de moderne kunst
stoffen. Maar daarmee is de 
vraag naar de verantwoorde
li jkheden niet beantwoord. 

ledere politieke verantwoor
delijke in dit land dient t e 
weten dat de streek waarin dit 
bedrijf gevestigd is, niet over
vloeit van werkgelegenheid. 
Bij iedere gelegenheid gaat in 
Wallonië een groot geschreeuw 
op over de achteruitgang van 
de werkgelegenheden. Dat de 
bevolking er ook achterui t 
gaat wordt dan maar niet ver
meld. In he t Vlaamse land is 
het tegenovergestelde het ge-

t STEUNPUNT 
De oudere lezer kent beslist nog het vers van Vondel : 

« De wereld is een schouwtoneel, elk (>peelt zijn rol en 
krijgt zijn deel ». De tweede versregel betekent wel niet 
dat Vondel meende dat elke mens krijgt wat hem toekomt, 
in de sociale zin waarin wij geneigd zijn dit te verstaan. 
Maar inderdaad : iedereen heeft er iets mee te maken, met 
dit « schouwtoneel », En ons < aandeel » wordt al maar 
bedenkelijker naar gelang er minder op het toneel te zien 
is, en steeds meer achter de schermen g-espeeld wordt. 

De skeptische toeschouwer kan dan met een onmisbare 
zin voor zelfironie merken, hoe weinig hij ziet en weet. 
Hoe zeer het spel vervalst wordt door heimelijkheid, ach
terbaksheid, dubbelzinnigheid en ook wel gewoonweg 
bedrog. Daardoor wordt de « deelname > innerlijk uitge
hold, ondermijnd, zozeer zelfs dat de toeschouwer er niet 
meer in kan geloven. Hij blijft niet langer toeschouwer, hij 
wordt een buitenstaander. Een vreemdeling tegenover het 
spel dat voor hem en mét hem wordt gespeeld. 

Dit is hel « spel » dat al lange tijd in vele zogezegd « de-
mokratische » gemeenschappen wordt gespeeld. En dat in 
dit land in de voorbije maanden een hoogtepunt heeft 
bereikt. Daardoor hielden de jonge mensen zowat overal 
op, ten minste schijnbaar, zich voor het gemeenschapsleven 
te interesseren. Dat wil zeggen : voor het spel dat de poli
tieke en parlementaire leiders opvoerden voor het toekij
kende publiek. Ze waren de « a-politieke generatie ». 
Schijnbaar I Want de jeugd was blijkbaar toch wel jong 
gebleven : ontevreden met het bestaande en uitkijkend 
naar iets beters. Overdonderd door de berichtgeving over 
wat aan buitenlandse universiteiten gebeurt, zouden we 
kunnen vergeten dat het ook hier de jonge mensen — en 
zij alleen — zijn geweest die kracht hebben gegeven aan 
wat in dit land om verandering en verbetering schreeuwt : 
Leuven en Brussel. In beide gevallen staat het vast dat zij 
niet langer als toneelknechtjes willen behandeld worden, 
of als verondersteld oerdorame toeschouwers willen voor 
de aap worden gehouden. 

Hoe kan « men » hopen die nood aan deelname, dit recht 
op deelnemen (als demokratie nog enige zin wil hebben I) 
te voldoen, als « men » steeds meer en steeds slechter toneel 
gaat opvoeren ? 

Een tijd lang was men handig genoeg of was het eenvou
dig genoeg om geheime afspraken ook geheim te houden. 
Nu gaat dit blijkbaar niet langer. Hun verbeeldingskracht 
is te zwak geworden ! In een zo individualistisch ingestelde 
groep als de liberale partij wordt het kongres verzocht, een 
geheim akkoord goed te keuren. De grote leider duidt vijf
tien uitverkorenen aan, en verder heeft daar niemand, nie
mand van de trouwe en zo volgzame partijkaders, iets mee 
te maken. Van den Boeynants bereikt een akkoord over 
zo maar « honderdvijftig » geheimzinnige punten, en welke 
betwistingen er nog zijn over de « drie overblijvende » 
bekende knelpunten, dat gaat ook niemand dan de uitver
koren « wijzen » aan. 

Toneel, een heel slecht toneel ! Van die honderdvijftig 
punten waarover overeenstemming bestaat, is het honderd-
veertigste immers : hoeveel keren per dag de schoenen van 
de heren (en misschien mevrouwen) ministei's /uilen ge
poetst worden... 

Van Archimedes is de uitspraak bekend « geef nii| een 
plaats om te staan » en dan zou hij de wereld helemaal 
opheffen. Onze tradititionele politiekers hebben blijkbaar 
geen steunpunt meer in de werkelijkheid, zij « werken » 
inderdaad « in het luchtledige ! ». Er is geen deelname 
meer — voor hen. Maar er is wél belangstelling, ook bij 
rie jongeren, voor de échte problemen, en instemming met 
iloorgrijpende pogingen tot oplossing. Wij hebben wél een 
steunpunt — romantisch uitgedrukt : in het hart van ons 
\(>lk. Zakelijk geformuleerd : laat die Brusselaar maar 
steunen op zijn brusselse fiktie, ons steunpunt is de wer-
Ivoliikheid van mens en volk. 

NEMROD. 

vai : er is nood aan nieuwe 
werkgelegenheid voor nieuwe 
arbeiders, bestaande bedrijven 
verdwijnen, en — er heerst 
alleen een grote stilte. Of hebt 
u al iets gehoord over een ver
klaring van Cool ? Of over een 
initiatief van de C V.P.-parle-
mentairen ? De zoveelste slui-
tmg wordt doorgevoerd en te 
Brussel hebben de « h e r e n » 
het bericht misschien nog niet 
eens gelezen. 

WAAR BLEEF HET 

« VLAAMSE NIJVEL » ? 

De federatie Nii^cl van de 
B.S.P. weigerde op het buiten
gewoon parti j kongres te ver
schijnen en dreigde uit de par
tij te treden, uit protest tegen 
de mlijving van haar streek 
bij de zogenaamde Brabantse 
Ekonomische Raad, voorzien 
in het nieuw regeringspro
gramma. De nijvelse socialis
ten wensen hun gebied alleen 
bij de Waalse ekonomische 
organizatie behouden te zien. 

Wij vragen ons af, waar een 
«Vlaams Nijvel» is gebleven 
in de B.S.P. of in de C.V.P, 
Geen enkele vlaamse federatie 
van beide part i jen heeft u i t 
protest tegen bvb. de reuze-
zwendel met de kulturele auto
nomie de moed, he t zelfres-
pekt en de volkse samenhorig
heid opgebracht van de socia
listen van Nijvel. 

De Walen hebben t e r zake 
de eer gered, he t is de zoveel
ste beschamende vergelijking 
ten nadele van de talloze 
kleurparti jf laminganten, die 
voor niks meetellen en voor 
wie schik en komfort het 
hoogste gebod zijn. 

STERILITEIT 

Jan Verroken heeft tijdens 
do stemming in de C.V.P.-par-
t i jraad zijn zoveelste vlaams 
faillissement beleefd. De man 
die tegen zijn goesting de re
gering Vanden Boeynants 
moest doen struikelen over 
Leuven, heeft tijdens de rege-
ringskrizis niet de minste rol 
meer gespeeld en wordt nu 
alleen aan de vergetelheid ont
rukt door zijn neen-stem. Deze 

vlucht in de tegenstem illu
streert te voeten uit het uit
zichtloze van Verrokens poli
tiek geloof, tevens het argu
ment waarmee men ons zovele 
jaren (tevergeefs) heeft willen 
doodslaan : de vlaamse C.V.P. 
sterk maken om een vlaams 
programma te verwezenlijken. 
De Verrokens, de Vandamme's 
en enkele anderen staan van
daag in hun hemd als machte
loze, ternauwernood gedulde 
meelopers, goed genoeg om nu 
en dan eens als vals uithang
bord te dienen. 

DÜISTERLING 

P.W. Segers is nog eens ge
bleken een duisterling van 
formaat te zijn. Hij is een 
de.- belangrijkste « schoonmoe
ders » van het regeringsak
koord, achter de schermen de 
machiavellistische bewerker 
van een koalitie, die in de eer
ste plaats het unitaire esta
blishment moet dienen. On
danks alle gepraat over leef
tijdsgrenzen, verbod v a n 
kumul en dergelijke meer is 
Segers de onwrikbare intr i
gant en pion van de drie K's, 
op wie geen enkel mes snijdt 
en- die vandaag met een soeve
reine verachting alle vleugel
tjes en alle verbale krachtpat
serij wegveegt om zich breed 
en brutaal te installeren in de 
macht, die alleen zijn belangen 
en die van zijn opdrachtgevers 
dient. 

VOORBEHOUD 

De vlaamse C.V.P. heeft met 
grote meerderheid he t pro
gramma goedgekeurd, op bazis 
waarvan een regering van 
s ta r t kan gaan. Opvallend veel 
Vlaamse C.V.P.-ers hebben hun 
ja-stem onder voorbehoud wat 
de Voerstreek, Leuven, en de 
«vri jheid van de huisvader» 
betreft uitgebracht. Dit voor
behoud is nochtans slechts een 
slag in het water waarmee de 
helden niet eens hun eer red
den. Men is voor of tegen iets, 
en men handelt diensvolgens. 
Niet zo de vele vlaamse 
C.V.P.-ers die eens te meer de 
dubbelzinnigheid boven de 
klare wijn en de moed der 

overtuiging verkiezen. Doch 
de vlaamse opinie zal er deze 
keer niet inlopen! 

DE VAKANTIE-KNEEP 

Sinds een zevental jaren be
hoort de «vakant ie-kneep» tot 
het klassiek arsenaal van de 
politieke maneuvermiddeltjes : 
de^ weken vóór de juli-augus-
tus-periode lenen zich bij uit
stek om lastige problemen met 
een minimum aan riziko en 
moeite er door te jagen. De 
heren kleurpolitiekêrs beseffen 
dat de mensen meer met va
kantie en met zon dan met de 
res publica in hun hoofd zit
ten en dat de overgrote meer
derheid van de parlementai
ren thuis van moeder-de-
vrouw opdracht krijgt om 
geen stokken in de wielen te 
steken, opdat de vakantie-trip 
toch zeker niet in gevaar zou 
komen. 

Een van de redenen waarom 
de huidige krizis zo lang ge-
rokken werd, is juist de 
« vakantie-kneep» : een nieu
we regering heeft aan de voor
avond van de verlofperiode 
het geruststellend vooruitzicht 
van drie herrie- en probleem
loze maanden. 

Het is geen al te vleiende 
vaststelling voor ons kleurpo-
Utiek wereldje da t principes 
en programmas het moeten 
afleggen bij de berekeningen 
van mark tkramers wier opper
ste wijsheid de «vakant ie-
kneep» is... 

MOHSTERREGERING 

Hoe meer ministers er in 
een regering zitten, hoe min
der malkontenten er overblij
ven om stokken in de wielen 
te steken. Als een formateur 
30 man met een portefeuille 
kan zoet maken, dan heeft h i j 
op de slag 30 partijgangers 
voor zijn programma — wa t 
dat dan ook al moge wezen. 

Als we dit schrijven weten 
we er nog niets van, maar we 
durven voorspellen : indien de 
regering er komt, zal het er 
een met veel ministers zijn. 

U kunt onze voorspelling 
misschien al aan de werkelijk
heid toetsen als u dit leest. 

De eeuwige duisterling P.W. Segers, een der « schoonmoeders » van het C.V.P.-B.S.P.akkoord^ 
samen met de zich eeuwiz zeroepen achtende Evskens. 
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V.ü. im AKTIEF 

In afwachting van een her
neming van de parlementaire 
werkzaamheden is de Volks
unie de jongste weken zeer 
aktief geweest op verschillen
de terreinen. 

De overwinningsbetoging te 
Antwerpen was daarvan de 
meest zichtbare en spektaku-
laire uiting. 

Verleden zaterdag vergader
de het Parti jbestuur te Erwe-
tegem en wijdde een grondige 
bespreking aan de uitbouw van 
de partij na de verkiezingen. 
Op deze vergadering werd een 
reek.; belangrijke beslissingen 
getroffen, die in de eerstko
mende wokfn reeds hun vruch
ten zullen afwerpen Verleden 
zondag eveneens te Erwete-
gem kwam de Parti jraad 
bijeen om er grondig van 
gedachten te wisselen over de 
part i js trukturen in het licht 
van de jongste ervaringen. 

TAALGRENS ENZ. 

Twee dagen voordien had 
een fraktievergadering van 
onzt Senaatsgroep plaats, 
waarop beslist werd twee wets
voorstellen in te dienen Het 
eerste beoogt de afschaffing 
van de taalfaciliteiten in de 
zes Hertoginnedal-gemeenten, 
terwijl het tweede de oprich
ting van een kiesarrondisse
ment Hdlle-Vilvoordp vraagt 

Eveneens -verleden week 
werd in de =;choot van het 
Parti jbestuur een taalgrens
kommissie opgericht die voor 
de t-erstvolgendf weken een 
vri] spektakulaii initiatief in 
het vooruitzicht stelt 

Tenslotte hebben onzf parle-
mentsgroepen een grondige be
spreking gewijd ftan de zaak 
van het faljissement Belfort, 
v a a r m eveneens V U -mitiatie-
ven te verwachten zijn 

De oartii zet ^ich na de pe
riode van de vieringen en 
overwinningsfeesten energie
ker dan ooit aan hf>t werk om 
d t verwachtingen, die vooral 

sinds 31 maar t in haar gesteld 
worden, niet te beschamen 

MACHT OM DE MACHT 

In « Volksgazt t» van verle
den dinsdag hield Jos Van 
Eynde een voorzichtig en nogal 
mat pleidooi ter goedkeuring 
van het B.S.P.-C.V.P.-akkoord 
voor de vorming van een 
nieuwe regering. Veel geest
drift wist Van Eynde daarbij 
niet op te brengen en uit de 
toon van zijn artikel blijkt, 
dat hij al even weinig geest
drift veronderstelde bij zijn 
lezers. 

Uiteindelijk had hij toch een 
sterk argument ter goedkeu
ring : « wat IS de aanwezigheid 
bij de hefbomen van de macht 
waard buiten de nochtans tal
rijke punten die in het ont-
werp-akkoord zijn opgesomd 
en meer bepaald in deze tijd? » 

Dat IS nou eens oprecht ten-
rriinste : de inhoud van het 
akkoord — en van ieder 
akkoord — is één ding ; de 
macht is er een ander 

En men moet niet warm lo
pen voor het éne ding. als men 
het andere maar vastkrijgt 

Want dan kan men opnieuw 
benoemen, profiteren en ple
ziertjes doen Kortom, men 
Kan « aan politiek doen » gelijk 
de kleurpartijen dat verstaan. 

OOK EEN DUIKBOOT ? 

In «Doorbraak» schreef 
V.V B -voorzitter Pol Daels 
een lofartikel over de (inder
daad verdienstelijke) heer F. 
De Bondt die tot voor kort een 
leidende rol in de V.V.B speel
de en die door de C V P tot 
senator werd gekoöpteerd 

«Het Volk» viel onlangs 
gretig Jos Van Eynde bij. toen 
die onze V U -senator Van Hae-
gendoren een duikboot noem
de : een dubbelzinnigaard 
wiens aktie m de kuituur- en 
5trijdverenigingen vijfde ko-
ionne-werk voor de Volksunie 
IS geweest. Is de heer De 

Bondt ook een duikboot, « Het 
Volk » "> 

Verleden yundag ontving 
m. .'VJ-OUW Cla-.v'.s-Van Haegen-
doren in het antwr-rpr stadhuis 
de vijfjaarlijkse prijs van de 
Stichting K Huysmans, voor 
haar studie over «25 jaar 
so?ialisme » 

Zii werd gehuldigd om. 
door Jos Van Eynde die ver
zuimde (?) te zeggen, dat de 
bekroonde de dochter is van 
een duikbootkommandant 

De logika van Jos is spreek
woordelijk ! 

OUDE GEWOONTE 

De Duitse School te Brussel 
brengt haar leerlingen, naast 
Duits, ook Frans en Engels bij. 
Zelfs Italiaans en Spaans 
wordt er onderwezen Neder
lands, de taal van de meerder
heid der gastheren is er niet 
bij. 

Verbazen doet het ons niet. 
Tijdens twee bezettingen heb
ben de Duitsers bewezen, hoe 
graag ze een mondvol Frans te 
Brussel radbraakten De Von 
Falkenhausens en tutti quanti 
waren thuis in de salons van 
de élite francophone. En de 
Beulemansen leerden assimil-
Duits met een ijver die ze 
nooit voor het Nederlands heb
ben betoond 

We kennen minstens één 
razend - fransdolle burgemee
ster in de brusselse agglomera
tie die r en deel van zijn ken
nis op een duitse oorlogsschool 
IS gaan opsteken Zoals men 
ziet : mets nieuws onder de 
zon van Pruisen.. . 

ONMOGELIJKE VRIJAGE 

Hot F . D F staat op het 
standpunt dat Brussel nooit 
groot genoeg is en dat de brus
selse ekonomische macht over 
heel Brabant moet worden uit
gebreid Het Rabsemblement 
Wallon daarentegen is van me
ning dat een uitbreiding van 
de hoofdstedelijke ekonomi
sche macht over het kanton 
Nijvel een aanslag js op Wallo
nië zelf 

Razende brusselse groot
heidswaanzin past niet bij wal-
lingantische refleks Dat het 
nooit tot een blijvend huwelijk 
tussen F D F en R.W zal ko
men hebben we reeds vroeger 
vooi speld 

n f 
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"•i^PJ I f li|" 

partij 
kretariaat 

Brussel, 27 mei 1968 

Vrienden lezers, 

De schitterende overwinning van de Volksunie bij de jongste 
verkiezingen, waarbij het aantal parlementsleden van 17 naar 
34 klom, heeft ook haar weerslag op organizatorisch 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. 

Tans 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
maal beroep te doen op onze simpatizanten en trouwe lezers. 

Wij zouden ü dan ook dank weten indien ü 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, Zii stelt ons 
immers in staat, onmiddelliik een degeliike en moderne wer
king uit te bouwen ten bate van onze vlaams-nationale partij. 

Wij danken ö bij voorbaat en tekenen met oprechte gevoe
lens van hoogachting. 

Wim Jorissen 

Algemeen Sekretaris 

Frans Van der Eist 

Algemeen Voorzitter 

De heer Mohnr-tor heeft eei^ — >wcu het heet — « privaat » bezoek aan België s,ehracht 
We HIK mei u be<it ihui-. iii het diplomatieke jargon en zo vrai^eu i\e ons af, wat ei 
« privaat » ii, aan een bezoek dat begint en eindigt met eredetachement 

lang onderhoud met de koning ligt... 
iten waarttmen nog een 

AAN H E T A L G E M E E N 
S E K R E T A R I A A T VAIS 
DE V O L K S U 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 

O N D E - G E T E K E N D E 
(naam) 

WENST DRINGEND BIJKOMENDE INLICHTIN 

GEN TE ONTVANGEN OVER DE MODALITEI 

TEN VAN PiNANCIËLE MEDEWERKING VOOR 

HET NIEUWE PARTIJSEKRETARIAAT 

straat, nr te 

(handtekening) 
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HUN WELWILLENDHEID 

De Vlamingen worden nog 
m a a r eens verzocht, naief te 
berusten in de goedjonstigheid 
van de franl^ofone Brusselaars 
die via het plan V.d.B. de 
hoofdstedelijke hefbomen vol
ledig in handen krijgen. 

Wat die goedjonstigheid 
waard is, werd zopas nog eens 
t e Schaarbeek aangetoond. De 
vorige regering had aan het 
Vergotenplantsoen in deze ge
meente een nederlandstalige 
school doen inrichten. Een 
P.V.V.-gemeenteraadslid eiste 
nu , dat er als kompensatie in 
die buurt ook een franstalige 
school zou worden opgericht. 

De P.V.V.-schepen van onder
wijs t rad niet alleen deze eis 
bij , maar zegde toe dat ook op 
verschil lende andere plaatsen 
i.1 de gemeente franstalige 
scholen zullen worden opge
richt. Eén enkele vlaamse 
school ligt dus aan de oor
sprong van een ongehoorde 
vers terking van het franstalige 
schoolnet. In plaats van verbe
ter ing wordt het achteruit
gang ! 

En tóch willen de kleurpar-
ti jen ons altijd opnieuw wijs
maken, dat zij het « doen ». 

VALSHEID 
IN GESCHRIFTEN 

Een ander voorbeeld van 
brusselse « welwillendheid » is 
zopas aan het licht gekomen. 
In de gemeente St Jans-Molen-
beek — jachtterrein van de 
socialist Machtens — werden 
van 1944 tot 1960 nooit de bij 
de wet voorziene taaleksamens 
afgelegd, alhoewel in de be
raadslagingen van de gemeen
teraad telkens werd bevestigd 
dat er wél eksamens waren 
geweest. 

Deze wetsontduiking inklu-
zief valsheid in geschriften 
maakt nog eens duidelijk, hoe 
naief de Vlamingen zijn die 
hun volksgenoten te Brussel 
overlevei'en aan de frankofone 
«welwillendheid» van de kleur-
politieke gemeentebesturen. 

BESTENDIGD 
IN EEUWIGHEID 

Deze metoden van bedrog, 
afdreiging, valsheid en pert i
nente wetsverkrachting wordt 
in het plan V.d.B. bestendigd 
voor alle eeuwigheid. Voor alle 
eeuwigheid, als de Vlamingen 
e- niet tegen in verzet komen ! 

Het plan V.d.B. voorziet, zo
als men weet, op nationaal 
vlak de zogenaamde pari tei t : 
60 % Vlamingen in dit land 
krijgen slechts 50 % van alle 
leidmggevende betrekkingen 
in alle openbare en parastatale 
sektoren. Miljardendiefstal en 
broodroof in het kwadraat . 

In ruil daarvoor krijgen we 
te Brussel... niets. Daar is er 
geen sprake van pari tei t : de 
frankofone Brusselaars hebben 
het voor het zeggen. Alleen in 
de zgn. brusselse kul tuurraad 
— een folkloristische sosjeteit 
die op het vogelpik-niveau zal 
werken — krijgen we «par i 
teit » : enkele onbenulligaards 
of plaatsjesjagers die ook al 
eens een woord Nederlands 
praten, zullen bij de genade 
van de frankofone meesters de 
komedie mogen meespelen. 

HET JUiSTE ANTWOORD 
In moties en verklar ingen 

hebbon de brusselse Vlamin
gen daartegen stelling geko
zen, met als steeds weerkerend 
argument : «wi j wensen geen 
dorde gemeenschap te vormen 
samen met onze frankofone 
verdrukkers ». 

Dat is het enige juiste ant
woord. Er bestaat geen brus-
sels volk, geen brusselse kui
tuur en zelfs geen brusselse 
gemeenschap. Er bestaat alleen 
een hoofdstad Brussel, waar in 
de nederlandse en de franse 
kui tuur gelijke rechten moe
ten hebben. Dat is zaak van 
de nederlandstalige en de 
franstalige gemeenschappen in 
dit land : de Vlamingen en de 
Walen. ^ 

Aan het boerenbedrog van 
een brusselse kul tuurraad be
staat niet in het minst behoef
te. Waar wél behoefte aan 

Simonet maakt school! Nadat op de brusselse schuttingen bij de jongste verkiezingen een 
(boomlange) trikolore anderlechlsc birgervader had geprijkt, heeft nu ook Giscard d'Estaing 

zich in de drie vaderlandse kleuren laten portretteren. 

bestaat is : aan echte pari tei t 
daar waar de hoofdstedelijke 
beslissingsmacht zit. 

Maar daar krijgen we van 
V.d.B. en zijn vlaamse zolen
l ikkers nog geen schijntje van 
een toegeving! 

ERNST OF SPEL... 

De strijd bij de gemeente
raadsverkiezingen in 1970 zal 
onder meer gaan om de brus
selse randgemeenten. Nu wa
ren, behoudens lokale en 
vlaamse lijsten, in de brusselse 
randgemeenten de C.V.P.-lijs-
ten overwegend vlaams of al-
tans in een belangrijke min
derheid vlaams. De P.V.V.- en 
B.S.P.-lijsten bestonden echter 
overwegend uit franstalige of 
pro-franse kandidaten. 
Nu we echter rode en blauwe 
leeuwen te Brussel en omge

ving zien opduiken, zullen de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
test vormen. 

EN EEN TEST ? 

Daar moeten de vlaamse 
B.S.P. en de vlaamse P.V.V. 
bewijzen dat hun vlramsge-
zind-zijn geen grapje is voor 
de galerij. Daar moeten dan 
vlaamse B.S.P.- en vlaamse 
P.V.V.-lijsten ingediend wor
den. Zo dit gebeurt, zijn we 
zeker dat de randgemeenten 
in overgrote mate vlaamsge-
zinde gemeenteraadsleden zul
len krijgen, want de Volksunie 
zal op post zijn en de vlaamse 
C.V.P.-ers zullen niet anders 
kunnen dan meespelen, zelfs 
zo sommigen onder hen het 
misschien liefst niet zouden 
doen. 

IN HET OOG HOUDEN ! 

Een van de faktoren waar de 
Vlamingen in de toekomst 
moeten rekening mee houden, 
is de gestegen invloed van de 
M.P.W.-ers in het waalse sindi-
kalisme en de waalse B.S.P. 
Een paar jaar geleden werd 
André Genot nog geschuwd als 
de pest en bevonden de 
M.P.W.-ers en wallingantische 
linksen zich in een vrij hope
loze, want invloedloze pozitie. 

Vandaag de dag is dat veran
derd. De M.P.W.-ers hebben 
met vliegend vaandel en slaan
de trom een aantal belangrijke 
sleutelpozities veroverd. 

Deze stand van zaken speelt 
n omenteel wellicht nog niet 
zo'n grote rol; hij is echter be
langrijk genoeg om er reeds 
tans de aandacht op te vesti
gen. 

ONTEVREDENHEID GROEIT 
OVERAL 
OOK BIJ HET LEGER 

7A\ die een dokiinientiitie a:inlcggen t)e-
ti'eftende de ta;ilpohtiek in on/e opcnhare 
diensten, kunnen li;iast dagelijks artikels 
ül Ie7ersl)rie\en uitknippen. 

Hicrljij valt op dat hoc langer hoe meer 
ontcMerienlieid lot uiting konit l)ii de mi
litairen. Een paar maanden geleden schre
ven vlaamse officieren uit de Daillx ka
zerne « dat /.e tot dan toe eerder lauw 
waren gel)le\en, maar dat ze niet meer 
konden zwijgen ». 

Ahuinden vóór het V.V.Ü. zijn striemen
de aanklacht « Waarom wij niet langer 
kunnen wachten » op een perskonferen 
tie kenbaar maakte, hel)l)en die offiticren 
hetzelfde besluit als een wanhoopskreet 
niec,i;e(leeld aan de pers. 

ilet loi)|)t inderdaad bij het leger en bij 
lands^erdedigin}» de spuitialen uit want, 
terwiil ener/iids wel wordt gezor.^d ilat 
uiterlijk alles in orde wordt fjebi acht zo
dat men na een vluchtig kontakt met het 
leger geen \uiltje vermoedt, kan men an 
derzijds, als men de zaken groiidii^ uit
diept, vaststellen dat ons leger nog steeds 
de weerslag ondcrx indt \an de duizenden 
franse beroepsmilitairen (3.000 volgens 
profe.s,sor Max I.amberty) die na l.Sifo in 
België werden ingevoerd. 

De cijfers betreffende het franstalig 

overwicht op de plaatsen waar beslist en 
bevolen wordt, kwamen tientallen keren 
in de pers en bij elke reelvs bevorde-
ringen der officieren wordt dat over
wicht bestendigd. 

Telkens de minister en de generale staf 
in de hoek zijn gedreven door het stellen 
van [jarlementaiie vragen of bet loskrii-
gen van adviezen van de 1'iaad van State 
of van de Taaikommissie, wordt gehoopt 
dat zij die toch ook de eed van « trouw 
aan de belgische wetten » hebben alge-
leg<l, eindelijk -zullen inzien dat (iO "'o 
vlaamse dienstplichtigen en militairen 
recht hebben op 60 % Vlamingen aan de 
top. 

'1'clkens worden de Vlamingen teleur
gesteld 

Ze{>t de Piaad van .State « dat ook bij 
Landsverdediging en bij de tentralc d en-
sten van de Generale Staf taalkadci-s moe
ten worden ingevoerd ». dan hoort de mi
nister niet aan die kanl. 

Als het V.V.O. met degelijke argunien 
ten bewijst dat ook het Xedciiands als 
inwendige bcstuuistaal moet worden ge
bruikt in de brusselse militaire inrich
tingen, dan antwoordt de minister « dat de 
taak wordt ondei zocht » en ondertussen 
is in die wantoestand sedert jaren nog 

geen verandering gekomen en wordt de 
boekhouding in die inrichtingen nog uit
sluitend in bet Frans gesteld. 

Als wordt aangevoerd dat in diezelfde 
inrichtingen per graad 50 % der betrek
kingen aan Vlamingen moeten worden 
toegewezen, dan antwoordt de minister 
« dat zulks voor de soldaten, korporaals 
en onderofficieren(!) reeds het geval » is, 
maar dat zoiets voor de officieren niet 
geldt. Want, beweert hij, alle officieren 
zijn immers wettelijk tweetalig. 

J.ogisch kan men daaruit besluiten dat 
hij de zaak zelfs zou in orde vinden als 
men alleen waalse officieren in die dien
sten aantrot ! Hoeft het dan te verbazen 
als men bij de vlaamse militairen, die 
zeer talrijk tot het leger toetraden omdat 
ze hoopten daar een normale bevorde
ringskans te krijgen, steeds meer verbe
tenheid en opstandigheid vaststelt ? 

Deze verbetenheid wil de regering nog 
aanwakkeren. 

Inderdaad, in het ontwerp dat de heer 
Van den l>oe\nants durfde voorleggen als 
regeringsprogramma, was voorzien dat 
pariteit : ou worden ingevoerd voor gene
raalsbetrekkingen, voor betrekkingen in 
de diplomatic en tot zelfs voor het ver
delen van ministerportefeuilles. 

In de taalwetten \an 1!)63 had men 
reeds vastgesteld dat (iO vlaamse ambte
naren maar recht hebben op de bellt van 
de belrekkingen van direkteur en hoger, 
terwijl 40 waalse ambtenaren er zeker 
van zijn dat de andere helft yoor hen is. 

Hen zogezegde tegenprestatie zou lig
gen in de toezegging dat bij de brusselse 
gemeentediensten de helft van de betrek
kingen ,'an afdelingschef en hoger aan 
Vlamingen moet toekomen. 

I'en dei'gelijk koopje is oneerlijk en het 
moet zo vlug mogelijk ongedaan worden 
gem.'iakt. 

Immers, als de brusselse gemeentedien
sten doeltrefferd en eerlijk georganizeerd 
zijn voor de twee taalgemeenschappen, 
dan komen de vlaamse oersoneeKledcn er 
even goed aan hun trekken als de waalse. 
Meer verlungcn zij met en zij aanvaarden 

zeker niet dat hun vlaamse vrienden in 
de centrale besturen, bij het leger, bij de 
diplomatieke diensten, in de parastatalen, 
bij het gerecht of zelfs bij het verdelen 
van ministerportefeuilles maar evenveel 
topfunkties krijgen als de Walen. 

Heeft minister De Saeger (die toch 
boekhouder is geweest) en hebben de an
dere vlaamse ministers die op Hertogin-
nedal dat koopje over de pariteit hebben 
afgesloten, dan werkelijk niet eens rage-
teld hoeveel miljoenen frank ze aan de 
Vlamingen hebben ontnomen ? Hadden 
ze toen alle zin voor verhouding ver
loren ? 

Weegt het feit dat aan de Vlamingen in 
de brusselse gemeentebesturen een paar 
tientallen hogere posten beloofd worden 
tegen 1973 (een gesaboteerde en dus on
uitvoerbare belofte !) op tegen het feit 
dat de Walen nu reeds honderden hogere 
openbare ambten vorderen en bekomen 
in rijks- en parastatale diensten ? 

Zelfs als het federalisme is bereikt, kan 
er geen sprake zijn van pariteit zonder 
meer. Zelfs dan zullen er meer vlaamse 
generaals nodig zijn dan waakse, omdat 
Vlaanderen ook dan 60 % dienstplichti
gen zal leveren. 

Zelfs dan moeten er in de centrale fe
derale diensten meer Vlamingen tot de 
top worden toegelaten, omdat ze voor een 
grotere bevolking moeten zorgen. 

Het begrip « pariteit » is dan ook in 
ons land sinoniem geworden van « boe
renbedrog » als het de brusselse gemeen
tebesturen betreft en van « diefstal » als 
het de andere openbare diensten betreft. 
Het is boerenbedrog bij de brusselse ge
meentebesturen, omdat het onrealistisch 
en onverwezenlijkbaar is ; het is diefstal 
bij de andere openbare besturen, omdat 
bet honderden hogere betrekkingen, die 
aan Vlamingen toekomen, zo maar weg
geeft aan Walen, die er billijkerwijze niet 
mochten op rekenen. 

Die pariteit moet dan ook over de hele 
lijn worden bestreden. 

JM. Vandamme. 
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de onrust en de heroering in de 
europese studentenwereld^ de so
ciale opstand in frankrijkj, de 

DE NOODZAKELIJKE VERNIEUWING 
DOOR GEZOND YOLKSNATIONALISME 
zoveelste « nationale » moord in 

de v.s,^ de sovjet druk op tsjeclio-

Slowakije : het zijn als zoveel uit

dagingen en waarschuwingen 

aan allen die bekommerd zijn om 

het .^eluk van de mensen en de 

volkeren. 

fn Bcigie hli |kt meer en meer dat Ie 
traditionele pailiji.ii elt vi<idi>'iliikkeil 
die iij/eii gewoon niet aankunnen tn 
wanhopig konipionussen en neK)eloplos 
singen metntlaiiscn om de oude m i it 
sehippi] 'e> Itng mogelijk te kuni tn I i 
ten voortbestaan Die oude maat'jtliap 
pij — behecist door het establishment 
^a^ hol kapitaal keik en loge — waar 
m /elts (Ie V ikbondeii bouigeois en kon 
scrsa tul j^ iuordtn zijn Du « Belgiejiie 
de papa » dal weigtit het beslaan \dn 
tv.'^e vo'keien in zijn staat te ei kennen 
en er nog veel minder de nodige lessen 
lilt hiali Dit vaeleiland oiii te bemin 
nen dat veidei vegeteert op een hope 
loos vetoudeid en versleten tiikoloor 
patneiitiMne en ii\n haat vooi het door-
biekend volksnatioiialisme het ergste 
toont d )t)r het weigeren van ilgemcne 
amnestie na een anti volkse lejjiessie (2"> 
j.iar na de eeiste repressicwel iii I o n 
dcii) 

O p de Volksunie op de hele vliamse 
beueging op allen die denken in de zin 
\ a n het omvcrweipen der oude struktu 
leu — en ?eker op de vlaams nation ile 
siudenien — rust dan ook de d u m g e n 
de plielit zieh te bezinnen over de la ik 
en tie op Iraehi \An een Sjx-n en mo 
dein nation ilisiiie Deze laik yaat \e i 

der dan de grenzen \ a n ons kleine land 
zi) legt ons op 1 iiiopa te beschouwen 
in een dinamisehe toekomst, losgeiukt 
uil zijn huidige verstarring en btucau 
kratie Het ontbreken van oude ballast, 
de v^eikelijke en beleelde openheid in 
de paitij en de iceleiale formule waar 
^ool wi] opteren zijn zo\ele tioeven die 
van de V U het instiunient bi) uitstek 
kunnen maken voor de veinieuvving van 
de maaischappn in België, in Europa 
en in de weield aansluitend bij de ele 
iiiokratisehe lederalistisehe stroming. 

Het nationalisme is zowat de boeman 
van de politieke kommentatoien. Bij al 
wat verkeerd gaat wordt het als eigste 
ooizaak vermeld Dat het hier om het 
staiie sLaatsnationalisme gaat, woidl er 
niet hl) gepieci/eeid Ln dat de jongere 
slaten juist hun dinamiek vinden in een 
nationalistische vizie wordt evenmin be
klemtoond 1 cht volknationalisme eist 
niet enkel voor eigen volk recht en viij-
heid op maar doet dil ook voor de an
dere volkeren in fundamentele gelijk
heid 

Echt volksmiionalisme is /o echt als 
het leven zelf • het ligt in het h u t v in 
elke mens 1 en oveivloede k.m verwezen 
wolden naar de volkcien uit Oost Lu-
lopa w u r na j i iei i luige veidiukking 

(u I) \ UI <1L h ind van de opurhlm^ vin 
liet kjmitce vooi icu^kexi van komen 
M<><'skio^n l)ij West Vlaandcien en VODI de 
alsehiilf n<i \ ni d^ tatiliuiuit lid ui >_, i it 
« Hu \olk » vticlei met liet del iiUsme m 
de sluins< i in_,eu ie |)tccliktil 

Het cHThlislinient ol de >;ev(sii.>cU If-i 
dmc; V ni de C \ I' hebben nu (.eiimiil ip 
de iiui^^de wij/e die hen kenmeikl int 
gem nki dat d( jong'.te vtikic/m^en v(i 
loren weiden omdat de C \ 1' u vliim^ 
gezind MIS (I) Dus dient ei een domjji-i 
^ezct oj) de Vlainise Bewegmo en moet 
men maai üLs loe.;evcn nn de fi mstlolle 
taali uislen 

Hei heel nu d u oecn enkele « voomn 
Slaande » in di' - lutk ' r (<n n<d(ilinK 
Kginie via lyt , 

Kostelijk alnuilKllI UIOI « llcl \ olk 
De vooia insi i uiden zijn de vcrli.insle bui 
geiij die ue zells noo in het h a l van \ laan 
deun kennen en de lK)o<>ste siicckamhle 
iiauii \ u hielt de C \ 1' in de achiciee.i 

volocndc e.^riin<,cn ol i^cinceiUcbesUnci 
.illceii in 1 u w i dse ol li inskiljonse ambic 
inien en j;em'"entcbedicnd( n lunoiinfl' 

De massi kiemt mensen lx un 
LMOiid moeien hiiun van liaiisi UI^L î ii 1 
ej<>x_nadis ol iibeideis die m liankiijk uci 
ken en die menen u moeten zwiju;en im 
hun di^tlijks biood niet te veiliezen die 
uilen vooi d dtmokiucn \,m «Het Volk» 
met iiuc ' 

\\ iniuei men de si uislieken v in de vci 
klaungen bij de piortssen veib lal in ] r-
streek bekijkt is er ten mceuleiluid ie 
dcilandse veiklaiiiigtn 

Waaiom is de meeidciheid vin dic ver 
klaim^Lii UI net Ntde i l inds ' 

Omd II ele ineeideiheid in komen Mocs-
kioeii gttn hanse veiklumj; kan allegi^en, 
omd II zt onvoldoende 1 lans kent ' 

Dat zijn gcpii stemmen van vooi i uisi lan 
den oh « Het \ olk » d u zijn m lai volk 
se Memmen 

Maar IK I zijn \ I i imse J 

het nationaal gevoel ineer dan ooit oni 
laait m Polen, in Tsjeehoslowakije, in 
Joegoslavië, in Roemenie, enz En de or-
Itidokse maiMstcn tn Rusland ontsnap 
pen er ook al niet aan, maar doen hel 
dan op een oveidieven en staatsnationa 
lislisehe maniei , die samenhangt met 
hun opvatting van de centrale staais 
macht 

In V'la.iudeien moeten wij absoluut 
los van de nog veel verspieide idee, dat 
natiemalisine noodzakelijk « rechts » is : 
autoiiLiur, fascistisch en reaktionnair 
Dat blijkt bv nog duidelijk uit de ge 
bundelde intttviews van Lode Hancké 
over het travaillisme Het is dan ook 
verheugend vast te stellen dat de VNSU 
op dit gebied klare taal spreekt Zo m 
het meinummer van « Aktueel » Vdu 
de VNSU Leuven waar o m ui een 
lang aitikel in verband met de euiopese 
studentenbeweging gesclueven wordt 
dat « echt nation.ilisme leidt tot een 
linkse oppozitie duldt geen bouigeois 
mentaliteit Ondei de tetm links veista 
ik het veidcr duiven kijken dan de hui 
dige struktuten het met meer aanvaar 
den van de wereld waarin we nu leven 
en die enkel op oniechtvaardigheid en 
ongelijkheid steunt Het nationalisme 

joast wonderwel in de progiessieve stu
dentenbeweging, m de afbraak van een 
valse demokialie Het zou een drijven
de kracht moeten worden in de vernieu
wing van onze maatschappij Het kan 
zich met beperkten tot het eisen van po
litieke s t iuktuurhervormingcn, het eist 
een totale omwenteling ». 

Onze zware taak moet het zijn, de ge
zonde oniust vooral bij de jongeien te 
kanalizeien naar een radikale nationa
listische levenshouding Met afwijzen 
van elk anarchisme a la Bakoenin, maar 
zeker van elke verstan ing moeten wij 
een vernieuwing van de maatschappij 
kunnen aanbieden die het jonge idealis
me poziticf vruchtbaar maakt ; een 
maatschappij waaiin het volk op poli
tiek, kultureel, ekonomisch vlak zo 
dicht mogelijk bij de macht wordt ge
bracht Waai de onloochcnbarevervieem-
ding van de aibeidende mens wordt ver
vangen door medeverantwcx)rdelijkheid. 
Waar het staatsapparaat zo dicht moge
lijk bij de mens komt en in zijn dienst 
staat, evenals de ekonomie Waar ten
slotte samen met de andere volkeren m 
een federalistische geest vrede op de we
reld komt. 

E SLOSSE. 

Aflo^sins van de wacht : Vd B en Eyskens. 
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NOGMAALS 
EEN 
GROTE VLAAMSE 
VEROVERING! 

De kogel is dus, wat V.d.B. betreft, door de kerk : vanaf 1 sep
tember 1969 zullen te Brussel bijzondere tweetalige lagere en 
middelbare scholen met nederlandstalige en franstalige afde
lingen en gemeenschappelijke kursussen in beide talen worden 
opgericht, naar het voorbeeld van de gentse Noif-barak van 1923. 
Wanneer de heer Van den Boeynants ziek is, of wanneer hij een 
ernstig geschil heeft met bv. een gebuur, dan gaat hij te rade 
bil een dokter resp. bij een advokaat. Maar wanneer hij over 
onderwijskwesties heeft te beslissen, dan acht hij het beneden 
zijn waardigheid de deskundige raad van gewetensvolle pedaqo-
gen in te winnen. Zijn voorstel tot oprichting van tweetalige 
scholen te Brussel, waar aan dezelfde kinderen bepaalde vakken 
in de moedertaal en andere vakken in de tweede taal zuUen on
derwezen worden, is dan ook een pedagogisch monster waarvoor 
men in onderwijskringen enkel misprijzen kan opbrengen. 

Eenieder die enigzins met opvoed
kundige en onderwijskwebties is ver
trouwd, weet dat het grondbeginsel van 
een gezonde pedagogie luidt : «men 
moet gaan van het bekende naar het 
onbekende». Welnu, voor een kind is 
he t bekende : de moedertaal, de ver
t rouwde woorden die het in zijn 
natuur l i jke omgeving heeft geleerd en 
die de bazis vormen waarop later alle 
kennis zal worden opgebouwd. 

Op dat grondbeginsel hebben de fran-
kofonen zich steeds beroepen, te Brus
sel vooral, om te voorkomen dat hun 
kinderen zouden « besmet » worden met 
kennis van het Nederlands « Le Soi r» 
schrijft in dit verband : « Heeft men er 
aan gedacht dat de kinderen van de 
franstalige klassen van hun pril le 
jeugd zullen «ver tweeta l igd» worden, 
met al de aan dit stelsel vastzi t tende 
nadelige pedagogische en kulturele 
gevolgen ?» De Brusselaar.^ van het 
slag Van den Boeynants vergissen zich 
schromelijk, wanneer zij menen aldus 
de kennis van het Nederlands bij de 
frankofone brusselse kinderen te 
bevorderen. In feite zaJ het hierop 
neerkomen, dat deze tweetalige klassen 
een schakel te meer in de verfransings-
keten zullen blijken te zijn, wat het 
doel was van de eigenlijke initiatiefne
mers Saint-Remy, Cudell en Piron 

Het IS niet de eerste maaJ dat een 
intensivering van het aanlereo van de 
tweede taal aan de orde is In 1962 
reeds kwam o.m de Union Nationale 
des Enseignantfe op tegen het verplicht 
maken van het onderwijs van de twee
de taal vanat het eerste jaar van de 
lagere school • « met het onderwijs van 
de tweede taal mag niet begonnen wor
de'- vooraleer de kinderen de onont
beerlijke beginselen van hun moeder
taal verworven hebben» Dezf Union 
noemde — ook toen reeds — een zoda
nige maatregel een uiting van par t i j 
politiek, genomen zonder raadpleging 
van de enige ter zake bevoegde perso
nen, met namf de Iporkra'^'-tpn van alle 
graden 

Hetzelfde jaar weia ai -vooriijdige 
tweetaligheid ten strengste veroordeeld 
door de leuvense professor J. Hanse, 
van de Koninklijke Akademif van 
Franse Taal en Letterku.ide; aan de 

hand van de uitslagen van een 
UNESCO-onderzoek wees hij er op 
«da t de voortijdige studie van een 
tweede taal gevaarlijk is voor de geest 
zowel als voor de kennis van de moe-
dertaa.1 »; het onderwijs van een twee
de taal in de lagere school in België 
noemde hij een misdaad! 

Het zou ons niet moeilijk vallen 
soortgelijke getuigenissen van weten
schapsmensen en deskundigen in lengte 
van bladzijden te citeren Het moet ons 
echter van het hart, dat on^e franko

fone farizeërs al die pedagogische 
adviezen naast zich neerleggen, wan
neer het er op aan komt te Brussel met 
alle middelen van sociaalekonomische 
en administratieve dwang — zelfs met 
het afleggen van valse verklaringen — 
Vlaamse kinderen naar franse klassen 
te lokken. 

Geregeld leest men in de kranten dat 
onwaardige ouders wegens kinderver
waarlozing door de rechter zware straf
fen opgelegd krijgen; maar de misda
dige ouders die te Brussel hun kinde
ren geestelijk laten vermoorden, wor
den daarbij gretig geholpen door de 
administrat ieve en schoolautoriteiten. 

Op volwassen leeftijd, met een reeds 
gevormd verstand, kan een oningewij
de zich onmogelijk voorstellen welke 
geestelijke inspanningen geèist worden 
van een kind, dat de verschillende leer
vakken moet leren in een ander taal 
dan zijn moedertaal. Want bij de moei
lijkheid van de stof van het leervak 
zelf komt dan nog — en vooral! — de 
moeilijkheid van de vorm, d.i. de taal 
waarin het kind de leerstof voorge
schoteld krijgt Wat zal het vlaamse 
kind het gemakkelijkst begrijpen en 
onthouden : twaalfhoek of dodécagone, 
gelijkbenige driehoek of triangle iso-
scèle ? Dergelijke voorbeelden zijn met 
honderden te vinden in de meetkunde, 
de natuurkunde, de aardrijkskunde enz. 
En waar de nederlandse woorden door 
hun duidelijkheid een bekend beeld te 
voorschijn roepen, vormt elk van de 
overeenstemmende vreemde woorden 
voor het kind een zwaar probleem 

Het aanleren van bepaalde vakken 
(vb. geschiedenis) in de tweede taal 
veroorzaakt een formidabel tijdverlies 
omdat het kind, dat zich eveneens die 
vreemde taal eigen moet maken wel 
verplicht is de woorden van buiten te 
leren en dit gebeurt ten koste van de 
stof zelt. Geeft men zich wel voldoende 
rekenschap van de dramatische toe
stand van een kind dat de leraar of 
lerares maar half verstaat, dat zijn 
achterstand op de normale voortschrij
ding in de leerstof geleidelijk voelt 
aangroeien en tenslotte verzinkt in een 
wanhopig apatie ? Het is een bekend 
feit dat er nergens in België zoveel 
achterblijvers zijn als te Brussel Vol
gens Basse («De Vlaamse Beweging 
van 1905 tot heden ») waren in 1903 te 
Brussel de scholen voor achterlijke kin 
deren voor 90 % bevolkt met vlaamse 
kinderen: sedertdien zal in die verhou
ding wel geen grote wijziging zijn 
gekomen. 
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Enkele jaren geleden heeft het Mini
sterie van Nationale Opvoeding en Kui
tuur enkele statistieken openbaar 
gemaakt, waaruit bleek dat in het lager 
onderwijs in België meer dan 200.000 
kinderen in hun studies ten achter wa
ren, van wie 137 000 in de frantalige en 
71.000 in de nederlandstalige klassen. 
Procentsgewijze had 39 % van de jon
gens en 37 % van de meisjes in het 
.frantalig onderwijs een studieachter
stand, tegen 20 % van de jongens en 
13 % van de meisjes in de vlaamse 
klassen In een franstalig blad van de 
hoofdstad wordt de aanwezigheid van 
talrijke vlaamse kinderen in franse 
klassen, in de hoofdstad vooral, ver
meld als een van de oorzaken van die 
franstalige achterstand. 

De oprichting van scholen met twee
talig onderwijs is een brusselse eis. die 
geen ander doel heeft dan de vlaamse 
kinderen nog sneller te verbeuleman-
sen. Waar de vlaamse onderhandelaars 
als eerste plicht hadden er voor te zor
gen dat ALLE vlaamse kinderen te 
Brussel in vlaamse klassen terechtko
men, dragen zij er integendeel toe bij 
om de verfransingswerktuigen nog 
doeltreffender te maken. Is het daar
voor dat honderdduizend Vlamingen op 
straat zijn gekomen te Brussel en te 
Antwerpen ? 

Vóór enkele maanden werd in een 
franstalige krant van de hoofdstad de 
hoop uitgesproken, dat de Vlamingen 
het land zouden verbazen door hun 
gematigdheid : Frankofoniè mag tevre
den zijn • de oude mannen die Vlaan
deren bij de regeringsonderhandehn-
gen hebben vertegenwoordigd hebben 
Vlaanderen enkel verbaasd door hun 
onnozelheid lis ont bien mé'-ite de la 
patrie bruxelloise! 

Maar inmiddels voeren de Walen 
andere mannentaal : «De Walen te 
Brussel en een zeer grote meerderheid 
van frankotonen eisen eenzelfde onder
wijs als dat van de franstalige gemeen
schap van België met namf de afschaf
fing van het verplicht onderwijs van 
een tweede taal in het lager onderwijs, 
en de vrije keuze van de tweede taal in 
het middelbaar onderwijs ! >• 

Waarom konden de vlaamse onder-
aandelaars ook zo niet spreken m 
nlaats van nogmaals door de knieën te 
gaan en de vlaamse kinderen van de 
hoofdstad te misbruiken als rui lmunt 
voor het bekomen var andere denk
beeldige toegevingen. Is het zó dat de 
C.V.P. het doet ? 

M.v d B. 
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De franse kiesstrijd is na een korte, betrekkelijke pauze van zich herstellende orde, 
begonnen in een nieuwe sfeer van geweld die deze week de nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken (een man van het centrum) ertoe noopte, alle betogingen te ver
bieden. De barrikaden waren opnieuw verschenen in het Quartier Latin, nadat de 
dood van een 18-jarig student bekend geraakte. De dood van twee stakende arbeiders 
hit.ste de gemoederen nog meer op. De stakingsbeweging, die behalve in de grote on
dernemingen, aan het wegebben was, kreeg er nieuw voedsel door. Opnieuw dreigde 
ze van sociale faktor politieke faktor te worden. 
Andere verrassingen ontbraken evenmin : de (korte) terugkeer van Bidault Iaat ver
moeden dat de GauIIe o.a. door middel van een eventuele amnestie aan zijn rechtse 
tegenstanders en-tloor geflirt met het centrum zijn kiezersaantal zo hoog mogelijk 
wenst op te drijven. De sfeer van geweld is een ander element, dat hij misschien doel
bewust uitspeelt, om alle niet- en anti-kommunisfen ondir « /ijn » (licoloie oii de 
Marseillaise te verenigen. 
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GEWELDRONDEN 
Het feit dat het meest opstandige ge

deelte \»n het frans elektoraat, de jeugd, 
niet in volle omvang zal vertegenwoor
digd /.ijn is een andere zet van de {ianlle 
via een besluit van de staatsraad. De sinds 
vorige verkiezingen 21 jaar geworden 
k:ezers werden inderdaad niet ingeschre
ven in (Ie kiezerslijsten. Dat deze zet 
trouwens niet voor tijd komt moge blij
ken uit (Ie tweede oproergoll in liei pa-
rijse O'i'ii'iiei" l-atin, die aanleiding gaf 
tot kleine veldslagen in regel, met hon
derden opleidingen en talrijke gewonden. 
Meer en meer begint de publieke opinie 
echter de studenten als spelbrekers te be
schouwen, nu de onderhandelingen lus
sen (Ie alsnog stakende arbeiders in de 
ba/isbedrijvcn (auto, radio en metaalnij
verheid) een soepeler verloop kennen. 
Men lette er wel op dat zowel links als 
rechts het studentengeweld met wantrou
wen gadeslaan. 

Ondanks de drie doden der laatste da
gen, de \ele gewonden en de nieuwe ze
nuwachtige sfeer bleek het dat de franse 
regering deze keer beter gewapend was 
om het hoofd te bieden aan deze geweld-
opflakkering. De door de kommunistische 
vakbond bevolen proteststaking van 1 uur 
bleek meer stoom afblazen dal wat an
ders te zijn. 

ZWAAIEN MET TRICOLORE 
De kommunistische partij heeft tijdens 

de anarchistische toestand niet goed ge

weten op welk been te dansen. Ook deze 
week bleek ze weinig ingenomen mei het 
nieuwe sliideiilenopi-oer in hel Ou.irlier 
Laliii : /e beschouwt de studentenleidei's 
idie \du hun antikommunisme geen ge
heim maken) als trotzkisten en anarchis
ten, l 'iteraard neemt ze een andere trou
wens toch ook voorzichtige houding aan 
tegenoxer de arbeiders, van wie er vele 
nn:; sleeiis sl.iaklen in de grote bazison-
dei'nemingen. 

De verkiezingstaktiek \an de franse 
komnuinisten gebruikt echter nu ook (Ie 
nationale simboliek : tricolore en Mar
seillaise werden in het elektoraal arse
naal opgenomen, net zoals dat bij de gaul
listen gebeurt. De franse kommunisten 
willen blijkbaar beklemtonen dat ze net 
zulke goede Fransen zijn als de anderen. 
Of ze daarmee passend de aanval van de 
GauIIe pareren is een andere vraag, want 
met de overname van deze simbolen iden
tificeren ze zich toch min of lueer met de 
sfeer van het gaullistisch establishment. 

TUSSEN TWEE STOELEN 
De gematigd linkse partijen en het cen

trum dreigen tussen twee stoelen te ge
raken. De taktiek van de Gaulle is er dui
delijk op gericht zoveel mogelijk recht-
sen en cenlrummensen onder zijn vlag te 
.scharen. Zelfs een Tixier-Vignancourt 
raadt nu zijn (weinig talrijke) volgelin
gen aan, de Gaulle te steunen, wat hem 
een scheuring in zijn beweging bezorgde. 

— een hele generatie — heeft Amerika 
zich als het ware garant gesteld voor de 
politiek van kollektieve veiligheid, doch 
ingevolge gewijzigde omstan(lighe(len en 
machtsverhoudingen (opkomst van Rus
land als wereldmacht en de teleuigang 
van Europa als wereldmacht) is Ame
rika in een eskalatie terecht gekomen 
die het van komfortabel garant tot veel 
geplaagde wereldgendarm heeft ge
maakt. Dat maakt dat men vandaag niet 
meer \oor het isolationisme kan opko
men zoals men dat vroeger deed, de 
voorwaarden /iin immers de /.elfde niet 
meer. 
Toch zijn er nu weer simptomen die op 
een sterk heimwee naar de periode van 
v(')ór 1914 wijzen. Zopas weigerde de 
senaatskonnnissie voor buitenlandse za
ken een krediet van 340 miljoen dollar 
toe te staan aan de Wereldonlwikke-
lingsbank en aan de Aziatische Bank 
voor Ontwikkelingshulp. Als aignment 
konden de senatoren geen politieke of 
militaire argumenten inroepen, doch 
wel financiële : bet hoofdargument 
luidde dat de Verenigde Staten tans 
eerst en vooral aandacht aan de sane
ring van hun betalingsbalans moeten 
schenken en dat deze sanering niet mo
gelijk is (gezien de blijvende druk van 
de 'Vietnamoorlog en de dringende be
hoefte aan kredieten voor de verwezen
lijking der sociale integratie) zolang 
« de U.S..\. voor Sinterklaas spelen zon-

Zijn voorwaarde (anincstie voor Salan en 
de O.A.S.-leiders) zou trouwens een ver
traging \:>n deze operatic kunnen tot ge
volg hebben. De GauIIe is er anders de 
man niet n.i.ii'. /K li aan zulke bijkomstig
heden te storen. Hij moet er in slagen de 
I-ransen ervan te overtuigen, dat er 
slechts keuze is tussen hem en het kom-
numisme. Of deze wit-zwarte tegenstel

ling er in zal gaan is een andere vraag, 
al is het zo dat de verdeeldheid der link> 
se partijen (niet alleen tegenover de kom
munisten, die zelf afkerig staan tegen, 
over een koalitie en-eveneens liever zo
veel mogelijk kiezers op hun lijsten zien 
stemmen, altans in de eerste ronde), en 
de tweede geweldronde in zijn kaart kun
nen spelen. 

ZUCHT NAi 
AF: 

De oorlog in Vietnam heeft de ameri-
kaanse openbare mening een graad van 
weerzin voor deze oorlog bijgebracht, 
die zich tans uit in fle kiesstrijd om het 
prezidentscbap. Deze oorlog is in de 
Verenigde Staten niet populair wat nog 
steeds niet wil zeggen dat de meerder
heid van het amerikaanse volk gewon
nen is voor terugtrekking zonder meer. 
Men schijnt het in principe wel eens te 
zijn, dat Amerika op de een of andere 
manier zich ui| het Vietnamese wespen
nest zou moeten terugtrekken, doch dan 
op een eervolle manier. De kwestie is 
veel n)eer geworden : welke prijs kun
nen wij, Amerikanen, van Xoord-Viet-
nam (en de Vietkong, zonder dat deze 
uitdi-ukkelijk woidt vermeld) eisen op
dat wij ons uit Vietnam zouden terug
trekken resp. zouden tevreden stellen 
met een modus vivendi. 

Wijlen Robert Kennedy bepleitte een 
dergelijke losmakingspoliliek evenals 
zijn demokrafische rivaal senator Mac 
(earthy, die tans de strijd tegen Hum
phrey alleen voortzet, doch ze gingen 
\an totaal verschillende vertrekpunten 
uit. Robert Kennedy heeft in geen enke
le van zijn uitspraken laten doorsche
meren dat Amci'ika zich in een soort 
« splendid isolation » moest terugtrek
ken. Hij was integendeel voorstan(ïer 
\an het huidige amerikaans politiek en
gagement in de wereld, net als .Tohnson 
en net als zijn broer. Sinds dertig jaar 

ZUCHT NAAR 
AFZONDERING 

De hel brak los te Saigon, n'ciar de Vietkong de Amerikanen en Ztadvietnamese 
troepen in hun eigen burcht de kont role betwist. Op het ogenblik van de 
ainerikaans-vielnamese besprekingen te Parijs en van het vertrek van Westmo 
reland als amerikaans opperbevelhebber blijkt meer dan ooit dat Amerika in 
deze « aparte oorlog » utilitair gesproken aan het kortste eind dreigt te trekken 

DEZE WEEK IN DE WERELD 
• Bloedig treffen tussen ordestri jdkrachfen en stakers in Peugeot-fabrieken tt 

Sochaux-Béliard eist twee doden. 
Dood van 18-jarige student lokt nieuw oproer in Quartier Latin uit. 

• R.F. Kennedy na talrijk bijgewoonde uitvaartmis te New York op Arlington bij 
Washington bijgezet. Edward Kennedy weigert aanbod van Humphrey, diem 
running-mate (vice-prezidentschap) te zijn. 

• James Barl Ray. vermoedelijke moordenaar van M.L. King te Londen aangehouden 
• Tito keurt door zuidslavische studenten geëiste hervormingen goed tegen de op

vatting van konservatieve partijkaders in. Wegens ekonomische moeilijkheden 
vraagt Praag een lening \an 2.> miljard bfr. te Moskou aan. 

der daarvoor ook maar één woord van 
dank te oogsten ». Het zelfde argument 
werd ingeroepen toen ook een krediet 
aan Peru werd geschrapt, met als bij
komend verwijt, dat Peru, wilde het ge
holpen woj'den dan maar geen « luxe-
uitga\cn » zoals voor de aankoop van 
Mii-age-\ liegtuigen aan Frankrijk moest 
doen. Toen op dit standpunt werd ge
reageerd met de vraag, of Amerika dan 
zijn inlcrventicrecht in de wereld moest 
prijsgeven, luidde de rejiliek van de 
kommissie : we willen helemaal niet 
meer tussen beide komen, we hebben er 
genoeg van. 

Ken negatief standpunt waai'voor 
nochtans wel een zeker begrip is op te 
bi-engen. gedachtig het « Yankee go 
home »-k()m])leks dat zich van heel wat 
volkeren heeft meester gemaakt, doch 
waarbij de Ameiikanen « vergeten » dat 
hun hulp maar al te vaak vergezeld gaat 
met politieke voorwaarden en niet het 
minst luet de konkurrenticle ondermij
ning \an de belrokken ekonomische 
stelsels (cfr. de sinds het boek van J..I. 
Ser\ an-Schreibcr benichfc amerikaanse 
uitdaging) 

Figejiaardig genoeg gaat deze alsnog 
niet algemene en zeker lang nog niet of
ficiële neiging naar een nieuw ameri
kaans izolationisme, waarvan de tegen 
hanger niet-interventionisme heet, ge
paard met een toenemende afkeer tegen 
de interventionistische neigingen van de 
federale regering ten opzichte van de 
deelstaten. Waar MacGarthy aan Robert 
Kennedy verweet inzake Vietnam een 
goedkoop elektoraal sukses na te stre
ven, doch in al.gmeen politiek verband 
princieploos te zijn, bekent MacGarthy 
zich tot een soort neo-isolationisme en 
bepleit hij de oprichting van een mo
derne, konservatieve partij, die op 
sociaal-ekononiisch vlak vooruitstrevend 
is. Het is niet.s nieuws en in dit verband 

hoeft MacCarthy zich zeker niet tot de 
originele denkers te rekenen. Een twee
de verwijt was de centralistLsche nei
gingen van de Kennedy's tegenover de 
« provincialistische praktijk » van Mac 
(earthy, die daarbij in het gezelschap 
verzeilt van niemand minder dan zijn 
republikeinse rivalen Nixon en Rocke
feller. Deze laatsten zijn evenals sena
tor Fullbright van oordeel dat de eisen 
van de buitenlandse politiek de centrale 
macht te Washington al te sterk aan
zetten, de gehele amerikaanse staats-
huishouding in te schakelen ten nadele 
van de eigen, binnenlandse « provin
ciale » belangen. Hieruit volgt, dat neo-
isolationisme en binnenlands a-inter-
ventionisme nauw met mekaar verbon 
den zijn. 

Men zon daaruit het besluit kunnen 
trekken dat naarmate de federale in 
richting in de U.S.A. soepeler zou wer
ken het isolationisme zijn kansen zon 
zien stijgen. 

Zo eenvoudig is het nu echter ook 
weer niet, want Amerika kan zich van
daag een nieuwe isolationistische weel
de niet veroorloven. De strijd om de 
beheersing van de zogenaanide derde 
wereld laat dit niet toe. (ïeen enkele 
isolationist kan immers het bestaan van 
konkurrent Rusland en van de poten
tiële konkurrent China loochenen. Het 
zou best kunnen dat dergelijke verkla 
ringen dan evenzeer (doch principiëler 
beter gefundeerd en geformuleerd dan 
de nogal vage voorstellen van wijlen 
Kennedy) uit te leggen zijn als elekto 
rale .spekulaties zonder dat men even 
wel een herziening van de huidige ame 
rikaanse politiek hoeft uit te sluiten. Zo 
veel is intussen zeker dat Amerika niet 
langer voor blinde Sinterklaas kan spe
len en dat de ontwikkelingshulp aan een 
nauwkeuriger onderzoek vooraf zal on 
derworpen worden, wie de strijd om 
het Witte Huis ook wint. 
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MISLUKTE DENKERS ? 

Opvallend was he t hoe t i j 
dens de studentenrevolte te 
Par i j s de suksesnjke en lei
dinggevende denkers m ge
breke bleven Raymond Aron, 
de grote socioloog en inder
daad mei kwaal dige loernalist, 
gaf in de «Figaro • aan zijn 
lezers eenvoudigweg de raad 
«Alexis de Tocqueville te her
lezen (1805-1859) » De auteur 
naar wie hij verwees is en 
blijft lezenswaard, maar als 
raad m een revolutionaire toe
s tand IS het toch maai mager . 
Athusser, die een nieuwe inter
pre ta t ie van Marx heeft ge
bracht, lag m het hospitaal 
m e t een . zenuwinzinking En 
Sar t r e ' Sar t re legde samenge
va t volgende verklar ing af : 
« G I J stelt u tevreden met te 
ontkennen en te vernietigen, 
zonder iets anders voor te stel
len Doe zo voort, gij hebt 
gelijk ' » 

OUD EN NIEUW 
Tijdens de stakingsperiode 

in Frankr i jk en vooral in 
P a n j s kwam de oude fiets 
t e rug op de weg De aankopen 
overtroffen alle verwachtingen 

Het in 1945 gebouwde bnt';e vUegdekschip « Leviathan y weid nooit in dienst genomen Het 
verliet tans voor het eerst zijn hgplaats te Portsmouth, om te stevenen naar.... de schrootwerf 

Oh, zotheid der defensie uitgaven ! 

DR. JENNY 
De ilaamse dagbladpen heeft praktisch 

met geen ucAjid geuag gemaakt x'an de vei 
kiezingsiutslngen in Zuid Inol, een drr 
< hot points > van de europese politiek Dit 
is een ernstige leemte die eens te meei be 
xoijst, dal het dagbladwezen in hoofdtaak 
dnjft op de nieiiusveistiekking dooi de 
grote iritei nationale persagentschappen en 
dat in de dagbladjoernahstiek de eigen in
formatie, het eigen onderzoek steeds min
der en minder aan bod komen. Want Zuid 
Tir\}l IS toch een zaak die m Vlaandere i 
heel wat belangstelling geniet en overigens 
is aan de Italiaanse verkiezingen toch zo
veel plaatsruimte besteed, dat daaibtj hel 
zuid-tirools aspekt gerust aan bod had kun 
nen komen 

Voor veel van onze lezers zal het dan 
ook nog nieuws tn de echte zin van het 
woord zijn, dat de Sudtiroler Volkspart''i 
(SVP) bi) de recente verkiezingen een 
zeer grote oveiiLinmng heeft gelAoekt Dt 
SVP die tn de (nochtans ook dooi veel 
Italiaanse nigeivckenen bruoonde) duits 
spiekende gebieden een meer der heid'iparti] 
is, heeft haar hoog ten honderd nog met 
een paar pei cent ages neten op te drijven 
en totalizeert tans piaktisch het totaal dri 
zuidtuoolse stemmen Vc\)r het eerst sinds 
1948 IS de SVP vooruitgegaan en wel m 
dergelijke mate, dat ze niet alleen de vroe-
geie (lichte) terriggann inhep maar dat re 
sterker is dan ooit O er rli xolksntl 'n 
Zuid Tirol kan niemand zich nog bcgooche 
lingen maken men wil beneden de Bren
ner de eigen taal, de eigen kuituur besriier 
me?! door zelfbestuur of leiiis.he<r naar 
Ooslenrijl \h T lanms rial ininl lm iri-
heugt liet ons ten zeerste dat een i%ilks 
nationale pailij die zich inzet voor een 
minderheid zo'n op irnbarerrd siikscs 
oogstte 

De overuininng ,ian de S \ 1 I II trd 
waarnemers veihnnsd Men vis n luui ge 
zuoori ^ lil lil il lil dl ze partij v < l d meer
derheid dei Zuid Firolers bleef x'erlegen 
zvoordigen, doch dat die meerderheid xai 
verkiezing tot verkiezing xierd aangikrraand 
Men veixiachtle zelfs dat dr teru^nanii dit 
ma/il r^iolii dan ooit h ' i ii oii / i t i i 
vele kanten xverd gemind en ninspild dut 
de jeugd zich afkeerde uu il SVP die 
uitgegioeid heette 1/ ju lo < i liihhsli 
ment » dat de jon 111 ii iili ni I meer 
konden geestdrijtis, maken vooi eti < i ^ 
X ollisiintionnli' -aak en dal — oor o i r 
een i i li^ iilli ninlii I on hesliiiiii — (' 
nieinisl i u ii hihln n hm j)>lilul hi l 
elder s oiuli n ^iiiin ' i iii 

D I j OOI j) Ini^i n in ili jiihilal ip 

dl oiilrouxv der jeugd lov de volksriatio-
nale zaak hadden voor gevolg dat, onder 
leiding van dr. Jenny, een zuid tuoolse so
cialistische pailij (SrP) weid opgelicht. 
De Oostenrijkse Aiciahstische paritj steun
de dit maneiweij uaarian ze ten eerste c ' i 
gunstige neerslag in eigen land verwachtte 
en vervolgens een sleuteljjoMte bij de Ita
liaans OQSlenrijkse ondei handelingen Geld 
noch moeite weid gespaaid om de partij 
Op de been te helften en tijdens de verkie
zingskampanje bleek, dat de S F P over aan
zienlijke middelen kon beschikken De ver-
itaifitiiiii tl as dan ook dat de uitslag 
schitterend zou zijn en dat de SVP. haar 
meer der heidspozilie er zou bij inschieten. 

Hel leziiltaat bracftt de x'eirassing . xvaar 
de S V P met 139 000 stemmen een ruk 
omlfcog deed, moest de S F P vrede nemen 
met y 500 stemmen hetzij nauuelijks 3 t. h. 
van het zuidtirools kiezei}korf)S Het expe-
1 intent fenny eindigde in een katastrofale 
neder laag ' 

Deze uitstag ts om meer dan één reden 
merkuaardtg Ten eeiste heeft de socialis
tische splijtpartij niet eens de zuidtiroolse 
socialisten — die stellig méér dan 3 t h 
van de bexiolking vertegernioordigen — 
XI eten te gioepeien Het nationale motff 
IS sleiker gebleken dan het klem motief! 
Fn vervolgens is, uit een kritische ontle
ding van de uitslag, Kivet duidelijk gebleken 
dat ptaktisch de totaliteit dèi jeugd SVP. 
heeft gestemd het deel van het kiezeis-
koips, waatop de S F P had gespekuleerd, 
bleef voor de z'olle 100 t h de S V P. troiiiv. 

De %V P dankt dit sukses aan het feit 
dal Ij dl jongste jaren steeds meer en meer 
de taal en kuituur bazis verruimd heeft tot 
een geldige vizie vooi het geheel van de 
iraagstiikkcn — idirci^ii jierr de sociaal eko-
iioDinilit il h in /iiid Fnol en tn 
< 'I Hel nidlirools x'olksna 
I » ont teizeike dezelfde ten-
el i ii I I ni Vlaandeien, tn Bielanje, 
II 11 i I nil I I hl IS 

Jen * UI I iniilbe nier king Na 
onilii oei 1)1 il hl I ii ersloips van dr, 
feni \ j II lij tn oiii^role meerderheid t" 
bi I I lilt socialisten maar uit men 

sin dn — niiislal op louter persoonlijke 
gronden — iii di loop der jaren overhoop 
iiniin otiiinli mil dr S T I' een negati 
Li lil iliil ons heiinn tl aan hi j^anlde sph]l 
11 j> 1 nu nil II in on i ^ i I I n I i i 
In /nul liiol nel nis liiti ojj ni^nlnisiir 
hom I nun sim Jiotilitk Fn ooi soeinlis 
I I lil isli jilanls het 

I 11 lil II II hooi I Ie ijn 
A \ I OJ / A O 

en spoedig waren heel wat 
handelaars uitverkocht Waar 
de auto bleef steken bij gebrek 
aan benzine, moesten de oude 
benen en de oude fiets het 
maar doen Toen het gevaar 
groter werd dat ook de dagbla
den en weekbladen zouden 
ophouden te verschijnen en 
met het onderbreken van de 
elektrische stroom moest gere
kend worden, begon een jacht 
op transistortoestellen en de 
bijbehorende batterijen Ook 
hier kwam spoedig het einde 
in het zicht. Maar fiets én 
vooral transistor hebben in de 
knzis hun rol gespeeld 

PARIJSE CHINEZEN 
Over de invloeden die op de 

franse studenten hebben inge
werkt zullen nog veel en nog 
lang vragen worden gesteld 
Herber t Marcuse werd nog 
me t in het Frans vertaald en 
bijgevolg is hij aan de franse 
universiteiten praktisch onbe-

Uil 
{ 

kend De meest ekstremistischft 
gï oepen worden « Chinezen » 
genoemd Dat betekent alleen 
dat ZIJ uiterst links zijn De 
dogma's zijn • het totaal afwij-
ze 1 van het kapitalisme en van 
het simbool hiervan, de Vere
nigde Staten Sommigen zijn 
louter anarchistisch Een oude
re student meende in elk geval 
dat het voornamelijk de inter
nationale invloeden zijn ge
weest die zich deden gelden. 
Terwijl de regering alleen nog 
sprak over nationale grootheid, 
ging de belangstelling van de 
jongeren uitsluitend naar 
Castio of de Vietkong-soldaten 
en ZIJ ergerden zich omdat zij 
geen deel konden nemen aan 
de strijd tegen het imperialis
me, tegen de schaamteloze 
voorspoed van de gevestigde 
machten 

IVAN AGAYANTS 
Ergens in de Sovjetunie 

stieif op 57-jarige ouderdom de 
generaal-majoor Ivan Aga-
yants, een zeer hoog geplaatste 
figuur m de Sovjetspionage-
diensten en m de KGB 
(Staatsveiligheid) Met nog 
twee even hoog geplaatsten 
leidde hij de eerste afdeling 
van de KGB, buitenlandse 
spionage, en hij was veiant-
woordebjk voor het spionnen-
net dat zo pas door de Frans
man Thyraud de Vosjoli 
beschreven werd (de sovjet-
spion in de franse regering). 
Doodsoorzaak bleef onbekend; 
waarschijnlijk was hij te ge
voelig van hart om deze mis
lukking te kunnen overleven. 

ZONDER PROTEST 
In de «Manhat tan s Parke-

Bernet Galleries» werd on
langs de «Krupp-diamant» ver
kocht Alfued Krupp gaf die 
vele jaren geleden aan zijn 
vrouw Vera Uiteraarc een 
« kapitalistisch schandaal » zo
iets 

Dfc « Ki upp-diamant » werd 
nu voor 305 000 d o l l a r s 
(15 025 000 fr) gekocht door 
Richard Burton als geschenk 
voor Elisabeth Taylor Niet 
voor een speciale gelegenheid 
— zo maar Misschien komt 
het protest nog wel .. 

De Noord-Vietnamezen zitten al lang met alles «onder de 
grond» zo onbereikbaar mogelijk voor de anieiikaanse Iticht-
taids Zelfs hun burgerlijke en nnlitaiie hospitalen zijn 

« ondergedoken », 
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Er zijn weinig Vlamingen die Brussel een plaatsje in het hart gunnen... en met 
redenen. De olievlek, de anti-vlaamse kapitaalkoncentratie, de verfransingsmachine: 
— wat al niet toepasselijke en zeer pejoratief klinkende namen werden er voor 
Brussel al niet bedacht ? En toch, — de laatste verkiezingen hebben ons anders 
geleerd : drie rechtstreeks gekozenen bij de Volksunie, een onverwacht gezonde 
refleks bij de socialisten, een duidelijke nederlaag van de franstalige C.V.P. en 
(hoe kan het ?) zelfs een boos woord van de vlaamse (nu ja) P.V.V. Al bii al toch 
het sprekend bewijs dat er in Brussel nog Vlamingen leven, heel wat zelfs... en 
dan nog Vlamingen die het allemaal niet zomaar laten gebeuren. Kortom, Brussel 
verdient meer dan ooit onze aandacht. Brussel heeft nu zelf bewezen dat wij er 
niet voor een fiktie vechten, dat de viaamse Brusselaars mee willen strijden voor 
hun zaak die deze van heel Vlaanderen is. 
Dus, vrienden, als wij met bitterheid in het hart boze woorden over Brussel zeg
gen .. laten wij het dan genuanceerd doen, zonder kwetsende veralgemeningen die 
de Vlamingen te Brussel nodeloos piin zouden doen (het leven is er voor hen al 
meer dan hard beledigend en diskriminerend genoeg). 
|p de overwinningsbetoqing van 26 mei te Antwerpen werd een spandoek meege
dragen « Brussel • 1.000 jaar vlaamse grond ». Dat was een hartveroverende span
doek met een wat weemoedig bijsmaakje. Want in die stad waar de grond vlaams 
is, is het sociale leven (de waarheid zien zoals ze is) praktisch eentalig Frans. En 
willlen wij die stad weer vlaams maken, dan is het nodig dat ook het sociale leven 
er weer vlaams wordt kortom, dat de vlaamse Brusselaar en de Vlaming er zich 
thuis kunnen voelen en er kunnen leven zoals dat in hun stad past. 

•^ «u 

COI^SGIENCEKLU 
EN 
JEUGDRADEN 

AKTIEVE VLAAMSE 

CONSCIEHCEKLUB 

Vooral \oor de brusselse jeugd is het 
franse uiterlijk van haar stad een erger
lijke /aak. De jeugd, dooigaans meei dan 
de ouderen, wil haai omgeving aktiei 
bele\en en doorleven, zij moet er kon-
taktpunten vinden en in een ongedwon
gen sfeer leeftijdgenoten kunnen ont
moeten om de hedendaagsheid geënga
geerd te kunnen ervaren. To t voor zeer 
koite tijd was dat voor de vlaamse jeugd 
te Brussel moeilijk, zoniet onmogelijk 
Nu kan het. 

Bijna toevallig oninioette ik kortelings 
twee jongeren die er (samen met ande
ren) wat aan gedaan hebben. Een van 
de bereikte lezultaten : de Constience-
klub in de kelders van do Graaf \dn 
Egmont (Van Piaetstiaat). 

Het begon een dik jaar geleden Een 
LVtal jongeien, vooral iniiiatielnemers 
uit Jette en Andeilecht, togen aan het 
ue ik en begin apul 19(37 was de klub 
ei, twee maanden later reeds werd het 
duizendste lid ingeschieven en niet eens 
een ]aar later teide vooizitter Rik Van 
Hemelrijck 2 100 jonge Vlamingen die 
kleui bekend hadden en rezojuut kozen 
voor vlaamse ontspanning te Biussel. 

Toen de Conscienceklub met een reus
achtige kleinkunstav'ond in de Magda 
lenazaal haar eenjarig bestaan vierde, 
schreef de vice goeverneur van Jirabant 
L. Cappuyns (misschien hoofdzakelijk 
in zijn funktie van regeiingskommissa-
ris voor de hoofdstad van het rijk) zeer 
treffend over de bedoeling van de klub . 
V De inrichters hebben begrepen dat in 
een moderne, kosmopolitische grootstad 
de jeugd — meer dan waar ergens ook 
— nood heeft ^aan een eigen tehuis, 
waar ze in haar eigen taal zeer vrucht
bare kontakten kan leggen en het nutti
ge aan het aangename kan paren. De 
jeugd heeft immers behoefte aan kul 
tuur, en die wordt haar hier luimsthoofs 
geboden, maar evenzeer aan gezonde 
ontspanning en daaraan fniibreekt liet 
hier ook met ». 

Wie kan er te Brussel lid woiden van 
de Conscienceklub? Eigenlijk elke bius-
selse jongere Vijftig frank lidgeld voor 
een heel jaar is geen onoverkomelijke 
hindeipaal Ook wordt er geen rekening 
gehouden met politieke of- religieuzc 
oveituigingen — wel moet het kandi 
daat-lid getuigenis afleggen van neder-
landsvoelendheid. Dus moet hij bij in
schrijving een in het iSedeilands opge

stelde identiteitskaalt kunnen \ooileg-
gen. Dat kan toch geen probleem zijn, 
zal de niet-brusselse Vlaming opperen. 
De Brusselaars weten het anders : in een 
stad waar zelfs de pailijvoorzitter van de 
Volksunie Francois moet heten, is het 
soms wel een probleem. Een nedei lands
talige identiteitskaart moet, ondanks 
administratieve perikelen, geëist worden. 
En zo zijn er tientallen leden van de 
Conscienceklub die, alvorens lid te wor
den, eerst bij de dienst bevolking van 
hun gemeente de vuist op tafel hebben 
moeten leggen. Dat zijn dan politieke 
rezultaten van de klub. 

Daarenboven telt de klub ook buiten
landers die Brussel als woonplaats geko
zen hebben (10 Nederlanders, 7 Engel
sen, 1 Algerijn, 1 Ambonees en 2 Ita
lianen). Al deze mensen spreken Neder
lands, n a a r dat ze het met hun liefde 
voor de nedeilandse taal echt ernstig 
menen hebben ze moeten bewijzen door 
hun vieeindcluigenpas in het Neder
lands te laten opstellen (eir wij kunnen 
ons best indenken dal de ambtenaar 
van oasis francophone M el even heel 
vreemd zal opgekeken hebben, wanneer 
die \ lgerijn voor hem stond te verkla-
len dat het nu schoon genoeg was ge-

TE B 

ZEKERHEII 

DE 
weest met z'n franstalige identiteits
kaart . 

De grote verdienste van de Conscien
ceklub is dat zij een aktief ontmoetings
pun t van de vlaamse jongeren uit de 
agglomeratie is (dat daaraan een enorme 
behoefte bestond, bewijst het schier on
middellijk bereikte hoge ledental). Als 
ontmoetingspunt is zij trouwens wellicht 
de meest demokratische jeugdorganizatie 
van het brusselse : een ministerszoon, 
universitairen, arbeiders, bedienden, enz, 
ontmoeten elkaar nagenoeg wekelijks. 
Immers, het lidmaatschap impliceert een 
verplichte regelmatige aanwezigheid bij 
de ontspanningsavonden (elke zaterdag
en zondagavond). 

Als vlaams alternatief in het brusselse 
uitgangsleven voor de jeugd heeft de 
klub dus haar sporen veidiend (de juke 
box is up-to-daie, de prijzen matig, het 
publiek talrijk en entoeziast). Eén ding 
ontbreekt er o.a., en de mogelijkheden 
om eraan te verhelpen zijn legio. Haar 
kulturele aktie beperkt zich, hopelijk 
voorlopig, tot de ' ontspanning. En al 
worden er in klubverband al eens toneel
voorstellingen bezocht, toch kan de kul
turele werking dieper gaan. Met een 
dergelijk potentieel aan belangstelling 
moet het voor de Conscienceklub moge
lijk zijn om b.v. met sukses voordrach
ten, een boekenbeurs, tentoonstellingen, 
poëzie avonden, enz. te organizer en. 

Ook daaraan heeft de nedeilandstalige 
jeugd te Brussel behoefte en de naam 
van de man die zijn volk leerde lezen 
moet toch ook op het vlak van de wat 
ernstigere kui tuur inspirerend wei ken. 

O p 6 april 1968 weid in de Magdale-
nazaal de avond ci Een jaar Conscience
klub » gehouden. Blonde Annemie Cop-
pictcrs fiadio-omroepster studio Biabant 
en medewerkster aan de werelduilzen-
di«gen van de BRT) stelde achiercen-
volgens voor : de vendeliers van Opwijk, 
Miek en Roel (met begeleider vutuoos 
Roland natuuilijk) en als nedeiland'-e 
gastvedette Boudewijn de Gioot. In de 

^ 

file:///ooileg
file:///lgerijn


mè 13 

n Vlaanderen 

SE JEUGD 

BRUSSEL 

EID VOOR 

'OEKOMST 
eits-

ien-
ngs-

de 
rme 
on-
Als ^ 
icht 
atie 
)on, 
enz, 
ijks. 
een 
bij 

dag-

ielse 
de 

uke 
het 

ling 
den 
laar 
•lijk 

al 
leel-
kul-
een 
ling 
oge-
ach-
?en, 

lige 
lara 
•zen 
wat 
sn. 
lale-
nce- > 
;op- il 
)ant 1 
len- Il 
een- < 
/ijk, J 
lOOS 

ld se 
i de 

zaal de volksvertegenwoordigejrs Coppie-
ters en Anciaux, senator Lode Clacs 
(waar bleven de andere partijen die 
Brussel niet loslaten ?) en meer dan 
2.000 entoeziaste aanwezigen die over de 
boistweringen hingen, tot op de podium-
trappen zaten en langs de muien zelfs 
op eikaars schouders stonden. Toen Bou-
dewijns « Land van Maas en Waal » 
door iedereen meegezongen werd, vrees
de de zaaldirekteur zelfs voor baisten in 

de gewelven en getuigde dat in zijn zaal 
nog nooit zoveel volk bij elkaar was ge
weest, de FDF-meetings ten spijt. 

Kortom, in de geschiedenis van het 
Vlaamse ontspanningsleven te Brussel is 
de Conscienceklub niet meer weg te den
ken. Maar ook op het politieke vlak 
speelde zij haar rol naar behoren... 

JEUGDRADEN EN POLITIEK 
In febiuari 1968 besloten de vroede 

vaadren van Jette over te gaan tot het 
oprichten van een gemeentelijke''jeugd-
raad. Aan d u lofwaardige initiatief zat 
echter een reukje, want de stemgerech
tigde jongeren (van 17 tot 30 jaar), even
als de verenigingen die eventueel kandi
daten wilden voorstellen, werden pas een 
week van te voren over de beslissing in
gelicht. Er werd duidelijk gespekuleerd 
om aldus bepaalde, reeds lang bestaan
de (en ongetwijfeld vooraf op de hoogte 
gebrachte, niet vlaamse) verenigingen de 
mecideihcid te geven. André Monleyne, 
een van de eeiste initiatiefnemeis van de 
Conscienceklub, dacht er echter anders 
over. 

In een minimum van tijd kon hij 8 
Conscienceklubleden oveituigen oin zich 

kandidaat te stellen, de propaganda ma
chine werkte enkele avonden... en de 8 
leden werden gekozen. Dit betekende S 
overtuigde Vlamingen tussen de dertien 
verkozenen. Dus een totale misrekening 
van de gemeentelijke potentaten die in 
het tegenoffensief gingen. De vlaamse ge 
kozenen werden onder druk gezet :;n 
zelfs dreigde men met gerechterlijke ver
volging. 

De Conscienceklub, die vooiaf een pa
ritaire vertegenwoordiging van neder-
lands en franssprekenden had voorge
steld (wat hooghartig geweigerd werd), 
bleet nochtans op haar stuk. Er werd 
geen enkele plaats afgestaan en toen na
derhand nog 2 franstalige leden gekoöp-
teerd werden bleef de volstrekte meer
derheid (8 tegen 7) voor de Vlamingen. 
Men kan natuurlijk twijfelen aan de po
litieke macht van zon jeugdraad en me
nen dat een dergelijke overwinning ie 
Biussel een slag in het water is. Het kan 
zijn, het zal aan de jeugdraad zelf lig
gen. Er bestaan konkiete plannen om 
het St. PieteiskoUege te Jette volledig te 
verfransen : ligt hier geen politieke op
dracht voor de Vlamingen (met meer
dei heid) in de jeugdraad? 

Andere feiten die in de Conscience
klub verder gaan dan een juke box met 
de Beatles, Boudewijn de Groot, the 
Roll ing Stones en Miei Cools. Tijdens 
de januari revolte voor de oveiheveling 
van L e m e n 1 lans hingen de muiirkran 
ten tot in de klubkelder en vanuit deze 
kelder weiden de briv>selse jeugdmani-
festatie» georganizeerd. Juist omwille 
van de vrije, pluralistische sfeer van de 
klub kon in de schoot van de klub een 
solidariteit bereikt woiden tussen de 
leerlingen van het vrije en het offi
ciële onderwijs. Deze solidaiiteit heelt in 
ruime mate b.'jgedragen tot het lukken 
van de jongeienbetogingen in het brus-
selse : niet alleen St Lukas, maar zelfs 
de beenhouwersschool DACOR van Van 
den Boe)nants himsell moest eiaan ge 
loven En dat de technische school kar
dinaal Mercier gesplitst werd. steekt 
de Conscienceklub als een door haar be 
vochten eteteken op de boist. 

Herman Depül en \ n d r é Montevne 
zijn met een beetje Hots op de le/ulta-
ten van de nog zo jonge Conscienceklub 
waai aan /e niet hart en ziel nieeweiken. 
Het piettigste \dn de khib en hun werk 
vmden zij de jonge, vuje en bieeddcn-
kende sfcei •' Geen veibiilcring nni on 
7e zoge/cgde mindeiheidspozitie D, zeg
gen ZIJ, « geen veistairmg ook. Iniegen 
deel WIJ nemen de vUalueit van heel het 
liedend,laagse jonge kven op en /uil n 
m Biussel hevMizen dat het jiiisi ih 
vLuuii-e jongtien /ijn die tii. t duhts t ii'j 
lum tijd stajn « Bc jcno.erc n van Jt' 
Conscienceklub Ixlci t i i jjict en \old<^e 
ning d,in hun weik ; u Wij geloven dat 

niemand ooit eerder bewezen heeft hoe 
groot en vitaal de vlaamse aanwezigheid 
in Brussel wel is; oordeel nu zelf. Een 
jeugdklub die een jaar bestaat en meer 
dan 2.000 leden telt, die politieke rezul-
taten heeft bevochten, die jongeien van 
alle overtuigingen verenigt in één gujot 
vlaams blok ». 

Eerlijk, zelfs als Antwerpenaai ben ik 
er wat stil van geworden Het is tenslot
te waar. Wij (en waaiom u niet le/ei?) 
besluiten ons zaterdags avondje uu eens 
wat meer in Brussel door te brengen. 

Tussen de Vlammgen van de Cons
cienceklub die wel geen hart ondei de 
riem nodig hebben, nuiai voor wie el
ke erkenning en simpatizeiende aanspo
ring toch wel welkom is. 

M C VAN BRUGGEN. 

FOTO LINKS 
Herman Depril (Andeilcdit) en An

dré Monleyne {]etle) zijn twee jonge 
Vlamingen die x<an Biwisel hun stad ge
maakt hebben, üe een zit m de konfek-
tiewereld, de andeie in het hanhwezen; 
beiden dus dicht genoeg bij de weike-
lijkheid om te welen waat het in Brus
sel werkelijk om gaat . de stad leefbaar 
houden en leefbaarder maken voor de 
vlaamse mens en vooial voor de vlaam
se jeugd. De ConscTenceklub doet dit, 
met een publiek sukses en met rezulta-
ten die boven de veiwachtijigen lagen. 
Zij beweren : « In Brussel is voo7 de 
Vlamingen alles mogelijk ». 

FOTO RECHTS ONDER 
De grote vedette van « Een jnai Cons

cienceklub n was Boudewijn De Groot, 
de nederlandse zangster die ons al meer 
dan eens veiklaaide : « Het is voor mij 
steeds enorm in Vlaandeten op te tre
den, je hebt er een geweldig konlakt met 
het publiek ». Dat was allans zo in de 
Magdalenazaai waai Inj de app'ausdief 
was en meteen het levende bewijs dat 
de Conscienceklub de dingen goed ziet 
en de biusselse Vlamingen uit hun ten
ten te lokken zijn meet dan het de uni-
taiie. palei nnhslischf polentattn be
lieft. 
FOTO RECHTS BOVEN 

Hoeit'el er voor de kleinkunstavond 
'•.•an de Conscienceklub geen nitnodigin-
g(ii rristuind weiden, icuien er tussen 
4e meer dan ticeeduizend aanwezigen 
tivee x'olksveiteg''nwoOidigeis en een se-
natot van de Volksunie, echtei geen par-
leinentslid vnn de andeie paitijen die 
liiussrl met los aten Dat de afuezigen 
ongelijk hadden lieejl )/ iiiaail afdoend 
hewezen In uelk^ paiU] zal in dr toe-
komst de p'iiiii van 'U x Iwiins üi usselse 
jeugd ttoiden i 
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Men kan het woord «mode » op verschillende manieren uitspreken. Dat 
hangt etvan af, hoe men er tegenover staat. We spieken niet van de mannen, 
want behalve de mode-ontwerpers hebben mannen niet zoveel belangstelling 
voor mode, een minderheid daargelaten. Mannen hebben zelfs licht de vrees, 
voor « verwijfd » versleten te worden wanneer ze belangstelling voor mode-ver
schijnselen — ook mannelijke — zonden vertonen. De moderne mannelijke 
jeugd schijnt daar tegenover wel anders te staan, te oordelen naar de intrede 
van heller en scherper geprononceerde kleuren in him mode. Maar 
het merendeel der mannen houdt het nog steeds veilig bij gnjs en neutraal. 

MOD 
Het woord mode kan droog klinken 

als 'n matematische formule in de mond 
van de kapiteins (niet altijd mannen !) 
van de mode-industrie, die er de klank 
van harde business-cijfers in leggen. 
Het khnkt als "een uitda jmg m de 
mond van sommige vrouwen, die de 
goedmenende, brave wereld zullen 
shockeren met een of ander ensemble, 
dat de kwezels de adem in de mond 
doet stokken Of poëtisch als een nieu
we bloem in de weide van de (verlo
ren ?) romantiek Mode kan ook pate-
tisch zijn, geschapen voor een speciaal 
type fatale vrouw, met dramatische 
kleuren als purper, rood of zwart en 
daarbij horende pluimen of bont (al 
dan niet kunstmatig en wasbaar). Er 
zijn vaklui voor wie mode slechts een 
berekening is, maar er zijn ook vaklui 
die mode als kreatieve schepping aan
zien — wat ze trouwens ook is — een 
levendig bestanddeel van de heden
daagse kunst, die van de ontwerpers 
een stevige tekenvaardigheid, kleuren-
gevoel en scheppende fantazie vereist. 
Ze plaatsen hun scheppingen in het 
kader van de beeldende kunsten (zoals 
te Venetië) in kontrast met oude rui
nes of op het drukste kruispun'. van de 
grootstad Hier komt de mannequin op 
de proppen, een hard beroep, dat niet 
altijd over rozen loopt, een echte trai
ning vereist en soms stalen zenuwen. 
Er komt routine aan te pas, maar ook 
feeling en persoonlijkheid. Je hebt het 
als mannequin of je hebt het niet. 

Mode khnkt anders te Parijs dan te 
Londen weer anders te Rome dan te 
New York weer verschillend te Mos
kou dan in Tokio. In Wenen is de mode 
koketter dan in Berlijn, in Florentiè is 
er altijd een stuk rennaissanct rond, in 
Londen draagt de mode in zich mee het 
protestelement van de hedendaagse 
generatie tegen de overgebleven 
levensvormen van het viktoriaanse 
tijdperk. 

Mode moet excentriek zijn, opnamen 
van mannequins die een «n ieuwe» 
mode lanceren, moeten excentriek zijn 
om «in te zijn, met excentrieke, vaak 
geforceerde houdingen en pozes, waar
bij je verzucht «Hoe zou ik het klaar 
spelen om zó naar kantoor te gaan of 
met zulk een hoed mijn man te verge
zellen ». Het is inderdaad een kwestie 
van moed, van smaak en onafhankelijk
heid, de man en de wereld te trotseren 
als gewone vrouw met een japon of een 
paar schoenen of een hoed, die hij met 
verschrikte ogen bekijkt de eerste kee»* 
dat je ermee voor de dag komt. Als h i 
dan het woord « mode » uitspreekt l i | t 
er een wereld van onbegrip en verbijs
tering in. Hij hoort vaak niet eens 
hoeveel vertedering er in dit zelfde 
woord ligt als wij het uitspreken, hoe
veel verlangen, hoeveel nostalgie hoe
veel naijver, hoeveel bewondering 

Pewondering voor de show, wier 
naam mode is. Het moet een gebeurte
nis zijn een modeshow te Venetië bij te 
wonen, de jaarlijkse show van het 
« Centro Internazionale delle Arti e del 
Costume» Het is een kunst en mode
show tegelijk, elk jaar met een bepaald 
tema : nu eens «duizend jaar goud
draad », dan weer « Stoffen en couture » 
of « fantazie in het kostuum en in de 

kuns t» Bij een eenmanstentoonstel-
ling Bernard Buffet kwam er een drie-
landenmodeshow (Frankrijk, Engeland 
en Italié) aan te pas. De mode wordt 
er gedanst door de beste italiaanse 
koreografische groepen, en soms groeit 
het woord mode er uit tot een echte 
opera, met patetische aksenten en nieu
we mode- en opera-montage-scheppin-
gen. Daar khnkt het woord mode 
koninklijk. 

Mode kan ook jazz betekenen, jazz 
m de lijn, met de allerbeste jazzbege-
leidmg en met experimentele film
voorstellingen. Mode is net als kunst 
een raadsel • een kern omhullen en sie
ren die mens heet. Mannen (en ook 
vrouwen) schudden lachend het hoofd 
bij het zien van een excentriek mode
snufje, maar de mode zelf wordt humor 
als op een show langgebaarde heren in 
sneeuwwitte nachthemden verschijnen 
naast mannequins die de slaapkamer
mode met boutiquemodeller 1968 lance
ren Dan is de cirkel gesloten en heeft 
Dame Mode alle facetten van het leven 
geinkarneerd. Is dat niet verrukkelijk ? 

ROEM LAAT ZICH BETALEN 
De amer ikaanse wereldkampioene 

kunbtschaalsen Peggy Fleming heeft bij 
een amer ikaanse televizie- en radio-on-
dei neming een baan aanvaard van 
kommenla t r ice . Ze beëindigde haar 
loopbaan als amateur t i jdens een op
t reden te New Jersey. Haa r gegaran
deerd jaarsalar is bedraagt 2 miljoen fr. 
Beroemdheid en aantrekkel i jkheid wor
den in Ameiika vet betaald. 

DEFiHiTIE 
Een E E G.-ambtenaar te Brussel 

omschreef een deskundigenkomilee als 
volgt : « Komitees %'an deskundigen be
staan voor de zeer ingewikkelde vraag
s tukken, die zonder deze komitees niet 
zouden bestaan ». 

WOUDFEE 
De wesldui tse minis ter van volksge

zondheid, mevr. Kate Strobel , heeft een 
onderzoek bevolen naar de schadeli jke 
u i twerking van uit laatgassen voor de 
dennebossen. P rompt bekwam ze de 
b i jnaam van « woudfee ». 

NONSENS 
Wie in het luxueuse hotel « Boule

vard » te P i e t o n a (Zuid-Afrika) de 
zogenaamde Christ ian Barnardsu i te 
wil be t rekken moet daarvoor 2.500 fr. 
per nacht betalen. Op de kamerdeu r 
en op de pap ie rmand pr i jkt het 
monogram « C.B. ». Om de herinne
ring aan de eerste a r t s die met sukses 
tot har toverplant ing overging en in 
deze kamer een nacht doorbracht , 
nog levendiger te maken kan de 

C.B.-vereerder, die deze suite be t rek t , 
voor het inslapen nog lezen in he t 
met de handtekening van de ch i rurg 
voorziene boek « De Har toverplant ing » 
waarvan hij de au teur is ofwel een 
langspeelplaat beluisteren met een op
name van het verslag over de tans be
roemde har topera t ie . Dr. Barnard is 
het met de naamgeving aan het appar
tement in kwestie eens... 

OUDERWETS ? 
Met een meerderheid op het randje 

(68 tegen 57) besloot de algemene ver
gadering van de schuttersvereniging 
«Coburger Schutzen» dat voortaan 
alleen « onbesproken personen van het 
manneli jk geslacht» lid mogen worden. 
Dit besluit werd gemotiveerd met he t 
argument, dat vrouwelijke leden de 
opmerkzaamheid van de mannel i jke 
leden tijdens de schietoefeningen zou
den afleiden Bovendien zijn vrouwen, 
steeds volgens de meerderheid der 
Coburger Schutzen «niet geschapen 
om bij feestelijke optochten gelijke 
t red te houden met de manneli jke 
leden »... 

Men zal wel dichter bij de waarheid 
zijn als men weet, dat de laatste als lid 
aanvaarde dame onlangs bij een wed
strijd alle Coburger Schutzen netjes uit 
de roos schoot... 

'«««KW' 

Knoop nou eens een touw vast aan de gedragingen van jongeren dw ten 
prijze « in » willen zijn : enerzijds (en gelukkig) gloeiend tegen het niilila 

anderzijds verhangen aan militaire uniformen en huzarenopsmuk /. 

allen 
isme, 

VROUWEN AAN 
DE TOP 

De dood van Robeit Fiancis Ken
nedy heeft ook de schijnwerper ge 
licht op zijn echtgenote Ethel, een 
sportieve vi\}nit>, die door de clan 
net als Jackie Kennedy lueid inge
schakeld tn de piopagandaniacliine. 
Ze blijkt de kumt te veislaan, op de 
bekende amerikaanse < ongedwon
gen > wijze met mensen van alleilei 
slag te kunnen omgaan. Als moeder 
van tien kinderen, waai van de oud
ste pas 16 ]aar is, en in venuachting 
1 an een elfde dioeg ze tevens steik 
bij tot hel imago van haar man, met 
wie ze het in Amerika zo tol de vet-
beelding spiekende hechte gezin 
voimde. Een gezin dat naar builen 
int het beeld verspietdde van kaïne-
laadschap, moderne opvattingen 
doch ook van de traditionele dege
lijkheid. Elhel Kennedy scheen nog 
ineei dan Jackie Kennedy tn het 
schema Ie passen van de moederknl-
tus, die m Ameitka tot een bijna ge
heiligde instelling is mtgegioeid en 
die meteen ook de macht van de 
vioxiiu tn de States veiklaait. 

Wat een veischü met ivonne de 
Caiille, de franse prezidentsvrouxu, 
van zvie men beweeit dat ze op haai 
aulokratische echtgenoot toch een 
bepaalde invloed uitoefent, die het 
puritanisme van het gaullistisch re
gime A>u verklaren (minder frivool 
Paiijs, zekeie remmen op de kul-
Itiurpolitiek enz.). Zij is een lipische 
veitegeiiivoordigsler van de fian%e 
hogere burgerij. Minder menselijk 
wellicht (maar kunnen we dat wel 
juist beoordelen?) dan wijlen me
vrouw Coty, eens een der beminne
lijkste gaslviouwen van liet Elysée. 

Men kan deze wouwen (slechts 
een paar vooi beelden worden hier 
veimeld) zekere eigenschappen niet 
ontkennen o.a. grote zelfbeheeising. 
Evenmin een giaad van ambitie, die 
een piikkel voor hun echtgeiXilen 
uitmaakt. Deze karaktereigenschap
pen lopen zoveel meer in de kijker 
naai mate ze mede hoger op de so
ciale laddei klimmen dan ontelbaie 
andere, naamloos blijvende mouwen, 
die minstens evenveel kwalileilsn 
hebben En fouten wel te verstaan, 
die men meer belicht bij de gewone 
VIouwen dan bij deze, die op hel po
dium staan en aan wie niemand de 
keerzijde van de medaille durft te 
tonen. Tenzij (misschien) hun echt
genoten. 



VALS OF E C H T : 

Het lijkt nog steeds een heksentoer, een vals kunstwerk van een echt te 
onderscheiden. Het proces Van Meegeren heeft ons duidelijk gemaakt, hoe 
betrekkelijk verklaringen en bewijsvoeringen van deskundigen waren en tot op 
heden is de kwestie van de valse Vermeers nog niet helemaal opgelost. Dat zal 
nu wel veranderen door de toepassing van een nieuwe metode, nl. het nagaan 
van de radio-aktiviteit in de pigmenten, waarin loodwit werd gebruikt. Vier 
amerikaanse geleerden hebben een sisteem uitgekiend, waardoor het mogelijk 
wordt met een tamelijk grote nauwkeurigheid de ouderdom van een schilderij 
te bepalen. 

Er komt een wetenschappelijke uit
eenzett ing aan te pas die vooral geba-
zeerd is op het bestaan van natuurl i jke 
radioaktieve stoffen en de wederzijdse 
beïnvloeding bij vermenging. Om het 
n ie t te ingewikkeld te maken zullen we 
t rachten deze vaststellingen samen te 
va t ten door er op te wijzen, dat radio-
en niet-radio-aktieve elementen in een 
bepaalde massa neiging hebben om 
naa r evenwicht te streven in een aan
vankeli jk onevenwichtige verhouding. 
Toegepast op het onderzoek van schil
deri jen komt de metode Keisch neer op 
he t verschil van radio-aktiviteit in de 
gedeelten waar loodwit werd gebruikt. 
Uit dit verschil kan met quasi-zeker-
heid de leeftijd van het onderzochte 
pigment en ui teraard van gans het 
schilderij worden bepaald. 

Deze metode laat dus niet toe, de 
Üuiste datum van het ontstaan van een 

werk te bepalen, echter wel met zeker
heid vast te stellen of een werk oud of 
n ieuw is. Tot nog toe slaagde men er 
niet altijd in door scheikundige ontle
ding vast te stellen of een oud of een 
als oud aangediend schilderij werkelijk 
autent iek was. Radiografische doorlich
t ing kon wel aan het licht brengen of 
er zich onder een bovenlaag eventueel 
geen ander schilderij bevond, dat als 
« d r a g e r » had dienst gedaan bij het 
vervaardigen van de tweede voorstel
ling. Maar ook dat bleek niet voldoende 
te zijn om met zekerheid uit te maken 
of men nu voor een echt of een vals 
schilderij stond, want er bestaan n u 
eenmaal werkwijzen waardoor men op 
kunstmatige wijze recente verfstoffen 
snel kan doen « verouderen ». De jaren
lange twist of de vervalser Han Van 
Meegeren al dan niet de auteur was 
van de beroemde «Emmaüsgangers» 

PLATENRUBRIEK-
DiE VIRTUOSE OBOE 

(Concert Hall • M 2.360 • 168 fr . ) . 

Vandaag bespiehcn we ttvee platen 
die « de virtuose hobo *, dat heet-
lijke instniment, in het bijzonder 
aan het woord laten. De kolA). hou
ten blaasinst} uinent met neten-
mondstuk, w uit het oosten als her-
dersfluit tot ons gekomen. Zijn ont
wikkeling heeft niet minder dan 40 
eeuwen geduurd : nan Mezapota-
mieis en Grieken (aiilos) tot de 
schalmei ah laatste i>ooigange). Rond 
1661 vet scheen de eeiste v(X)i kunst
muziek bestemde « hautbofs » (hoog 
klinkend hout) aan hel Hof van Lo-
dewtjk XIV, waai Lully ei handig 
gebtutk van wist te maken. Tans 
bestaan er drie som ten de sopraan
hobo, de mezzo-sop) aan (of oboe 
d'amore) en de altlMbo (of oboe de 
caccia of nog engelse hooin ge
noemd) Hel IS een der voornaam
ste tnshumenten van het simfome-
orkest; wegens zijn vaste toon geeft 
de eerste hobotst trouwens de toon 
aan, waatop de andeie zich afstem
men. 

De besten vnder de besten van de 
kompomsten hebben alle aandacht 
besteed aan de hobo, die steeds een 
eigen stempel drukt op sfeei en 
klankkleur van een xveili. De plaat 
van Concert Hall biengt ons vier 
prachtige hobokoncerten van Mar
cello, het beroemde koncert voor 
viool en hobo tn d-klein van J.S. 
Bach, een tipisch weik van zijn ga
lante zoon Cail Phdipp Lnimanuel, 
en ten slotte een hobokonceil van de 
opeiakoinpomst Vicenzo Bellini 
(Noima). Al bij al vier merkwaar
dige stukken, die illustieren wat er 
met een hobo kan gespeeld worden : 
de i\)corro van Ma) cello en C.P.E. 
Bach, de streng-ritmische barok van 

Joliann Sebastian e)i de (op een on
betwistbaar lager peil staande) ro
mantische opeiasjee) va)t Bellnii 

De sohü, die hier natuu)lijk ren 
belangiijke lol speelt, is de voohcf-
feltjke Hemz Holhger, die mei liet 
Ba)oko)kest van Goiève ondei let-
ding van fean-Mmie Auboson voor 
een uitüekende ve) iSrlking zorgt. 

HOBOKONCERTEN VAN 
HAYDN EN MOZART 

(Fontana Grandiosoreeks - 894.053 
ZKY 149 fr.) . 

lil d( ^o<iil()pf (•iniiiliosin/ (ks 
van Philips vindt men platen xaii 
uiteenlopende uaiDdc Deze eiliUr 
kan /uiiil/ivo/t /i il oidi II ^(latl a at ie 
inhoud als wat de weeiguve bcl)ejt. 
De hobo p)\)nkt er m al zijn piarht, 
tn liet hobokonreit in C-g)ooi xian 
Haydn meeslepend en fielder in het 
enige hobokonceil dat van Mount 
bekend is, viHiioos mei itel tiillei\. 

Als derde konce)t op rte pliiiil komt 
een fagotkonceit in B g)y>ol van Mo-
zaït VOO). De fagot ts een afttamme-
Itng van doeil(l ak ^tliiihiiei en een 
oud tnsti iimeiil < dutiiaan i ge
noemd Het ts een 2,5 melei lange 
houten t^ms die eioenaauhs «enoen 
zowel de )ol van kloiun als die van 
onhedsbode kan spelen. Dat Inj lU 
dit conceito noch het een iKich liet 
ander ts, maai loulei voiukkehjh 
muzikaal me)k(n rue reeds aa)i de 
bewegingen . allesiio, andante en me
nuet 

Solisten zijn hier de Aedcilaiidets 
Leo Diiehuys hobo, en Thom d' 
Klerk, fagot, die met de Wtenet 
Symphoniker onder leiding van de 
Mozartdiiigent Bernard Paumgartner 
in volmaakte harmonie konrerteren. 

STEF. 

uit het Boymansmuzeum te Rotterdam 
bewijst dat er ter zake geen zekerheid 
bestond. De uitspraak van de rechtbank 
die van Meegeren veroordeelde werd 
in vele kringen aangevochten. Het zal 
onze lezers wel bekend zijn dat vooral 
de brusselse kunsthandelaar en restau
ra teur Jean Decoen een der heftigste 
bekampers was van de stelling van pro
fessor Coremans, dat nl. niet Vermeer 
doch Van Meegeren de auteur was van 
de « Emmaüsgangers ». 

Het IS ook opvallend dat men in deze 
zaak niet overgegaan is tot de vernieti
ging van een door de rechtbank als ver
valsing erkend werk als de «Emmaüs
gangers». Dit prachtig schilderij — 
zijn schoonheid heeft uiteindelijk meer 
belang dan zijn auteur — bevindt zich 
nog steeds te Rotterdam doch wordt 
niet tentoongesteld. Professor Keisch 
heeft dit werk onlangs samen met 
andere schilderijen van twijfelachtige 
oorsprong onderzocht met zijn detek-

tiemetode op radio-aktiviteit en bevoit-
den dat het werk van recente datum 
was Hij kwam tot het zelfde rezultaat 
wat enkele andere werken van Ver
meer uit het ri jkmuzeum te Amster
dam betreft doch niet wat het « Gezicht 
©p Delft» aangaat en evenmin wat d« 
«Kunstenaar m zijn atel ier» betreft. 
Volgens Keisch zijn ook de « Schoenma
k e r » en het «Lachend Meisje» auten-
tieke werken uit de 17e eeuw, beide 
gekatalogeerd als werke^ii van de mee
ster van Delft. 

Het blijkt een uitgemaakte zaak t e 
zijn dat de verschillen tussen de kon-
centratieverhoudmgen van radium en 
polonium 210 in loodwit n- de meeste 
gevallen 20 duidelijk na te gaan zijn 
dat de besluiten die men er kan uit 
t rekken zonder beroep zijn Het valt nu 
af te wachten of de muzeumdirekties 
een beroep zullen doen op de metode 
Keisch om de (vaak zeer talrijke), 
dubieuze werken uit hun fonds te laten 
onderzoeken. Wat meer bepaald de 
zaak Van Meegeren betreft schijnen de 
rezultaten van de proeven, die met de 
metode Keisch op de valse of autentie-
ke Vermeers werden genomen, wijlen 
professor Cooremans nauwelijks enkele 
jaren na diens overlijden in het gelijk 
te stellen Deze zaak werd in ons land 
ui teraard even gepassioneerd in de 
artistieke wereld gevolgd als in Neder
land. Het lijkt overigens wel de tijd 
van nieuwe elementen in duister geble
ven zaken te zijn, want is er geen 
sprake dat er ook in de zaak van het 
Lam Gods van Gent ophefmakend 
nieuws op komst zou zijn. 

R.C. 

Eric De Grom uil Welle, waar liij in de Kortestraat 92 woont, is een jonge kunst-
glazenier, die zijn vorming genoot aan de akademie te Aalst en intussen zijn eigen 
weg is gegaan : figuratief en met een sterk kleurengevoel. Als we van een -isme 
zouden spieken, dan zouden we hem een post - expressionist kunnen noemen, 

voortbouwend op de sterke vlaamse traditie. 
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FRANK L. SCHOELL: 

"GESCHIEDENIS VAN DE U.S.A." 
De Verenigde Staten van Amerika zijn momenteel nog steeds de grootste politieke 

en ekonomische macht in de wereld. Alle sovjet-profelieën ten spijt ziet het er niet 

naar uit of die ekonomische macht binnenkort door de sovjets zou oveivleugeld 

worden. Zonder in een tijdens en ko)t na de oorlog algemeen-verspreide, beate be

wondering voor al wat amerikaans was te ven/allen, zonder aan een even dom hts-

tcrisch anti-amerikanisme te doen en evenmin zonder alle facetten van de ameri-

kaanse maatschappij goed te keuren, kunnen wij echter beamen wat Johnson in 

1965 verklaarde, namelijk dat u de bijdrage van Amerika aati de ontwikkeling en 

vooispoed van de wereld in indrukwekkende mate giool is geiveest ». Men heeft 

gesproken van « Ie défi américain ». Maar de amerikaanse uitdaging kan voor Eu

ropa ook een les betekenen : hoe wij het wél en niet moeten doen in de toekomst. 

Dat dit niet zal gaan met de anarchistische uitspattingen, gevolg van eén reeds ja

renlang aanhoudende « bourrage de cranes » door massa-media, is wel duidelijk. 

Inmiddels kunnen wij uit de geschiedenis een en andet leren. Ook uit die van de 

l'eienigde Staten die, spijts alle verschillen, toch steeds een « uitbreiding » van Eu

ropa zullen blijven, zowel naar taal en kulluur als naar volk . noch de aanwezig

heid van een grote negeimindetheid noch die van andere kleinere minderheden 

zal aan het innerlijk éyi uiteilijk feit van een overwegend angelsaksische natte iets 

veranderen. 

Franck L. Schoell, professor aan de 
universiteiten van Chicago, Tu lane en 
Kalifornie, heeft in zijn « Gescliiedenis 
van de Verenigde Staten » die nu in ne-
derlandse vertaling verscheen bij Des-
clce-De Brouwer, een originele en vlot 
leesbare geschiedenis der U.S.A. geschre 
ven. Geschiedenis in de V.S. betekent 
iets anders en heeft andere dimensies 
dan bi) ons : de amerikaanse vooige-
schiedenis reikt tot onze renaissance en 
een der grootste « historische » gebeur
tenissen uit de aineiikaanse geschiedenis, 
de huigciooilog. is reccniei bv. dan de 
belgische opstand van 1830 

Prof Schoell laat echter zijn geschie
denis niet beginnen bij de vestiging van 
de eerste blanken, maar schetst in enkele 
bladzijden de situatie voor die komst. 
De Indianen moeten, volgens etnogiafen 
en historici, uit .Azië over de Behring-
siraat gekomen zijn en zich van daai uit 
o\er het hele kontinent verspreid heb
ben Zij kwamen tot hoogkulturen in 
Centraal en Zuid-.Vmeiika. O p het 
giondgebied dei Verenigde Staten wa
ren zij, op het ogenblik dat de eeiste 
Europeanen landden jagers of landbou
wers naargelang het geografisch milieu. 
Op die bazis deelt de auteur ze dan ook 
in • de Indianen van de mais/one de 
bizonzone, de kaïiboe/one de zaad/one, 
de zalnizone. 

De Spaniaartlcn zi]ii de eersten die, 
vanuit hun bazes op de Antillen en in 
Mexico, het /uiden der V.S. verkeiuun 
en er zich vestigen Daaina volgden tie 
Fransen in het /uiden, de Nedeilandeis 
in het noorden Nieuw Nederland weid 
gesticht en de direkteur der Conijjai^ine 
kocht Manhattan van de Indianen voor 
60 gulden. Hel weid Nieuw Amsierdain 
en de wal die de neder/eiüng omunode 
gaf zijn naam aan Wall Street Mei de 
aankomst van engelse kolonisten ci. de 
stichting der dertien kolonies weid de 
engelse invloed ovenvegend Langzamer
hand krijgen de kolonisten het bewust
zijn een eigen ekonomische en politieke 
macht te zijn een eigen gemeenschap. 
De konflikten met het moederland 
spitsen zich toe en leiden tot de onaf
hankelijkheidsoorlog. Van dan af begint 
de eigenlijke geschiedenis van de Vere
nigde Staten als politieke en ekonomi
sche macht in de wereld. Van de oor
spronkelijke dertien staten werden het 
er vijftig, en de aanvankelijke twee mil
joen mensen werden er tweciioiidcrd-
miljoen. 

Hoe deze evolutie tot stand kwam 
schetst de auteur verhalend op een vlot
te en aangename wijze Was hel eerste 
deel gewijd aan de koloniale periode, 
dan handelt het tweede over de eeuw 
van kontinentale groei • van 1783 tot 
1898. Het is in die periode dat de oor
spronkelijke staten zich uitbreiden naar 

west en zuid, dat de federale konstitu 
tie ontstaat en dat tenslotte ook de- bur
geroorlog uitbreekt. 

De ekonomische en financiële aderla
ting — naast het verlies aan mensenle
vens — betekende wel een hinderpaal, 
maar had ook een pozitiet rezultaat : 
het koiisolideerde de macht der federa
tie. Van dan af zou ook de gcv\eldige 
uitbreiding van landbouw industrie en 
handel van de Verenigde Staten een eko
nomische macht maken en de bazis leg
gen voor de huidige pozilie. 

Het deide deel schetst dan dc/e gioei 
van de wereldmacht U S.A : het Yan 
kce imperialisme doet zijn intiede op 
het intei nationale forum met de ooi logs 

veiklaring tegen Spanje en de verove
ring van de Filippijnen, Kuba, Puerto 
Rico en Guam. In 1911 is het de oorlog 
in Nicaragua. En tenslotte zal dit impe
rialisme — onder Wilsons «idealistische» 
kamoeflage — deelnemen aan de eerste 
wereldoorlog en volgt in 1917 de oor
logsverklaring aan Duitsland. Daarmee 
zijn de V.S.A. ook in de europese poli
tiek geraakt : tussen de twee weieldoor-
logen in zal Roosevelt meer en meer 
stelling kiezen in de europese verhou
dingen en na het uitbreken van de twee
de wereldoorlog geleidelijk-aan zijn 
land in de oorlog voeren, tegen het iso
lationisme — van « America First » en 
van Charles Lindbergh, de bekende 
oceaanvlieger, die waarschuwden voor 
Roosevelts drijven naar een konllikt. 

Tenslotte wordt dit deel afgesloten 
met een overzicht van de twintig jaar 
koude oorlog na 1945. 

Wij onderstreepten reeds de vlotte ver-
tel-trant van dit werk, dat de lektuur 
aangenaam maakt. Dat dit vlotte soms 
wel eens te vlot en te ongenuanceerd 
wordt, is dan een euvel dat men er op 
de koop toe bij moet nemen. Vooral 
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over de jongste geschiedenis is de his
toricus te weinig kritisch tegenover offi
ciële versies van gebeurtenissen en ach
tergronden. Dat de isolationisten van 
« America First » die zich tegen Roose
velts inmengingspolitiek verzetten, door 
de Duitseis gefinancierd werden, is een 
van die minder-kritische uit latingen. 
Dat Barry Goldwaters piogramma « ana
chronistisch, reaktionnair en onbezon
nen n was is een beoordeling die, ge
zien in het licht van Johnsons latere 
Vietnam-politiek, alleszins weinig ge
nuanceerd lijkt voor een objektiet his
toricus. Er is daarenboven een tamelijk 
kritiekloos weergeven van Kenned) 's po
litiek : zowel die in Vietnam als die in 
Duitsland, waar het laten aanslepen der 
problemen later tot nog grotere span
ningen en konflikten zou leiden. Ten
slotte maakt de historicus ook wel eens 
fouten die men van een historicus niet 
zou mogen verwachten : Pétain bv. was 
maarschalk, geen generaal. 

Afgezien van het feit dat men de ge
schiedenis van de jongste periode met 
enige rezerve dient te lezen (en dat geldt 
voor de meeste « geschiedenissen » over 
deze periode, vermits de nodige afstand 
voor objektiviteit ontbreekt) is dit boek 
over de geschiedenis der Verenigde Sta
ten een boeiend overzicht over de evolu
tie van een kleine kolonie tot de groot
ste wereldmacht van deze tijd. 

Franck L. Schoell : « Geschiedenis van 
de Veienigde Staten n, 392 blz. - 150 [r. 
Desclée-De Brouwer, Brugge; Camera
reeks. 

V L A A N D E R E N , M I J N LAND 
Een bespreking brengen over dit 

boek, dat reeds aan zijn derde druk toe 
is zal wel overbodig zijn • dag- en 
weekbladen hebben uitvoerige en 
lovende beschouwingen gewild aan 
deze «kultuurgeschiedenis voor de 

a 

j eugd» van Lieven Gypen en Leopold 
Vermeiren. Sommigen mogen dan al de 
vaststelling « Vlaanderen gaat trots op 
een groot verleden » als een uiting van 

•̂  voorbijgestreefde romantiek beschou
wen en het feit dat wij ons op onze 
eigen geschiedenis bezinnen en ons 
eigen verleden willen leren kennen ais 
onvruchtbaar en irrëeel nostalgisme : 
wij weten uit ervaring hoe de kennis 
van historische achtergronden en hoe 
het inzicht in historische situaties en 
verhoudingen uit het verre, en zeker 
uit het nabije verleden, jonge mensen 
kunnen leiden tot een vlaams-nationaal 
geloof en een nationalistische overtui-
g m , Het sokratische «kennis is 
deugd » wordt dan « kennis is macht », 
maar dan macht ten goede Geen 
maehtswil om de persoonlijke ambit ie , 
he t sociaal prestige, het financieel voor
deek maar om de bevrijding van het 
eigen volk Immers wie de kennis 
onnodig acht en het begrip voor die
pere zin der evolutie tot ballast ver
klaart loopt gevaar, in het a r n v '-me 
van de macht om de macht te ver
schrompelen tot een kleine bourgeois. 

Daarom is het de taak van de opvoe
der — en ook de ouders hebben een 
nationale opvoedingstaak I — aan -ie 
jeugd een geloof m het eigen volk te 
geven niet uit gekomplexeerd superio-
riteitsaevoel maar uit noodzakeliiKe 
nuchtere zelfkennis en uit een mfer 
dan ooit nodig bewustzijn van eigen 
waarde en waardigheid De argumenten 
van de nationalist liggen verder en die
per dan in dagelijkse frieten mei t^ief-
stuK Wi] kunnen een boek als « Vlaan
deren, mijn land» daarbii als eerste 
aanloop bij onze longeren aanwenden 
om tot een geloot in de eigen waarde 
en waardigheid als nederlandS6 mens, 
als Vlaming te komen om ze te wijzen 
op fj&t er aan geestelijke krachter en 
materiele mogelijkheden in ont volk 
aanwezig is — en wat het m de loop 
der geschiedenis heeft verwezenliiki 

«Vlaanderen mijn and» is hét 
geschenkboek voor de jeugd En voor 
de opvoeder "r onderwijzer kan het 
daarenboven ,eer «velgekomen aanvul
ling en korrektie /ijn bij de finalisti-
sche en onjuiste «belgische» geschied-
schriiving onzer schoolboekjes Ten 
zeerste aanbevolen ook om de mooie en 
verzorgde uitgave. 
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TV TV. TV 'TV . TV TV. TV. TV TV TV-
DE DERDE MAN 

Filmliefhebbers hebben me t 
een klassieker als «De derde 
m a n » , een pren t van Carol 
Reed, beslist reeds kennis ge
maakt . Het is een politiefilm 
die zich afspeelt in het na-oor-
logse Wenen dat onder een 
viervoudige bezetting maar 
langzaam v/eer op adem komt. 
Holly Martins, een jonge ame-
r ikaanse schrijver komt voor 
zijn vriend Harry Lime, die 
beweer t een vrijwilligershospi-
t r a l te leiden, in de stad propa
ganda maken. Wanneer hi j 
verneemt dat Lime in een 
ongeval om het leven kwam, 
ver te l t Calloway, hoofd van 
de britse mili taire politie, hem 
ook nog dat zijn vriend een 
afperser was Op zoek naar de 
ware identiteit van Lime komt 
Mart ins in kontakt met de 
aktr ice Anna, ex-geliefde van 
de dode. Langzaam vindt hij 
de ontbrekende schakels in het 
misterieuze verhaal; van de 
drie mannen die Ijime naar de 
plaats van het zogenaamde 
ongeval brachten kent hij er 
n u twee, Kurtz en Popescu De 
derde man blijft vooralsnog 
onbekend. In de bekende scene 
in de riolen van Wenen daagt 
hi j tenslotte op, achtervolgd 
door Calloway, Mart ins en de 
politie. 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 15 JUNI 

18 55 : Zondmannet je — 19 00 : T ie
nerk lanken — 19 30 : Jonger don ie 
denk t — 19 55 : Mededelingen — 
20 00 : TV nieuws — 20 25 : Peyton 
place : Al l ison — 20 50 : De wereld 
van Charlie Drake Drie komische schet
sen van en met Charlie Drake — 21 2 5 : 
Echo — 21 55 : Geheime opdracht — 
22 45 ; TV-nieuws 

ZONDAG 16 JUNI 

I J 00 to t 11 40 : Eucharistieviering van 
u i t het H Hortcol lege te Heusden — 
15 00 : In ternat ionaal londbouwmaga-
zine — 15 30 : A l i en de komeel : De 
k ikvorsmon — 15 45 : Binnen en bui ten 
— 17 10 to t 17 50 • Meestercursus met 
Daniel Borenboim — 18 40 : Klem, k lem 
k leuter t ie — 19 00 : Ben de Beer : De 
oude man en de beer — 19 25 • De we
reld IS k le in : Hardy's logboek Ie deel : 
Omerta, een verhaal u i t Sardinië — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 15 • Sportweekend — 
20 40 • De derde man Pol i t ie t i lm van 
Carol Reed met Orson Welles — 22 25 : 
TV-nieuws 

MAANDAG 17 JUNI 

18 55 Zondmannet je — 19 00 • Het 
geheim van KiHary Harbour — 19 30 : 
Fuga voor Fouga Documentaire over de 
vliegbasis van Brustem — 19 55 • Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 30 : 
De vlucntel ing • Gi)zelaors — 21 20 : 
Egmont slachtoffer van de twi | fe l Do-
cumentoire over de f iguur von Egmont 
— 22 05 Gosfprogramma De Socia
listische gedachte en actie — 22 35 : 
TV-nieuws 

DINSDAG 18 JUNI 

18 53 Zondmonnet ie — 1900 : Het 
geheim von Kil lary Harbour — 19 30 : 
Tienerklanken — 19 55 Mededelingen 
— 20 00 TV n euws — 20 25 Ken
nismaking met de Denen — 20 40 : 
Een mooie lange avond Televisiespel von 
Leo Derksen — 22 05 : Drie blinde mu i 
zen — 22 35 TV-nieuws 

WOENSDAG 19 JUNI 

)7 0Ü Klem klein Kleutert ie — 17 20 
Televisum — 17 55 Voetbal • F in lond-
Belgie, gespeeld te Helsinki — 19 50 
Zondmonnet ie — 19 55 De Weerman 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 : Our 
Sound ot MUSIC Showprogrammo — 
20 50 Bogart-retrospectieve Oorlog 
oon de misdaad — 22 10 : Gastpro-
g romma Het vrne woord — 22 40 • 
TV-nieuws 

DONDERDAG 20 JUNI 

18 55 Zondmonnet ie ^ 19 00 : Het 
geheim van Ki l larv Harbour — 19 30 • 
Liefde onder het dak De huweli jks-
fo to — 19 55 Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 Peyton Place De 
beslissing — 20 50 • Panorama — 
22 00 Premiere — 22 35 : TV-nieuws 

«Een lange mooie avond» met dramatische momenten 

(Dinsdag 18 juni om 20u.40). 

VRIJDAG 21 JUNI 

8 55 Zondmonre t ie — .9 00 Het 
geheim van Kii lary Harbour — 19 30 
Z ie t u er wat in ' — 19 45 • Zoekl icht 
— 19 55 . De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 . Speelfilm Fortunot 
dramatische komedie met Michele Mor
gan en Bourvil — 22 10 . TV nieuws — 
22 15 to t 22 40 • Robert Louis Steven
son Een af levering u i t de tv reeks 
c Best-Sellers ». 

Naast een diep-menselijke 
inhoud vertoont de film een 
merkwaardige stijl, een schit
terende fotografie en originele 
achtergrondmuiek. Uitsteken
de vertolking van Orson Wel
les (Harry Lime), Joseph Cot
t e r (Holly Martins) Trevor 
Howard (Calloway) en Allida 
Valli (Anna) . Naar een scena
rio en verhaal van Graham 
Greene. 

Zondag 16 juni om 20u40 
(Brussel Ned.) 

EGMONT EN HOORN 

Vierhonderd Jaar geleden, 
op 5 juni 1568, werden op de 
Grote Markt te Brussel, de gra
ven van Egmont en Hoorn 
samen met een aantal lagere 
edelen terechtgesteld. Naar 
aanleiding van deze verjaardag 
wordt dit programma uitge
zonden. Het kwam tot stand 
met medewerking van de gent-
se historicus dr Baelde en 
wordt geprezenteerr door 
Willy Courteaux die ook de 
tekst schreef De realizatic is 
var Eddy Verbruggen en 
kmeast was Fons Van Acker. 

Het wordt een historische 
evokatie, niet in dramatische 
maar wel in dokumentaire 
vorm waarbij het aksent ligt 
OD de figuur van Egmont, 
w i e n s levensgeschiedenis 
wordt geschetst aan de hand 
van filmopnamen op enkele 
historische plaatsen, op het 
kasteel van Gaasbeek, waar hij 
leefde, op de Grote Markt te 
Brussel waar hij werd terecht
gesteld, te Zottegem waar hij 
werd begraven 

In l i teratuur en volksver
beelding is de graat van 
Egmont altijd met een waas 
van romantiek omhuld hij 
wordt beschouwd als de mkar-
natie van de vrijheidsheld In 
werkelijkheid echter was 
Egmont een man die aan zijn 
eigen besluiteloosheid is ten 

onder gegaan. Dat verhaalt 
zijn tragische geschiedenis In 
zijn jeugd genoot hij reeds de 
gunst van Keizer Karel, later 
verwerft hij roem als militair 
bevelhebber, maar zijn politie
ke loopbaan begint met het 
bewind van Filips II, die hem 
samen met enkele andere ede
len tot lid van de Raad van 
State aanstelt, het belangrijk
ste bestuurslichaam van de 
Nederlanden. Daadwerkelijke 
macht hebben ze op die manier 
echter niet, het blijft eerder 
een funktie pro forma. Wan
neer Ellips II in 1559 voorgoed 
de Nederlanden verlaat, stelt 
hij Margaretha van Parma aan 
als landvoogdes. Haar raads
man is kardinaal Granvelle, 
een intelligent en handig poli-

t ikus die echter de invloed van 
de groten beknot en zich aldus 
gehaat maakt. Oranje, Egmont 
en Hoorn vormen een kern van 
verzet. Tenslotte ver t rekt 
Granvelle. Maar het blijft 
onrustig in de Nederlanden, de 
Beeldenstorm breekt los. 
Oranje en Hoorn t rachten het 
oproer te bedaren met toege
vingen die de landvoogdes ver-
biisteren. Egmont neemt een 
aarzelende houding aan ten 
opzichte van de rebellen. Dit 
zal hem later duur te staan ko
men Uiteindelijk kiest Oranje 
de zijde van de geuzen en ver
t rekt naar het noorden. In de 
Nederlanden gaat Alva een 
zuivermgsaktie doorvoeren : 
de inquisitie. Ook Egmont en 
Hooin worden het slachtoffer. 
O- 5 juni 1568 beklimmen 
Egmont en Hoorn het schavot. 
Alleen Willem van Oranje had 
op het juiste ogenblik de juiste 
beslissing kunnen nemen. Hij 
streed verder in het noorden. 
Programma : Herwig Jacque-
miins; produktie : Jerome Ver-
haeghe. 

Maandag 17 juni om 21u.20 
(Brussel Ned.) 

EEN MOOIE LANGE AVOND 

Dit tv-spel, een produktie 
van de AVRO, werd in op-
diacht van het nederlandse 
ministerie voor kuituur, re-
kreat ie en maatschappelijk 
werk geschreven door de 
weekbladjoernalist Leo Derk
sen. 

Het stuk duurt bijna ander-
h a h uur en begint bij het ont
waken van een man een voor
malige kunstschilder. die 
twaalf jaar getrouwd is De 
vorige avond, voor het slapen
gaan, heeft zijn vrouw hem 
duidelijk te verstaan gegeven 
dat ze genoeg van hem heeft. 
Het drama van de man is dat 
hij niets onderneemt en steeds 
m a a r verontschuldigingen 
zoekt om bij zijn vrouw te 
kunnen blijven. Uit de aan
grijpende dialogen blijkt het 
menselijk onvermogen dóór te 
blijven leven met de desilluzie 
die voortkomt uit de sleur en 
de leu,gen van het dagelijkse 
bestaan. 

Dinsdag 18 juni om 20u40. 
(Brussel Ned ) 

OORLOG AAN DE MISDAAD 

Deze film in de retrospektie-
ve reeks gewijd aan Humphey 
Bogart dateert van 1936 Hij 
is m die tijd vrijwel niet opge
merk t in onze bioskoopzalen 
en Bogart vertolkt er slechts 
een bijrol in De film is tipisch 
voor ^e gangster-story's waar
mee de Hollywoodse Warner 
Brothers van 1936 tot 1941 de 
mark t overspoelden. Het ver
haal speelt zich af tijdens het 
drankvei-bod in de Verenigde 
Staten Hoofdrolspeler is Ed
ward G Robmson, een bekend 
gezicht in de films met Bogart. 
Hij IS een ex-gangster die poli
t ieman is geworden en op
nieuw in de onderwereld duikt 
om daar schoonmaak te hou
den. 

Woensdag 19 juni om 20u 50. 
(Brussel N e d ) 

FORTUNAT 

Fortunat is de komische eu 
dus nogal onwaarschijnlijke 
geschiedenis van een arme 
stroper die door een samenloop 
van omstandigheden zomaar 
ineens de zoete last van een 
vrouw en twee kinderen te 
dragen krijgt. Het gebeuren 
speelt zich af tijdens de oorlog 
in Menetou, een klein frans 
dcrpje, waar een oude onder
wijzeres, geholpen door Fortu-
naL, honderden vluchtelingen 
die door de Duitsers worden 
opgejaagd, naar veiliger oor
den probeert te loodsen. Wan
neer zich onder hen op een dag 
ook Jul ie t te Valecourt bevindt 
met haar twee kinderen, blijft 
er maar één middel om haar 
te verbergen : namelijk haar 
te doen doorgaan voor de 
vrouw van Fortunat. Tot op 
het einde van de oorlog lijkt 
iedereen best tevreden en ge
lukkig met die dubbelzinnige 
toestand. Maar Jul iet te gaat op 
zoek naar haar echte man en 
slaagt er ook in hem terug te 
vinden. De wereld van Fortu
nat stort in... 

De bekende komiek Bourvil 
vertolkt de rol van Fortunat, 
terwijl Michèle Morgan de ele
gante Juliet te Valecourt is in 
d ' film. 

Vrijdag 21 juni om 20u.25 
.(Brussel Ned.i 

« De kikvorsman » in de reeks « AU en de kameel» (Zondag 16 juni om 15u.30), 
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ZONDER HOOP OP ZEGE 

De selektie voor de ronde 
van Frankri jk is alweer tot 
een — zeer relatief — goed 
einde gebracht. De vaderen 
van moeder B.Vv'.B. hebben 
twintig renners aangeduid, en 
daaruit zullen Cools en Schot-
te, de bazen, nu twee ploegen 
gaan samenstellen. 

De enigi « Bels » die op dit 
Of;enblik de ronde zou kunnen 
w innen, Eddy Merckx, is er 
niet bij. Hij mag niet van zijn 
baas 

Geen enkele van d̂ - twintig 
andere renners zal het verder 
kunnen schoppen dan tot een 
verdienstelijke ereplaats. AI 
schijnt het ook in het buiten
land « gene vette » te zijn met 
hun ploegen. 

ONZE PLOEGEN 

De namen van de twintig 
renners die voor ons de ronde 
van Frankrijk gaan verliezen 
gaan we hier niet afdrukken. 
U hebt die al lang gevonden in 
uw krant 

Üm dan toch een paar gege
vens te onthouden : Schotte 
kreeg vijf van zijn renners 
aangeduid, Cools eveneen ' De 
andere tien renners komen uit 
26= verschillende ploegen 

Negen van de twintig ren-
ntrb gaan voor de eerste keer 
naar de ronde Kik van Looy 
(oudste m*t zijn 35 jaar) , heeft 
a'. het grootst aantal keren aan 
df ronde deelgenomen (zes 
keert, maai hi] reed er maar 
twee uit Brandts reed er vijf 
uif De beste uitslag behaalde 
Huysmans. die verleden jaar 
a-htste eindigde De slechtste, 
aat IS niet te zeggen. De ben
jamin is dit jaar Pintens. 21 
jaar 

Merckx nu no''' ""f-nrrrakreerd als ^rote ronde vmu : de periode 
van de han'' -x^en en de roem heguu ito!> iiniat \uor goed. 
Ons doel hij center niet zijn rn^gegraailooslieid aL Vlaming 

vergeten ! 

En tenslotte, voor wie er een 
bron van fierheid in ziet. zijn 
alle renners geboren Vlamin
gen 

SMERIG 
Van de « sportieve waarde » 

van wedstrijden zoals d t ronde 
van Italië krijgt men toch wel 
een eigenaardig beeld bij het 
lezen van artikeltjes, zoals dat 
van Fred Daman in Sport 68. 

Hij vertelt daarin over het 

TV-debat voor de italiaanse 
televizie, over het wereld
schokkend O n d e r w e r p of 
Merckx en zijn ploegmaats al 
dan niet gedrogeerd de ronde 
rijden. Vraag waarop Pezzi — 
een sportdirekteur nota bene 
— als zijn mening te kennen 
gaf dat « onzen Bels » en zijn 
«knech ten» inderdaad be
schikken over nieuwe, spoorlo
ze dopingsprodukten. Mag 
men, tussen haakjes, zoiets in 
Italië allemaal maar zeggen, 
zonder enig bewijs naar voor 

te brengen ? 
De bedoeling van dat alles 

zou, volgens Daman, zijn de 
sportfanatici zodanig op te 
ruien dat ze incidenten (zou
den we niet ineens «acciden
ten » zeggen ?) gaan veroor
zaken. 

Schoon hé, de sport ? 

NA TE VOLGEN 

In de vredeskoers. zowat de 
«rooie» tegenhanger van de 
ronde van Frankri jk, werd een 
nieuwe metode aangewend in 
de strijd tegen de doping. 

Een rijdend laboratorium 
volgde de renners van stad tot 
stad, en wie wat te veel slikte 
kon dezelfde avond al zijn 
pakske maken. 

Wij kregen ook de indruk 
dat het onderzoek op zeer 
nienselijke manier werd aan
gepakt. Betwistbare gevallen 
werden in het voorieel van de 
renners uitgelegd. 

Iets nieuws leek het ons ook 
dat de verzorger.- verzocht 
werden aan de mensen, belast 
met het onderzoek, te komen 
zeggen wat zij hun renners 
gewoonlijk geven, om alle mis
verstanden en zonden uit 
onwetendheid te vermijden. Al 
met al een na te volgen voor
beeld. 

ONGELOOFLIJK 

We weten natuurl i jk niet of 
we erin geslaagd zijn maar het 
is altijd onze bedoeling ge
weest in de kommerciële sport, 
waartoe wij ons doorgaans 
moeten beperken, op zoek te 
gaan naar de mens, die er zijn 
doodsimpele boterham wil mee 
vsi'dienen. Meer de mens, min
der de sportbeoefenaar. Af en 
toe valt ons dit toch moeilijk 
bij bepaalde « vedetten ». 

Als we bijvoorbeeld de 
« fotoroman » zien die Spor+ 68 
op dit ogenblik wijdt aan Eddy 
Merckx, en waarvoor het idool 
toch ergens zijn toestemming 
moet hebben « gegeven», dan 

wordt het lastig die jongen nog 
au sérieux te nemen. Het is 
allemaal zo infantiel stompzin
nig, dat het verstand er ge
woon stil blijft bij staan. Als 
het dat is wat de «sportmassa» 
wil, dan is die sportmass: diep, 
zeer diep te beklagen. 

DE MEESTER 

Eddy Merckx won de ronde 
van Italië. Op geen enkel ogen
blik heeft iemand hem kunnen 
bedreigen. Hij was de campio-
nissimo. 

Daarmee heeft voor de eer
ste keer in de geschiedenis een 
Belg de giro gewonnen. Tot 
dusver moesten «wi j /> ons af 
en toe met ereplaatsen tevre
den stellen. 

Het feit dat Merckx voor een 
Italiaans merk reed, zal mis
schien wel hebben bijgedragen 
tct zijn sukses, maar het doet 
niets af aan zijn verdienste. 
Klassiek of ronde-wedstrijden, 
hij is de meester. 

UITGESTELD 
NIET VERLOREN 

Anquetil mag twee jaar niet 
koersen in België, wegens do-
pingspraktijken. Zo besliste de 
rechtbank. Daardoor kon hi j , 
normaal gesproken, ook niet 
deelnemen aan de ronde van 
Frankri jk, vermits die door 
ons land trekt. En misschien 
zelfs zal vertrekken? Anquet i l 
is nu tegen dat vonnis in be
roep gegaan, vooral omdat hi j , 
in afwachting van de ui tspraak 
— die pas na de vakantie zal 
vallen — kan blijven koersen, 
en dus eventueel toch deelne
men aan de ronde. 

Men besluite daaruit niet te 
vlug dat een rijverbod van 
twee jaar -in ons land niet 
doorweegt. Volgend jaar im
mers worden de wereldkam
pioenschappen in België gere
den, en al die « twee- jaar l in- . 
gen» zullen daarvoor zeer 
waarschijnlijk moeten «pas
sen ». 

« ()•/; liiuiii », zei de fne^idcnt ein
de lij»il, « ons Toetbah'rld draineii-n, 
rliil IS geen u'erk lijk tri] hier heel 
lil' n'iiilt'i lil 'l slijk li'incn te biigge-
ten ». 

roil.'i, dal leii^ nil ii keer een 
i'oeltxdiijjane, u'iiin ieder bestuurs
lid verstand van had Wie op de bui
ten hun na niet meeijiieken Ofei het 
dioogleggeii t'an land en xo? 41 da 
delijh piaatle ledeieen tegen ledci-
een rn een pain u-aten de 'atuu\ios» 
al aan het « uittekenen », met liun 
xi'ijsvingei ingebeelde tijiien trekkend 
over het tafelblad, duais door de 
pULsjes biei tol aan de beek. Die ec h-
lei niet diep genoeg was, zulle pie-
zideiit. 

De voorzitter had nog zvat te zeg
gen "Il nn veel gekuch zei hij het 
ook. 

« Maar we hebben geen geld >. 
Dat lens lent aiiden. Er viel een 

peiir.ende stille, ti ueid een be
dachtzaam tigaietje geiold en eens 
piofijtig van de verse pinten genipt. 

«Hoe zoude dat dan willen doen^, 
zei Zjang, « diaineien zonder geld, 
dat gaat toch niet zeker. Ge moet 
biiiskens kopen rn de beek laten uit-
ginx'en en gieppels laten steken en 
de g \>nd laten scheuren en nieuw 
gias zaaien en « sjimik » smijten, 
want anders is 't geen 4 avans ». 

« Cijlie zijt allemaal zo goed op 
de hoogte T>. zei de voorzitter, « ken-

GROTE "TRAVOOS f> 

de gijlie dan geen manier om dat 
wat goedkoper te doen ? ». 

El leerd dadelijk uitgerekend hoe
veel biiiskens men nodig had, en de 
ajstand teaaiop ze van elkaai moes
ten liggen weid afgestapt op de keu
kenvloer, en de biiiskens weiden wat 
veider van elkaar gelegd. Maar 't 
bleef altijd lielzellde : te duur. 

Toen niemand nog iels te zeggen 
had en iedereen alweer i\il verieadi-
ting naar de voorzittei zat te kijken, 
zei Zjang vooizicJitig : 

« Onze vader-zaliger, die heeft van-
zeleven eens een stuk giond droogge-
maakt, liewel, dat stuk adder uwe 
boomgaard, Mon, met mutsaard in 
plaats van met buiskens. En dat is 
nu sebiel veeilig jaar geleden en dat 
stuk ligt toch nog altijd droog. En 
mut.saaid, dal kost nu loeit niks, 
hé ». 

Jn, dat 7ca\ de oplossing. Er leer
den nieuwe pinten besteld en d" 
planning van de wei ken weid di-
lekt opgesteld. 

Eeisl -.Mudeii ze allemaal gelijk ie 
gieppels graven. Tegen dal ze daar
mee klaar waren — een avond cj 

vijf zes, schatte Lorrie — konden de 
mannen van de gemeente de beek 
uitdiepen, Mut.saaid lens er in ovr-
vloecl. In de graaf zijn bos zoveel ge 
~ieilt, hij is konlenl als ge ei wat 
klein hout komt weghalen, en xvat 
taltskens kappen en niutseid binden 
kan een kind. Dal lioul in de grep
pels leggen was maar een vloek weik. 
Half mei ten laatste zou '/-jang het 
veld komen scheuren en hel gun 
zaaien. Dat moest riik.s kosten. Dan 
wat « sjimik * en einde mei al was 
het voetbalbeld een dioge biljait. En 
dan k\)n liet gras nog rneei dan twee 
maand slims worden. 

De pinten zeerden leeggedionken, 
de veigadeiing teas gedaan en ieder
een tiok ivelgezind naar huis. 

De leeek nadien iraren ze allemaal 
op post. Lozvie en Zjang en Mon en 
al de andeieii. en ze konden met 
moeite leaditeti om liuri spade in de 
grond te steken, lot Zjang, de specia
list, alles afgestapt had en gezegd had 
zeaar ze moesten beginnen En eer 
de week uit zeas zearen de greppels 
gegiaven, smal en diep en kaaisiecht. 
En de gemeenlezeeiklieden zvaien 
klaai met het uitdiepen van de beek. 

Toen zei Lozeie, terzeijl hij zijn 
sdiop afkuiste : « Sè prezident, ik 
heb liier nu zes dagen gegraven en 
gij maar tzeee, hé. Hezeel, nn moeite 
gi) met die muisaai cl maar eens uze 
plan bekken, zulle. Als dat gedaan 
is, kom ik o\>k xeeer helpen. Ln de 
anderen doen zvat ze willen >. 

De anderen deden niks, juist lijk 
Lozeie. 

Hu zijn nu bijna half juni. De 
voorzitter heeft al een hele berg mut-
seid gekapt en gebonden. Maar bij-
lange nog niet genoeg. Zeggen de 
kenners. Op het veld liggen de grep
pels nog altijd open. Kaarsiecht. 
Smal. Té smal zeggen sommigen. 
Diep. Veel te diep ziolgens Wannes. 

Zjang is al een keer of tzeee gaan 
kijken zvaiineer hij die mutserd nu 
naai het veld moet voeren, maar nn 
gaat hij niet meer, zegt hij, « want 
de prezident doel zo x'ies met dat 
kapmes *. 

Eu in de kafees in ons (K>rp be 
gmnen nu meer en meer mensen te 
zeggen dat het sisleem met die mut
serd niet deugt, dan men er maar 
ineens buiskcns moet inleggen. Maar 
niet zoz/eel en niet zo diep. En dat 
het al z'eel te la^it is om nog gras ie 
zaaien. 

En de frrezidetit, hij kaj)l maar 
ziooit. Zich afvragend zvie de volgen
de zal zijn om eens te komen kij
ken. 



WIJ 
19 

'N LEEUW 
IN 
ELKE 
STRAAT 

Zij zullen hem niet temmen, zingen de Vlamingen sinds generaties. 
En zolang hij tanden heeft, wanhopen de tandartsen niet... 

In afwachting dat de Rode en de blauwe Leeuwen verstandskiezen 
krijgen om te bijten daar waar er moet worden gebeten, blijft de 
zwartgele Leeuw het doen. 

De Vlaamse Leeuwevlag is géén partij- of verenigingsvlag. Onder 
dit simbool strijden sinds een anderhalve eeuw Vlamingen van alle 
gezindte voor de ontvoogding en de opgang van de Zuidnederlandse 
volksgemeenschap. 

Op 11 juli a.s. kunt u 'n stille maar veelzeggende wenk geven aan 
de regeerders van « dit land van ons» : hijs 'n Leeuwevlag. De 
jeugd die om Leuven rebelleerde zal dit biezonder attent vinden. 
En ze verdient het ook. 

Sticht een KERN van de Nationale Bevlaggingsaktie in uw woon
plaats. Vraagt folders ter verspreiding. 

Afmetingen en prijzen 
1. bedrukte vlaggen katoen wollanyl 

(klassieke én moderne leeuw) 
1,5 m X 1,5 m 310 F 430 F 
2 m X 2 m 530 F 750 F 

2. geborduurde vlaggen nylon 
(klassieke én moderne leeuw) 
1 m X 1 m 
1,45 m X 1,5 m 
1,45 m X 2 m 
2 m X 2 m 
2,5 m X 3 m 
3 m X 3 m 
4 m X 2,4 m 
4 m X 4 m 

460 F 
880 F 
990 F 

1.430 F 
2.420 F 
2.750 F 
3.740 F 
4.290 F 

wollanyl 

495 F 
925 F 

1.015F 
1.595 F 
2.640 F 
2.970 F 
3.960 F 
4.620 F 

3. geborduurde wimpels nylon wollanyl 
(klassieke én moderne leeuw) 
1 m X 2,5 m (met lussen) 900 F 990 F 
1 m X 2,5 m (met sloof) 850 F 935 F 

wollen franjes aan drie zijden : 15 F per m. 
nylon franjes aan drie zijden : 45 F per m. 

_ WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering D c %/ c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V fc T 
in gephosfateerde staalplaat. O "^ r\ Q Q 
Zeer lichte bediening. Z O U y ö 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.3] & 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 gezelligst* 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
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 Sf-Amandi a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent i De Coena • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

Breydelhof - BRUGGE 
Joz^f Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

tange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Sfapelkisten 
Vervoerkisten • Polyethyleen-
zakken, -vellen - Rollen - Be-

drijsschorten - Prijskaartjes. 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoofstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

HERMES 
S0H©©L Zuldlaan 54 

M. Lemonnierlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

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

Dag. en avondlessen 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

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

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

of de 

VLAAMSE AUTOMOBIUSTENBOND 
de Immer groeiende en sterker wordende automobilistenverentginng, 
met haar vele tienduizenden leden, die zich voortdurend inspant om 
dienst te bewijzen en de belangen der automobilisten te verdedigen ? 
Het hoofdlidmaatschap van de VTB bedraagt 200 F, en dat van do 
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 reisf 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 relsi^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 I 
Huwelijks- en zakenreizen zijn een V.T.B.-speciaiiteit I 
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 reisdokumenten 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, Slnt-Ja-
kobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31.09.95 en in de V.T.B.-V.A.B.-
kantoren te : 

Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18.55.55 
Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)25 60.40 
Hasselt, Demerstraat 77 • Tel. (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 
Sint-Niklaas, Stationstraat 13 . Tel. (03)76.38.95 
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

U zou verbaasd zijn over de matige prijs van deze publiciteitsruimte 

Telefoon : 02/23.11.98 

BOEIEND BLOEIEND! 

Folkwangmuseum met zijn wereldvermaarde verzame
lingen, de duizendjarige katedraal, de Romaanse 
abdijkerk van Werden... Essen, kunststad, is ook een 
moderne stad waarvan het Baldeney Meer, het Gruga 
Park en de Ruhrvallei het idyllisch kader vormen. 
Essen wacht op uw bezoek I 

B O N * 20 
Gelieve mi] gratis een documentatie over ESSEN en zijn om
geving te sturen. 
Naam Beroep ..,.„ 
Straat Gemeente 
• Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 

Luxemburgstraat 23, Brussel 4. 
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Nu de C.V.P. en B.S.P.-kongressen in
stemmen met de besproken plannen zijn 
dan nu wel definitief de barensweën be
gonnen voor het nieuwe regeringsbore-
lingske. Vroedvrouw is Van den Boey-
nants, moeder werd Gaston Eyskens, Jos 
Van Eynde, Merlot en De Saeger mogen 
het peterschap opeisen. 

LE RAPPEL. 

Dit waalse C.V.P.-blad ziet al nieuwe 
groepen van de weinige resterende waal-
se C.V.P.-ers de rangen vervoegen van 
Duvieusart en zijn Rassemblement Wal
len. Dus liever alles dan nieuwe verkie
zingen. 

« Nu de traditionele partijen hun on
macht hebben tentoon gespreid, zal een 
gedeelte van hun kiezers vast de rangen 
gaan versterken van de groep die de klei
ne extreme formaties vorige keer sukses 
hebben bezorgd, met de illuzie dat deze 
de kommunautaire problemen zullen kun
nen oplossen. Ze zijn daar echter nog 
minder dan de grote partijen toe in staaf. 

Daarom dit. Men moet nu onmiddellijk 
doen wat men anders vroeg of laat, in 
vast nog lastiger omstandigheden, toch 
zal moeten doen. Men moet zich met an
dere woorden neerleggen bij wat moge
lijk is ; zelfs als het mogelijke niet het 
ideale is ». 

V O L K S G A Z E T 

Wel ja, zegt ook Jos aVn Eynde. Bij de 
hefbomen van de macht zitten is toch ook 
wat waard. 

«Vanzelfsprekend beweren de extre
misten reeds dat men te schuchter is op
getreden, terwijl de konservatieven al 
rampen voorspellen omdat men in hun 
ogen te ver is gegaan. 

Dat men zich in twee grote partijen die 
ondanks hun tegenslagen van de jongste 
jaren nog altijd de ruggegraat van België 
uitmaken, niet laat afschrikken door veel 
lawaai dat in de eerstkomende dagen zal 
worden gemaakt door voorstanders van 
dodelijke operaties of even moordend im
mobilisme. Veel van wat uit die hoek zal 
gezegd en geschreven worden zou geen 
uur kunnen weerstaan aan een konfron-
tatie met de werkelijke toestand en met 
de politieke mogelijkheden van 1968. 

Dat men in de B.S.P. waarmee wij ons 
het meest te bekommeren hebben, vooral 
niet vergete twee dingen mee op te ne-
mn in de berekeningen die in verband 
met de regeringsdeelneming mogen en 
zelfs moeten gemaakt worden. 

Primo : wat is de aanwezigheid bij de 
hefbomen van de macht waard buiten de 
nochtans talrijke punten die in het ont-
werp-akkoord zijn opgesomd en meer be
paald in deze tijd. 

En secundo : wat gebeurt er, wanneer 
door afwijzing van de koalitie, de rege-
ringsloosheid voortduurnt ? » 

LE P E U P L E 

De brusselse B.S.P.-krant geeft onrecht
streeks de brusselse dolheid toe. Van den 
Boeynants vlucht in de afzijdigheid om 
gewapend te zijn tegen het elektorale op
bod, dat meer dan elders in Brussel hoog
tij viert. 

« Hoe zou de openbare opinie een der
gelijke forfaitverklaring van' de h. Van
den Boeynants tegenover zijn verant
woordelijkheden kunnen begrijpen ? Ge

looft zij nu niet dat hij weigert er bij te 
zijn omdat hij met de inhoud van de aan
staande regeringsverklaring niet akkoord 
gaat, zoals « Le Soir » het trouwens in 
verband met Brussel beweert ? 

Het is toch duideliik dat het liier om 
een politiek maneuver gaat, wanneer men 
weet ilat « La Libre Belgique » sedert het 
begin \an de onderhandelingen strijd 
voert en aan de h. Vanden Boeynants de 
raad geeft een dergelijke regering niet te 
leiden, omdat het een politieke flater zou 
zijn daar deze regering niet langer dan de 
bloei van de rozen zal leven. 

Hoe kunnen de brusselse socialisten 
wat anders dan wantrouwen opbrengen 
ten aanzien van een dorgelüke regering, 
waar noch do 1'.\' V.. nocli de F.D.F. \an 
Brussel, noih de h. \',iii den Boe^inanls 
zouden aan deelnemen ? ». 

LA LIBRE BELGIQUE 

De oude klassieke wijsheid dat het 
noodzakelijk is bij de vijand in de leer 
te gaan kunnen we deze week zeer goed 
toepassen op dit Libre-Belgique-geschrijf. 
Deze oude Machiavelli is minder ontstui-
raig in de fransdolheid, maar stelt koel 
berekend vast welke winstpunten er in 
het ontwerp Van den Boeynants zitten om 
van Brussel nog meer de alles overwoe
kerende kanker in België te maken. 

« Wij menen dat de voorstellen van de 
formateur wat Brussel betreft aanvaard
baar zijn. Zoals wij het reeds hebben ge
schreven, is de hoofdzaak dat Brussel de 
hoofdstad blijft en door Brusselaars 
wordt geleid. Deze waarborgen staan in 
de tekst die aan de partijen voorgelegd 
werd, evenals een interessant voorstel 
van een drieledig schoolnet (franstalig, 
vlaams en tweetalig), dat de mogelijkhe
den van de keuze van de familievader 
verruimt. Men zal met spijt vaststellen 
dat de « taaibeugel », die de 19 gemeen
ten van de agglomeratie omringt, ten min
ste op dit ogenblik, behouden wordt. Op 
dit punt kwam de formateur voor een po
litieke meerderheid te staan, die alle an
dere oplossingen onmogelijk maakt. 

Laat ons ook onderstrepen dat het pro
gramma de neiging heeft om de « ekono-
mische beugel » te doen springen door de 
uitbreiding van het werkterrein van de 
Brabantse Ekonomische Raad over gans 
de provincie ». 

GAZET VAN A N T W E R P E N 

Uitgezonderd het « Vrije Tribune-gefe-
mel » van Kiebooms is het meestal in 
deze rubriek dat vooraanstaande vlaamse 
persoonlijkheden het scherpst naar de 
waarheid boren over de draagwijdte van 
teksten en voorstellen als die van het 
nieuwe regeringsontwerp. Zo deze week 
Dr. jur. Vandezande, algemeen voorzitter 
van het V.V.O. 

« De vlaamse pressiegroepen, waaron
der ook het V.V.O., hebben hun mening 
te kennen gegeven over het plan van de 
eersteminister. Buiten de pozitieve pun
ten die er in zitten, werd de nadruk ge
legd op de zo schuwe vorm van zeer ge
deeltelijke kultuurautonomie, die sommi
gen zelfs kultuurfederalisme durven 
noemen en worden verworvenheden van 
de vlaamse beweging ongedaan gemaakt. 
De zes punten van het 5-november-komi-
tee, die door CVP., en B.S.P. in hun kies-
programma werden opgenomen en die 
slechts een minimumprogramma waren, 
worden achteloos voorl)ijgegaan of in 
grote mate verloochend. Integendeel de 
taalgrens wordt afgetakeld ; de vrijheid 
van de familievader (taaldwang), sinds 
1932 verlaten komt opnieuw in de arena ; 
de uitbreiding van Brussel-hoofdstad 
wordt met klem geëist ; langs de tweeta
lige scholen gaat men de « homo Bruxel-
lensis » fokken ; datgene waarover de re
gering gevallen is verzinkt in dubbelzin
nigheid (wat over de Voer gezegd wordt 
is zeer klaar) ; de vlaamse deelstaat 
krijgt geen enkele bevoegdheid in de taai-
regeling van de gewestelijke diensten van 
Vlaams-Brabant met zetel of een gemeen
te in Brussel-hoofdstad ; de struktuur-
hervormingen in de centrale administra
tie zullen omwille van de vereiste gekwa
lificeerde meerderheid onmogelijk worden 
evenals het vervullen van de eisen die de 
Vlamingen op taalgebied nog te stellen 
hebben (b.v. leger, gerecht, bedrijfsleven, 
enz.) ; de grendelprocedures zullen ons 
vastspijkeren ; er wordt ons beloofd min
der dan waar wij recht op hebben en wat 
wij" nog niet eens hebben bereikt, nl. de 
pariteit. Dit is ra.a.w. het verlenen van 
de nadelen van het federalisme en het 
onthouden van de voordelen van het uni
tarisme ». 

AUX ECOUTES 

Is een parijs blad dat zich onder de 
titel « La revolution beige » neerbuigt 
over de moeilijkheden van onze regerings
vorming. Wat zal er gebeuren vraagt dit 
blad als er geen meerderheid zou te vin
den zijn om de belgische grondwet te 
herzien ? 

« Wat dan ? Wel niets. Het is duidelijk 
dat reeds van nu af de Volksunie de aan
hang meekrijgt van de bijna volledige 
vlaamse jeugd : op een ogenblik dat de 
jongelui van de hele wereld ruiten en 
autos vernielen, omdat zij zich vervelen 
is dit zeer belangrijk. Zulk dinamisme, na 
eerst ontsteltenis te hebben verwekt, 
heeft als tweede gevolg belangstelling te 
verwekken \()ortkomend uit alle wind
streken. 

ftijvoorbeeld : talrijk zijn de socialis
ten, die voorzien dat indien het federa
lisme was ingevoerd in België, Vlaande
ren zou geleid worden door een bondge
nootschap Volksunie-Socialisten en een 
man als Craeybeckx, de zeer machtige 
burgemeester van Antwerpen, tweede stad 
van het koninkrijk, is helemaal gewon
nen voor dit denkbeeld. En men kan er 
nu reeds op wedden dat het in dit geval 
niet de Volksunie zou zijn, die als aan
hangwagen zou dienen van de archaïsche 
B.S.P. ». 

HET VOLK 

Eentje die zich als pas gekozen kamer
lid snel in het nieuws wist te wringen is 
het oudenaardse volksvertegenwoordiger-
ke uit de P.V.V. De Croo, al was het dan 
maar door de onhebbelijkheid waarvan 
hij getuigde op de T.V.-debatten. Onlangs 
ging een vier partijen-debat door te Ou
denaarde over Leuven en het federalisme. 
Niet alleen in het kijkkastje, maar ook 
op dit podium blijkt De Croo zich tot een 
losgebroken cirkusaap te hebben ontpopt. 

« M. Coppieters, Prof. Gijsbrecht en Jan 
Verroken deden zulks duidelijk, met over
tuiging, ondubbelzinnigheid en zeer kor-
rekt tegenover him kollega's. Volksverte
genwoordiger Decroo viel sterk uit de 
toon door zijn aanvallende en misplaat
ste kritiek op het standpunt van de Volks
unie en op de gedragslijnen van B.S.P. en 
C.V.P. Ilij bleek de hem gegeven opdracht 
niet te willen begrijpen en had niets po-
zitief en konkreets met betrekking tot de 
debattema's aan te brengen. « Leuven > 
en het « Federalisme in lielgië » zijn vol
gens de h. Decroo valse problemen of lie
ver « nevenproblemen », waaraan men in 
België maar al te veel aandacht geeft. 
Heel wat jongeren Heten in de zaal hun 
afkeuring blijken voor het gebrek aan rea
liteitszin en politieke eerlijkheid bij de 
P.V'.V.-mandataris ». 

A K T U E E L 

En aU de OauIIe zijn minderheden als Bas-
ken, Bretoenen, Vlamingen, Elzassers en 
noem maar op, zelf niet wil bevrijden dan 
gaan vanaf volgend jaar onze jongens van 
V.N S.U. dit doen. Zo toch beweren Barny 
De Cuyper en Tuur Janssens in hun artikel 
over het volksnationalisme. 

o: Ook in Brelanje neemt de volksnationale 
agitatie de laatste tijd loe. In de Bretoense 
kwestie valt er een zekere parallel te trek
ken met de Vlaamse beweging. Ook hier 
immers strijdt sinds tientallen jaren een volk 
voor zijn nationale bevrijding en ook hier 
heeft men gepoogd deze streving brutaal de 
kop in te drukken door een bloedige repres
sie na vvereldoorlog II. Van een eng-kuUu-
rele, bijna folkloristische beweging evolueer
de de Bretoense strijd tot een volwaardige 
politieke ontvoogdingsstrijd, die zich klaar
maakt om ook zijn afgevaaidigden naar de 
Franse assendilee te sturen. Er bestaan op 
dit ogenblik In Bretanje (wee strekkingen : 
een traditionele a-pollleke kulturele bewe-
gng, vooral bestaande uit ouderen, die de 
represslegruwelen nog niet volledig vergeten 
zijn en een progressieve politieke, enigs/ins te 
vergelijken niet de Volksunie hier. Hun mo
tivatie is vooral de soclaal-ekononilsche ach
terstelling In Bretanje en zij willen hun Kel
tische taal In eer herstellen. Dat de zaken 
stilaan beginnen los te komen wordt bewe
zen door de recente bomaanslagen waarbij 
12 wagens van de republikeinse oproerpolitie 
werden vernield. 

Interessant is wel het voorstel dat onlangs 
door een Bretoens journalist geformuleerd 
werd op het N'iNSU-bestuur, namelijk kon-
takt op te nemen met al de franse minder
heden om een gemeenschappelijke aktie voor 
de nationale ontvoogding te kunnen voeren. 
Volgend jaar zal de \'NSU zicli daarmee ook 
aktlef bezighouden. » 

W. LUVÏEiN. 

BRILLEN 
Laatsta modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

EÜROPTIEK.. . 
F. Veckemanstraat 106, Brussel 
Blansflosriaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 

Cespecializeerde d i e n s t 
Oadipl. Spec. Van Potfelbergh 
. KOSTELOZE tX5KUMENTATlE • 

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder v*rblntenl*. 
Volledige terugbetalinfl 
van alle ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

Groepen en maatschappijen 
alferhande l ü 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THiER 6RAU HOF 
k"an U op ieder oger lik van 
de dag van het Jaar middag
en avondmafen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

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

Inlichtingen 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 

« W a t is een kinderverzorgster — Welke is de toekomst van een k in
derverzorgster — Welke zi jn de vereisten om met goed gevolg voor 
kinderverzorgster te studeren — W a t behelst het specialisatiejaar voor 
kinderverzorgster-peuterteidster ? » 

Daarover spreekt dhr. Raman 
op zaterdag 22 juni te 15 u. in de school voor Kinderverzorgsters 
« Hof ter Linden » te EVERGEM ( G e n t ) 
U wordt verwacht ! Prospectus op aanvraag. 

GUN UW KROOST ONBEPERKTE SPEELMOGELIJKHEIDI 
Gans stalen konstruktie, grondoppervlakte i 

2,35X2.35m, hoog 2,50 m. 
Vrachtvrii 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 1 9 5 0 
Diepestraat 29, ANTWERPEN - Tel.: 32.44.30 

Alle speelgoed voor tuin en binnenhuis. 
Opblaasbare speelvijvers in alle maten. 
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ZITDAGEN 
VAN SENATOR JORISSEH 
KLEIN-BRABANT 

De zitdagen van senaCor .lorissen 
in Klein-Brabant werden als volgt 
gewijzigd : 

de 1ste maandag van de maand : 
18-19 uur : Mariekerke : Raadskel-
der; 19-20 uur Borneni : café De 
Kenhoorn, Stationstraat, 

l'^xtra zitdag te Bornem op dins
dag 11 juni van 21 tot 22 uur : zelf
de lokaal. 

HERENTALS-VORSELAAR 

Voortaan de 3de maandag \ an de 
maand van 19 tot 19 uur 45 in café 
De Zalm, Grote Markt. 

Vorselaar ; eveneens op de ^de 
maandag van de maand café Bier
huis, Kerkstraat ', van 18 tot 19 uur. 

NULEN-BERLAAR-LIER 

3de maandag van de maand van 
20 tot 20 uur 45, café De Bonte Os, 
Grote Markt. 

Berlaar : e \eneens op de 3tle 
maandag van de maand van 21 tot 
21 uur 30 in café Rubens. 

Lier : de 3de maandag van de 
maand van 21 uur 30 tot 22 uur 15, 
café Belgrado, Lisperstraat. 

TURNHOUT-RAVELS 

Voortaan te Turnhout in liet Lin-
denhof, St. Antoniusstraat de 2de 
maandag van de maand van 20 tot 
21 uin-. 

ï e Ra\e)s de 2de maandag van 
de maand \ an 19 uur 15 tot 20 uur. 
Plaats later mee te delen. 

Te Mol : elke 2de maandag van 
de maand van 18 tot 19 uur in ca
fé Het Peerd, Markt 18. 
MECHELEN 

Senator Jorissen ont \angt (e Me-
chelen op afspraak (tel. 19994) en 
houdt zitdag in café Pigal de 1ste 
maandag van de maand van 20 uur 
30 lot 21 uur 30. 

Antwerpen 
GROEPSTENTOONSTELLING 
KK-64 

In BP-building, .Jan N'an Rijs-
wijcklaan 162, .•\nlN\erpen, heeft van 
8 tot 30 jimi 19(58 een tentoonstel
ling van 10 schilders met schilde
rijen, akwarellen en tekeningen 
plaats. 
KONTAKTAVONDEN 

Na bestuursverkiezing en de sa
menstelling van het nieuwe besl,uur 
werd besloten in de toekomst ge
regeld een kontakta\ond te laten 
plaatsgrijpen waarop niet alleen de 
bestuursleden zullen aanwezig zijn 
doch ook allen die zich kandidaat 
stelden en niet verkozen werden. 
Tevens worden op deze a \onden 
ook de medewerkers van tijdens de 
verkiezingen verzocht aanwezig te 
zijn. 

Er zal telkens een spreker de ak-
tualiteit belichten. 

De bedoeling van deze kontakt-
avonden moet zijn alle belangstel
lenden in de vooruitgang van de 
Volksunie samen te brengen opdat 
onze propaganda nog sneller zou 
uitstralen. 
11 JULI 

Leeuwen\laggen formaat 135 x 
1.50 cm. eerste kwaliteit en kleiiren-
vast tegen 195 fr. te verkrijgen bij 
L. Vevnieulen, de sekretaris uit on
ze groep van Oost, Transvaalstraat 
50, Berchem, tel. 30.66.78. 

De medewerkers in Oost, 6de en 
7de wijk wordt het boekje « Voor 
't Belgikske Nikske » warm aanbe
volen. Tegen 20 fr. te bestellen bij 
L. Vermeulen. (Stuur onder om
slag een biljet van 20 fr. en het 
boekje wordt u thuis bezorgd). 

Tevens worden de trouwe steu-
ners van Oost bedankt voor de 
maandelijkse financiële bijdrage 
Oost herhaalt zijn oproep : stnur 
een biljet van 20 fr. onder om.slag 
naar haar sekretaris L. Vermeulen, 
'J'ransvaalstraat 50, Berchem. 

Berchem 
OVERLIJDEN 

O p 7 juni jl. overleed alhier de 
h. Emile Brentjens, geboren te Has
selt op 9 december 1896, vader van 
ons provincieraadslid de h. J. 
Brcntjes_. De begrafenis had plaats 
vorige dinsdag na een plechtige mis 
in de parochiekerk van St. Huber-

tus. De afdeling en « VS'ij » be(u)-
gen mevr. Brentjens-Wesely en fa
milie hun zeer oprechte deelne
ming. 

Borgerhout 
OPGEPAST 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 \rijdag. 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. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
len einde alle mis\ ei stand te ver

mijden gesen wij hierna de adres
sen, waar iedereen, lid ol geen lid, 
terecht kan \oor dienstbetoon. 

Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
tel. 35.09.28; Frans Dirks, Karel van 
den Oeverstraat 26, tel. 36.38.94; 
Bert Verbeelen ,Jozef Posenaerstr. 
37, tel. 35.57.08; mevrouw Raets 
üid C O . O . ) , \'iu(,ottestraat 41, tel. 
36.79.97. 

Voor aansluiting als lid of een 
abonnement kan men zich ook 
wenden tot de heer Gerard Stor-
me, Keisstraat 90, eveneens te Bór-
gerhout. 

DRUKKE DAGEN VOOR DE 
BOEG 

Vooraleer de \ ,iU.intie|)eriode aan 
Ie \a t len hebben «ij nog een druk
ke junimaand. In speciale zittingen, 
besprekingen en dies meer had het 
bestuur meer dan de handen vol 
om alles in de juiste plooi te bren
gen. Wij durven er dan ook op re
kenen dat onze leden op de voor
ziene bijeenkomsten zullen aanwe
zig zijn. 

BEZOEK AAN ONS 
GEMEENTEHUIS 

De Vlaamse Kiing Borgeilioiit, 
brengt vandaag een bezoek aan ons 
gemeentehuis om, onder leiding 
van een bevoegde .gids, dit enig 
mooie gebouw en zijn kimstschal-
ten te bezichtigen. 

Ook niet-leden van d<- Vlaamse 
Kring zijn welkom. Verzamelen lie-
dennamiddag (e halfdrie stipt voor 
het gemeentehuis. 

ONTHULLING HELDENHULDE 
ZERKJE VAN ONZE OVERLE
DEN VOORZITTER 

Volgende zaterdag, 22 juni wordt 
het zerkje onthuld aan het graf van 
onze betretu-de voorzitter, de heer 
Nand Geerts. 

Op een vrije dag verwachten wij 
minstens evenveel getrouwen om 
deze korte plechtigheid bij te wo
nen. De inrichting gebeurt in sa
menwerking met V.O.S., waarvan 
de allijvige voorzitter voor Antwer
pen was en de Pallieters. 

Bijeenkomst (-• 3 uur aan de in
gang van het kerkhof Silsburg. 

GULDENSPORENFEEST 
Het gemeentebestuur van Borger

hout richt de (iuldensporenherden-
king in op vrijdag 28 juni te 20 uur 
in de zaal Ronia, Turnhoutsebaan 
286 te Borgerhout. 

Het wordt een vlaamse kunst
avond met de medewerking van 
het Tiio Cassiman, De Vaganten 
en de Keurgroep Tijl. Toegang 20 
fr, 

BEVLAGGINGSAKTIE 
VV'ie nog thuis is laat de Leeuw 

wapperen op 11 juli. Voor slechts 
195 fr. kan men een vaandel be
stellen bij Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstraat 26. Tel. 36.38.94. 
Bestel tijdig om niet achter het net 
te vissen. 

Merksem 
NAAR DE POESJE 

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. 

Wijnegem 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 29 mei jl. werd het nieuw be
stuur verkozen. Het is samengesteld 

VAN DE V.U.-LEiDtN6 

Dosfelinstituut 
De r e s t e r e n d e sy l labussen van de lessencyklus 1967-1968 

(16 lessen) k u n n e n bekomen w o r d e n d o o r s to r t ing van 
120 Ir. op po.strekening 177.77 van Kred ie tbank , Schoten, 
met vermeld ing « Voor reken ing nr . 3.180 Dosfelinsti t init -
Syl labussen ». 

« Vlaams Gemeentebeleid » 
Abonnementsgelden 1968 

De ach te rb l i jve r s w o r d e n d r ingend verzocht b u n abon
nementsge ld van 100 fr. te s tor ten op pos t r eken ing 5140.69 
van J. Torfs-.Mertens te Ber laa r . 

Indien aan dit verzoek niet voldaan word t , zal een ont-
v an g k aa r t langs de pos t w o r d e n aangeboden ten bed rage 
van het abonnementsge ld , verhoogd met de inn ingskos ten . 

Rouwbeklag en oproep 
Het Pa r l i jbcs tuur van de Volksunie heeft met onts te l ten is 

de dood van Hobert Kennedy ve rnomen , en biedt zijn op
r ech t r o u w b e k l a g aan de familie Kennedy en het amer i -
k a a n s e volk. 

Na de m o o r d e n op John Kennedy en op Mart in Lu the r 
King evenals de menigvuldige gewelddaden gepleegd in de 
a m e r i k a a n s e rasseni 'e l len is deze aans lag een onhe i l spe l 
lende i l lus t ra t ie van de onmense l i jkhe id en de more le ont
wor t e l i ng die de lou te r mater ia l i s t i sch ge ïnsp i r ee rde 
we lvaa r t smaa t s chapp i j bedr iegen . 

Het Pa r t i j be s tuu r van de Volksunie roept allen op om 
aktief mede te w e r k e n aan de opbouw van een r ech tvaa r 
dige, mensel i jke maa t schapp i j in eerb ied voor de r ech ten 
en de vr i jheden van de enkel ingen en de gemeenschappen . 

uit volgende personen : voorzitter : 
de h. L. Blom; penningmeester : 
mevr. Blom; organizatie : de h. H 
Matthijssens; propaganda : de h. H. 
Rau en sekretaris : Spruyt G. 

Dit bestuur wordt aangevuld door 
drie raadsleden. 

Zandhoven 
11 JULI 

11 juli nadert zeer snel. Bestel 
tijdig leeuwenaffiches formaat 20 
X 25 cm. Gewoon affichepapier 1 
ir. per stuk, 600 fr. per 1.000. 
Raamkarton 3 fr. per stuk, 500 fr. 

per 250. 
Ze worden u toegezonden na 

ontvangst van de verschuldigde 
som te storten op rekening Krediet
bank, Broechem nr 600, V.U.P.Ka. 
ZA - Vlaanderen. 

BRABANT 

Dllbeek 
DIENSTBETOON 

O p 18 juni van 8 tot 9 uur hou
den prov. raadslid M. Panis en 
volksvertegenwoordiger E. De Facq 
zitdag op het adres Moeremans-
laan 86, tel. 21.97.67 en verder elke 
derde dinsdag van de maand. 

Dworp 
NIEUW BESTUUR 

Het nieuwe afdelingsbestuur werd 
samengesteld als volgt : voorzitter : 
Feli.x Willeïn, Bloemenbosstraat 
2.5F; sekretariaat : Devillé Hugo, 
Kerkstraat 22, tel. (02) 56.70.84"; 
penningmeester : Dehollogne Piet, 
Halderbosstraat 5; arr . afgev. : 
Paesmans Juliaan, Lotse steenweg 
18A; leden ; Devroye Jos, Alsem-
bergse steenweg 123 en Demol Jos, 
Molenveld, allen te Dworp. 

TUINFEEST 
27 juli in de hovingen van de 

iMeiboom 1ste tuinfeest van de N'tT, 
ten voordele van ons kerst- en sin
terklaasfeest. 

Diest 
BESTUURSVERKIEZING 

Op vrijdag 21 juni a.s. heeft tus
sen 20 en 22 uur de verkiezing 
plaats van het afdelingsbestuur 
Diest, in zaal « Welkom » te Diest. 

DANSFEEST 
Volksvert. prof. Verduyn, sen. 

Van Haegendoren en Van Paemel 
nodigen alle V.U.-leden en simpa-
tizanten hartelijk uit op het V.U.-
dansfeest van zaterdag 22 juni a.s. 
te 20 uur 30 in het Berkenhof, Mo-
lestede. Iedereen is welkom. 

Halle 
ZITDAGEN 

Elke werkdag : notaris Talloen, 
Dekenstraat, Halle, te). 36.52.42. 

Elke laatste woensdag van de 
maand van 19 tot 21 tiur : volksver
tegenwoordiger Drs. E. De Facq op 
bovenstaand adres, | 

zoekertjes 

iANDACHT! 
Senator M, van Haegendoren ver

zorgt regelmatig een rubriek over 
de Vlaamse Beweging in het drie
maandelijks algemeen nederhmds 
kultureel tijdschrift Ons Erftleel. 
(Huize Oranje, Murissonstraat 142, 
Rekkem (W.-VI.). 

Voor zover de voorraad strekt 
houdt de h. van Haegendoren graag 
gratis exemplaren van de overdruk
ken van de jongste artikels tot be
schikking van lezers van Wij. 

Schriftelijk aan te vragen : G. 
Gezellelaan 63, Heverlee. 

Het volgende is verkrijgbaar ; 
Leuven-Louvain (tevens in fran

se vertaling bedoeld ter informatie 
van franstaligen). 

Enkele gedachten over demokra-
tie, speciaal in België. 

Vlaamskulturele idealisten ge
vraagd voor medewerking aan 
kulturele akties, niet partijpolitiek 
gericht : 

1) Arrondissementeel : ontwikkel
de elementen, liefst leraars, bedien
den of gelijkaardig. Vlotte keurige 
omgangstaal. In bezit van wagen. 
Nodige eigenschappen vereist voor 
verantwoordelijkheid initiateven. 

Interessante bjverdienste. 
2) Pe r stad of gemeente : wils

krachtige plaatselijke propogandis-
ten. Sociaal gevoel. Ondernemings
lust. Liefst v'olksgeliefde elementen 
met veel vrije tijd-

Interessante bijverdienste. 
Schrijven met opgave ouderdom, 

ontwikkeling, referentiesrO.V.V.O. 
83 Baudelostr., Gent — ï 69. 

Beproefd vlaming, 48 j . , 4-talig, 
lange jaren ervaring verkoopbu-
reaux duitse industrie, import-ex
port, zoekt vertrouwenspozitie in 
Vlaanderen. Schr. j sekretariaat 
V.U. — T 70. 

Jonge bediende, werkloos, zoekt 
passende betrekking Brussel - Me-
chelen - Antwerpen. 

Schr. of tel. : W. Jorissen, As-
tridlaan 80, Mechelen. Tel. 015-
19994. T 62. 

Steenbakkerij vraagt dringend : 
flinke arbeider 30 a 40 jaar, die 
weet van aanpakken — om beroep 
van stoker aan te leren — werken 
met vier man in ploegenshift — 
geen zware arbeid — kan door licht 
gehandikapte uitgevoerd worden — 
werklust — verantwoordelijkheids
zin — kameraadschapsgeest ge
vraagd — voor vast werk — wettig 
loon en-of naar arbeidswaarde — 
wettige voordelen. Schrijven of 
zich aanbieden Assesteenweg 137, 
Wambeek-Ternat. ï 68. 

Gevraagd te Antwerpen : chauf
feur tussen 30 en 35 jaar, goed voor
komen, kennis van autotechniek 
voor vervoer privépersoon. Schr. ; 
VV. Jorissen, Astridlaan 80, Meche
len. T 63. 

Welke industrieel, 23 a 24 jaar, 
1,73 a 1,78 m. fijn gebouwd en fijn 
voorkomen, goed, trouw, ambitieus, 
intelligent, liefst Brabant, wenst 
ernstige kennismaking met 17-jari-
ge verstandige en vriendelijke stu
dente. Inlichtingen : T 59. 

Boekhouder, 37 jaar, 4-talig, op 
de hoogte van verzekeringen en 
soc. wetgeving zoekt passende be
trekking; liefst te Antwerpen of 
omgeving. Gelieve kontakt te willen 
nemen met Dr R. Roosens, sena
tor. 03-380137. T. 60. 

_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. 

Echtpaar zoekt betrekking als 
concierge te Mechelen Schr, W. 
lorissen, Astridlaan 80, Mechelen, 

Tel. 015-19994 T 54 

Men vraagt bouwkundig tekenaar 
met of zonder diploma, liefst met 
ervaring, te Medielen. 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 belrek
king. Schrijven ol telefoneren : VV. 
lorissen, Astridlaan 80. Mechelen. 

Tel. 015-19994 T 53. 

Vlaams Ziekenfonds Brabantia 
zoekt medewerkers rel (02) 
28 45.10 

SPANJE, begin COSTA BBA VA, 
te LLA.NSA, 1300 KM ver. 20 K.M. 
over franse grens , in p rach t ige 
verkavel ing, g ra t i s z w e m k o m , 
macht ig zicbt op Middell Zee. 
Villa en a p p a r t ie buur vanar 
Pasen. T 03.51.36.30 

Gezin wil gedurende verlof voor 
kinderen zorgen. Grote speeltuin 
niet ver van zee. Gemene dijk 49, 
Zandvoorde (Oostende) T 61. 

Verzekeringsmaatschappij zoekt 
vertegenwoordigers fiks plus t. h. 
m de provincie Antwerpen. Schrij
ven of opbellen W. Jorissen, As
tridlaan 80, Mechelen. Tel. 19994. 
T 64. 

Vrouwelijke bediende met veel 
ervaring zoekt betiekking als l>e-
diende Antwerpen of Mechelen. 
Schrijven : senator Jorissen - T 65. 

Gezochte betrekking als chauf
feur of magazinier (44 jaar). Schrij
ven senator Jorissen - T 66. 

Meisje, 18 jaar, zoekt reisgezel(in) 
voor periode (8 tot 31 juli) naar 
Noorwegen via jeugdherbergen. 
Schr. ; Grèet Dehaes: Huize Rei-
naart, domein « De Markgraaf », 
tel. 66.94.48. Kalmthout - T 67. 

I Hoofdredakteui 
T. van Overstraeten 
Alle briefwisseling voor re-
daktie naa r : 
Rotatyp. Sylv. Dupuislaan 
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 
Abonnetnent buitenland 

480 (r. 
Steunabonnement 820 fr. 

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

Verantw. ultg. Mr. P. Van der 
Eist, Beizegemstr. 20, Brus. 13. 
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bewegi 

BRABANT 

Brussel 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 
BRUSSEL 

Het arrontlissemenKbesliitir \ei 
gule i t op «oeiisd.is 1'J tk /e i te 20 
iiiii 111 « üilensi)iei»el », PletincUs 
sti u t W te Biussel 1 

MEDEDELINGEN VAN HET 
ARRONDISEMENTSBESTUUR 

Om de 11'J gemeenten \ an ons 
aiiondisseiiient volledig t t Uuniien 
bLueiken diinxt een heist iuktuia 
ti( \,\n de kantons en aldtlinj,en 
zicli diinsend op 

Als stieefplan \ oor/iet de \eiaii t 
woordeliike \ooi orKani/alie de 
k inton en aldciings\erdelinsen als. 
>oli,t 
1 K uiton Asse 

De ildelini{ \ s se beweikt e\en 
tens de gemeenten Bekkei/eel en 
Kobbegem 

De afdeling Hekelgem om\ >t 
exeneens de gemeenten Essene en 
1 ei allene 

De aldeling Meichteni slaat op 
op de gemeenten MoUem en Brus.-
segem 

Eerstdaags «orden in dit kanton 
de aldehngen Opwijk en St Kata 
1 ina Lombeek opnieuw o|)geritht 
2 kanton Anderltcht 

De afdeling Dilbeek bewerkt ook 
de gemeente Itteibeek De afdehng 
St Martens Bodegem omvat e\en-
eens de gemeente St Ulriks Kapel 
Ie 
3 Kanton Eisene 

De afdeling Hoeilaait /al Watei-
maal Bosvoorde bewerken, de afde
ling Overijse belast zich met Ou 
dei gem Eerstdaags woidt te Eisene 
een V U kern opgelicht 
4 kanton Halle 

De afdeling Bui/ingen omvat ook 
de gemeente Hui/mgen De gemeen
te Elingen woidt gevoegd bij Oude 
naken, St Lam eins Bei cheni om 
een afdeling uit te maken De af 
tleling Leeibeek si lat ook op de ge 
nieente Kestei, Heikiuis en Heite-
hngen, teiwiil de atdehng St Pie 
teis Leeuw ook de gemeenten Lot 
en Ruisbioek te bewerken krijgt 
t e i s tdaags worden de afdehngen 
Lembeek en Pepingen - Beeit - Bel 
lingen - Bogaaiden opgericht 
5 Kanton St Kwintens Lennik 

De afdehng Oetmgen omvat ook 
de gemeente VoUe/ele Zullen eeist 
daags moeten opgelicht vvoiden de 
afdelingen Heine - Bevel - St Pie 
terskapelle en Galniaaiden - lol 
lembeek 
b Kanton Ukkel 

De afdelnig Beeisel omvat ook 
de gemeenten Drogenbos en Linke 
beek 

De afdeling St Genesius Rode be 
werkt ook Alsembeig, en de aide 
Img Ukkel bieidt zich int tot de 
gemeenten Voist en St Gillis 
7 Kanton Vilvoorde 

De aldeling Holstade bhilt ook 
Mui/en bevveiken De gemeenten 
Berg Buken Kampenhout bhj 
ven in een afdehng ondei gebracht 

De afdeling Machelcn kiii^t tot 
taak ook de gemeente Melsbioek 
te bevveiken, terwijl de gemeente 
J^eutie onder de bevoegdheid van 
de aldeling Vilvooide wordt ge 
bi icht Tenslotte beweikt de aide 
ling ^^eeIde ook de gemeenten I p 
jjegem, Zemst en tlevviit 

De gemeente Peik valt ondei de 
bevoegdheid van de eeistdaags te 
benoemen k intonnale gevolmach 
tigde 
S kanton Wolvertem 

De afdehng Giimbeigen beweikt 
eveneens de gemeenten Bci^eni en 
Huiiibeek Dt gemeenten ü i m s 
donk en Stetnhullcl hingen il van 
dt aftlehng K ipelle op den Bos 
iMildeien woidt bij de afdehng 
londei /ec l gevoegd De aldthng 
NNtniniel krijgt ook de /oig ovei 
de gemeenten Relegem en H im 
me Tenslotte /uilen weldra aide 
lingen vvoiden opgericht in de ge 
nil enten Meise en Stiombeek-Be 
ver 

Dit streelplan vvaiim de opiich 
ting van 9 nieuwe afdehngen is 
VDoi/ien, zou moettn beieikt wor 
den tegen uiteiliik 31 d t t e m b t i 
V in dit laar 

Haüe - Lennik 
GESLAAGD BAL 

Ons overwinninj,sbal v m 1 luni 
|L mocht zich in een grote bi|v \\ 
veihtujen t Jigeishof te kestei 

il 

liep bomvol en bleef het tot in de 
kleine uuitjes On /e volksveitegen-
vvooidigeis, dl Aneiauv en E De 
i leq dankten de kie/ trs en de pi o 
pigandisten in haiteliike bewooi 
dingen Ook de tombola had bij 
/ondei veel siikses 

De niedevv ei kei s a in het b i l ha 
len eei van hun weik en wolden 
hai telijk d ink ge/egd 

Lubbeek 
\ OORLICHTINGS-
\ ERGADERING 

Woensdag 2b juni heeft om 20 
uui 30 in de /aal De i ioy, Doip, 
1 ubbeek, een voorhchtingsveigade 
iing van de V IJ plaats 

De jiohtieke aktu iliteit en de toe 
komstplannen /uilen ei besproken 
vvoiden ledeieen op post Biengt 
VI lenden en kennissen mede 

Neder-Over-Heembeek 
BESTUURSVERKIEZING 

De/e gaat dooi op maandag 17 ju 
ni 1%8 ten hui/e van voor/itter An 
die Serrujs , Tvveedorenkesgaaide 7, 
te 20 uur 

Kandidatuien dienen schiiftehik 
ingediend bij «ekietaiis W Van 
Laar, Kiaatveldstraat 63, Biussel 
12 

Opwijk • Mazenzeie 
NIEUW BESTUUR 

Tijdens de algemene ledenverga 
dering van 6 de/ei weiden de 
vrienden Jan Verhaevert, Mansteen 
30, Opwijk en Fi Beighmans, Ni 
novestraat 28, Ojiwijk, aangeduid 
tot resp V ooi /ittei en sekretaris 
van de afdeling 

De afdeling /al ook de gemeente 
iMa/en/cle bevveiken 

Schepdaal 
ZITDAGEN 

Elke weikdag Dr Valckeniers, 
Steenweg op Ninove, tel 28 57 53 
ook bereikbaar lubelfeestlaan 188 
Biussel 8 

St. Martens-Bodegem 
DIENSTBETOON 

Op 20 juni van 19 uur 30 tot 20 
uur 30 houdt volksveit E De 
Facq /itdag op het adres V U lo 
k lal bij F De Rijbel, Statiestraat 
38, tel 52 27 34 en v ei der elke der 
de dondeidag van de maand 

St Kwintens-Lennik 
KANTONNALE VERGADERING 

De k intonnale veigadeung heeft 
plaats op dondei el ig 20 de/er te 20 
uui m cale « t Stropke », Ninoof 
sesteenweg te Schepdaal Woiden 
hierop stellig v ei wacht, behalve de 
m uiil itai issen, de bestuursleden 
dei afdelingen Gooik, St Kwintens 
Lennik, Schejidaal en Oetmgen 

Weerde • Eppegem 

Zemst - Elewijt 
BESTUUR VERKOZEN 

Op 4 de/er en in aanwezigheid 
vAn de mandataussen dr Anciiux, 
fc Defacq en P.iiil Peeteis hadden 
t^ Weelde de jaailijkse ledenver 
gadering en de bestuursv erkie/ingen 
p i n t s De vrienden Guido Vandei 
stiaeten, 1 oekomststraat 8 en W i l 
tel Claessens, Bloemenstiaat 8 vver 
den resp tot v ooi / i t t t i en sekreta 
ns aangeduid 

Wemmei 
VERKIEZING VAN BESTUUR 

lil aanwe/niheid van provincie 
1 \ itlslid Paul Peeters Ind op 30 mei 
|1 de veikie/ing van het nieuw af 
dehngsbestuui plaats Werden a m 
geduid tol resp vooi/itter en sekie 
tai IS van de afdeling, de heien Floi 
lordens Winkelstraat 71 en Fians 
Ooms, Mevskensstraat 149 

De/e steike aftlehng /al voort n n 
ook de gemeenten Hamnie en Re 
legem l>ewei ken 

OOST-VLAANDEREN 

Gent 
VUJO 

Op /nteidag 29 j'uni om 20 uur 30 
/uilen dichteis v ooi dragen uit eigen 
weik m de Volksuniejongerenkel 
der, huis Roeland, Koite Kruis 
str lat 3 te Gent 

KOLPORTAGE 

Zondag 16 jiini a s vvoidl een 
f,rootse kolpoitige gehouden op de 
Muide en omgeving, in samenvvei 
king met \ MO en VUJO 

Gentbrugge - Ledeberg 
NIEUW AFDELINGSBESTUUR 

De op 28 mei jl gehouden be 
stiiuisverkie/ing gat volgende uit 
slag voorzitter A Veijiaele (eei-
ste afgev aai digde m de ariondisse-
nientsiaad), ondei v ooi/ittei W 
lack sekietans R Vercauteren, 
penningmeester A lacobs (twee 
de afgev aai digde in de aiiondisse-
nientsiaad), piopag mda P Schob 
ben en oigani/atie R Depestele 

Het nieuw adies van het afde 
lingssekietaiiaat luidt R Veicau-
teien, Walstiaat 90, Gentbrugge 

De opkomst voor de bestuursv ei-
kie/ingen was /eei gioot De avond 
/elf weiden 13 nieuwe leden inge 
schreven 

Lebbeke 
NIEUW BESTUUR 

De statutane afdelingsveikie/in 
gen van 31 mei 1 I hebben tot lesp 
vooi/itter en sekretaiis aangeduid 
dhr P Van Biezen en A Coore 
man 

De verkie/ing ging dooi ondei 
het V OOI/ittei schap VM\ volksveite-
genvvooidiger dr De Coinmei 

De opkomst van de kiesgeiechtig 
den was zeei bevledigend 

WEST-YLAANDEREN 

Jabbeke 
PLAKKERSFEEST 

Het /al wel het 1 latste in die a iid 
geweest /ijii d i t we na de jongste 
veikie/ingen mochten bijwonen 
Maai wat een feest ' En wat een 
sleei ' Piohciat aan het /eei aktie 
ve plaatsehjk bestuui en de flinke 
jiropagandistenploeg, die h lar heti 
schappij 111 de gemeente en omlig 
j,ende nogal het gelden 

Het zal wel niet vooi niets ge 
vveest zijn dat volksvei tegenvvooi 
digei « Piei » Le>s tot 2 maal toe 
kwam opdagen — tussen andeie 
verplichtingen door 

Veidei werden stajiels wafels en 
lege flesjes « aan de kant ge/et » 
Zelfs de nachtelijke happening \tin 
ai r vooi/itter Raf Decleieq, (te 
water) eindigde /ondei ongelukken 

Een speciaal dankwooidje aan 
Gilbeit Lingier en /ijii onveiiiioei 
baie echtgenote, die voor alles in 
stonden 

Arr. Brugge 
DIENSTBETOON 

Op de /eer geslaagde bijeenkomst 
van vrijdag 7 6 jl , weid het gehele 
stelsel van /ltd igen en speciahsten 
in een en ander geieoigani/eerd 

/ o weiden de /itdagen van de 
V olksv ei legenvv ooi diger lutgebi eid, 
en aangevuld met verscheidene /it 
dagen van de 3 piovincieiaadsle 
den Dit zoveel mogelijk in kooi 
dmatie niet de /itdagen van plaat 
selijke gemeenteraadsleden Het 
blijkt dat deze steeds diukkci be 
/ocht wolden. 

De volledige lust van dagen en 
uien kan op het arr sekie tanaat 
(Invaliedenlaan 1, Heist a z), beko 
men vvoiden 

Ook weid een lijst opgemaakt 
van mensen die ni bepaalde zaken 
goed ondei legd /ijii zodat schrilte 
lijk of telefonisch op hen kan een 
beioep gedaan worden 

A n veiantwooidelijke Rivmond 
Reynaeit deed ook een v ooi s te l tot 
het instellen van een eigen socia il 
fonds 

VUJO 
Gevraagd woidt dat alle ideeën, 

wensen en ver/uchtingen i v m 
« Jeugdbeleid » schnftehik /ouden 
ov ei gemaakt vvoiden aan Paul Ste 
veiis, Vlamingstiaat 47, Biugge 
Niet alleen suggesties v an jongei en 
/ijn welkom ' 

VLAAMSE NACHT 
13-14 JULI 1968 

Daar waar de vooibeieidmgen 
voor deze reah/atie van de Vlaaiii 
se Ki ing Jabbeke, in sanieiivvei king 
niet 15 andeie v l i imse veieiiigin 
gen uit de stieek, goed opschieten 
en de v ooi v ei koop van k ia i t en of 
ficieel begint op vrijdag 14 juni, bt 
looft de/e tweedaagse een uniek 
sukses te woiden 

Pi ogi annua 
Zateidag 13 15 luii lieneishow 

met Noiber t , ' / i jn Hev meisjes en 
Hev tojijiers, 20 uur Oberbavern 
biei feest, met Heiiii Cogght s Blaas 
kapel (10 111 ) 

Zonelag 14 15 uur folkloi isti 
sche optocht met de nieuwe leu 
/en i iji en Nele, 16 uui Li/e Mai 
ke show , 20 UUI dansav ond met 
üikest Fddv Doisan (11 man) 

\ e i l enen hun medewerking de 
vendelgioep « Houtlandse k l iii 
vvaeits », kabaietge/elsehap « De 
Gekke Broers », imititoi Loii Stei 
da, konleienciei Ben Eveit akkro 
In ten « 3 Ciacks » en animator en 
1 \ spelleider Willy I ustenhouvvei 

In ondei handeling . luodesliovv 
tlooi gioot modehuis v uui weik en 
happening 

De feestelijkheden gaan door op 
het domein « Klem Stiand » te 
Jabbeke 

Voor shows en avondleesten is 
telkens plaats voor iiieei dan 2000 
personen 

foegangskaarten s n imiddags 
30 fi , 's avonds 50 fr Vooi de twee 
dagen samen . 100 fr , alle iiiaiii 
festaties 

Kortrijk 
UITSLAGEN VAN DE BE-
STUURSVERKIEZINGEN 

Aftlehng Koitiijk vooi/itler 
Rogei Plancke, ondervooi/ittei 
Roger Vandevvattejne, sekie tans , 
Roger Claerhout, penningmeestei 
Jo/el I ibaeie piop.iganda lo/ef 
Allaeit, organi/atie John Lagae 
dienstbetoon Pol Desniet, gemeen 
telijke jiroblemen Luk Debels, fa 
niiliale en ge/insproblemen Mat 
g i ie ta Vandecapelle lei mote 

Aldeling Menen (Menen en Rek 
keni) voor/ittei . Williled Van 
holnie, sekretaiis • Audit; Leen 
knecht, penmngnieestei lo/ef De 
decker, p i o p i g m d i Maik Cai 
tloeii oigani/Uie B e i n i i d Detoi 
te dienstbetoon Andie Dejiie/ 

Aldeling Deeihjk (Beveitn, Deei 
hjk en Desselgem) en afdeling H i 
iclbeke vooilopig een bestuui 
voor/ittei Jan Dejaegheie, ondei 
vooi/itter Duk Bossuvt sekieta 
ris W liter Vin den Biande , pen 
ningnieestei W iltei Vanw ade 
glieiii, piopaganda Staf Debave^e 
oigani / i t ie — Deeihjk Jules De 
smet, oigani/atie - Haielbeke : 
Gust i if \ anderjilancken 

Afdehng Waregeni (W iiegeni en 
Sint Eloois V ijve) voor/itter Raf 
Paiment ier , ondervoor/itter Ste 
laan Cl levs, sekie tans Pati ick 
Antilles penmngnieestei Lvdii 
Balcaen Van Hae/ebroeck, propi 
ganda en organizatie lohaii Vei 
bauwhede 

Vooi lojiige (getleeltelijke) samen 
stelling van de a n onilissemeiits 
raad Fians Blanquaeit, Duk Bos 
Slijt, Luk Debels, laii Dejaeghei*», 
Andre Dejiiez, Pol Desniet, Aiiieel 
Dujiie/, Fernand Dutoit, Godlned 
I ioet lu ie , lef Labaere, Raf Par 
mentiei, Etienne Patleeuvv, Rogei 
Plancke Hei wijn Vandenbulcke, 
Marcel Vandevijveie, Roger \dn 
devvattvne, Willi led Vanholme, I uk 
\ ansteenkiste 

Menen 
NIEUW LOKAAL 

Wi| vooi/ieii de ojiening van het 
lokaal oji het einde de/ei maand 
\ ooi het ogenblik is men alles aan 
het opschikken Wij ko/en als naam 
c( De Beiaaid », Koitrijksesti lat 3 
Het lokaal zal woideii uitgebaat 
dooi mevr wed Lauieiit Delen en 
/oon Vin hai te bij voo ib i i t wel 
kom ' 

NIEUW BESTUUR 

Door het stijgend n n t a l leden 
weiden 6 i p v 5 bestuuisletlen vti 
ko/en Het zijn, di W V mholme, 
vooi/ittei, A Leenknetlit, sekieta 
ns , I Dedetkei , jienningmeestei 
M Cardoen, piojiaganda, B D t 
coite, oigani/atie en A Dtpiez, so 
Cl lal dienstbetoon 

Oostende - Yeurne - Diksmuide 
NIEUWE AFDELING 

Op 20 juni a s wordt ov ei gegaan 
tot de stichting van een nieuwe af 
deling vooi de gemeente Stene in 
het veihgheidsgeboiiw (Sleensedijk) 
Piovincieraadshd Mauiits Zwaene 
poel houdt de feestrede Wij wensen 
dt nieuwe afdeling goede v i i i t 

iNU 

Oostende 
LEDEN 

Oostende blijft groeien Het be
stuur kon twee aanvullende afge-
V nitl i . ,dtii in d t anondissenieiitele 
I lad aiiiduitlen Pieire Callevvaert 
en Fmiel Vansteenkiste 

VUJO 

Tijdens de bestuursveigadei ing 
van 31 mei weiden een vijftal ion 
geren gehooid ovei hun sland|)unt 
t e r / ike Kontakt weid genomen 
niet het anoiiehssementeel bestuur, 
/odat de stichting van een Viijo af
deling met lang meei /al duicn 

II JULI 
Dooi het ingebrekebhjven v in het 

stedelijk 11 juhkomitee, n mi on/e 
afdeling dit jaar het initiatet om 
een eigen vieiing op touw te / e t t t n : 
houdt van nu af aan de datum viij: 
13 jiih, 20 UUI in het lokaal « De 
Nooid/ee », Wapenplein 

DIENSTBETOON 
Pie i ie Callewaeit is in ons be-

stuiii de verantwooidehike voor 
dienstbetoon tel 811 58 Boven
dien staan Leo van de Weghe en 
Kils Lambert als mandataussen 
ook tei besthikking, evenals Eni . 
Vansteenkiste Piohteei ervan 

KAARTAVOND 
Oji 21 jum 20 UUI in lokaal « Der

by », r i th t Beit Veigote, namens 
de aftlehng een «. kaartavond » in. 
Men /al er leien « nianillen » 

ledeieen hartelijk uitgenodigd op 
dit mooi initiatef 

MEDEGEDEELD 
Brussel 
P BENOIT HARMONIE 

Op /a le idag, I j juni 68 te 18 uur 
geeft de Peter Benoit harmonie 
(Vlaamse hainiome) in opdiacht 
van het biussels stadsbestuui, haar 
1ste konceit op het J B Willenis-
plein te Brussel 2, onder leiding van 
de h ka ïe l Pisane 

Aarschot 
G R O O T GULDENSPORENBAL 

Zi te idag 6 juli 1968 in de VN itte 
Molen, Heiseltsesteenweg te Aar
schot, gioot guldenspoienbal 

Waltra orkest van Stan Philips. 
Fierste tkins . 20 uur 30 

Toegangsprijs : 40 fr (Inrichting: 
V V B - gewest Aai schot en 
V laanise Vneudenki ing Hageland • 
Zuidei kempen ) 

Toegangskaarten bestellen bij : 
F ians Van Calsler, iangdoi i ise-

steenweg 137, Aarschot, 1^ ui Van 
Hoof, Albeitlaan 18, Aarschot Oi.-
waltl Van Hei/eele, Hogevveg 340a, 
Htrselt en Steven lue ihnckx, Lan
ge Dreef 10a, Av ei bode. 

Antwerpen 
50 JAAR V O S 

Moigen zondag 16 juni viert de 
1 indsbond V O S zijn 50 jarig be
st lan, om 14 uur in de Stella Ma
n s Itahelei 72, Antweipen met een 
bijeenkomst, in een jgeest van pië
teitsvolle hcidenking en vreugdevol 
gedenken 

Brugge 
o ONTMOETING MET VLAAN. 
DEREN » 

Traditiegetrouw oigani/eeit de 
« Werkgioep De Nederlanden » 
ook dit jaar zijn vakantiekuisus 
voor Vlaamse jongeien uit Wallo
nië en Frans Vlaandeien De kur-
sus gaat door te Brugge van 4 tot 
10 augustus 1968 

Op jeugdtoenstisclie wijze /al de 
vveikgioep deze vlaamse jongeien 
een levend kontakt bieden met een 
stukje volks en kultuieel erfgoed 
van de Nedeilanden maar even/eer 
met het dinamische Vlaanderen 
van vandaag vooial dan op het ge
bied van de industiiele bednjvig-
lieid 

Nadere inhthtingen oji het s tk i e -
tanaatsadies van de weikgioepa De 
Nedei landen » Fekhoutst iaat 39, 
Bi ugge 

Evergem • Gent 
SCHOOL VOOR 
KINDERVERZORGSTERS 

Hol tei Linden, Langerbrugse-
stiaat, F V ei gem Gent 

Alle kandidaat leeilingen en hun 
outlets, diensten vooi beioeps-
onenteiing en schooldiiekties wor
den uitgenodigd op /a le idag 22 juni 
in de sehool van 10 uui af voor een 
|)eisoonlijk gesprek (met mogelijk
heid tot middagmaal) en om 15 
HUI tot de voordi i th t « Wat is een 
kindei vei/oigstei », gevolgd door 

bc spieking en be/oek a in de schooL 
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EEN WONING DIE OOK IN 'T JAAR 2000 AKTÜEEL EN MODERN ZAL ZIJN I I ! 

EEN slaapkamer 

TWEE slaapkamers 

DRIE slaapkarners 

of ZELFS MEER 

ONZE APPARTEMENTEN ZIJN ENIGÜ! WAAROM? 

.1* ZIJ LIGGEN in de onmiddellijke omgeving van het prachtige kasteel 

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

Antwerpen, nauwelijks enkele minuten van Centrum, nieuwe Schelde-

tunnel, ringlaan, snelwegen, scholen, bussen, winkels, e n i . . . 

2' hun MIN IMALE ONDERHOUDSKOSTEN : zoveel mogelijk materialen 

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

trale verwarmingssysteem met warmwaterbedeling en debietmeters... U 

betaalt slechts uw verbruik. 

3' hun UITZONDERLIJKE BRANDBEVEILIGING en ISOLATIES : bereik

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

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

warmteïsolatie. 

4' een NOOIT GEZIENE AFWERKING : gezellige dekoratieve hall bevloerd 

met grote marmertegels twee automatische liften voor 5 personeiii 

brievenbussen, bellen, boodschapkastjes, alsmede bei aan privédeur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

wat uw nodige beginkapitaal reduceert tot 140.000 F. 

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

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

ingerichte keuken, vuilniskoker, parlefoon, centrale verwarming, aluminium 

ramen met thermopane, mooie terrassen : met één woord SUPERSTANDING 

en INTEGRAAL KOMFORT. Verzekerde opbrengst : verhuurd ! 

ZELFS TE GENT aan DAMPOORT op Antwerpsesteenweg, Residentie Van 

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

bouw enig 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 
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BRASSER ZIET DE *' NIEUWE'' SCHOLEN 
wu 

«Tweetalige scholen brengen de taalgemeenschappen dichter bij elkaar» (de kranten). 

^ 

ap... 

«...el pour les Flamands la même 
chóse... » 

'^cj^S^:^^-— 

Prijsuitdeling. 

GEEN VERHAALTJE VANDAAG 
Nee lieve kindertjes, vandaag 

Keen verhaaltje, ftl'n kop staat er 
niet naar en ik ben het wel even 
zat. Het leven van een schrijver is 
soms hard... en ondankbaar. Schrijf 
ik een verhaaltje over een Rezonde 
amerikaanse jongen die zich van el
lende de ogen uitprikt, nadat z'n 
maat op een Vietkong Yankeetrap 
aan mootjes was gevlogen en hij
zelf een brok russisch staal in zijn 
slaap heeft zitten... en wat zegt 'n 
relatie van me ? « .Je bent een kom-
munist met zo'n verhaal ». Van mij 
zullen ze nooit zeggen : hij leerde 
z'n volk lezen. 

Of die andere keer. Kijk ik met 
welbehagen een optocht af (m'n 
lust en m"n leven), stapt daar een 
stoere knaap uit het ge-schouder
aan-schouder en vraagt me brutaal: 
« Ben jij die schoft van Matrakken-
sabbat ? ». De B.Ü.B, weet alles 
denk ik en knik dus gelaten. « Lek
ker poen >erdienen aan de lijken 
van Zwartberg, he schoft ». Dat is 
dat, denk ik. Ik laat mij niet ken
nen, peuter de gouden speld uit 
m'n das en spiegel me in het dia
mant (ik bewonder de dubbele kin 
en wat nun waarderend m'n dikke 
nek noemt). 

Alle gekheid op 'n stokkie, het is 
zr>. Schrijvers zijn schoften. IMoet 
u de English Bookshop even bin

nenwandelen. Daar kreunt een he
le boekenstand onder Kennedy-lite-
ratuur : de duizend dagen van Ken
nedy, ik en John, John en ik, de 
waarheid over Kennedy. Kortom, 
wie pikt er een graantje mee ? Is 
er nog een botje voor de hyena-
penneiikker ? Naast het Kennedy-
boekenrck groeit er een ander : de 
duizend dagen van Martin Luther 
King, ik en Martin. Martin en ik, 
de waarheid over Martin Lnther 
King. Voor ik thuis ben, heb ik mijn 
titel al bedacht : Robert Kennedy. 
De toekomst lacht mij tegen met 
een bek vol gouden tanden. .Alle da
gen hamburgers voor de poes. 

Nu kan je natuurlijk altijd zeg
gen : ze zijn dood, daar helpt geen 
moedertjelief aan. Waarom er dan 
geen stuiver aan overhouden '? Ten
slotte maak ik maar boekjes, geen 
long rifles. Trouwens, nu eerlijk 
beste lezer, zijn alleen de schrij
vers de schuldigen '.' Wat dan te 
zeggen van die prachtige affiche in 
een fonoplatenzaak in Eindhoven : 
« Heerlijke brokjes nederlandse 
kleinkunst — de Mauthansenlieder 
door Liesbeth List ? ». En hebt u 
die grote baanaffiche niet gezien 
waarop dat meisje ligt. zo kant en 
klaar om platgereden te worden 
(platrijden, jawel ?) door een 
B.^I.W. ? Foei reklamejongens. Of 

hebt u misschien die uitvinder op 
de televizie gezien ? Een integere 
Antwerpenaar die « de atoom » 
heeft uitgevonden, miskend, be
roofd van zijn patent... uiteindelijk 
een lachertje op het scherm. Foei 
televizieknullen. Niet iedereen is 
Eddy Merck.v. 

De prettigste ciniekers vind ik 
mijn vrienden de fotografen. De 
tere modelletjes moeten toch ergens 
getoond worden. Enkele jaren ge
leden werden de broze wichten 
naar de bossen en de vijvers ge
sleurd. Ook niet prettig, een dagje 
badpakjes pozeren in februari in 
het Zoniënwoud, wel mooi. Toen we 
alle vijvers en bossages gezien had
den werden de dekors bij voorkeur 
bouwvallige kastelen, of puinhopen, 
of autokerkhoven : — de romantiek 
van een pre-beschaving. Uiteinde
lijk ook een vervelende boel. Er 
moest leven in de foto's komen. 
Dan maar schildersateliers, judoza-
len ...Jean Shrimpton in bruids
kleed naast Cassius Clay in boks-
broekje, dat was nu het toppunt 
van sofistikatie, zolang het duurt. 
Daarna Twiggy naast Teilhard de 
Chardin, en zelfs dat werd flauw. 

Een opkikkert je was de foto van 
drie engelse mannequins in Chanel-
pakjes tussen een twintigtal indi-
sche hongerkindjes... Misschien 

hebben ze er wel een handvol rijst 
voor gekregen. De kindjes dan, ont
wikkelingshulp is geen ijdel woord 
meer. Het leukst vond ik toch de 
foto met die slanke, bronsbruine 
modemeisjes in Mao-kleedjes, om
ringd door een tiental smachtende, 
gekwetste Vietnam-GI's... keurig 
omwonden hoofden, gespalkte lede
maten, krukken en draagberries in-
kluis. Je kan natuurlijk denken : 
och kom, het is allemaal gepozeerd. 
Een wereld vol kontrasten, zeg ik 
maar, en de zaken gaan slecht in de 
te.xtiel. Ik heb mijn vriend de foto
graaf enkele tips gegeven : Ve-
roushka toont u een 2-delig mantel
pakje op de snijtafel van dokter 
Chris Barnard (de donor ligt er de-
koratief bij). Mijn vriend de foto
graaf is een mild man : ik krijg 
een opgekleefde vergroting voor het 
salon. 

Zie je wel, niet alleen de schrij
vers zijn de schuldigen. Toch heb 
ik geen zin in een verhaaltje van
daag. Want ook mijn lieve lezers 
gaan niet vrijuit. Krijgt het publiek 
niet wat het verdient ? Ja of nee 'l 
Op de De Kcyserlei in Antwerpen 
staat een terrasje (Bass Ale van het 
vat en de heerlijkste mazoutgcu-
ren). Ga daar 'ns een middagje zit
ten en bespied het krantenkioskje 
op de hoek. Kijk goed naar wie er 
koopt en wal er gekocht wordt. Zie 
vanavond 'ns in-het eigen lektuur-
bakje naast de teevee. Dan weet 
je 't wel. 

Nic 


