fan alie Kanten beukt momenteel een frankofoon offen*
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slef tegen de vlaamse stellingen. Het schandaal van de
opstandige kolonels, het touwtrekken rond de randge-

VANWEBER

meenten, de allesbehalve overwonnen dreiging van Leuven-Frans, de zaak van de ringlaan rond Brussel, de verscherpte Waalse grendelelsen, de maneuvers van de
brusselse frankofone kliek : er zijn deze week twintig
hoofdartikels te schrijven die evenveel noodkreten zouden zijn voor bedreigde vlaamse belangen. De redenen
voor deze frankofone overmoed zijn niet ver te zoeken:
het geharrewar rond de grondwetsherziening, waarbij
inzake de grendels is gebleken dat de vlaamse C.V.P.-ers
en B.S.P.-ers een bres in de afweer openlieten. Door deze
bres tracht Francophonië offensief naar voren te dringen.
Door deze bres ook stroomt het geld voor de « prio-
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MEER DAN DERTIG MILJARD
VOOR DE WAALSE INDUSTRIE

GROTE DIEFSTAL
NIET ALLEEN WALEN VERANTWOORDELIJK
Het waals offensief tegen AUeghenyLongdoz heeft deze week in het Overlegkomitee voor de Staalnijverheid zijn
beslag gekregen met een Pyhrrus-overwinning voor Vlaanderen : Genk krijgt
een elektrische staalgieterij. Zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks is het
een magere troost.
Rechtstreeks omdat, ondanks de staalgieterij, Allegheny-Longdoz een gehandikapt bedrijf blijft. Met de bijkomende
betrekkingen in de gieterij zal de genkse
staalfabriek nog altijd minder dan 500
man tewerkstellen, terwijl bij de oprichting het cijfer 3.000 in het vooruitticht werd gesteld.
Onrechtstreeks omdat Vlaanderen —
en m de eerste plaats het noodgebied
Limburg — een ontzettende prijs moeten betalen voor deze kleine « toegeeflijkheid » van de frankofonen in het
Overlegkomitee. Want uit alles blijkt
dat de waalse herrie rond AlleghenyLongdoz slechts voorwendsel was en inleiding tot de grootste miljardenroof van
de jongste jaren.
, Sinds enkele weken volgen de triomfantelijke redevoeringen en verklaringen van de waalse ministers mekaar op ;
in « Sondermeldungen aus dem Führerjiauptquartier » wordt het waalse volk
kond gedaan, dat men er opnieuw en opnieuw en opnieuw in geslaagd is, zoveel
ïnilj arden te ontrukken aan de vlaamse
vijand.
Reeds in het regeringsprogramma was
de verdeling van de kredieten voor
streekontwikkeling onrechtvaardig en
hoogst nadelig voor Vlaanderen. « In afwachting van het opstellen van objektieve kriteria » — zoals het heette —
kregen Vlaanderen en Wallonië net
evenveel. Het reeds oververzadigde
Brussel liet zich grinnikend de helft toewijzen van het vlaams en waals bedrag.
^16 reeds zo tergend-onrechtvaardige
verdeling is een wonder van eerlijkheid,
een mirakel van billijkheid vergeleken
h •" ^^* sindsdien in werkelijkheid is gebeurd De waalse kredieten zijn reeds
lang door minister Delmotte overschreaen. Maar geen nood : de miljardenplannen worden met een handige kneep gewoonweg uit de sektor streekontwikkeimg gelicht en meteen mogen de Walen
staSfr
^^ï^spraak maken op de
En de miljardendans kan beginnen,
tail,?^®-? ^ ^ ®^®" ^en zegebuUetijn vertalen uit « Le Soir » ? « Slag op slag zijn
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de goede berichten met 4)etrekking tot de waalse ekonomische opbloei gevallen : een belangrijke petroleumraffinaderij zal zich te Feluy vestigen en een
aluminiumbedrijf komt naar Amay, in
de streek van Hoei. Deze beide grote projekten vertegenwoordigen een totaal van
meer dan acht miljard aan investeringen. Ik heb overigens zopas de bevestiging gekregen van de inplanting vaa
een brits chemisch bedrijf te Heppignies,
dicht bij Charleroi, waar duizend nieuwe werkplaatsen voorzien worden. Dit
verklaarde ons met een brede glimlach
de heer Fernand Delmotte, waals minister van Streekontwikkeling ».
Tot zo ver <( Le Soir » !
In iets meer dan een half jaar tijd, van
half 1968 tot midden januari 1969, heeft
Delmotte 168 waalse dossiers afgewerkt
en 5,25 miljard kredieten verleend, waardoor zesduizend nieuwe werkplaatsen in
Wallonië werden gekreëerd. In deze cijfers zijn niet betrokken de raffinaderij
Feluy noch het aluminiumbedrijf Amay
noch het chemisch bedrijf Heppignies
noch de tweede petroleumraffinaderij in
het luikse. Evenmin zijn daarin betrokken de nog niet bij benadering te schatten miljarden voor de fuzie van de twee
grote waalse staalbedrijven.
Telt men dat alles-bijeen, dan komt
men tot een astronomisch bedrag dat ergens boven 30 miljard ligt : op een paar
maanden tijds te grabbel gegooid door
onbekwame deniagogen, tegen alle ekonomische wetmatigheid in, zonder enige
bekommernis voor de rendabiliteit, in
ongelooflijke omstandigheden van willekeur, rookgordijnen en intriges.
Neen, het is niet voldoende daarvpcw:
een paar waalse ministers verantwoordelijk te stellen. De verantwoordelijkheid van de hele regering speelt daarin. De verantwoordelijkheid van de eerste-minister, geleverd door de vlaamse
C.V.P. De verantwoordelijkheid van al
de vlaamse C.V.P.- en B.S.P.-excellenties
die wél een grendel voor onze demokratische meerderheid willen, doch die geen
enkele grendel schuiven voor de miljardendiefstal ten nadele van hun volk, hun
Ziedaar het rezultaat van kleurpolitieke vlaamse lafheid, van drieste waalse
geldhonger en van het walgelijk unitair
bestel : de vrucht van de vlaamse werkkracht en spaarzin wordt door een stel
volksbedriegers te grabbel gegooid voor
de voeten van hen die ons het brood in

de mond benijden. De Walen hoeven
zich slechts te bukken. Niet — zoals zij
in hun schaamteloosheid nog durven huilen — onder het vlaamse juk. Maar gewoonweg om onze centen op te rapen !
Toon van Overstraeten.

Verder in dit blad komen we
uitvoerig terug op het haast ongelooflijk schandaal ChampionWeber-Donnay. Het loont echter
de moeite, even speciaal de aandacht te vestigen op één enkel aspekt van de zaak : de houding van
P.W. Segers.
Nadat Weber zijn artikel in « Le
Soir » had geschreven, eiste de
vlaamse pers en publieke opinie
dat de minister sankties zou treffen. P.W. Segers deelde meé dat
de stafchef aan luitenant-kolonel
Weber acht dagen kamerarrest had
opgelegd en dat Weber uit zijn
funktie bij de Navo zou worden
ontheven en naar Duitsland gezonden.
Inmiddels heeft generaal Donnay — als oudste in graad — de
acht dagen kamerarrest opgeheven. P.W. Segers reageerde niet
en beperkte er zich toe, in vage
teimen te beloven dat hij eens zou
uitzoeken hoe het kwam dat Vivario en Donnay tot verschillende
interpretaties over één en hetzelfde feit waren gekomen ! De vlaamse pers reageetde dadelijk weer vrij
scherp. Segers heeft midden dezer
weel; de op hem uitgebrachte kritiek hackten te ontzenuwen, door
le verklaien dat luitenant-kolonel
Weber nu écht naar Duitsland zou
worden overgeplaatst.
Meteen werd duidelijk dat de
eerste « overplaatsing » slechts een
lolletje was, een foefje om de Vlamingen te bedaren. Er was wél besloten geworden dat Weber naar
Duitsland zou gaan, doch slechts
na Sint Jultemis : hij mocht zijn
funktie bi] de Navo tot wanneer
Leinnitzer, stafchef van de Navo,
een opvolger had gevonden behouden. Over deze zéér merkwaardige « faciliteit » ten voordele
van de officier-wetsverkrachter had
Segers voordien met geen woord
gerept.
Met wiens voeten werd hier nu
eigenlijk gespeeld ? In alle geval
niet met die van Weber, die kennelijk boven iedere toet en iedere
bevoegdheid verheven staat.

wu
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ZUiD-AFRiKA

VLAAMS ZAKENLEVEN
D.B. schijnt wel nooit de geschiedenis van Zuid-Afrika gelezen te hebben. Hoe zou hij anders kunnen spreken van blanke kolonizatoren, terwijl juist
de blanken daar waren vóór de
Bantoes, die geleidelijk naar h e t
zuiden zijn afgezakt en dus de
inwijkelingen waren. De vergelijking met de franskiljonse immigranten, die onze vlaamse gemeenten willen verfransen, ligt
dus juist andersom.
Niemand zal beweren dat er
in Zuid-Afrika een ideale toestand bestaat. Maar m de omstandigheden zoals ze bestaan,
is de zuidafrikaanse politiek
wellicht de enig mogelijke, sommige overdrijvingen niet t e na
gesproken.
Of zou D.B. verlangen dat er
in Zuid-Afrika een heruitgave,
op veel grotere schaal dan, zou
ontstaan v a n het kongolese drama ? En dat de blanken, die
daar sedert eeuwen en in elk
geval vóór de zwarten waren,
door de zwarten worden uitgemoord of in zee gedreven ?
Waar naartoe ? Want die blanken hebben geen «moederland»
meer, ze wonen in h u n «vaderland». Intussen is de zwarte in
Zuid-Afrika de meest-ontwikkelde en de meest welvarende
van gans Afrika.
H.B., Antwerpen.

ZUID-AFRIKA
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Ik heb in Zuid-Afrika ook m e t
kleurlingen en Bantoes gesproken. Zij waren alle akkoord dat
zij in Zuid-Afrika
v a n de
grootst mogelijke welvaart profiteerden. Hun voorspoed k a n
trouwens iedereen vaststellen :
met 17 milj. inwoners, waarvan
ongeveer 20^c blanken, beschikt
m e n er over 2 milj. autos ; bantoes en kleurlingen lopen door
de straten, beter gekleed dan
onze werklieden ; de medische
verzorging der zwarten is er
voortreffelijk en veel goedkoper dan bij ons ; het onderwijs
van laag tot hoog is er voorbeeldig, ook voor de zwarten.
Tndien D.B. toch beschaamd
•wil zijn, dan weze hij het liever
over zijn onwetendheid over
Zuid-Afrika. Ik in ieder geval
heb er genoeg v a n gezien om er
trots over t e zijn !
F.T.. Geel.

Wanneer ik een stuk v a n enige waarde moet kopen (radio,
TV, koelkast, bandopnemer, fototoestel en neem m a a r op)
tracht ik altijd bij een vlaamse firma te kopen.
Dat lukt m e niet altijd en
het is dan met tegenzin dat ik
mijn geld moet uitgeven bij lieden die het veelal gebruiken
om ons in de rug te schieten.
Daarom wou ik het volgende
voorstellen : dat de mogelijkheid zou geschapen worden
voor de vlaamse firma's om
zich bij een breed vlaams publiek kenbaar te maken. Een
politiek-neutrale
vereniging,
bv. Vlaamse Volksbeweging,
zou zich kunnen belasten met
het aanleggen en het verspreiden v a n een periodiek bijgew e r k t e lijst waarop al de
vlaamse firma's die erom verzoeken zouden vermeld staan.
Die firma's zouden aan de volgende vereisten dienen te voldoen : boekhouding in 't Nederlands en over personeel beschikken dat vlot onze taal
spreekt.
Die lijsten zouden door de
V.V.B, volgens de hierboven gedane suggestie kunnen verspreid worden met behulp v a n
de andere vlaamse verenigingen. Het hele opzet niet kommercieel bedoeld zijnde zou alles in principe kosteloos zijn,
een kleine vergoeding voor de
werkelijke kosten niet te na gesproken.

script girl om er enkele te noemen). De woorden « pardon »
en « sorry » liggen ieder van
ons in de mond bestorven. In
hei, dagelijks leven valt h e t echer allemaal wel mee. Bovendien zijn er velen die meeleven
met de vlaamse strijd en dit is
toch een winstpunt ! Tot slot
een goede raad : sukses voor
« W I J » in het komende jaar en
geen kleinzieligheden over en
weer !
B.J.G., Den Haag.

ONNOZELHEDEN?
Op dinsdag 4 februari op de
weg Brussel-Leuven ter hoogte
van Wmksele, rond 18 u u r w a s
een ongeval gebeurd. De rijkswacht w a s ter plaatse en h a d
een knipperlichtend verwittigingsbord gezet w a a r o p te lezen stond « Accident».
Onnozel hé v a n op zo'n kleinigheid t e vitten ? Onnozel ook
de Walen en franskiljons in
Vlaanderen niet t e woord t e
willen staan, onnozel ook franse scholen in Vlaanderen t e
weren, onnozel ook tegen franse missen in Vlaanderen op t e
treden. H e t is m e t al die onnozelheden dat de Vlamingen
Duinkerken, Henegouwen, Bra-

bant en de platdietse streek verloren; en dit is nog niet alles.
Omer
Vanaudenhove
heeft
steeds volgehouden alsdat alles
perfekt tweetalig moet zijn.
Wij zien het hier aan diegenen
die de elite v a n burgerdeugd in
naam v a n wetten cjoor het volk
gekozen en gestemd zouden
moeten zijn. Zij willen niet
eens de wetten toepassen die
door het parlement en bijgevolg door de meerderheid werden gestemd, volledig in overeenstemming met het volkenrecht. België ons land ? De
belgische staat ? Neen. België
een misdadig regime dat aan
het hof v a n Straatsburg en bij
de UNO zou moeten worden
aangeklaagd als een misdaad
tegen de vlaamse mensheid.
RH.C.

Leuven

ZUID-AFRIKA
In zijn brief, die verscheen in
« W I J » v a n 18 januari, insinueert lezer J.K. uit Muizen dat
ik niet op de hoogte ben v a n
het rassenprobleem in ZuidAfrika en dat ik mij laat meeslepen door een misleidende
wereldpropaganda.
Als hij wil, m a g J.K. gerust
de stapel dokumentatie komen
inzien die ik over het probleem
bezit. Hij zal dan wel w a t vakantie moeten nemen om e r
door t e raken. De betrouwbare
publikaties hebben daarin h u n
plaats naast die v a n de misleidende zuidafrikaanse propaganda.
Als J.K. h e t over d e k e r n v a n
de zaak heeft, moet hij wel
voorzichtig zijn : hij stelt de
demokratische spelregels tegenover de chaos m e t moord, plundering enzovoort. I k wil J.K.
graag nog even de gegevens bezorgen voor die spelregels : 12
miljoen zwarten, 3 miljoen
blanken en 2 miljoen kleurlingen en Indiërs. En n u m a g J.K.

eens proberen,
« demokratische » spelregels vast te leggen en terzelfdertijd het regime Verwoerd te steunen. Overigens, wie in Zuid-Afrika de
meerderheid h e t zwijgen oplegt
door stemrecht t e weigeren,
moet in België zelf zwijgen
over de grendelgrondwet. I k
verzet mij hevig tegen de grendelklauzules, m a a r ik tracht
heel konsekwent t e blijven, ook
als daarvoor onze « taal- en
stambroeders » duchtig op de
vingers moeten worden getikt.
Op de brief v a n P.D.V. uit
Dendermonde, die ook verscheen in « W I J » v a n 18 januari, wil ik niet eens antwoorden. Wie Alan Paton, de schrijver v a n « T r a n e n over Joannesburg » en « De IJzeren Wet »,
een zwarte leider noemt, k a n
meteen zijn mond houden. Hij
heeft genoeg gezegd : Alan Paton is een blanke...
D.B.,

Beersel.

VERNEDERUNDSING
BEDRIJFSLEVEN
Vlaamse mensen, vlaamse bedienden, weer in de zakenwereld zo veel mogelijk de franse
fakturen die u worden toegestuurd. En schrijf toch in godsn a a m de franse benamingen
(vooral v a n de straten in Brussel) niet over op u w postcheck
of
bankoverschrijvingen.
U
kunt méér goed doen in u w dagelijks leven d a n U vermoeden
zou.
A.S., Edegem.
De redaktie draagt geen vev
antwoordelijkheid
voor de ii»^ u d der gepubliceerde
lezerabrieven
Ze behoudt rich nei
recht van keuze en
inkorting
voor. Over
de
lezersbrieven
wordt geen briefwisseling
gevoerd

van de redaktie

K.C. - Vilvoorde '

Brussel, 13 februari 19D'-''',
3 e t r . ; Geen Grendels.
VREEMDE WOORDEN
Ingezonden stukkenschrijvers
vindt m e n in Noord en Zuid e n
zijn een bron v a n informatie
voor de redaktie v a n een blad.
Zowel in Noord en Zuid zijn er
echter mensen die overdrijven.
Sommige « zuiderlingen » horen
de gehele dag in Amsterdam
F r a n s praten, anderen hebben
moeilijkheden in lerseke. Beide
« klachten » zijn overdreven.
Het is juist dat sommigen in h e t
Noorden uit snobisme schermen
met buitenlandse woorden (oost
estimator, operator, maison H e lene house of lords, producer.

uirgeslapen
wanl'..*
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Je zitten volop in de anti-frendelaktie van de

Volks^onie. Ons blad staat a l weken lang in het
teken van d i t verzet; op vele bladzijden komt de
^^ge.en grendels "-slagzin voor, elders zi.in het
u i t t r e k s e l s van verklaringen van de kv.ltuurverenigingen of van (inroiddels "bekeerde**) C.V.F.ers.
Week na week dus tienduizenden krante^: die de
weg naar de lezers en de ;'onfste weken ook naar
nieuwe abonnees ^(inden: dragers van de vlaains-

nationale boodschap en vertolkers van een s p i t s
wel
vlaamsnationaal v e r z e t . Misschien z i j n
die de schouders ophalen en ietwat snialfr^ zeggein:
Ja, verzet, Tiaar dan toch maar een papieren v e r zet'. Over de betekenis van het wo-^rd heeft onze
Nemrod onlangs enkele overdenkenswaardige dingen
geschreven. We -^'Ogen de kracht van het geschreven
woord zeker n i e t onderschatten'.
Papieren grendels*^ Toch stevi er van materie
dan alleen het lichtgewicht van het f o l i o zou
laten veronderstellen. Want deze wekelijkse
WlJ-^rendels v e r t o l k e n d e radikale en hardnekkige
wil van hen die tegen de grendels in ons blad
schrijven, de even sterke wil van hen die deze
grendel-bladen propageren en verspreide-; en ten
s l o t t e de w i l van a l l e n die d i t a n t i g r e n d e l r r o za lezen.
Wie trouwens aan de stevigheid van "papier" t w i j f e l t , moet in onze drukkerij maar eens de s t e v i g heid van een r o l krantenpapier komen t e s t e n , lij

EEUWIGE DEMAGOGEN

honoré
gepluimd in
blauwe versie
(ACO) Alle tekenen wijzen erop dat
de P V V de socialistische s t u n t van de
voorlaatste parlementsverkiezingen zal
trachten te herhalen en dat we de wederopstanding zullen beleven van de
denkbeeldige belgische b u r g e r Honoré
Gepluimd. Ge weet wel : de m a n die het
simbolische slachtoffer was van de fiskale inkwizitie (uitgeoefend door C.V.P.
en'PV.V.) en die van zijn fiskale nachtmerries zou bevrijd worden door de verkiezingen. ^ . ,
,
U i
De P.V.V. is dus op h a a r b e u i t op
zoek naar Honoré Gepluimd. En uit de
manier waarop de P.V.V. t a n s ageert
tegen de invoering van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.),
menen we te mogen afleiden dat Honoré Gepluimd op het p u n t staat de vaderlandse bodem opnieuw te betreden en
dat hij als een tans liberale feniks uit
zijn asse zal herrijzen. De P.V.V. die
voor het overige minstens even verdeeld
is als de twee andere unitaristische partijen, ageert sedert enkele dagen zo
woest tegen de B.T.W., en goochelt niet
zoveel virtuoziteit met cijfers — minstens 20 miljard fr zal de regering door
de B.T.W. méér innen — dat m e n de
nevenbedoelingen zó aanvoelt. Op h e t
fiskale plan hopen de P.V.V.-leiders een
hergroepering te bewerken van h u n
Vlaamse en franssprekende volgelingen,
die op alle andere domeinen in een babelse verwarring ronddolen en bekvechten
Ook wij zijn van mening dat de invoering van de B.T.W. omzichtig moet gebeuren. De ramingen inzake de opbrengst van de verschillende aanslagvoeten kunnen ons niet overtuigen, omdat ze opgesteld werden door medewerkers van de ministers die zich in het
verleden herhaaldelijk in hun fiskale
schattingen vergisten. In die tijd konden ze zich nochtans bewegen op de
vertrouwde traditionele bazis van een
onveranderd sisteem van omzetbelasting.
Ons vertrouwen is beperkt. Het ergert ons dat de banken en andere grote
financiële instellingen zich al bij voorbaat een gunstregiem wisten te verze-

EEN KLEIN MISTERIE
De verklaring van de antwerpse
havenschepen
Delwaide
vorige
week heeft in de pers geen weerklank gevonden. Zelfs de hrusselse
franstalige pers, die in het dispuut
over de oliebevoorrading
fel van
leer trok tegen de beslissing
om
Antwerpen en Rotterdam met een
oliepijpleidingr te verbinden,
heeft
geen kommentaar
aan deze nochtans sensationele
verklaring
gewijd. Deze pers heeft in het oliedispuut altijd in de eerste plaats
een gelegenheid gezien, om de niet
meer bestaande doch te
Brussel
nog steeds gewenste belgische eenheid-a-la-1830 te propageren en in
de tweede plaats om als « kompensatie » voor de steun aan een
eventuele herstrukturering
van de
Vlaamse havens te pleiten voor de
vestiging van petrochemische
bedrijven in Wallonië.
De
Walen
hebben zich trouwens de
diskussie niet zo sterk aangetrokken,
met
dien verstande
dat ze
petrochemische bedrijven
eisten in ruil
voor regeringssteun
aan de verdere ekonomische expansie van Antwerpen. _ Ze wachten trouwens
niet
df en zijn reeds volop bezig met
nieuwe investeringen
voor Wallonië aan te trekken of over te hevelen.
De Vlamingen
staan
intussen
nergens. Ze staan nergens met hun
havens. We hebben het gissen naar
de oorzaak van Delwaide's
ommezwaai. Het is toch zo dat schepen
Oelwaide tijdens het oliedebat het
I-eggen van een pipeline
verdedigde, niet omdat ze de beste oplossing was doch omdat ze op korte
termijn het beste middel was om
Antwerpens
pozitie als olie-aanvoercentrum
en als
vestigingsplaats uoor raffinaderijen
voorlo'«3 te beveiligen. Op zeker ogen-

keren, terwijl de weerslag ervan op de
middenstandszaken en op de huishoudelijke begroting van de verbruikers de
inzet is van nevelachtige en tegenstrijdige prognozes.
We hebben dus heel wat kritiek op de
B.T.W.; v e r d e r in dit blad begint trouwens een artikelenreeks, waarin we ons
standpunt duidelijk zullen omschrijven.
De wedergeboorte van een tot de
P.V.V. bekeerde Honoré Gepluimd doet
ons echter glimlachen. De blauwe demagogen zijn nooit voor leugens teruggeschrikt. Destijds beloofden ze 25 % vermindering van belastingen toen ze even
later in de regering zaten, kwam er van
die belofte natuurlijk niets in huis.
Het voorbereidend w e r k voor de
B.T W.-plannen van de huidige regering
w e r d overigens geleverd onder de vorige regering waarin de P.V.V. z e t e l d e !
Door hun demagogie rond de B.T.W.
m a k e n de P.V.V.-ers de publieke opinie
blind voor de zeer reële sociale aspekten
en problemen, die in ons land zullen
rijzen n a a r aanleiding van de invoering
van deze nieuwe wijze van belastingheffing.

kring doorheen Vlaams-Brabant getrokken worden en al het gebied binnen het
tracé wordt op slag agglomeratie. Vooral voor het stuk Vlaams-Brabant ten
zuiden van Brussel zou het tracé van de
frankofone imperialisten een dodelijke
bedreiging vormen. Dat gebiedsroof ten
nadele vjci Vlaanderen de voornaamste
bedoeling is, blijkt zonneklaar onder
meer uit het feit dat het offensief juist
het sterkst gevoerd wordt in oostelijke
en zuidelijke richting, daar w a a r de
•frankofonen altijd gedroomd hebben
van de « brug » Brussel-Wallonië. Het
is de « carcan » omgekeerd : de Vlamingen in Drogenbos, St Genesius-Rode,
Woluwe, Tervuren, Schepdaal en noem
m a a r op zullen als luizen tegen de ringw a n d worden doodgedrukt.

Het gevaar is zeer groot, dat het h e l e
tracé Snyers-Van den Boeynants d a t
van Openbare Werken zal vervangen.
De Saeger heeft reeds gedeeltelijk gekapituleerd : ten oosten va- de stad is hij
het tracé Snyers-Van den Boeynants b i j getreden ; de ringlaan zal er lopen tot
Argenteuil, wat meteen de door de imperialisten zozeer nagestreefde « brug »
betekent ! Volgende week reeds zal -ellicht uitgemaakt worden dat ook in h e t
zuid-oosten en het zuiden de frankofonen h u n slag thuishalen. Ze maken —>
op z'n zachts gezegd — een goede kans S
Dat het Zoniënwoud aldus wordt opgeofferd aan een verbinding van Brussel
met de « Francophonie », verwondert
ons niet in het minst vanwege de «slachter van het Peerdsbos»...

HET PLAN
SNYERS-VAN DEN BOEYNANTS

ringslang
loert
rond brussel
(red.) Een belangrijk onderdeel v a n
h e t in alle hevigheid losgebroken antiv l a a m s offensief is de zaak van de ring
rond Brussel. Het ministerie van Openb a r e Werken had oorspronkelijk voor
deze verkeersweg een tracé ontworpen,
dat binnen en aan de r a n d van de brusselse agglomeratie lag. Van frankofone
zijde is daartegen verzet gerezen en
w e r d een nieuw tracé getekend (het zogenaamde tracé Snyers-Van den Boeynants)_ dat volledig buiten de hoofdstedelijke agglomeratie loopt.
De bedoeling van het trace bnyersV a n den Boeynants is duidelijk : de
brusselse ringlaan moet in een wijde

blik hadden antwerpse kringen het
zelfs over een « kampanje
tegen
Antwerpen » en daar was wel enige reden toe.
Dit alles belet nu niet, te moeten
vaststellen
dat de heer
Delwaide
vorige week drie dingen heeft gezegd, die men al geruime tijd in
westvlaamse
kringen
poneert
:
namelijk dat Antwerpen
naar de

zijn. Of dat ook zo is in de omgeving van minister De Saeger, die
nu ook met een Delwaide-steen
in
de naag zit, lijkt twijfelachtig.
Hij
heeft niet op de
koerswijziging
van Delwaide gereageerd ; gelet
op de quasi-absolute
stilte rond
deze koerswijziging
is dat begrijpelijk. Het belet niet dat voor de
zoveelste keer van
gezaghebbende

beroepsHALVE
bekeken
zesde of zevende plaats in de havenrangschikking
dreigt af te zakken als gevolg van het verlies van
rechtstreeks aangevoerde olie ; lat
de pipeline geen goede oplossing is
maar dat men Zeebrugge als aanvoerhaven
voor Antwerpen
zou
moeten uitbouwen
; ten derde .
dat de pipeline
door
Openbare
Werken werd
opgedrongen.
Men noteert
in
westvlaamse
kringen deze doodgezwegen
verklaring niet zonder
leedvermaak.
Na de eerste
konfrontatie
der
standpunten
en na de
vergelijking
der voorgestelde projekten
inzake
Zeebrugge te Gent kon men vaststellen, dat de kansen op erkenning van Zeebrugge als volwaardige en efficiënte
vervangingsoplossing in bredere kringen
gestegen

en onverdachte
zijde de kortzichtige en amateuristische
politiek
van Openbare Werken in niet mis
te verstane bewoordingen
aan de
kaak is gesteld, en daardoor onrechtstreeks ook de Vlaamse C.V.P.
die terzake een koppige
minister
en hopeloos verdeelde of met een
grote mond doch weinig moed bedeelde parlementsleden
heeft geleverd.
Het zou onbegrijpelijk
zijn dat
na al hetgeen in deze aktueel blijvende kwestie (de noodzaak
van
aanpassing en bundeling onzer havens blijft gesteld) werd gezegd,
er geen begin zou gemaakt
worden met een nieuwe en deze keer
echte havenpolitiek. In dit verband
is ook de stilte rond de reis van
premier Eyskens naar Den Haag

opmerkelijk
: men heeft er wel in
algemene zin over een nieuwe Benelux-aanpak
gesproken, doch in
alle talen gezwegen over de werkelijke inhoud van het zogenaamd
belgisch-nederlands
akkoord
inzake de pijpleiding
Rotterdam-Antwerpen.
Ook op dit zo belangrijk
vlak
bewijst de regering Eyskens
niets
anders dan dat ze verbeelding
en
dinamisme mist. In geen enkel opzicht is van dit zieke kabinet ook
maar iets degelijks te
verwachten.

NIEUWE WRIJVING
Het zal wel niet zijn omdat de
heer Leburton
opnieuw
minister
is geworden, dat er nieuwe
wrijingen tussen de geneesheren en de
regering dreigen te ontstaan. Leburton heeft als minister met de
zaak mets te maken, echter wel als
voorzitter van de socialistische mutualiteiten op wier aandringen
Ie
B S.P. amendementen
op het wetsontwerp De Paepe heeft ingediend
en waarbij onder meer de bij akkoo-^d van 1964 geldende
normen
inzake erelonen zouden
gewijzigd
worden
De Wynen-feaeratie,
die
beweert namens 6.700 geneesheren
te spreken,
heeft niet lang gewacht om met opzegging van de
akkoorden te dreigen voor het geval de regering op de socialistische
wensen zou ingaan.
Er zijn tans besprekingen aan de
gang omdat de
overeenkomsten
duidelijk moeten omschreven
worden tegen 1 januari 1970. datum
waarop ze in voege moeten
treden.
Voorlopig komt het dus niet tot
een krachtproef
Kan een regering
als deze van professor Eyskens zich
trouioens in de gegeven
omstandigheden wel een krachtproef
veroorloven ?

• UWVERSITEIT ANTWERPEN

Start

onder slecht
gesternte
(red.> Zoals te verwachten viel, is e r
vrij scherp verzet gerezen tegen het akkoord dat de drie traditionele partijen
gesloten hebben over de verdere uitbouw van de antwerpse universiteit. Er

is verzet tegen de inhoud van het akkoord, dat de verzuiling bestendigd en
afbreuk doet aan de eis voor een volwaardig pluralisme. Er is verzet tegen
de wijze- waarop het akkoord- is tot
stand gekomen zonder dat de voornaamste betrokkenen — de universitaire gemeenschap en de studenten — daarbij
inspraak hebben. Het verzet heeft reeds
de scherpe vorm van studentenstakingen aangenomen.
Men vraagt zich af of de heren uit de
traditionele partijen, die de onderhandelingen gevoerd en het akkoord gesloten hebben, eigenlijk niet op de m a a n
wonen. Het getuigt van wereldvreemdheid en in ieder geval van misdadige
kortzichtigheid om in deze tijd van kontestatie en protest voor de dag te komen
met een akkoord, dat alleen al omwille
van zijn vorm de allures krijgt v a n een
diktaat.
De antwerpse parlementsleden van de
Volksunie (de volksvertegenwoordigers
Goemans, Mattheyssens, Schiltz en Van
der Eist; de senatoren Ballet en Roosens) hebben aan de antwerpse parlementsleden van de overige partijen onderstaand schrijven gericht :
« Via de pers vernamen wij dat er op
antwerps vlak een akkoord zou tot stand
gekomen zijn in verband m e t de verdere uitbouw van de antwerpse Universiteit. Dit akkoord zou tot stand gekom e n zijn tijdens besprekingen van de
heer goeverneur der provincie m e t vertegenwoordigers van de B.S.P., de C.V.P.
en de P.V.V.
» Ondergetekenden
vertegenwoordigen de 106.000 Volksuniekiezers van het
arrondissement Antwerpen, die de derde
sterkste politieke groep in het arrondissement uitmaken, vergeleken bij de
165.000 B.S.P.-kiezers, de 146.000 C.V.P.kiezers en de 72.000 P.V.V.-kiezers.
» Als partij heeft de Volksunie zich
steeds energiek en zonder voorbehoud
ingezet voor de Universiteit Antwerpen.
Bovendien heeft de Volksunie inzake de
universitaire ekspansie steeds ondubbelzinnig een vooruitstrevend pluralistisch
standpunt verdedigd. Met verbazing
hebben wij dan moeten vaststellen dat
u de Volksunie uit de besprekingen
heeft geweerd en dat deze partij niet de
gelegenheid kreeg, mee te w e r k e n aan
een oplossing van het gestelde probleem
in een geest van eerbied voor de hele
publieke opinie.
» Het bewust weren van een belangrijk deel van de publieke opinie in h e t
Antwerpse getuigt van een zonderlinge
opvatting over de demokratie. Dit treft
ons bijzonder op een ogenblik, dat voor-

ai de jongere generaties steeds duidelijk e r de eis formuleren van een eerlijke
en open demokratie. Bovendien kan de
v r a a g gesteld wcwden, in welke m a t e de
inspraak van de professoren en de stud e n t e n werd geëerbiedigd.
s De nieuwe s t a r t van de Universiteit
A n t w e r p e n dreigt aldus van bij h e t begin gehipotekeerd te worden m e t de bestendiging van de nefaste verzuiling.
Ondergetekenden zien zich dan ook
verplicht, de publieke opinie in t e licht e n over de ondemokratische houding t e
A n t w e r p e n aangenomen door de vooraanstaande vertegenwoordigers van de
partijen die u vertegenwoordigt. »
D a a r m e e is de kous beslist niet af :
over deze aangelegenheid zijn we nog
lang niet uitgepraat. Het is onaanvaardbaar dat een initiatief waarvoor heel het
bewuste Vlaanderen geageerd heeft —
de volwaardige, pluralistische Universiteit A n t w e r p e n — onder een dergelijk
slecht gesternte moet starten.

DOEN KIEZEN KOST GELD

hoe de v.u.
6 milioen
extra kreeg
(red.) Verleden week
donderdag
heeft de vlaamse t v een m e r k w a a r d i g e
enquête van K r i s Borms over de kostprijs van de verkiezingskampanje 1968
in ons land uitgezonden. H e t is onder
m e e r dan een oogpunt een zeer geslaagd
p r o g r a m m a geworden en de m a n die h e t
realizeerde, h a a l t de eer v a n zijn w e r k .
Hij slaagde er in, t w e e zeer belangrijke
soorten gegevens bijeen te krijgen en
tegenover m e k a a r te plaatsen. Hij stelde eerst aan een verantwoordelijke v a n
de vier partijen (voor de Volksunie was
dat onze hoofdredakteur) de vraag n a a r
het bedrag van de verkiezingsuitgaven
van h u n partij. Deze gegevens zette hij
nadien tegenover de r a m i n g e n die gem a a k t w e r d e n door Wilfried De Wach-

PRONUNGIAMENTO?
Leven we ergens in een zuidameiikaanse hananenrepubliek, waar arrogante
kolonels met hautaine verachting en spitse laarspunt de peones van de straatstoep
in de goot schoppen ?
Het is nog niet helemaal j», maar het begint er sterk op te lijken. In ieder
geval hebben we reeds het belangrijkste ingrediënt, waaruit zuidamerikaanse pronunciamentos gemixed worden : een kaste van boven-de-wet-gestelde
militaire
klaplopers. Voeg daar nog een scheut verscherping van de nationale krizis bij en
de ambities van een op hol geslagen politieke « redder » (waarom niet aan Van
den Boeynants gedacht?) : de hele cocktail is aanwezig om zich te beroezen aan
het experiment van « de sterke staat >.
Nee, loe overdrijven niet. We willen er alleen maar op wijzen dat in ons politiek en maatschappelijk leven reaktionaire krachten werken, die ons wel eens
verder kunnen voeren dan momenteel mogelijk wordt geacht. De zaak ChampionWeber-Donnay is in ieder geval een duidelijk simploom.
De affaire is ontstaan toen minister Segers zich verplicht zag, twee kotonels
uit het Wapenkomilee weg te halen en hun een andere funktie te geven. Deze
kolonels hadden een onvoldoende kennis vaii het Nederlands, allioewel ze daartoe in het Wapenkomilee gehouden waren.
Onmiddellijk gingen de poppen aan het dansen. Generaal Champion kreeg,
op een paar maand afstand van zijn oppensioenstelling, een SSomme-van-Porticibevlieging : hij hing uit protest tegen de beslissing — en dus tegen de taalwet
— zijn sabel (die de wet moet verdedigen!) aan de kapstok.
Luitenant-kolonel
Weber, een man met een katangees verleden, schreef in « Le Soir > een wrekend
artikel tégen de « flamandizaiie » van het leger en voor de taalwetsovertj eders.
Stafchef Vivario — zélf een door Segers benoemde eentalige Waal — kon niet
werkloos op een dergelijke open rebellie zitten kijken. Hij maakte het dossier
Weber dus over aan diens direkte chef, generaal Doumier, met verzoek een tuchtmaatregel te treffen. Doumier weigerde eenvoudig'. Het dossier verhuisde naar
generaal Gr oven, die eveneens weigerde in te grijpen. Nadat Vivario mislukt was
in zijn poging om zijn handen van de zaak te lijnden, weid hij verplicht om de
sanktie tegen Weber zélf te treffen. Hij deed het héél makjes : Weber werd vanuit zijn postje bij de Navo naar Duitsland gestuurd en kreeg acht dagen kamerarrest. Een sanktie die louter simbolisch kan geheten worden.
Zich beroepend op een oude bepaling van het militair reglement (een bepaling, nota bene, nog uit de tijd dat België zuchtte onder het juk van de Noorderduivel!) tekende Weber beroep aan bij de luitenant-generaal die de oudste in
dienst is : Boussemaere. Als }»aofd van het militair huis van de koning wenste
Boussemaere niet in de zaak betrokken te woiden; hij schoof het dossier door
naar luitenani-getieraal Donnay, die onmiddellijk het huisarrest van Weber ophief.
We hebben er écht geen tekeningetje bij nodig : in de mess, tussen zijn frankofone geestesgenoten, wordt de Katangees Weber gevierd als een grote held. Bij
iedere ^ast wordt gejubeld over de straffeloosheid waarmee de eerste de best€
htitenant-holonel de wetten van het belgisch pailement aan het stuk leer in zijn
rijbroek kan vagen.
Deze straffeloosheid, het sukses tvaarmee de ftanskiljonse top van hel leger
tijn staat in de staat kan verdedigen, de jammerlijke oude-wijvenberusting waarmee Segers de machteloze handen in de schoot legt : hel kan niet anders of de
heren moeten zich sterk genoeg voeten voor nog méér en fAJg grotere krachtproeven.
• Voor wanneer het pronunciamento ?
dio Genes.

ter, een der weinige deskundigen in ons
land terzake, verbonden aan het instit u u t voor politieke en sociale wetenschappen van de leuvense universiteit
e n a u t e u r o.m. van een lijvige studie
over de verkiezingen van 1965.
Uit de konfrontatie van beide soorten
gegevens zijn alvast de woordvoerders
van twee partijen als aartsleugenaars te
voorschijn gekomen. Namens de C.V.P.
zegde de heer Swaelens, dat de verkiezingskampanje zijn partij 22 miljoen
gekost had. Volgens de raming van De
Wachter moesten dat er 48 miljoen zijn.
A r m a n d Beyens gaf n a m e n s de P.V.V.
een bedrag van 24 miljoen op; De Wacht e r k w a m echter tot het astronomisch
cijfer van 102 miljoen. Ook w a t de V.U.
en de B.S.P. betreft, lagen de ramingen
van De Wachter hoger dan de opgaven
van de partij-verantwoordelijken; het
verschil bleef echter binnen grenzen die,
gelet op h e t voorbehoud van de ondervraagden en op de korrektieven van de
heer De Wachter zélf, aanvaardbaar en
normaal mogen worden geacht.
Een eerste vaststelling in de r a n d van

GEEN GRENDELS!
De zaak Champion-Weber-Donnay
— het schandaal
van de hogere
officieren die cinisch-uitdagend
stelling nemen tegen de taalwet — heeft
zelfs de meest gematigde vlaamse joernalisten
kwaad bloed gezet. Meer
en meer wordt het standpunt
bijgetreden,
dat alleen de invoering
van
taalkaders
in het leger waarborgen
biedt aan de Vlamingen
en binnen
redelijk termijn kan zorgen voor een billijk
evenwicht.
Wanneer echter de door de regering en de regeringspartijen
voorgestelde grendels er komen, dan kan er nooit geen sprake meer zijn van
het invoeren van taalkaders. De helft plus één van de franstaKge
parlementsleden
— een belachelijke
minderheid
in het parlement
— kan te
eeuwigen dagen het invoeren van de taalkaders
beletten.
Het aanvaarden van de grendels betekent dat het leger en meteen
onze
jeugd overgeleverd wordt aan de Champions, de Webers en de Donnays !
Is het dat wat de vlaamse C.V.P. wü ?

deze uitzending is het klaarblijkelijk
relatieve belang van verkiezingskampanjes. Met h u n 102 miljoen — hetzij
ongeveer de helft van w a t alle partijen
samen hebben uitgegeven — liepen de
P.V.V.-ers een daverende nederlaag op.
Het is duidelijk dat partijen, die ook
tussen de verkiezingsperioden aktief
blijven, een fatsoenlijke verkiezingskampanje kunnen voeren m e t minder
geld dan de anderen; dat geldt wel zeer
sterk voor de Volksunie.
Verheugend was dat de verantwoordelijken van de partijen — behalve de
P V.V.-vertegenwoordiger — vrij sceptisch en afwijzend stonden tegenover
het v e r d e r opdrijven van de verkiezingsbegrotingen en tegenover kampanjes n a a r a m e r i k a a n s model. Onze hoofdr e d a k t e u r sprak zich h e t duidelijkst uit
in de richting van een wettelijke beperking der verkiezingskosten; hij was
daarenboven de enige die het standpunt
verdedigde dat de partijen verplicht
moeten worden, de herkomst van hun
gelden bekend t e maken. Het is toch
vrij duidelijk dat de 102 miljoen van de
P.V.V. niet afkomstig zijn van de ledenbijdragen, m a a r dat daar op grote schaal
inloed en m a c h t « g e k o c h t » werd door
groepen en personen wier anonimiteit
een bedreiging is voor het zuiver demokratisch spel.
W a t de Volksunie betreft : we hebben
geen enkele reden om h e t door de heer
De Wachter geschatte cijfer van 14 miljoen in twijfel t e t r e k k e n en het te houden bij de door ons zelf n a a r voor gebrachte acht miljoen. H e t verschil tussen beide bedragen ligt — n a a r Toon van
Overstraeten tijdens de tv-uitzending
trouwens verduidelijkte — in hoofdzaak
bij h e t feit dat de Volksunie méér dan
gelijk welke andere partij kan beschikken over de gratische prestaties en diensten van h a a r zeer talrijke p r o p a g a n d i ^
ten die niet alleen uitvoerend, maar ook
kreatief aan de verkiezingskampanje
deelnemen.
Houden we het dus bij deze cijfers .
onze propagandisten hebben — naast de
financiële inspanning die zij zich oplegden — voor r u i m zes miljoen werk verzet in nauwelijks drie weken. Deze tvuitzending is een late m a a r goede gelegenheid om hen daarvoor nog eens te
dankep '

OBJEKTIEF
IN
HET
ZICHT
nazijn
SEGERS JUNIOR
Dat het billijk evenwicht tussen Vlaamse en franstalige officieren in het belgisch leger nog
niet werd verwezenlijkt, ligt
enkel en alleen aan het feit dat
P.W. Segers niet genoeg zonen
heeft.
Jef Segers heeft totnogtoe
een zéér komfortabele en snelle loopbaan gehad en kreeg als
kerstgeschenk onlangs de sterren en strepen van luitenantkolonel. Het feit dat hij de
zoon van zijn vader is, zal natuurlijk geen enkele rol daarbij
spelen. Het feit dat P.W. steeds
een levendige belangstelling
heeft gehad voor de portefeuille van Landsverdediging, heeft
natuurlijk niets t e zien m e t
enige familiale bekommernis.
En overigens, zelfs indien het
was : is het niet schoon dat een
pa zo voor zijn kroost zorgt ?
Indien P.W. Segers duizend
Eonen had, dan w a r e de top van
ons leger vlaams binnen zéér
afzienbare tijd.
">at is echter bij ons weten
niet het geval en dus moeten
we maar wachten. Men kan
van een minister bezwaarlijk
eisen dat hij zich uitslooft voor
de zonen van iemand anders...

ste'- is in ieder geval een zéér
mak mannetje met een merkwaardige opvatting over de
vrijheid. Of reikt de lange arm
van franskiljons Brussel al zo
ver, dat zelfs Den Haag platte
broodjes moet b a k k e n ?
In Vlaanderen m a g Paardekooper niet spreken en nu ook
al niet meer in zijn eigen land.
Merkwaardig aspekt van de
westerse « demokratie » !

GEHEUGENVERLIES ?
We hadden het verleden week
over het bedenkelijk literair
en historisch peil van de gedenkschriften
van de heer
Spaak die — God weet waarom ! — ook de kolommen van
« De Standaard » teisteren
We zijn nu weeral een week
later en enkele jaren verder in
de mémoires. Inmiddels is de
londense periode
behandelt.
Met een haast en een bondigheid die verbazingwekkend is.
En zonder een woord te reppen
over bijvoorbeeld de londense
voorbereiding van de repressie.
Toch m e r k w a a r d i g hoe in dat
grote hoofd van Spaak zo weinig dingen in verband m e t bepaalde epizoden bewaard gebleven z i j n !

Verleden week hebben we niet de gelegenheid
gehad, uitvoerig in Ie gaan op de abonnenientenslag.
De gegevens die we hieronder brengen, slaan dus op een periode van veertien
dagen.
Voor één keer wijken we ai van de stelregel, waaraan we ons
doorgaans houden : we zullen ditmaal eens een konkreet
cijfer
noemen. Tijdens de voorbije veertien dagen werden juist geteld
736 nieuwe abonnementen
gewonnen. Het is een cijfer waar we
niet beschaamd over hoeven te zijn en waar we anderzijds
ook
geen zegebtdletijn
moeten over uitgeven. Het is een vrij normaal
cijfer in een behoorlijke
abonnementenslag.

ABONNEMENTENSltC
De steeds betere rezultaten
verplichten ons, 'de propagandisten op een andere wijze onder te verdelen. Een eerste
reeks propagandisten zijn de
heel grote kampioenen, drie in
getal. Aan de leiding de heer
Stappaerts te Borgerhout die de
kaap van 100 abonnementen
heeft overschreden, met daarachter de heren Vinckx uit
Erps-Kwerps en Verhaeghe uit
Oostende.
Een tweede reeks zijn de
propagandisten met schitterende rezultaten : de heren Aendenboom, S t Niklaas; De Decker, Niel; De Graaf, Geel; Gesquiere, De Panne.
Daarop volgen de mensen m e t
zeer goede rezultaten : de heren
Alenbergh, Weerde; Claessens,

Mortsel; De Blieck, Kapelle-opden-Bos; Derckx, Ronse; Peeters. Hoboken; Pommelaere, Ingoogem; Raymenants, St Katelijne-Waver; Somers, St Katelijne-Waver;
mevr.
Stevens,
Zwijndrecht; de heren Van
Dessel, Nijlen; Van Holme, Menen; Van Houtte, Zedelgem en
Willems, Borgerhout.
De vierde reeks zijn de propagandisten m e t goede rezultaten : Babyion, Roeselaere; Cammaert, St Gillis-Waas; Cuppens,
Neeroeteren; Custers, Bree: De
Caigny, Nieuwkerken-Waas; De
Kegel, Ninove; De Meyer, Heverlee; De P r oft, Bornem; De
Schrijver, Aalst; De Schrijver,
Denderwindeke; De Schrijver,
Hekelgem; De Vlieger, Ronse;
De Wit, Merelbeke; De Witte,

Ronse; De Zitter, De P i n t e ,
D'Hollander, Stekenv; Dirckx,
Schoten; Dombrecht, St Kruis;
Duys, Broechem; Er-rhaudt, Moregem; Fleurio'^k, Nieuwerkerken-Aalst; De Vos, Hoevenen;
Geens,
St
Stevens-Woluw«;
Gevaert. St Michiels; Hermans,
Heist-op-den-Berg; Huysmans,
Westende;
Laurier,
Ronse;
Leenknecht, Menen; Luyten,
Duffel; Martens, Ninove; Mostmans, Herentals; Pattijn, Izegem; Peeters. Machelen: Peirsman, Beveren-Waas; Ribbens,
Rijmenam; S^honkeren, Kapellen-Putte;
Severins,
Zwijndrecht; Suply, St KwintensLennik; Tommelein, Stene; Van
den Bosch, Bonheiden; Van Dierendonck, St Andries: Van
Raemdonck,
Kruibeke;
Van
Reeth, Edegem; Verbeke, Assebroek; Verbergt, Borgerhout;
Vercauteren. Gentbrugge: Verest, Buggenhout; Vernieuwe,
Brugge; Verslype, Tielt; Volant,
Ekeren en Wevers, Genk.
De lijst is al zo lang geworden, dat we nog alleen de
schitterende en de zeer goede
afdelingen kunnen vermelden.
Schitterend
:
Borgerhout,
Erps-Kwerps,
Geel,
Menen,
Niel, Ninove, Oostende, Ronse,
St Katelijne-Waver, St Niklaas,
Veurne en Zwijndrecht.
Zeer goed : Antwerpen. Beerse, Bilzen. Bonheiden, Bree,
Genk, Gent, Geraardsbergen,
Kapelle-op-den-Bos, Kessel-Lo,
Grimbergen, Hoboken, Izegem,
Merelbeke, Oudenaarde, Roeselare, St Amandsberg, Vichte,
Weerde en Zedelgem.
Volgende week de volledige
lijst der afdelingen!

lOE EN PAARD
Aangezien P a a r d e k o p e r niet
naar de Vlamingen mag komen
om hen toe te spreken, waren
de Vlamingen zinnens om n a a r
hem toe te gaan. Een groep
Waaslanders had in de zeeuwse
gemeente Koewacht, net boven
de belgisch-nederlandse grens,
verleden week een vergadering
belegd waarop
Paardekc^er
het woord zou voeren.
De vergadering is niet doorgegaan; de nederlandse burgemeester van Koewacht heeft ze
verboden. Hij deed dat (met of
tegen de goesting, we weten
het niet) omdat een stel belgiBche patriotten hadden aangekondigd dat ze in Koewacht
herrie zouden komen schoppen.
Die nederlandse burgemee-

B . T . W . : WIE
De B.T.W. is een verbruiksbelasting.
De verbruiker zal ze integraal betalen.
Met de taksen die ze vervangt, was dat
niet helemaal het geval. De overdrachttaks, de faktuurtaks, de forfaitaire taksen en de weeldetaksen, die nu allen
plaats ruimen voor de B.T.W., d r u k t e n
natuurlijk op de kostprijzen en dus op
de verkoopprijzen, m a a r niet op dezelfde direkte wijze als de B.T.W. Wanneer
een verbruiker na 1 januari 1970 een
artikel, waarop het normale B.T.W.tarief van 20 % toepasselijk is, zal koPen aan 1200 fr, dan zit daar juist 200 fr
B.T.W. in (1000 -h 20 % ) . Wanneer hij
aatzelfde artikel vóór 1 januari 1970
Koopt — bvb. ook voor 1200 fr — dan
weet noch de verbruiker, noch de detail«ant, noch de grossist hoeveel taksen er
u» het totaal precies op die verkoopprijs
arukken. Dat zal trouwens voor eenzelfoe produkt verschillen telkens het een
andere, een langere of kortere weg,
neeft afgelegd eer het bij de verbruiker
Komt. Hoe langer de weg, hoe meer
laks, vermits er bij iedere overdracht
Deiastmg werd geheven. Het nieuwe
sisieem zal onder dit oogpunt dus veel
neutraler werken. De B.T.W. is een éénmauge tivks. ondanks haar heffing in div ^ ï ^ '^^*^" ^^^ 200 fr B.T.W. in ons
voorbeeld, wordt niet ineens geheven,
maar iigt verspreid over de diverse

DAT BETALEN?

fazen van produktie en distributie).
Het leven zal op 1 januari 1970 duurder worden. Het zal duurder worden
ook indien het nieuwe sisteem voor de
schatkist geen frank méér opbrengt dan
de af te schaffen taksen. Een neutrale
werking voor de schatkist betekent
daarom nog lang niet een neutrale werking voor de B.T.W.-betaler, de konsument. Het is inderdaad niet omdat de
opbrengst van de B.T.W. geen verhoogde
inkomsten aan de staat zou verschaffen,
dat daarmee iets gezegd is over de wijze
waarop deze belasting gaat drukken.
Het antwoord op de vraag wie de 88
miljard af te schaffen taksen betaalde,
is niet hetzelfde als het antwoord op de
vraag wie de 88 (op de 92) miljard
B.T.W. zal betalen.
Het sisteem is fundamenteel verschillend. De B.T.W. is niet een gewogen gemiddelde van de af te schaffen taksen,
zij slaat niet op dezelfde stof en dezelfde
stof wordt niet gelijk belast. Investeerders en uitvoerders worden ontlast. De
belastingsbazis verandert dus.
Vermits men minstens dezelfde opbrengst wil halen en de hele opbrengst
van de verbruiker moet komen zal het
gewicht van de verschuiving, gevolg
van het sisteem zelf, op hem alleen gaan
drukken. Men heeft de weerslag van de
B.T.W. op de prijzen en op de gezins-

budgetten berekend en het rezultaat is
alles behale geruststellend.
Indien de verbruiker dus meer gaat
betalen bij gelijke opbrengst, dan stelt
zich de vraag, wie dan wel minder gaat
betalen. Wie profiteert van de B.T.W. ?
Het is duidelijk, men heeft de ekonomie
ontlast ten nadele van de verbruiker.
Indien men beweert dat zulke politiek
ekonomisch verantwoord is, dan zeg ik
dat wat sociaal niet verantwoord is,
zeker niet ekonomisch verantwoord is.
De arbeiders zullen trouwens spoedig
de alarmbel laten klinken en te voorzien valt dat de spiraal van prijzen en
lonen in beweging zal geraken.
Wat zoO er dan moeten gebeuren ?
Het getwist over de hoogte der aanslagvoeten, zoals wij dat bijwonen in de
politieke en andere arena's raakt de
grond van de kwestie, zoals ze hier werd
gesteld, niet. De aanslagvoeten zijn natuurlijk gewichtig, m a a r indien de
B.T.W. niet « als een trein in de m i s t »
vertrok, m.a.w. indien men h a a r opbrengst (op enkele procenten na) kende, dan viel er niet te diskuteren aangezien de B.T.W. volgens de richtlijnen
van de E.E.G., een neutraal k a r a k t e r
dient t e hebben en de regeringen er
langg deze weg niet mogen naar streven
hogere belastingsontvangsten te verwccven-

Die diskussie is alleen m a a r mogelijk
omdat men in het duister tast over de
omvang van de belastingsbazis, over het
gewicht der te betalen stof. De regering
zegt : we zullen onze aanslagvoeten verlagen als de opbrengst t e hoog licht.
Daarop kan men antwoorden : begin
met lagere aanslagvoeten en verhoog ze
als de opbrengst te laag is.
Gezien de «mist» zijn wij evenzeer
gewonnen voor lagere aanslagvoeten,
maar bovendien vragen wij maatregelen
om de onbetwistbare verschuiving van
de belastingsdruk af te wentelen van de
verbruiker.
Hoe dat kan gebeuren, zullen wij in
een volgend artikel onderzoeken. Maar
vast staat dat we de oplossing moeten
zoeken in de richting van waar de verschuiving van de druk komt en dat is de
ekonomie, waar die ontlast werd en dus
méér winst gaat boeken. Wat hier werd
afgewenteld moet
rechtvaardigheidshalve teruggewenteld worden.
Ik heb de stellige indruk opgedaan
dat de verhitte diskussie over het peil
der aanslagvoeten en de spreiding der
te belasten goederen en diensten over
de 4 voorgestelde tarieven (6 %, 15 %,
20 % en 25 % ) de intrinsieke gevolgen
van het B.T.W.-sisteem verhult.
Het is evenwel duidelijk dat deze diskussie belangrijk is onder diverse gezichtspunten
(sociaal-ekonomisch-kultureel-fiskaal)
Maar wij waarschuwen tegen de opvatting dat het peil der aanslagvoeten
in het B.T.W.-sisteem op het sociale
vlak een neutraal effekt kan resssorteren. Zonder korrektie zal de verbruiker
het kind van de rekening zijn.
J. Olaerts.
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BRUSSELSE ZIEKTE
Ondanks alle vlaamse protest e n tegen het feit dat de ziekenhuizen van de K O O 's der
brusselse agglomeratie praktisch uitsluitend franstalig zijn,
blijft dit schandaal onverminderd voortduren Er komt niet
alleen geen verbetering, maar
d e toestand wordt nog slechter.
De K O O -Brussel en de Vrije
Universiteit hebben tans een
akkoord gesloten, waarbij bepaald wordt dat de universiteit
voortaan de ziekenhuizen zal
beheren De bedoeling ligt er
vingerdik op : nog gemakkelijk e r dan voorheen aan de taalw e t ontsnappen.
Inmiddels
wordt er
van
« kompensaties » voor de Vlamingen gesproken De brusselse universiteit wil te Anderlei'ht een ultramodern en uitsluitend franstalig ziekenhuis
m e t 1 500 bedden oprichten Als
d a t er staat, zou het Brugm a n n hospitaal vervlaamst worden Het Brugmann-hostitaal is
een gammele barak die al meer
dan een halve eeuw oud is; de
frankofonen willen het ontruim e n niet om de Vlamingen een
plezier te doen, maar omdat
p r u g m a n n feitelijk rijp is voor

ren en in Wallonië is er een
groot verschil.
Het verschil dat wij bijpassen ten voordele van Wallonië .

C.V.P. VAANDELVLÜCHTIG
Tijdens de bespreking van de
begroting van Binnenlandse Zaken nam senator Jorissen minister Harmegnies duchtig onder handen inzake de nauwelijks verdoken overtredingen
van de taalwetten die deze excellentie begaat of goedkeurt.
De leden van de vlaamse
CVP
schitterden door hun
afwezigheid. Geen enkele fiere
Sikamber speelde zwaard of
schild voor Vlaanderen. Zelfs
de schildwacht was vaandelvluchtig.
De heren waren wellicht bezig, ergens een nieuw kommunikee tegen de Volksunie op je
stellen ?

ZEGEBULLETIJN
In 1968 is het bedrag van de
wapenexport uit België m e t
400 miljoen gestegen. Een blijkbaar zeer tevreden minister
Fayat m a a k t e dat, samen m e t
een hele hoop andere cijfers,

tijdens een perskonferentie bekend.
De minister bleef echter het
antwoord schuldig op de vragen
naar de bestemmelingen van
deze gestegen uitvoer Dit stilzwijgen is des te m e r k w a a r d i ge, als men weet, dat iedere
uitvoer van wapens onderworpen is aan een speciale vergunning die door het d e p a r t e m e n t
moet worden afgeleverd.
Zit Biafra er voor iets tussen ' Hoogstwaarschijnlijk w e l !
De aandeelhouders van de belgische wapenindustrie mogen
op hun beide oren slapen : er is
« g e l u k k i g » nog altijd oorlog..,

ITALIA PARA DA SE
In
Wallonië
begint
zich
schuchter een nieuwe volksgroep te manifesteren • waalse
Italianen hebben te La Louvière, waar één vijfde van de bevolking Italiaans is, een soort
van faciliteiten en een (voorlopig nog vage) eigen s t r u k t u u r
geëist. We zijn benieuwd w a t
he* worden z a l !
H e r i n n e r e n we er aan dat een
stad zoals La Louvière praktisch geen echt-waalse inwoners telt. Volgens gegevens van
schepen K u m p s uit die stad
zijn 60 tot 70 % inwoners van
Vlaamse afkomst. De schepen
zelf is overigens de zoon van
Vlaamse immigranten.
Te La Louvière (en daar niet
alleen t r o u w e n s ! ) zijn de WaICii een minderheid, die n i e t
eens 20 % van de bevolking bereikt...

HET VERSCHIL
Te Burcht moest enkele tijd
geleden een aluminiumbedriit
gesloten worden en vlogen een
aantal arbeiders en bedienden
dt straat op Bij die bedrijfssluiting werd ons op alle toonaarden voorgezongen dat aluminium
een
met-rendabele
sektor is voor een land als het
pnzle^ omwille van de te hoge
energieprijs
Maar nabij Luik komt zich
binnenkort een zwitsers aluminiumbedrijf vestigen, de regering heeft onmiddellnk een
lage en op europees vlak konkurrerende
elektriciteitsprns
gewaarborgd.
Aluminium is niet altijd zo
m a a r gewoonweg aluminium •
tussen aluminium in Vlaande-

GEEN GRENDELS
Zelfs in de rand} van de drie traditionele
partijen
groeit het vlaqms verzet tegen de grendels. In een motie
heeft het liberaal studentengenootschap
« 't Zal wel
gaan » zopas duidelijk stelling genomen :
« Het studentengenootschap
kant zich tegen de voorgestelde grendelprocedure.
In een unitaire staat is een
dergelijke maatregel ondemokratisch
en leidt tot immobilisme. Het genootschap wijst erop dat de meest
demokratische oplossing voor de minorizatievrees
van Wallonië het invoeren van het federalisme
is ».
Het is niet de eerste en enige vlaamse vereniging
die
laat blijken dat haar verzet tegen de grendels
gepaard
gaat met een versterkte
federalistische
tendens!

De diskussie die gevoerd werd rond de vraag of het nationalisme al of niet een ideologie is, was natuuhjk een dovemansee.
spiek. Minister Van Mechelen, die een leeds genomen beslissing t/an
de Raad van Beheer va n de B.R.T. verdedigde, kon met objektief
oordelen. Dat is klaar. Toch werd hierdoor het probleem gesteld en
de tezis verdedigd dat het vlaams-naitonalisme geen ideologische
grondslag zou hebben. In feite echlei werd deze tezis reeds fel afgezwakt dk)OT de erkenning dat het nationalisme wél een staatsvormende kracht ts, doch geen eigen sociaal-ekonomische doktrtne
zou hebben.
Een politieke ideologie veronderstelt een vizie op de menselijke samenleving, een opvatting ovei de vei houding enkeling-gemeenschap, een maatschappelijke oi deningsgedachte.
Dat het nationalisme een politieke td(\jlogie is, kan niet betwijfeld worden . aan de grondslag van het nationalisme ligt een wel
bepaalde opvatting over de oidening van de menselijke samenleving.
Het nationalisme ziet de enkeling als lid van een gemeenschap, het
kent aan deze gemeenschap een grote waarde toe en wil deze gemeenuhappen — de naties — als ordenend beginsel op de menselijke <:amenleving toepassen. Dit zou nader kunnen toegelicht worden, doch het i\)htaat om duidelijk te maken dat het nationalisme
wezenlijk een politieke ideologie is en als dusdanig een machtige m-

HET
NATIONALISME
ALS IDEOLOGIE
vloed uitgeoefend heeft en uitoefent Het nationalisme heeft het politiek aangezicht van Ewopa grondig gewijzigd en ts tans het aangezicht van de wereld aan het wijzigen. (Zie R Emerson, < From
Empire to Nation *),
Het IS, naar het oordeel van alle deskundigen, een van de meest
fundamentele krachten in de geschiedenis : « more powerful than
any other political creed » (F. Hetz, « Nationality m history and
politics »). Naar het oordeel van C] H Hayes beheerst het nationalisme de geschiedenis sedert de achttiende eeuw en heeft het het
aanschijn van de wereld veranderd. (« 7 he historical evolution of
modern nationalism »j. Wij zouden tal van andere auteurs kunnen
citeren
Het natwiuihsme heeft zich in een dubbele richting ontwikkeld.
Enerzijds het t^>lksnationalisme, dat uitgaat van de oiganisch gegroeide voik^gemeênschap, gemeenschap van afstamming (in de zin
van gemeenschappelijk verleden) taal en kultuui. Anderzijds het
staatsnationalisme, waarbij het nationalisme tn dienst gesteld wordt
van de staat, als natie-vormende kracht.
WIJ zouden er kunnen op wijzen dat een andere ideologie, heï
marxisme, zich eveneens ontwikkeld heeft tn verschillende richtingen . socialisme — kommantsme.
Vertegenwoordigt het vlaams-nationalisme een eigen politieke
ideohgie, afwijkend van de ideologie der traditioneel partijen in
België T
Dat het vlaams-nationalisme als volksnationalisme een eigen
ideologie vertegenwoordigt, een eigen opvatting over de verhouding
enkeling — gemeenschap, over de verhouding volk' en staat, over
de staatsstruktuur, over de rol van de staat, over de sociale verhoudingen, over de dienstbaarheid van de ekonomie aan het welzijn
tan gans de gemeenschap, is gemakkelijk te bewijzen. De vraag is
zelfs of de traditionele partijen nog wel een ideologie hebben.
Inderdaad zou hel erg moeilijk uitvallen te zeggen wat de polit
ticke ideologie is van de P V.V. (een verwijzing naar het verltfochend en verlaten libeialisme zou niet volstaan !) of van de B.S.Ps
(hier zou al evenmin een verwtjztns naar het lang opgegeven marxisme volstaan).
Wat de katolieke partij (tans C.V.P. genoemd) betreft, is het
wel onmogelijk buiten het klerikalisme een eigen bestaansreden,
laat staan een eigen politieke tdeoloe^ie, voor deze partij te vinden. Mgr. Simon heeft dit schitterend bewezen.
Dit worat trouwens geïllustreerd door de aanwezigheid in deze
paitij van mensen die bijna mets gemeens hebben m hun politieke
opvattingen : wat hebben bv. de heren Van Mechelen en Parisis
gemeen, tenzij dat zij beide C.V.P.-ministers zijn, wat G. Van den
Daele of fan Verroken en minister Harmei of de heer Herbtetf
Het bestaan van sociale organizaHes of van een partijprogramma IS K)p verre na nog geen bewijs van een ideologie ! Een krtsteltjkt
staatsleer bestaat met. In onze studententijd werd vns aan de leüvense univeisiteit voorgehouden dat het korporatisme van Salazaf
de belichaming was van de kristelijke staatsleer Het volstaat met
enkele algemeenheden uit te kramen, of zich te beroepen op vrijwel
algemeen aanvaarde beginselen, om te kunnen spreken van een etgen ideologie!
In zijn kontinuiteit vertegenwoordigt het vlaams-nationalisme,
zoals reeds Ooor Dosfel bewezen werd, een toepassing van de polltieke ideologie die het volksnationalisme ts op onze eigen situatie
als volksgemeenschap tn een pluri-nationale staat.

Katastrofale

week voor het verkeer

op België's

onvoldoende
"cen.

tegen sneeuw
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beschermde

Alleen trouwens het feit dat het een ideologie is, een volwaardige ideologie, verklaart het voortbestaan en de invloed van het
vlaams-nationalisme alsmede de aantrekkingskracht die het meer
dan ooit uitoefent, vooral op de jeugd.
Wi] laten ons niet ontzeggen wat onze rijkdom en onze trots tt.

WIJ

RAAMAFFICHE
Op onze beide middenpagina's hebben we de
anti-grendelaffiche
afgedrukt, die de jongste weken op steeds meer muren en palen in Vlaanderen wordt aangeplakt.
Deze afdruk kan dienen als raamaffiche. We
hopen dat onze lezers er
ruim gebruik zullen van
maken!

Op de vraag of de P.S.C, de
regering zou verlaten indien zij
geen voldoening zou krijgen,
antwoordde Servais : «het zal
natuurlijk de partij zijn die beslist. Wat mij betreft, is het
volmondig ja».
Om deze ineengeschrompelde
en op zichzelf machteloze groep
afzetters terwille te zijn, prediken de Vlaamse C.V.P.-ers de
grendels!

VOORBEELD HEERLEN
EN NOG « VL > . . .
De «Libre Belgique» bracht
een paar dagen geleden een
foto van de auto van onze
volksvertegenwoordiger R. Mattheyssens. De reden voor deze
«attentie» was, dat de wagen
bij het parlement geparkeerd
stond met op de achterkant de
inmiddels beroemd geworden
«VL».
Met haar klassieke zin voor
hoogstaande gallische humor
maakte de « Libre » bij de foto
een paar bedenkingen over de
betekenis van die «VL». Samen met de «B», zo opperde
het blad, zou «VL» wel eens
«Vlaamse Boer» kunnen betekenen. En de « Libre » eindigde
met de wrekende opmerking
dat Mattheyssens in ieder geval de wet overtrad en dus
verbalizeerd moet worden.
Reimond Mattheyssens heeft
het niet op zijn vlaamse boerennek laten zitten. Hij schreef
de «Libre» een gepeperde
brief, waarin hij onder meer
aankondigde dat hij de minister zal interpelleren over de
houding van een waals rijkswachter die — evenmin de wet
kennend als de « Libre » — een
Vlaams automobilist letterlijk
te lijf ging omwille van een
«VL».

HET HANDJEVOL
Door de nieuwe regeringsvoorstellen (onder meer inzake
de regeringspariteit en Leuven)
is eens te meer duidelijk gebleken, dat Vlaamse C.V.P. en
B.S.P. zich laf laten chanteren
door het handjevol waalse
PSC.-ers dat onbeschaamd de
wet stelt.
De Waalse P.S.C.-voorzitter
Servais heeft verleden week
vrijdag te Dinant trouwens duidelijk het standpunt van zijn
groepje herhaald. «Het is nodig ». zegde hij, « dat de grondwet herzien wordt. Want wat
wij, Walen, willen bekomen, zal
nooit bij gewone wet verkrijgbaar zijn ».

In de nederlandse kranten lazen we dat het hoofdkantoor
van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds in zijn geheel
over twee jaar van Den Haag
naar Heerlen (Nederlands-Limburg) zal overgebracht worden.
Er werken in dat A.B.P. zowat
duizend mensen. De verhuis zal
dus voor de streek van Heerlen
een schitterend perspektief op
tewerkstelling openen.
Het bericht verscheen in de
nederlandse kranten niet eens
in grote opmaak. Het was een
doodgewoon algemeen berichtje
met een bescheiden kop. Men is
het in Nederland gewoon, dat
ernst wordt gemaakt met het
ontlasten van de hoofdstad en
het overhevelen van instellingen naar streken, waar werkgelegenheid welkom is.
Kan men zich echter voorstellen, dat in ons land één enkele
departementele of parastatale
dienst de opdracht zou krijgen
om zich bijvoorbeeld te Veurne
of te Tongeren te vestigen ?
Brussel is Den Haag niet.
Brussel is een waterhoofd !

EINDELIJK ?
We hebben al ^^ker geprotesteerd tegen het feit dat de
B.R.T. wél een dagelijks overzicht brengt van de binnen- en
buitenlandse krantenpers, maar
dat ze — in tegenstelling met
de meeste andere zendinstituten — niet de minste aandacht
besteedt aan de weekbladpers.
Dat is een onhoudbare toestand, vooral gelet op het steeds
stijgend belang van de weekbladpers in alle europese landen en ook in België.
Onlangs heeft senator Jorissen nog maar eens een parlementaire vraag hierover gesteld aan de minister van Nederlandse Kuituur. Die heeft
zopas geantwoord dat het probleem reeds enige tijd de aandacht van de B.R T.-verantwoordelijken trok en dat «het
tans zo ver is gerijpt, dat binnen afzienbare tijd een konkreet voorstel zal voorgelegd

worden aan de beheersorganen».
We zijn benieuwd of er eindelijk wat van komt!

ERGENS

GROOT PEDAGOOG
Simonet is sinds enkele weken voorzitter van de Beheerraad van de brusselse universiteit. Hij is aan dezelfde universiteit al enkele jaren prof. Van
een dergelijk man — bovendien
burgemeester en volksvertegenwoordiger — zou men dus mogen verwachten dat hij een
groot pedagoog is en een man
die het onderwijs zijn speciale
aandacht schenkt.
Misschien is hij dat ook wel...
als het om franstalig onderwijs
gaat. Het nederlands onderwijs
wordt in zijn gemeente gesaboteerd en tegengewerkt met man
en macht.
Om maar één voorbeeld te
noemen : de toestanden in het
vlaams ateneum aan de St Guidostraat te Anderlecht zijn
hemeltergend.

IN DE BADKAMER
Het sekretariaat van die
school werd, bij gebrek aan
plaatsruimte, ondergebracht in
wat eens — vooraleer het gebouw een ateneum werd — de
badkamer was. Het laboratorium gebruikt de keuken.
Slechts drie klassen beschikken
over een normale ruimte en
oppervlakte; ze zijn echter ondergebracht in een vervallen
werkplaats. De overige klassen
zijn niet groter dan een woonkamer in een bescheiden woning. De ruimte is er zo beperkt, dat de eerste rij banken
op een halve meter van het
bord staat. De ramen kunnen
niet worden geopend.
De speelplaats is net groot genoeg om er met moeite honderd
leerlingen in een rij te laten
staan.
Die toestand duurt al jaren en
enige verbetering is niet in het
zicht.
Is het door de vlaamse scholen in een dergelijk zwijnenstaat te laten, dat Simonet zijn
teorie van de «onomkeerbaarheid der verfransing» kracht
bijzet ?

Al tientallen jaren geleden schreef de franse filozoof Jacques Maritain een zeer omvangrijk boek met als titel :
«Distinguer pour unir» — «Onderscheid maken om te
verenigen ». De schrijver en het boek behoorden tot een filozofische strekking die sinds enkele jaren nog alleen (of toch
voornamelijk) historische betekenis heeft. Het boek wacht
in de biblioteken op de volgende periode in de westerse geschiedenis, al was het maar omdat de televizie niet meer
toelaat dergelijke omvangrijke werken ernstig te bestuderen. Sinds eeuwen bestaat de latijnse spreuk : bene docet
qui bene distinguit (hij geeft goed les die duidelijk onderscheid kan maken, met andere woorden : wie overzichtelijk
en helder geformuleerd iets kan uiteenzetten). Ook déze
regel ligt in de koelkast tot dat de bezinning over de betekenis van de woorden weer sterker is geworden. Maar het
zou al heel wat zijn als hieruit ten minste was overgebleven, dat geen mens ooit alles ineens kan zeggen. Dat geen
enkel woord, dat geen enkele beschouwing, dat geen enkel
boek, dat geen enkel formuleerbaar levensinzicht ooit alles
in eens kan uitdrukken.
Ook in deze — altans in naam — demokratische tijd is de
totalitaire denk- en levenswijze een even groot gevaar als
zij in het verleden was. De pretentie alles te zijn, alles te
omvatten, alles uit te drukken is even sterk, even gevaarlijk
als ooit tevoren. En misschien is dit verlangen, deze blijkbaar onuitroeibare drang wel een van de meest waardevolle
elementen van het menselijk leven. Er schijnt echter één
voorwaarde te ziin die noodzakelijk is om het verwoestende
van die neiging te overwinnen : dat wie de neiging beleeft,
even intens de vraag blijft stellen naar de vervulbaarheid
van die neiging.
Verlangen we niet evenzeer even intens naar het geluk ?
En is deze nood aan geluk ook het «bewijs» dat de mens
ooit iets anders, iets méér kan dan met Goethe verzuchten :
« Verweile doch, du bist so schön » ? Is deze drang naar geluk
niet onmisbaar, maar wordt deze drang niet krankzinnig als
hij zich niet buigt voor de onvervulbaarheid?
Kunnen we dan niets anders dan het ene woord na het
andere uitspreken en trachten ze zo duidelijk mogelijk met
elkaar in verband te brengen (en dat is niet het aanvaarden
van de heerschappij van de wiskundige logika!) ? Kunnen
we niets anders dan de ene gedachte, de ene beschouwing
na de andere te formuleren en te hopen dat de eerste niet
zal vergeten zijn als de tweede uitgesproken is, dan blijft
er toch wel « plaats » over voor die drang naar het « alles ».
Ergens schijnt in elke mens iets onaantastbaars te zijn.
Misschien is het zo eigen dat het nooit een uitdrukking
vindt. Misschien ligt het zo diep, dat geen onderzoek het ooit
kan aanboren én tegelijk volledig naar boven halen. En als
we elke ihens niet geïzoleerd weten, maar (om dit nu « hatelijke » woord toch te gebruiken) volksverbonden, is dit wellicht ook waar voor elke echte mensengemeenschap, voor
elk volk.
^Ergens- is de mens, ergens zou elke mens zichzelf moeten
zijn. En dan betekent dit « ergens » tegelijk grens en grensvesting : tot hier en niet verder. Dit is mijn gebied, dit ben
ik. Hier spreekt niemand anders nog een beslissend woord.
Wat op ons volk toegepast zó luidt : hier en zo leven wij,
hier hebben wij, wij alleen het beslissende woord te spreken. Talloos zijn de diskussies en de gesprekken die we kunnen voeren, zijn zelfs de overeenkomsten, de kompromissen
die we kunnen aanvaarden Maar ergens is er een grens,
ergens ligt onze burcht waarover niet gediskussieerd, waarover niet gedialogeerd wordt Waarover een kompromis uitgesloten is.
Onaanvaardbaar wordt dit « ergens » pas, als het toch nog
tracht « alles» te zijn. Als een mens weigert met een écht
andere te leven, als een volk weigert andere volkeren naast
zich écht te laten leven.
NEMROD.

GEEN GRENDELS
Net als de overige grote kuituur- en strijdverenigingen
hebben ook V.T.B.-.V.A.B. stelling genomen tegen de
grendels. In het blad van deze verenigingen schreef
voorzitter J. van Overstraeten :
«De V.T.B.-V.A.B. verzetten zich met de grootste
krachtdadigheid tegen de zgn. grendel-klauzules in de
grondwet, voorgesteld door de regering en die de demokratische meerderheid van de Vlamingen — het enige
verdedigingsmiddel dat ze hebben tegen de brutale koalitie van franstalige Brusselaars, Walen en vlaamse
volksverraders — voorgoed aan banden wil leggen, zodat Vlaanderen zal overgeleverd zijn aan de vlaamsvijandige vooroordelen van een minderheid. Niet alleen
V.T.B.-V.A.B., maar gans het bewuste Vlaanderen, zullen met de grootste strengheid oordelen over wie Vlaanderen en de Vlamingen op die wijze overleveren en
'nachteloos maken »,
De Volksunie is, op het politieke vlak, de belichaming
'''an het anti-grendelverzet dat leeft in gans Vlaanderen I

Premier Eyskens is, gevolg gevend aan de oproep van prins Albert, lid geworden van het Rood
Kruis. Op de foto krijgt hij zijn lidmaatschapskaart. We verwachten echter niet dat hij bloedgever wordt daarvoor is zijn beleid en zijn regeringsploeg toch werkelijk te bloedarm.„
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DE

KAMER
Grondwetsherziening und kein Ende ; het geval schiet niet op. De ministeriële kommunautaire broeders Tindemans en Terwagne hebben na hun vroegere teksten een nieuw vrachtje over de
hoofden van de kommissieleden uitgestort. De dames en heren buigen zich
nóg dieper over de schrifturen. De waalse P.S.C.-ers, een stelletje van 14 man,
wrijven zich in de handen nu zij 50
Vlaamse broeders stevig in de touwen
hebben gedreven. Zij eisten dat hun
« Diktat » in de grondwet zou worden
geschreven. En « de C.V.P. doet het » !
Het is zó bar dat bladen van C.V.P.strekking zich nu reeds ojjenlijk afvragen, of het niet beter is de zwaar met
anti-vlaamse grendels en nieuwe waalse
eisen belaste grondwetsherziening gewoonweg te kelderen.
Het schandaal van de vervalste E 3obligaties vermocht niet, het parlementaire oppervlak te beroeren. De bladen
brachten knappende of sappige bijzonderheden over een antwerpse bankdirekteur, een goedgeklede en diskreet geparfumeerde, nog jonge man. De gentleman hield van goede sier, een lekkere
hap, een koppig wijntje en was niet afkerig van aantrekkelijk vrouwelijk gezelschap. Zijn nachtrust moet kort maar
verkwikkend geweest zijn, te oordelen
naar de financiële rezultaten die zijn
dagaktiviteiten hem opbrachten. Hij
moet ruime aanvullende bijverdiensten
hebben gehad, want zijn wedde was niet
zo duizelingwekkend hoog om zich, na
zijn dure nachtelijke partijtjes, nog een
reprezentatieve villa en slee te kunnen
veroorloven. Het is nu gebleken dat deze
man een der schuldigen is in het miljoenenschandaal. Hij heeft echter de
voorzorg genomen, tijdig naar een zuidamerikaans land uit te wijken. Over dit
schandaal en de sfeer van geheimzinnigheid die er om heen hangt, de opvallend
zuinige en onjuiste verklaringen van de
regering, wilde Van Eynde (B.S.P.) méér
weten. Hij had, in zijn bekende hang om
de zaken groot te zien, daarvoor een interpellatie tot drie ministers — onder

wie de premier — gericht. En was het
wegens het onderwerp van de interpellatie of wegens het formaat van de interpellant : buiten minister De Saeger,
die ook bij de zaak betrokken was, hadden nog verschillende ministers de verplaatsing gemaakt. Van Eynde moet zich
bij de aanzienlijke opkomst naast een
groot, zij het volks joernalist, nu ook nog
een belangrijk parlementair hebben gevoeld. En het moet gezegd, hij had er
werk van gemaakt. Hij had een lijvig
dossier bij mekaar geharkt. Hij hield een
lange uiteenzetting en hij zei terecht, op
het eind, dat zij te lang was geweest. Hij
toonde, als een ijverige schoolmeester,
de obligaties op de tribune, sprak deskundig over de mantel van het stuk,
vestigde de aandacht van de Kamer op
tal van bijzonderheden en toonde vanop
dertig meter het watermerk aan de kollega's van de achterste banken. Zij waren beleefd en keken scherp toe zonder
toneelkijker. Van Eynde, die op Kroesjtsjev gelijkt, wees de minister van Financiën op zijn tegenstrijdige verklaringen en kloeg de lichtzinnigheid aan
waarmee de kontrole op het drukken
gebeurde. Hij zei gevat dat het drukken
van postzegels van 3 fr met méér toezicht wordt omringd dan de aanmaak
van obligaties van 100.000 fr. Hij sprak
er zijn verwondering over uit dat de regering niet van de nieuwsmedia had gebruik gemaakt om het publiek de ware
toedracht van de zaak te vertellen en het
geschokte vertrouwen te herstellen. Larock, de B.S.P.-fraktievoorzitter, gaapte
herhaaldelijk achter zijn hand ; oud-minister Brouhon, met een gezicht en het
haarplukje van een goed doorvoede baby, geeuwde aanstekelig zonder zijn
hand er aan te pas te brengen. Het antwoord van de ministers Vranckx en
Snoy was beschamend nietszeggend.

I N DE
SENAAT
De Senaat begon deze week met de
bespreking van de begroting van Bin-

mat

Hoewel Van Eynde gehandicapt was
doordat niet de arme spaarder, maar
twee machtige banken het slachtoffer
waren, en doordat het niet gebeurde onder een bankiersregering en zodus de
tremelo's moesten achterwege blijven,
was het een zeer behoorlijke parlementaire prestatie. Zij verdiende beslist beter dan het lege antwoord van de heren
ministers. Eén keer was de interpellant
uit zijn rol gevallen, toen hij insinueerde dat de feiten onder het bewind van
de vorige regering gebeurden. Van den
Boeynants grijnsde en Declercq zei spot-

tend dat iedereen wist dat hij de stukken had vervalst, maar dat het niet paste zoiets op een parlementaire tribune te
zeggen.
Mangelschots, die samen met GeldoU
de antwerpse mandatarissen Huysmans
en Craeybeckx heeft opgevolgd, zei bij
de begroting van volksgezondheid, dat
hij een hele tekst wou debiteren maar
dat hij, met het oog op het gevorderde
uur, de ministers alleen van het voornaamste wou laten «genieten». Hij sprak
over de stortplaatsten...
NIK CLAES.

nenlandse Zaken van minister .Jlarme»
gnies.
Harmegnies gaat in parlementaire
kringen door als een minder rechschapen politikus en daar hij te pas en vooral te onpas over zijn eigen gemeente
Marcinelle spreekt — ook nu nog nu hij
minister is — noemt men hem, zinspelend op de grote ramp in de koolmijn
van voor enkele jaren, de ramp van
Marcinelle. Sommigen zijn nog scherper
en spreken van de katastrofe van Marcinelle.
Twee tema's kwamen vooral aan bod :
de gemeentefinanciën en de toepassing
van de taalwetten. Over het eerste komen vooral de burgemeesters tussenbeide. Voor Harmegnies deden ze het
nog al rustig, want zij vrezen dat hij
zich zou wreken door hun begroting af
te keuren.

snijdend te lijf. Voor senator Machtens
was het te machtig en hij begon te
onderbreken.
Ook senator Van Haegendoren kon
zich niet langer bedwingen en hij ging
van op zijn bank de minister zwaar te
lijf, tot verbazing zelfs van sommige
V.U.-senatoren, die het verborgen temperament van hun kollega niet schijnen
te kennen.
Het meest genoegen aan de dinamische rede van senator Jorissen beleefde
een groep jonge mensen uit een Vlaamse school, die eens kennis kwamen maken met de senaat en die een uur lang
eentonige redevoeringen over zich heen
dienden te laten gaan. Verzoend met de
parlementaire instellingen verlieten zij
de senaat, want ze hadden dan toch een
stuk debat beleefd.
Senator Bouwens kwam protesteren
omdat een parlementaire vraag van hem
na zes maanden nog niet beantwoord
werd.
Senator De Clercq die, samen met
senator Bascour, als enige P.V.V.-ers, de
inoverwegingneming van het V.U.-wetsvoorstel voor amnestie goedkeurden,
hield een vlaamsgezinde redevoering
waarover gezegd werd dat voorzitter
Vanaudenhove ze hem wilde verbieden.
Uiteindelijk werd het een enigszins afgezwakte tekst. Hij liet echter duidelijk
de Vlaamse achterstelling uitschijnen
wat betreft de verdeling van het gemeentefonds tussen beide landsgedeelten.
De V.U.-senatoren zijn ook begonnen
met een reeks wetsvoorstellen in te dienen om aan te tonen, welke Vlaamse
eisen nog allemaal niet verwezenlijkt
zijn en om zo duidelijk te maken waaiv
om een grendelgrondwet niet kan aanvaard worden.
De taalgrens schijnt door de V.U.senatoren aan een nieuw onderzoek te
worden onderworpen. Overigens een
uitstekende zaak.
Vooral het voorstel om de zes randgemeenten bij Halle-Vilvoorde aan te
hechten en er de faciliteiten af te schaffen komt op zijn tijd, nu een franstalige

Over de toepassing van de taalwetten spraken de C.V.P.-er Sledsens, de
P.V.V.-er Van der Poorten en de V.U.-er
Jorissen. Senator Sledsens, gesteund
door de uitroepen van de V.U.-fraktie,
ging vrij scherp te keer maar beschikte
soms niet over de juiste gegevens.
Oud-minister Van der Poorten beschikte over juiste gegevens, maar zei
niet alles wat hij wist omdat een oudminister traditioneel, het eerste jaar na
zijn aftreden, enige terughoudendheid
in acht neemt. Toch zei hij rake dingen
over de vice-goeverneur te Brussel, die
ook door de huidige minister geboykot
wordt. Omdat hij de taalwet durft toepassen, wordt hij te Brussel overal genegeerd en wordt hij op geen enkele
officiële plechtigheid in HoofdstadBrussel uitgenodigd, wanneer die plechtigheid door de gemeenten ingericht
wordt.
De plannen om zijn personeel uit te
breiden liggen klaar sinds de vorige regering ontslag nam. De huidige minister
laat die plannen rusten, evenals hij de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht laat
rusten.
Senator Jorissen was uitermate scherp
en precies in zijn kritiek. Aan de hand
van antwoorden op zijn parlementaire
vragen ging hij de minister hard en

aanval er tegen losgekomen is.
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HIERVAN_GA£70% NAAR DE FRANS-
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ZWARTE HOEK VAN DE VLAAMSE ACHTERSTAND

TAIIGEVORSERS EN SLECHTS 30 %
HAAR DE VLAMINGEN.
HET IS EEN ACHTERSTAND DIE ONS AL-

ZWARTBOEK VAN DE VOLKSUNIE

LEN AANGAAT OMDAT ONZE EKGNOMlSCHE, SOCIALE EN KULTUREU JNTPLOOIING AFGEREMD WORDEN DOORDAT
^\j DE HOGERE ONTWIKKELINGSRAAD,
DIE ONS VOLKSGENIE ONS TOELAAT NA
TE STREVEN, NIET BEREIKEN.
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De Volksunie heefi deze week op een
pci skonfeientic de vLumiic achterstand in
hel wetenschappelijk ondcizock stheip aan
de kaak gesteld. De mtcipellaue onlangs
gelicht tot minister Lelèvre en het « zwartboek van de vlaamse achterstand in het
wetenschappelijk onderzoek > is als nieuws
geen sensatie, omdat ministei Lefè\re handier genoeg was, reeds vooraf deze toestanden te eikcnnen in de algemene Kanierkoraraissie. Zal hij zodoende de vlaamse
eis, dat de kulturele autonomie zich volwaardig tot het wetenschapsbeleid en het
ondenvijsbeleid moet uitstrekken, kunnen
afiemmen ? Hopelijk niet!
Het is algemeen gekend dat België in de
rij van de europese landen in wetenschappelijk opzicht aan de staart bengelt. Van
een achleistand van België gewagen is echter de zaak verkeerd vooistellen : de achterstand van België is inderdaad de achteisiand van Vlaandeien. De cijfers bewij-

zen dat frankofoon België wél op europees
peil staat.
Wat betekent 70 t. h. tegenover 3Ü t. h. ?
Dat betekent heel eenvoudig dat de Vlamingen in deze verhouding ten achter staan
tegenover de franstaligen. Ze worden drievoudig beroofd :
In allereeiste plaats als belastingbetalers . wij wei ken mee aan het bekostigen
van het wetepschapsbeleid voor 65 t. h. doch
eten maar mee vooi 30 t. h. !
In tweede instantie woiden wij benadeligd op algemeen ckonomisch vlak : het is
toch duidelijk dat indien het onderzoek
vooi 2-3 door fiankofonen wordt verricht
het voor 2-3 gericht is op de ekonomische
promotie van de grote centialistische onvlaamse geldmachten.
Ten deide is er de kidturele vervreemding. De voisers zijn de kulturele speerpunt van de gemeenschap. In België zijn
er meer dan 10.000 wetenschapsmensen bij
het wetenschappelijk ondeizoek betiokken,
waaronder slechts 3000 Vlamingen. Naar
vel houding van de bevolking zouden het er
6000 moeten zijn, zodat er 3000 voor het
vlaamse land verloren gaan.
Aan onze achterstand liggen twee oorzaken ten gionde. We worden in een aantal
gevallen achteigesteld en bewust benadeeld.
Deze achteruitstelling gebeurt niet door de
Walen of door de administratie, doch
(tweede oorzaak) door het franstalig karakter en de fi ans-brusselse geest van het
belgisch
wetenschappelijk
establishment
wat' bij dé' vlaamse kandidaatvorsers een

psichologische drempelvrees veroorzaakt
Men moet geintioduceerd en « re^u » zijn
om van het manna te kunnen genieten.
De Vlamingen moeten het zelf doen !
Tegen achteruitstelling, willekeur en onrecht kunnen politici ten strijde trekken.
Hun achterstand moeten de Vlamingen zelf
ophalen, maar dit kunnen ze slechts wanneer ze over de daartoe nodige strukturen
en middelen beschikken. Deze strukturen
tot stand brengen is niet het werk van politici doch van staatslieden.
Het sisteem zelf van het belgisch wetenschapsbeleid is fout, fout in demokratisch
opzicht, fout in vlaams-nationaale opzicht.
Evenals ekonomische planning kan geschieden ten voordele van de beati possidentes of
voor het algemeen welzijn, zo ook kan het
wetenschapsbeleid tussen deze twee kiezen.
De wetenschappelijke programmatie werkt
voor het establishment zonder meer, waartoe de Vlamingen niet behoren en de waalse arbeiders evenmin. Dat is de kern van de
zaak en de oorzaak dat men een empirisch
en uit dien hoofde een statisch beleid voert.
Men schiet slechts wakker wanneer ergens
om iets « verzocht > of iets « geëist » wordt.
Men wacht met gekruiste armen af naar wat
geviaagd wordt, men spoort het talent niet
op, men trekt niet aan, men vergemakkelijkt
het de minder begoeden niet, en aldus
werkt men de mentaliteit in de hand, dat
voor arbeiderszonen en -Üochters toch niets
is weggelegd. Men schept geen mogelijkheden om de onzekerheid van een wetenschappelijk bestaan voor mingègoeden t e vervangen door zekerheden, zodat men velen naar
de « vaste betiekking » (op lager niveau)
stuwt.
De vlaams nationale bezwaren zijn de volgende : de sociale taalkloof; de weerslag van
de armoede der vlaamse streken (altans tot
voor kort) op de studiie en de voortgezette
studie; het in Vlaanderen overwegend konfessioneel ondeiwijs oriënteerde de begaafde
scholieren niet naar de wetenschappen als
zodanig en zeker te weinig naar de exakte
wetenschappen; de struktuur van onze ekonomie (kleine en middelgrote bedrijven)
konfronteerde de arbeiders met het tipe
baas-eigenaar maar niet het tipe ingenieur
cl hoger wetenschappelijk vorser, waaidoor
mentale aantrekking naar dit hogere ontbrak; er zijn veel minder vlaamse meisjesstudenten dan in franstalig België, een niet
intcllektueel ingestelde verloofde zet een
echtgenoot minder aan tot het kiezen van
een wetenschappelijke loopbaan; de geestelijkheid stuwde de jeugd naar de verre en
dure leuvense universiteit, terwijl andere
vlaamse centra van wetenschappeli)k prikkelende belangstelling verstoken bleven.
Dit alles werkt nog na en zal nog lang
lavieiken. Daardoor studeren er relatief
log steeds te weinig vlaamse jongeren en
blijven er te veel onverschillig voor de weenschappelijke loopbaan. In de hogere ciklus middelbaar onderwijs van het nederlaiidse schoolnet kpmen 18 t. h. leeilingen
terecht, in het franstalige 25 t. h. Deze
toestand verslechtert zelfs zoals viit recente
statistieken blijkt.

precies het tegenovergestelde. Zo werden
tot nog toe de direkties-generaal Algemene
Studies en Hoger Onderwijs en Wetensdiappen niet gesplitst. Ondanks de aangekondigde kulturele autonomie ook voor
wetenschapsbeleid richt de regering één
(unitaire) raad voor wetenschapsbeleid op in
plaats van twee. Twee raden zouden nochtans hun gespecializeerde kommissies niet
beletten, samen te werken I
Belangrijker is het alle kredieten voor de
bevordering van de wetenschappen te groeperen tot één globaal krediet, volgens demografische normen te vei delen, zodanig
dat beide gemeenschappen met hun eigen
wetgevend of dekreterend lichaam en met
hun minister hun deel zelfstandig beheren.
Als federalisten wijzen we een algemeen
wetenschapsbeleid voor geheel België niet
at op voorwaarde echter dat de superstruktuur samenwerking van de twee gemeenschappen toelaat en niet als een technokratisch opgelegd plan aan deze twee kuituurgemeenschappen voorbijgaat.
Konkreet beschouwd . wij vinden de samenwerking van Vlamingen en fiankofonen in verschillende wetenschappelijke instellingen vanzelfsprekend eti noodzakelijk.
Hetzij als rijksinstelling, hetzij als gesubsidieerde instelling moeten ze echter gespijsd wolden op de nederlandstalige of
fianstalige begroting proiata van de salarissen aan nederlandstalige of franstalige
gediplomeerden uitbetaald. Wij streven de
globale gelijkheid van rechten na en deze
gelijkheid zou niet beletten dat volgens de
omstanligheden nu eens de franstaligen
dan weer de nederlandstaligen in de meerderheid zijn
Globale rechtvaardige verdeling van kredieten op demografische bazis en eigen beleid en beheer ! Niets meer maar ook niets
minder. De kredieten voor wetenschapsbeleid zouden moeten overdrachtelijk zijn van
het ene begrotingsjaar op het andere. Dit
zou inhouden dat wi) de kredieten, die wij
vooilopig niet in de hoogste wetenschappelijke tegionen zouden nodig 4iebben, kunnen gebruiken om er onze aanloop mee te
nemen. We zouden aldus desgewenst meer
geld kunnen besteden aan socio-pedagogische bazisbehoeften.
De

Volksunie-senaatsfraktie

stel in dat streefde naar evenwicht in
de verdeling van de kredieten tussen
Vlamingen en franstaligen en dat eveneens een einde wou maken aan het volkomen gebrek aan kontrole op de verdeling van de kredieten
Tijdens Ie bespreking in de senaatskommissie erkenden C.V.P.-Ieden (o.w.
senator Vande Kerckhove
vleugelvoorzitter

van

de

Vlamingen,

doch
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verzetten

tegen de voorgestelde
KULTURELE AUTONOMIE

de huidige

C.V.P.) de diskriminatie ten nadele van
de

\\'\RE

diende

reeds op 20 december 1966 een wetsvoor-

sing

zich

begrotingssplit-

Het geheel van het V.U.-voorstel

werd toen in de kommissie eenparig
verworpen

Het IS duidelijk dat Vlaanderen een speciale inspanning moet kunnen doen en dus
een eigen wetenschapsbeleid moet kunnen
voeieii In demokratisch en in vlaams opzicht moeten we een aangepast en deihalve eigen onderwijsbeleid en wetenschapsbeleid voeren. De achterstand is groot en
de — euiopese — tijd dringt. Een eigen
beleid betekent eigen strukturen Men be
looft deze eigen strukturen doch men doet

We hopen dat in de huidige omstandigheden, die toch sterk van deze van
1966 verschillen het plan Van Haegendoren een beter lot zal beschorer worden

Kunnen

de

kleurpartijen

zich

trouwens nog uitvluchten en afwijkmgsmaneuvers veroorloven?

JO

wu

de wereld

DE ANDERE UITDAGING
Men heeft het sinds het boek van Servan-Schreiber geiuime tijd gehad over de doot Amerika lot Europa genekte uitdaging, vootal op jmancieel-ehonomisch
is echter niet de enige tot Europa gerichte

vlak Deze uitdaging

challenge. Hoe belangti}k ze tiouweyts ook

moge zijn, de tweede tot Emopa gerichte uitdaging n minstens even belangtijk, tetunjt we
mogen stellen dat beide uitdagingen anlwootden veigen, die nauw bt] mekaat
Het gaat over de volkse uitdaging die steeds meer europese muidetheden
ten die hun ontvoogding tn de weg staan. Het gaat tegen strukluien
ttej van een nieuw

Emopa seeds minder beantwooiden

verdiukking

niet gestotven is doch sptlnglevendet

Het ge\al Bietagne heeft de jongste weken andermaal de aandacht gevestigd op de
uitdaging der euiopese gewesten aan het
Europa der staten. Anaiole de Monzie,.een
minister van de derde franse republiek,
heeft ooit eens gezegd dat de bietoense taal
moest verdwijnen, omdat ze de eenheid van
Fiankiijk bedieigde. Deze taal woidt vandaag nog door ongeveer 900 000 Bi etoenen

DEZE WEEK
I N DE W E R E L D

V Nixon kondigt werkbezoek aan Euro;. pa aan van 23 februari af. Hij zal ook
een bezoek aan West-Berlipi
brengen
•

Oost-Duitsland legt te Berlijn
beperkingen op aan het westers
verkeer,
uit wrevel wegens a s. verkiezing
van
westduitse prezident in
West-Berlijn.

B Nieuwe gewapende aanslag op westduitse legerkazerne,
deze keer te
Rahlsted. Eén verdachte in de aanslag te Lebach
aangehouden.
•

Proces tegen Clay Shaw te New Orleans, door prokureur
Garrison beschuldigd van medeplichtigheid
in de
moord op John
Kennedy

•

Tsjechoslovaakse
legerleiding
steunt
partijsekretaris
Doebtsjek,
waardoor
deze een betrekkelijk
spektakulaire
terugkeer op politiek vlak kan doen.
Brezjnev en Kosygin dreigen in een
hrief aan Praag met maatregelen
indien de anti-russische sfeer in Tsjecho-SlovakiiP met
verbetert

•

Malaise in. israëliSLtie regering
wegens gematigde verklaringen van premier Es]kol aan « Newsweek » over
mogelijke teruggave van in 1967 veroverde gebieden
Jeruzalem
de siriirhe heuvels en Cisjordanié
uitgezonderd
Te Londen vergaderen
de
landen van de Westeuropese Unie om
hun houding in de
Midden-Oosten
krizis te bevalen

•

Arbeiden, en stuaenten m
trankrijk
bereiden « dag van agitatie » voor om
loon- en arheidseisen
kracht bij te
zetten

•

i e n luntai j)ro;eiio/e;i aan de Sorbonne in de leer bij hun
kontesterende studenten
ze bezetten de universiteit Na korte tijd werden ze door
de oohtie
buitengezet

•

Heftig grensincident in het
luchtruim
tussen Israëlische en syrische
vliegtuigen

•

L)e regering
meerderheid
verklaringen
« Newsweek

die in het

aan de xieizuchlmgen

streken met een eigen perscfonlijkheid, een eigen karakter dat ondanks

aansluiten.

richten lot de üa-

de

petspekvan deze

cenliahslische

blijkt dan ooit.

gespioken en wat onder de derde fianse republiek ondenkbaai zou geweest zijn : zopas
deed een frans staatshoofd een inspanning
om enkele zinnen Bietoens te spieken tot
een bretoens gehoor, hoe betiekkelijk dat
ook op zich zelf is. De enkele geiinge tegemoetkomingen aan de veizuchtingen van
de Bretoenen, wier kulturele eisen nu meer
dan ooit samenvallen met sociaal-ekonomische (hetgeen de diepte van de bretoense
veizeiswil tegen Paiijs verklaait), zijn zeer
gioot in de ogen van Paiijs, waar men altijd heeft geweigerd de regionale persoonlijkheid van verscheidene streken te zien
ot vooi wendde het bestaan ervan te vergeten...
De bretoen&e kwestie is naast het diepe
bewustzijn van eigeji volkse persoonlijkheid geaktualizeerd door sociaal-ekonomische motieven Het besef van de achterstand van Bxetagne, gevolg van de \erwaarlozing dooi Paiijs, dringt tans snel tot
de bretoense openbare mening door. Deze
achteistand is de prikkel om ook het volks
besef naar bo\en te stuwen.
In Fianco-Spanje gaat het piecies andersom • daar beklemtoont bij tijd en wijle de
meest gemdustiializeerde provincie (al
moet men hier eerder over « land » spreken) de eigen volkse persoonlijkheid. Katalonie is steeds het v oorwei p van afgunst
geweest van het centralizerende Madrid
omwille van zijn ekonomische welvaart. En
toch heeft deze voorsprong op de andere
Spaanse gewesten het katalaans eigenbesef
niet afgezwakt, wel integendeel.
De volkse uitdaging in Europa neemt veIe vormen aan. Zo is ondanks bepaalde

strukturen de bewegingsvrijheid van Schotland m sommige opzichten geringer dan die
\an Bretagne. Schotland beschikt zogenaamd over een zekere autonomie, in de
piaktijk echter handelt Londen tegenover
dit buitengewest niet minder centralistisch
dan Paiijs dat doet tegenover Bretagne en
(laten we het niet vergeten) tegenover
Fians-Vlaanderen, dat van alle franse gewesten het minst erkend wordt.
Ook in Oost-Euiopa neemt de volkse uitdaging steeds duidelijker vormen aan. De
tsjechische kiizis is zeker niet ten volle verklaarbaar zonder het nationale element, dat
in de evolutie een belangrijke rol speelt.
Zopas nog trouwens bevestigden Tito en
Ceaucescu uitdrukkelijk het recht van alle
volkeien, een eigen weg naar het socialisme
te zoeken. De berichten uit Moskou zijn
ter zake tegenstrijdig : men gewaagt de ene
dag van een scherpe brief van BreznjevKosygin tot de tsjechoslovaakse leiders, en
de andere dag dat de gematigden in het
Kremlin veld winnen op de harden, in verband met de tegenover Tsjecho-Slovakije
en andere rebellerende of lastige volksdemokratieën aan te nemen houding. Hoe dan
ook, het lussische kommunisme moet eveneens — zij het in een andere < stijl > —
lekening houden met de toenemende drang
der volkeren naar een met de eigen persoonlijkheid overeenstemmende weg naar
het socialisme.
Het is maar best — en het werd tijd I —
dat de europese gewesten zich van hun eigen persoonlijkheid bewust worden, tegen
centralizerende staten wier historische rol
nu langzaam is uitgespeeld, en in het vooruitzicht van de vorming van een verenigd
Europa. Het is de enige weg voor Euiopa
om zich op een blijvende manier te verenigen; zonder de europese volkeren zal er
geen hechte europese eenheid groeien. Dit
proces is als het ware het sluitstuk op een
integratiebeweging, die door haar eenzijdigheid haar ontoereikendheid nu al voldoende heeft bewezen. Het Europa der technokiaten en der financiële grootmachten is
maar een half Europa. Europa zal slechts
de uitdaging van de eigen toekomst efficiënt kunnen beantwoorden, wanneer het
de van binnen uit gerichte uitdaging passend zal bean t^\ oord hebben.

Ësjkol knjgt een ruime
in de Knesset na d e r ?
• t^ • j
•
, n < . ^
. . . .
in het vraaggesprek met
^''«"'^^ « p jacht m de omgeving van Toledo. Dat moet het bewijs leveren
».
Caudillo nog zeer fit ts en dus met aan aftreden
denkt...

dat de

De ledenlijst van de Verenigde Na
ties begint zo stilaan ' e gelijken op een
bevolkingsregister : alleen wie de
stand van zaken van dag tot das m
houdt, weet nog hoeveel leden er ziin
Gemeten m e t de m a t e n — zowel v o S
w a t oppervlakte als voor wat b e v S
king en ekonomische betekenis betreft
— die de laatste jaren worden aangelegd, kunnen zeker Nederland en zelfs
Vlaanderen nog wel eens gesplitst woii
den voordat zij t e klein zouden ziin
g e w o r d e n ! En toch g e r a a k t dan no»
een uitgestrekt, volkrijk land als Pakistan (dat bovendien al sinds 1947 al<s
onafhankelüke staat bestaat) vriiwpl
vergeten. Niet dat Pakistan nooit in
h e t wereldnieuws verschijnt. Dat geb e u r t wél en dan bijna altijd n a a r aanleiding van betwistingen of zelfs van
een gewapend konflikt. En bij die gelegenheid ontdekt de denkende en mtellektuele wereld dan m e t grote veiw
b a z m g dat e r in India nog heel wat
andere mensen wonen dan de volgelingen of de reïnkarnaties van de Mahatma Gandhi!
Pakistan is niet een van die zeer
kleine, jonggeboren
onafhankelijke
staatjes. Pakistan bestaat eigenaardig
genoeg (maar e r is een goede uitleg
voor) uit twee gedeelten die zeer ver
van elkaar verwijderd zijn; de afstand
tussen Oost- en West-Pakistan is over
land zo m a a r even 1.600 km, wat wil
zeggen de afstand van de belgische
grens tot aan het zuidpunt van Spanj e ! En over zee is die afstand dubbel
zo groot. De oppervlakte is bijna het
dubbel van die van F r a n k r i j k en de
bevolking is m e e r dan het dubbele,
ongeveer 105 miljoen inwoners. Een
uitgestrekt land, een talrijke bevolking, doch heel weinig natuurlijke
rijkdommen en geen technische ontwikkeling, Met andere woorden : een
a r m land.
En toch is het een land dat in de
echte grote politiek niet vergeten
wordt. D a a r w a a r echt beslist wordt
(en dus niet op de m a r k t e n m a a r t e
Washington, in het Kremlin, in het
hoofdkwartier van Mao), wordt wel
degelijk m e t het bestaan van Pakistan
r e k e n i n g gehouden. Omdat het ondanks zijn armoede dan toch een groot
land is. m a a r al evenzeer omdat de lig-

VEReETEN LAND

PAKISTAN
ging van Pakistan uiterst belangrijk is.
Omdat de politieke en militaire leiders van dit land (en deze beide funkties vallen veelal s a m e n ! ) van die ligging gebruik maken.
Lange j a r e n was Pakistan de meest
vooruitgeschoven westerse voorpost in
h e t Verre Oosten. Namelijk gedurende
de hele periode toen India onder Neroe
ondanks alles trachtte, goede vrienden
t e spelen m e t Mao. De chinese invazie
heeft daar in r u i m e m a t e een einde
aan gesteld. Maar er blijft nog altijd
h e t eveneens nabije sovjetrijk. En nog
altijd schijnen de r u i m honderd miljoen Pakistani militair een grotere betekenis te hebben dan de ongeveer
vijfhonderd miljoen inwoners van
India!
W a n t Pakistan is veel meer en veel
vlugger op weg dan India om een
echte nationale staat te worden. De
aardrijkskundige verdeling is minder
belangrijk dan de innerlijke verdeeldheid die in India nog steeds heerst en
waaraan nog zo vlug geen einde zal
komen. Bij de vorming van nationale
staten is immers niet alleen de eenheid
van oorsprong of de eenheid van taal
belangrijk, w a n t geen van beide zijn in
Pakistan sterker dan in India. Even
belangrijk kan de eenheid van godsdienst of van levensinzicht en levenswijze zijn. Hoe wij in het Westen over
deze levenswijze, over dp7e godsdienst
ook oordelen.
Eigenaardig genoeg kan men bewer e n dat Pakistan, deze staat die pas
sinds 1947 werd georganizeerd, ontstond helemaal in het begin van de
8e eeuw en werd afgewerkt rond het
jaar duizend. Dit zijn namelijk de dat u m s van de eerste en de tweede moslim-invazie in India. In 1947 was er
ongeveer één Moslim op vier inwonere
in India Ondanks Mahatma Gandhi,
ondanks het ontbreken van geformuL e r d e dogma's vooral in de indu-godsdiensten bleek het echter onmogelijk
dat Moslims en Indiërs bleven samen
wonen Het werd een bloedbad De
Moslims vluchten n a a r h u n «thuislanden ». n a a r wat nu Pakistan is geworden Er is geen eenheid van ras,
evenmin van taal de opbouwende
kracht is hun eigen vorm van de
Islam Sinds 20 jaar blijkt dat die
kracht, ondanks alles, sterk genoeg is
om een staat te bouwen.

beurde ook in Rodezië met vijf
zwarte terroristen. Het m e e s t
indrukwekkende, maar toch a l
vergeten geval, is dat van P i e r r e Mulele die met de belofte
van amnestie n a a r het l a n d
werd terug gelokt en onmiddel»
lijk daarop gedood.

WET EN ORDE
Al zijn statistieken vaak bedrieglijk (dat geldt ook voor gerechtelijke statistieken), het
blijkt wel zeker te zijn dat de
misdadigheid in de Verenigde
Staten steeds groter wordt. En
niet in het minst in Washingtor, de hoofdstad. Daar schijnt
het vrijwel onmogelijk, als
voetganger 's avonds langs de
straten te wandelen. De nieuwe
prezident Nixon heeft nu al beslist dat er tien rechters zullen
worden bij benoemd, tegelijk
met zo m a a r liefst veertig adJunkt-aanklagers Dit om het afwikkelen van de processen t e
versnellen. Proportioneel gezien
betekent dit dat er in de brusselse agglomeratie ineens vijf
nieuwe rechtbanken en t w i n t i g
auditeurs zouden worden benoemd. Aan een repressie herinnert het wel, m a a r déze r e pressie zal wel nodig zijn...
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VROME PREZIDENT ?
Zeker sinds Eisenhower kan
geen enkele a m e n k a a n s e prezident het zich nog veroorloven,
geen kerkganger t e zijn. Gewoonlijk gingen zij daarvoor
naar een of andere kerk in de
b u u r t van het Witte Huis. Nu
blijkt het echter dat Nixon de
eerste prezident is die zich werkelijk in het Witte Huis als in
lijn thuis vestigt. Bovendien is

Spanning in het Midden-Oosten!
Een Hbanees soldaat, belast met een bewakingsopdracht,
aan de
« hete » grens. Sinds Beiroet is ook Libanon volop in het spanningsveld
gelegen...
Nixon, als Quaker, iemand die
nogal van godsdienstoefeningen
houdt. Hij heeft er niets beters
op gevonden, dan in het Witte
Huis zelf diensten te organizeren. Daarvoor nodigde hij reeds
de bekende predikant Bill Gra-

h a m uit. Helemaal in goede aarde is dit toch niet gevallen : de
sekretaris-generaal van de Methodisten verwees al naar de
hofpredikanten van de europese vorstenhuizen. Iets w a t in
Amerika zeker geen lof is.

ALEXANDER ROMANOFF
We hebben er at vaker in deze rubiiek
op gewezen, dal het zeer lastig is in de politiek van Moskou een onderscheid te maken
tussen hel sovjet-aandeel en het rtissisch
aandeel. Onder het mom van kommunistische beginselen gaan zeer vaak louter tussische aspiraties schuil. Of het Kremlin nu
bewoond is door kommunisten of door tsaren : er ligt een konstante in het russische
binnen- en buitenlands beleid die véél ster.
ker is dan de veranderingen sinds 1917. De
houding van Rusland tegen>OL>er de socialistische « broedervolkei en > in Oost-Europa
verschilt eigenlijk niet zo heel veel van wal
de houding van een russische tsaar tegenover deze landen zou zijn geweest.
Kapriool van het toeval : de sovjet-ambassadeur in Nigeria draagt dezelfde voornaam en familienaam als een russische tsaar,
Alexander Romanoff. En ditmaal géén toeval meer : Kinder een kommunistisch vernisje voert die Alexander Romanoff in Nigeria een beleid, dat in zijn bloedige kolonialistische aspekten niet moei onderdoen voor
de wijze waarop de tsaien de zaak zouden
hebben aangepakt.
Sinds liet begin van de strijd tussen Nigeria en Biafra in 1967 werd Nigeria het
afrikaanse land, waarop het Kremlin het
grootste deel van zijn « ontwikkelingshulp »
heeft gericht. Voordien hadden de Russen
weinig of geen belangstelling voor Nigeria.
Ze werden er buitengehouden door de Britten en zelfs nadat Nigeria onafhankelijk geworden was, duurde het ruim twee jaar —
tot in 1962 — vooraleer tussen Lagos en
Moskou diplomatieke betrekkingen werden
aangeknoopt.
De Russen zagen een kans om hun invloed in de gewezen britse kolome te vergroten, toen de Nigerianen dringend wapens nodig hadden voor hun strijd tegen
Biafra. De Britten leverden wel wapens,
maar er was een mogelijkheid om Londen
terzake te overtroeven. Moskou liet de gelegenheid niet voorbijgaan. Sindsdien is een
steeds grotere stttiom van oorlogsmateriaal
uil Rusland en uit de satellietlanden naar
Nigeria gevloeid. Rustische bommenxverpers
bestoken de biafraanse steden en dorpen;
rollend materiaal uit Tsjecho-Slovakije rijdt
over de oerwoudwegen; russische vuurwapens worden in stelling gebracht tegen het
intHe Uuk biafraans grondgebied; russische

snelboten speelden een hoofdrol bi] de blokkade van de biafraanse kust, lioen die nog
i« handen was van de Biafranen.
Alexander Romanoff speelt zijn « traditionele * rol in deze bij uitstek vuile kolonialistische oorlog voortreffelijk. Hij begon
met van de Nigerianen kontante betaling
voor het ooilogsmaleiiaalte vragen. Na een
tijdje werd hij « toeschietelijker » en gaf
hij wapens op langlopende kredieten en in
ruil voor politieke en andere koncessies.
Zo iveid de Sovjet-inual in Tsjecho-Slouakije door de nigeriaanse kranten en ladiozenders slechts met dagen vertraging en
vooizien van uilvoeiig russisch kommentaar beketid gemaakt. Naar aanleiding van
de Siste verjaardag van de Oktober-reiAilutie kreeg Alexander Romanoff de gelegenheid, een half uur lang via de nigeriaanse
tv de lof van moedertje Rusland te zingen.
Het nigeraans leger wordt opgeleid en politiek geschoold door russische experten.
Het russisch ambassade-personeel is ongewoon talrijk en vormt op zichzelf reeds een
klein legertje. Rvmanoff heeft trouwens de
toezegging op zak dat hij na de overwinning
op Biafra een sovjet-konsulaat mag oprichten m ieder der twaalf nigeriaanse provincies. Daarnaast is er een steeds belangrijker
russische greep op de ekonomie van het
land Een staalprojekt dat oorspionkelijk
zou veiwezenhjkt worden door Duitsland
en de V.S., werd opgeschort en vervangen
door een russisch piojekt. Een handelsakkoord over meet dan een half miljard bfr.
stelt de russische invloed in Nigeria op
langere termijn veilig.
De Biitten zijn meegespiongen tn een onzalige opbodpK>liltek die er toe strekt, voor
iedere russische wapenlevering een britse te
waai borgen Maar lans reeds ziet het er
naar uit dat de engelse invloed in deze
voormalige britse kolonie het veld zal moeten ruimen voor de russische invloed.
Alexander Romanoff laat niets onverlet
opdat de Russen de erfgenamen zouden
uK>rden van de Bulten in Nigeria. De mooie
kommunistische frazen worden zelfs niet gebruikt : het spel in Nigeria ts een brutaal
en bloedig spel met honderdduizenden mensenlevens. Vroeger zouden de kommunisten
gezegd hebben : een Romano ff-spel. Inderdaad !
A.N.
TOVANO.

OOK EEN OVERZICHT
Tijdens het voorbije jaar zijn
een groot aantal mensen om politieke redenen terecht gesteld.
Het is nuttig, dit lijstje te vergelijken met de propaganda die
rond Irak werd gevoerd. In Biafra werden een ongekend aantal Ibo's ook buiten de oorlogsaktie gedood; in het rijk van
Mao werden tientallen, misschien wel enke'e honderden,
al t e hevige rode wachters terechtgesteld; ook Portugal heeft
een ongekend aantal rebellen
in Afrika terechtgesteld. In Jordanië warden twee burgers als
spionnen en in Egypte een soldaat onder dezelfde beschuldiging gehangen. In Kuba werden
twee saboteurs en in Polen twee
spionnen terecht gesteld. In het
Verre Oosten heeft Indonezië
drie kommunisten
geëksekuteerd en in Singapore werden 2
Indoneziërs opgehangen. Dit ge-

Dat Israël er niet meer aan
denkt zijn veroveringen v a n
de juni-oorlog 1967 op te geven,
blijkt zeer duidelijk uit h e t
plan van vice-eerste-minister
Allon. Het is niet mogelijk alle
technische bijzonderheden t e
vermelden, want de eisen die i a
dit plan staan gaan zeer v e r .
Zo ver dat zelfs de eigen regering deze eisen nog niet alle
heeft overgenomen. Aangenonomen werd wél het bouwen
van een aantal nederzettingen;
deze zullen dan de naam v a n
kibboets krijgen, maar zijn in
feite versterkte militaire punten. Aangenomen werd v e r d e r
de bouw van drie nieuwe steden : een tussen Jeruzalem e n
Jericho, een tweede meer n a a r
het zuiden naast Hebron en een
derde helemaal in het punt v a n
het Sinai-schiereiland, waar n u
Sjarm-el-Sjeik ligt. Eens dit
plan uitgevoerd, kan Israël deze gebieden nooit meer opgeven.

VERLENGD ?
In Nederland blijft de beroering aanhouden over de onthullingen die de psicholoog Hueting heeft gedaan inzake nederlandse oorlogsmisdaden tijdens
de strijd tegen Soekarno in Indonezië. Het ziet er nochtans
niet n a a r uit, dat deze onsmakelijke affaire andere gevolgen
zal hebben dan perskommentaren, scheldpartijen en v e r h i t t e
diskussies
Het zal dus wel bij een « incident » blijven. Om dit incident
in zijn juiste omvang te zien,
zou men zich even moeten
voorstellen dat de duitse Bondsdag een motie stemt, waarin bij
het nederlands parlement wordt
aangedrongen op «verlenging
van de verjaringstermijn voor
oorlogmisdaden »...

« God schiep de wereld en de Nederlanders
hun land ». Het oude
spreekwoord
blijft ook en vooral tn onze technische eeuw waar :
met deze reusachtige
machines gaan de Nederlanders
het zee-

zand ontzilten. Het zoutvrije zand zal dan dienen om « nieuw,
land » te makeru

DOOR DE GRENDELPROCEDURES
m DE GEWIJZIGDE GRONDWET
WIL DE REGERING
DE VLAMINGEN BEROVEN VAN
HUN DEMOKRATISCHE MEERDERHEID
IN HET LAND
DAARTEGEN VERZET ZICH
NAAST DE VLAAMSE
KULTUURVERENIGINGEN OOK DE
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MEEOOEN
In de strijd tegen de vervalsing van
de parlementaire demokratie door het
inscliakelen van de grendelprocedure in
de grondwet is er voor ons vlaams-bewuste vrouwen ook een taak weggelegd.
Deze aanslag op de normale ontwikke'ing van ons volk, zowel door het onmogelijk maken van welke wijziging dan
ook in kultureel en sociaal-ekonomisch
opzicht, beperkt inderdaad de toekomstmogelijkheden van de vlaamse kinderen. Dat gaat dus ook ons vrouwen,
rechtstreeks aan.
Nu de Volksunie een voorlichtingskampanje begonnen is, om de redenen
toe te lichten waarom ze ten strijde
t r e k t tegen de voorgenomen grendelprocedure en de alarmbel (een stelsel van
bijzondere meerderheden per taalgroep
in het parlement, waardoor een waalse
minderheid elk vlaams verzet of initiatief kan onmogelijk maken) komt het er
op aan, de partij in deze rechtvaardige
zaak zoveel mogelijk te steunen.
Wij vrouwen kunnen dat doen door
het persoonlijk kontakt. Wij ontmoeten
overdag heel wat mensen. De onderwerpen van dagelijkse gesprekken slaan natuurlijk niet altijd op de politiek, m a a r
met een beetje handigheid en zoveel
mogelijk takt kunnen we onze gespreksp a r t n e r s het belang doen inzien van
hetgeen tans in de Wetstraat op het spel
Staat. Het is alles een kwestie van de
wijze waarop we een gesprek in die
richting stuwen en waarop we onze
vriendinnen en kennissen pogen diets te
maken, dat het opzet van de kleurpartijen niet mag slagen. Door het betrekken van de toekomst van onze kinderen
in deze dialoog kunnen we aan dit « politiek gesprek » een zeer praktische inhoud geven.
Tn deze dagen van spanning, die uiterlijk niet direkt m e r k b a a r is, doch die
niet zal nalaten de reeds lang aanslepende malaise in ons land duidelijk
zichtbaar te maken, moeten wij vrouwen ons eigen wijsje laten horen, op
onze manier, in onze kring. Want wij
vrouwen bepalen ten slotte door ons
. stemrecht medo, de toekomst van ons
volk

SNELLEZEN
Er is tans veel sprake van snellezen,
metodisch snellezen, dat ons uit Amerika is overgewaaid. Op een school te
Stevenage in Engeland leert men tans
dfe kinderen het snellezen op zijn Amerikaans aan : de meeste leerlingen tussen 10 en 12 jaar blijken gemakkelijk
3000 woorden per minuut te halen en
sommigen zelfs 5000 woorden. Het gemiddelde zou dus 50 woorden per sekonde zijn. De vraag is nu : wat dragen die
kinderen van hun lezing mee, wat blijft
er bij ?
In feite komt het hierop neer dat men

II

BESMETTELIJK
groepen van woorden moet bekijken en
dat men belangrijk geachte passages
later aandachtiger herleest tot beter
begrip en tot beter bezit van het gelezene. In heel wat teksten zijn er inderdaad passages die men niet persé moet
gelezen hebben om het essentiële van de
betrokken tekst « mee te hebben ».

Zijn
dierenziekten
besmettelijk
voor de mens ? Een vraag waarop
geen algemeen geldend antwoord kan
gegeven worden doch niettemin belangrijk, onder andere i^or de kinderen die zeer vaak (meer dan wij) met
de huisdieren omgaan, juist tegenover kinderen zijn o?ize huisdieren
vaak jaloers en dat verklaart een bepaalde agressiviteit van honden en
katten.
Het komt er dan ook op aan, deze
agressiviteit te doen verdwijnen door
het huisdier diets te maken, dat de
nieuweling in de familie hun beste
vriend kan worden.
Maar we hadden het over dierenziekten. Zo is tuberkulose bij kat en
hond besmettelijk i\}or de mens. Daar
de besmettingsmogelijkheid
te groot
is besluit de dierenarts gewoonlijk tot
het doden van het zieke dier. Ook
schurft is besmettelijk, vooral voor
de kinderen, terwijl luizen doorgaans
geen gevaar opleveren, tenzij ze de
woonruimte < bezetten ». Een katteklauw kan besmettelijk zijn, Kimdat
het om een virus gaat. Elke abnormale zwellirig van het geraakte lichaam.%deel vergt medische verzorging.

Geen ballerina maar een
mannequin
van Jean Paton — natuurlijk
Parijs —
die dit cocktailkleed
voorstelde, uit witkatoenen organza, waarvan de rok in
stroken neervalt. Wel wat lastig om er
mee te gaan
neerzitten...

Zelden verhuizen « parazieten » van
het dier naar de mens. De besmetting is met de moderne antibiotika
en de gestegen higiëne verminderd.
Toch kunnen huisdieren ziekten veroorzaken, ook huisvogels zoals bij
voorbeeld parkieten, die lijden aan
aandoeningen van de ademhalingsorganen en aldus hoest, verkoudheid
en dergelijke X)verplanten.

GRIEZELLITERATUUR
De griezelliteratuur is tegenwoordig
in, samen met de surrealistische strekkingen in de. beeldende kunst, waarbij
men de bedenking kan maken dat heel
wat griezelliteratuur surrealistisch van
inslag is, al is dat niet altijd zo.
Een recent onderzoek wees uit dat zowel vrouwen als mannen graag griezelen onder het lamplicht en dat dus in
tegenstelling met wat vele heren van de
schepping denken « d e durf tot het ondergaan van griezelliteratuur» geen
specifieke mannelijke eigenschap is.
Trouwens, er zijn ettelijke vrouwelijke
auteurs die in het genre of het aanverwante ervan flink hun man staan.
Nog een vastgeankerd misverstand
dat geleidelijk wordt opgedoekt.

VOOR LiNKSHANDIGEN
E r is nu een strijkijzer voor linkshandigen op de m a r k t doch ook voor
rechtshandigen. Het is een eleEtrisch
strijkijzer zoals de andere m a a r het
handvat is zowel links als rechts voorzien van een steun voor de duim. Niet

Sandie Shaw is niet de vedette van deze foto, de hazewind « Camira Flash »
is dat wel. Het dier bracht zijn meester
prins Philip van Edinburg,
echtgenoot
van de britse vorstin, in 1968 niet minder dan 8000 pond of 1 miljoen bfr. op.
Het bedrag werd aan goede werken besteed.
moeilijker dan dat maar je moet er aan
denken. Het toestel is nog voorzien van
een draaibare knop, waar doorheen de
verbindingskabel loopt, en waardoor
het apparaat zeer gemakkelijk te hanteren is. Linkshandige dames, dat is iets
voor u.

GEEN SNEEUWMODE ?
Met de sneeuwbuien der jongste dagen hebben we weer eens kunnen zien
hoe weinig er van de mooie modepiaatjes terecht komt in de praktijk. Heel
wat vrouwen liepen weer ingepakt en
« o n k e n n e l j j k » in alle mogelijke plastiekjes op het hoofd en over de mantel
en heel wat vrouwen hebben gesakkerd
toen bleek dat hun laarsjes wel mooi
m a a r alles behalve waterdicht w a r e n .
Nee, met die wintermode is het nog dat
niet, vooral wanneer het eens echt wintert.

UNIFORM
De mode 1969 pakt links en rechts
uit met mantelpakken en bijhorende
hoofddeksels, geïnspireerd op het militaire uniform. Voegt men daarbij de
laarsjes, in alle mogelijke variaties en
dan zullen straks sommige jongedames
e r uitzien als verfijnde versies van een
of andere dragonder, jager te paard of
infanterie-officier. Want het ligt voor de
hand dat bepaalde mode-ontwerpers hun
inspiratie in oude militaire klederdracht zoeken en heel wat minder of
helemaal niet in de huidige militaire
klederdrachten. Al doen de oude uniformen met al hur. tierlantijnen vergeleken met de huidige uniform-mode als
dracht voor oude-jonge juffers aan.
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SCHOONMAAK

Toque met witte struisveren op wit leder : een van de pronkstukken
uit de
kollektie 1969 van Paulette te Parijs.

Een nieuw onderhoudsprodukt op de
m a r k t is een uit zuivere lijnoliën samengesteld oplosbaar (zowel in koud als in
w a r m water) zeeppoeder, dat een zeepsop produceert, dat niet aan de handen
kleeft. Men kan het zowel gebruiken
voof het reinigen van de vloer, van
muurtegels, houtwerk als voor de wagen
of het sanitair. Men kan er zelfs de was
mee doen.

Twee cocktail-kleedjes
van Jacques Estéret, bijgenaamd « de vrijschutter
parijse mode », met s-vormige
uitsriijding.

van de

o MIJN NEERLANDS
Dat wij de aanhef van het zeer mooie lied van Brandts-Buys
tal boekjes over taalkennis
geen profanatie

van het poëtisch-muzikale

xerij : het zeer te prijzen
nog meer te prijzen
zakelijk

kennen

en -kunde te introduceren

dezer taal in haar rijke

Een werkelijk
kultuurverrijkend
Florquin - Van
voor de televizie

taal- en daarmee ook
werk heeft de ploeg
Avermaete - Fraelers
gedaan. D a t dit pro-

Wij

n, is

naar het vlak der wetenschappelijke

van die taal zoals

• •

om een vier-

bij de lezer van «

zingen over de taal moet immers

spreken

gebruiken

•

plui-

gepaard gaan met

het hoort en met een daartoe

een
nood-

verscheidenheid.
gramma het ook bij het grole publiek
« deed », blijkt uit verscheidene enquêtes. En ook al beschouwden sommige politici de speldepiikjes van het drietal al

JEUGD ONDER DE TOREN
André de Ké is een van onze veelbelovende jonge schrijvers. Zijn talent uit zich
in twee richtingen : enerzijds het jeugdverhaal, anderzijds de roman. Van zijn hand
verschenen tal van kinderverhalen in < De
Vrolijke Kinderkiant r, in < Pats > en in
« Zonneland >.
O n d e r de auspiciën van Unicef verscheen « De eerste tocht in het heelal »,
een toekomstverhaal voor de jeugd,
waarin raketten gevolgd worden o p h u n
tocht tussen sterren en planeten. H e t
boek is uitstekend geïllustreerd.
Als romanschrijver heeft A n d r é de
Ké al een humoristische politieroman
op zijn aktief, « Rusthuis Bergmans »,
naast een sociale r o m a n « De Fabriek »,
uiterst m o d e m van tematiek.
Zijn jongste werk « Mijn jeugd onder de T o r e n » is een autobiografie. De
schrijver, geboren te Aalter 1935, verhaalt zijn leven als k i n d in deze toen
rustige plattelandsgemeente tijdens d e
onrustige jaren van oorlog en bevrijding.
H e t is van een zeldzame ontroering
hoe een kind van 5 j a a r de duitse inval en de vlucht voor de n a d e r e n d e
vijand meemaakt en anderszins, hoe d e
jongen van 9 j a a r de uitspattingen v a n '
de bevrijding verwerkt.
In heel deze bewogen tijd van scherpe tegenstellingen weet d e schrijver
achter de uitwendige zwart-witkontrasten de meest verfijnde inwendige schakeringen aan te brengen.

H e t werk is doorvoeld.
De sociale toestanden op het d o r p
worden scherp waargenomen en waar
nodig even krachtig gehekeld. Zoals in
zijn vorige « sociale roman » speelt de
moderne tematiek en de moderne ontvoogde vizie doorheen heel het boek,
dat in kleine karakteristieke hoofdstukjes onderverdeeld is, wat de leesbaarheid in grote mate bevordert.
H e t feit dat in het boek nog tal van
levende o u d e gebruiken van het geboortedorp beschreven worden, verhoogt nog de aantrekkelijkheid van het
werk. Men is eens te meer verbaasd
hoe op één generatie ook de wereld van
het Vlaamse
d o r p gerevolutioneerd
werd.
« De eerste tocht tn het heelal n —
Inlernalionaal
Boekcentrale,
AsteneDeinze; 50 fr.
« Mijn jeugd onder de toren » —
eveneens I.B.C., Astene — 175 bh. —
105 jr.

eens als een aanval o p h u n onaantastbare persoon of partij : het bewees alleen maar h u n humorloosheid.
Ee.i selektie uit deze mini-lessen werd
bijeengebracht in een paar VP-boekjes.
Het eei'ste verscheen een tijdje geleden,
het tweede is zopas uitgekomen. Dit tweede boekje is een losse keuze uit de lessen
uitgezonden lussen 1962 en 1968. Vermits de programma's in 1963 langer waren (een kwartier zendtijd i.p.v. de latere
vijf minuten), zijn sommige stukjes dat
ook. Een 18 bladzijden lange woordenlijst helpt de gebruiker van deze boekjes
om de woorden gemakkelijk terug te vinden. Aanbevolen !
In dezelfde VP-reeks verschenen de delen 4, 5 en 6 van « De taal waarmee wij
leven » van Maarten van Nierop, de
waardige en vaardige opvolger van wijlen dr. Jan Grauls in de Standaardse
taaltuinen. Van de vorige deeltjes is alleen het derde « Woordjes sprokkelen »
nog beschikbaar.
Het vierde deeltje « Honderd taaie
belgicismen » bevat een aantal (zeventig,
géén honderd !) stukjes over woorden en
uitdrul^kingen die niet zozeer afwijkingen van het A.B.N, zijn zoals zij in de
zuidelijke dialekten van het nederlands
taalgebied voorkomen, maar wel door de
staalkundige scheiding en hel officiële
Frans veroorzaakte gallicismen, belgiS( lie purismen of neologismen die ontstonden in een belgi.sche. ncdei landsonkundige administratie.
Deel 5 heet « Woorden vei lellen geschiedenis ». Het Ijevat b2 hooldstukjes
over een aantal oude en nieuwe woorden : h u n ontstaan, hun gebruik en betekenis, hun ontwikkeling : van Barnumreklame en boeiiek tot verzuiling,
vignet, vernissage...
Deel 6 handelt over namen en naamgeving, waarmee dan
hoofdzakelijk
voornamen bedoeld zijn.
Na enkele hoofdstukjes over naamgeving volgt de etimologische verklaring
van een aantal voornamen : h u n oorsprong, betekenis en geschiedenis, waar-

MOMENTOPNAME
TENTOONSTELLINGEN
Tol 23 maart woiden in het Muleum voor Oude Kunst te Biussel,
Regenlschapslraal 3, « tien recente
aanwinsten > tentKiongesleld, namelijk 5 oude meesiers onder ivie Joosl
Van Cleve, Pieler Aeilsen en Joost de
Momper en 5 hedendaagse waaronder
een Magiilte, een Delvaux, een Ubac.
Behalve de Prijs voor de Jonge
Belgische Schilderkunst (die natuurlijk als kunstverschijnsel niet onder
« belgisch > i's samen te vallen), tot
26 jebr., heeft in het brussels Paleis
voor Schone Kunsten een tentoonstelling van reliëfs van de bekende Karel Appel (Oobta-groep) plaats tot
23 februari.
In < Caryalide > Vrijheidsplein 4,
Brussel, loopt tot 18 febrtiari de tentoonstelling Marcel Van Driessche en
van Roger Boutens; eveneens tot 18
februari de ons bekende Piet Boelens,
in de gemeentelijke feestzaal te Borgerhout; tol 6 maart in < Celbeton >,
Dendermonde,
schilderijen van W.
Schelilioii!

In < De Mollen » van Pieter De
Pnns, gemonteerd dioor < Studio .
Parnassus > in het W altra-teater
(Brussel, Arduinkaai 2-3, tot 2 maart,
elke vrijdag, zaterdag en zondag om
20 uur 30) ontleedt de auteur de pozitie van de rasechte kunstenaar in
de hedendaagse gelijkschakelende samenleving. Op 10 maart programmeert Waltra als topproduktie van
het seizoen « Opgemaakt bed » van
D. frenkel Frank.

MlNl-TEATER
ilKiiHIlKw»!. il

BEURSSCHOUWBURG

AF.

« Hier spreekt men Nederlands n II
III — Florquin-Van
Avermaete-Fraelers;
« Honderd taaie Belgicismen n — Maarten van Nierop; « Woorden vertellen geschiedenis » — idem; « Wat schuilt er
in een naam ? » — idem. Vlaamse Pockets — Heideland, Hasselt. Per deeltje ."
35 fr.

KONTESTATIE

TONEEL TE
BRUSSEL
Als eerste stuk van het nieuwe seizoen in het minilealer van de Beursschouwburg wordt < De Ratel » opgevoerd, een suksesstuk van de engelse auteur Charles Dyer. Dit miniteater werd omgeschapen tot een intiem
en gezellig zaaltje, met < een jXidium
met speelbare ruimte >.
In dit luchtig werkje mets van
avant-garde, van absurditeit, van ekstravagante eksperimenten : alleen een
pittige en vermakelijke komedie vol
humor, afgewisseld met een wrange
noot, die echter niet ten top gedreven wordt. Er wordt veel gepraat tussen een liclitekooi en een meer dan
bedeesde jonge man, waarbij de eerste du te veel heeft aan seks wal de
tweede te kort komt; leuk idee, psichologisch goed ontleed, langs de plezierige kant -(Xiorgesteld zonder hoogdravende woorden.
Behalve Ivo Berg in een aanvullend rolletje zien we Simonne Pierry
en Gutdo Maeremans aan het werk,
de eerste .ogal zwak in hel begin
(plankenkoorts?)
om geleidelijk
te
verbeteren en samen met de juist getipeerde, flegmatische,
voorzichtige
jongeling een knap sluitend, kostelijk
samenspel te bereiken.

na enkele gevleugelde namen en uitdrukkingen h u n verklaring krijgen.
Tenslotte wordt de Modona-namenlijst
(Moderne Doopnamen-Aktie) afgedrukt:
een lijst die aan echtparen die een geschikte naam zoeken voor het verwachte
kindje een zeer uitgebreide keuze biedt.
De drie boekjes zijn het aanschaffen
zeker waard en kunnen, vooral voor
leerlingen uit het middelbaar onderwijs,
van n u t zijn 1

m'» ^'
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VLAAMSE
TONEELAUTEURS
De direkties van de drie officiële
vlaamse schouwburgen besloten dit
seizoen een zogenaamde « vlaamse
draaischijf > in te richten. De bedoeling is, drie vlaamse toneelwerken te
kreëren, om de eigen vlaamse auteurs
nader M het publiek te brengen.
« Sassandra > van Walter Eyselinck
zal door het N.T. Gent gekreëerd
worden, < Kasteel te koop » van Herwig Hensen door de KVS Brussel en
« Tij'l Uilenspiegel > van Hugo
Claus door de KNS-Antwerpen.
Deze vlaamse toneel-schijf start begin mei.
ANONIEME
PRIMITIEVEN

Een bijna totaal onbekend
aspekt van de kunst van Henri Evenepoel,
jong
gestorven vlaam^ kunstenaat
19e eeuw
-im de tHusi'.if'-- 4ie hij maakfe voor
de franse vertaling van « PantastLsthe
e' wlliniidii •> i^an t 4 Poe die men de
vader van de thriller heeft genoemd
Het vaaren conte-potlood-tekeningen,
al dan
niet gevi^assen. Evenepoel
vermeed hterbtj overdrijving
en al te griezelige
detaillering. Hierboven : een ontv^erp van illustratie bij Poe's verhaal «De zwarte
katt.
Het brussels Prentenkabinet
heeft tans twintig Poe-tekeningen
van Evenepoel
in
eigendom
verworven.

VLAAMSE

Het stedelijk muzeum van Brugge
programmeert voor de zomer 1970
een grote tentoonstelling van arKnieme vlaamse primitieven. De medewerking werd bekomen van de voornaamste muzea tn West-Europa en m
Noord-Amerika. Te Brugge werden
reeds fraaie tentoonstellingen
georganizeerd als bij voorbeeld < Vlamingen en Italianen >, < Het Portret
in de Nederlanden >, « Vlaamse kunst
in spaans bezit » en dergelijke meer,
telkens ensembles waarvan een groot
deel uil privaat bezit stamde en dus
zelden te zien ia.

DE LABIELE STILTE

houdingen van verschillende zijde belicht
worden, de geestelijke nabijheid en de dunne wand tussen hen nog duidelijker en de
stilte tussen hen nog breekbaarder wordt
aangevoeld door de lezer. Een romande-

buut, dat overtuigend is voor het talent van
de schrijver : zowel de « verpakking » als
de « inhoud » getuigen daarvoor I
Daniel Robberechts : « De Labiele Stilte » — Standaard-Uitgeverij,
Antwerpen.

Voor zijn roman « De Labiele stilte » kreeg de in 1937 geboren Daniel Robberechts in 1963
de Arkprijs van het Vrije Woord, en in 1965 de Dirk Martensprijs der stad Aalst. Het bekroonde manuskript is nu verschenen in de reeks « Literatuur Vandaag

» van de Stan-

daard-Uitgeverij. Op de achterzijde van het stofomslag schrijft de auteur over het ontstaan
van zijn boek : « het bleek heel gauw dat het geen roman zou worden ».
Of « De labiele stilte » een roman is of
een gekompliceerd drievoudig verhaal doet
er niet toe. De literaire waarde van een
werk hangt tenslotte niet af van het feit of
het zo volmaakt-mogelijk in een of ander
genre past, of het aan de genre-definities beantwoordt. Ieder werk schept zijn eigen wetten, hoewel deze toch ook weer in verband
staan en niet denkbaar zijn zonder d^ algemene genre-omschrijvingen, die een stramien vormen waarbinnen een grote evolutie en een grote verscheidenheid mogelijk
zijn.
De roman is een stuk verhalend proza
dat het personage of de personages t.o.v.
zichzelf of van elkaar weergeeft, de onderlinge verhoudingen schetst en een bepaalde appreciatie uitspreekt, suggereert of in
ieder geval voor de lezer openlaat. Daaruit
volgt dat in een roman als literair produkt
het verhaal nodig is, maar van ondergeschikt belang, in tegenstelling met de ontspanningsroman waar het verhaal als zodanig de eigenlijke konfliktsituaties overheerst.
Hoe dit verhaal wordt verteld, hoe de
auteur de wezenskern van de roman — de
waarderende benadering waarvoor de fabel slechts als metafoor dient — aan de
lezer aanbiedt, is zijn zaak en zijn vrijheid:
hij blijft echter gebonden door estetische
wetten, waarvan o.m. die der harmonie en
die der geloofwaardigheid bizonder in het
90g zijn te houden. De roman als « dargestellte Wirklichkeit » heeft echter nog voldoende speelruimte binnen deze normen.
Zelfs een zo in het analitische en beschouwende uitdeinend verhaal als het
hier vroeger vermelde werk van Claude
Van de Berghe « De Ontmoetingen », heeft
recht op het predikaat « roman » — zodat
een sterker verhalend proza, met een scherpere uitwendige konfliktsituatie, zeker bij

het genre mag gerekend worden.
Wat er ook van zij : « De labiele Stilte »
is een debuut dat van 's schrijvers talent
getuigt. De fabel, de uiterlijke realiteit als
uitgewerkte metafoor voor wat de auteur
ons werkelijk wil meedelen, handelt over
drie personages : de jonge man Erik, zijn
vriend Andreas, en Ariane, de vrouw die
onderhouden wordt door een zekere mijnheer P. Tussen deze personages gebeurt
niet zo heel veel, tenzij dat ze elkaar trachten te benaderen van uit een initiale scheiding. Erik, rijkemanszoon, zestien jaar, is
aan zee; zijn vriend Andreas die hij bewondert om diens — veronderstelde — mannelijkheid en zijn volkser, meer zelfverzekerd optreden, reist per trein naar de stad
waar Erik woont om een vrouw te ontmoeten die hij eens gezien heeft : Ariane.
Scheiding in de ruimte in het geval ErikAndreas, in de tijd tussen Andreas en Ariane. Heel de roman is de beschrijving van
de toenaderingspogingen — en van het falen ervan — tussen de personages. Erik
schrijft een brief aan Andreas, waarin hij
uiteindelijk zijn bewondering en liefde bekent — maar hij verbrandt die brief. Andreas dwaalt rond het huis van Ariane, belt
aan maar zij opent niet omdat ze denkt dat
het een inbreker is. En toch houdt Andreas
van zijn vriend Erik en houdt Ariane van
Andreas. De stilte die zij zelf veroorzaken is
labiel, is een gevolg van vrees voor de anderen, voor wat men zal zeggen; een gevolg van een opvoeding tevens, die vaak op
onze weg naar het geluk en de liefde ons
de pas afsnijdt. Dit tema is — zoals gezegd
— in de uitgebreide metafoor die elk roman
is, zeer scherp uitgewerkt, in een keurige
taal, niet overladen en evenmin te mager.
De konstruktie is zodanig opgevat, dat de
auteur vanuit de denk- en gevoelswereld
der drie personages uitgaat, zodat de ver-

PLATENRUBRIEK
BEETHOVEN —
PIAKOKONCERT
NR. 1 IN C GR.
T. OP. n.
Ron(.:i voor piano en orkest in
Bes gr. t.
SMS 2553 — 168 fr.
Dit pianokoncert ontstond in 1797.
In feite is het Beethoven's liueede,
daar een eerste reeds in 1795 gekomponeerd werd doch slechts later uitgegeven.
Het koncert is nog^een echt 18eeuws concerto, ontstaan in de tijd
dat de jonge Beethoven als pianovirti.Vos in de salons van Wenen optrad. Op vele ogenblikken dient het
orkest slechts als aanvulling der speelpauzen van de solist.
Allegro : het is nog met de grote
Beethoven die hier aan het woord
is; toch krijgen we af en toe reeds
een voorproefje van de prachtige dialoog die in het largo van het vierde
pianoconcerto zi]n Itooglepunt zal
vinden.
Largo : heeft een meer weke stemming. Het onderging onder de titel
« Adagio Favori > veel bewerkingen
voor
verschillende
instrumenten.
Prachtig is vooral de laatste solo van
het klavier.
Rondo : een opgewekte dans, ernstiger doch minder jris dan men bij
Mozart X>f Haydn vindt.
Het Rondo für Klavier und Orchester draagt geen
opusnummer,
daar het slechts in 1898 in de nalatenschap van Diabelli werd ontdekt.
Vermoedelijk
werd het gekompo-

neerd in hetzelfde jaar als bovenstaand Pianoconcerto (1797).
Het ganse werk werd geschreven
in Haydn-stijl, hoofdtema en tussenspel klaar en precies van elkaar gescheiden, naar het einde toe echter
onmiskenbaar brekend met deze traditie om te eindigen in een verrassend moot slot.
Het orkest van de Weense Opera
voerde deze werken uit onder leiding
van Moshe Atzmon, een nog jong
dirigent uit Israël die o.a. in 1967
het Weens Philharmonisch
Orkest
dirigeerde te Salzburg. Als solist
treedt op de eveneens uit Israël afkomstige M. Pressler.
W.A. MOZART — DON GIOVANNI
(KONZERTFASSUNG)
SMS 2492 — 168 fr.
Deze LP is een « Querschnitt > uit
Mvzart's Don Giovanni en men mag
zeggen dat het wel een gelukkige gedachte geweest is, dit werk ook eens
gedeeltelijk uit te geven. Zo kan de
luisteraar zijn volle aandacht koncentreren op de hoogtepunten van
dit populaire operawerk (1787).
Vermelden we vooral de aria's van
Leporello (« Madamina, il catalago a
questo >) en van don Ottavio met
« // mio teX)ro instanto >, alsook het
verrukkelijk duet « Laci darem la
mano » C« Reich mir die Hand, mein
Leben! »j van Zerlina en don Giovanni.
De vertolking, onder leiding van
dirigent Alexander Krannhals, wordt

Beeldhouwwerk
in sneeuw : dit is de eerste prijs voor « ijsboetseren
» te Sapporo in Japan en stelt een duivel met de kleine Issoen Boshi voor, een Japanse
folkloristische
figuur. De tentoonstelling
omvat 162 beelden.

verzorgd door minder bekende solisten, die echter naast de beste zangers
mogen staan.
Voor liefhebbers van opera en van
Mozart in 't bijzonder een zeer goede plaat, want de kwaliteit van de
opname is prima en Tiowel voor stereo als voor mono speelbaar. Dit
laatste is trouwens het geval voor al
de platen van deze reeks (Concert
Hall), xvelke hieronder iA)g nader besproken worden.
TSJAIKOWSKY
— HET
ZWANEN MEER
(AUSZUEGE)
SMS 2537 — 168 fr.
Dit meer dan populaire werk voorstellen is wel overb\)dig. Bepaalde
gedeelten eruit behoren tot het vaste
repertorium van elk simfome-orkest.
Het « Zwanenmeer > is Tsjaikowsky's eerste baUet-kompozitie en werd
later gevolgd door « Doornroosje »
en « Notenkraker
>.
Aanvankelijk
werd het werk met op prijs gesteld.
Het is pas twee f aar na de dcfod
van de komponist dat het zijn eerste
si:k-iesvolle uitvoering kende en sindsdien IS het een der meestgespeelde
stukken uit het repertorium
van
Tsjaikowsky.
Op de LP waarvan hier sprake,
krijgen we enkele van de mooiste delen eruit te horen.
Denken we slechts aan de mooie
en bekende « pas de deux > uit het
tweede bedrijf — die een beroemd
danmiimmer is geworden, dat ook
vaak afzonderlijk wordt uitgevoerd.
Het
Oostenrijks
Simfonieorkest
Wien speelt hier onder leiding van
Nello Santi, een jong Italiaans dirigent, die zowel in Londen als iv We-

nen en New-York
de dirigeerstok
hanteerde en sinds 1958 verbonden is
aan het Stadttheater Zurich.
SIBEJ:.IUS

— VIOOL

IN D KLEIN

— OPUS

CONCERTO

47

Tapiola — opus 112.
SMS 2559 — 168 fr.
Zoals Grieg voor NcKirwegen, zo
was Sibelius de nationale toondichter voor Finland. Misschien is er geen
ander kunstenaar die zijn land zoveel
roem heeft bijgebracht dan Sibelius.
Hij is een van de komponisten die,
zonder ooit één volkslied over te nemen of enige natifonale melodie te
ontlenen, er in gelukt zijn hun muziek een eigen nationale klank te geven.
Op deze LP komt dit vooral tot
uiting in op. 112 « Taptalo >, Sibelius' beste simfonische fantazie, geschreven in opdracht van het New
Yorks Simfonisch Orkest (1926).
Vioolkoncert in d-moll - op. 47.
Hier bij ons misschien rtog niet zo
goed gekend, is dit vioolkoncert een
werk dat onze aandacht overwaard
is. Ontstaan in 1905, situeert het zich
in Sibelius' werk tussen zijn tweede
en derde simfonie, wat voelbaar is
aan de echt simfonische opbouw, van
dit drie-delig werk. Technisch zeker
niet te onderschatten, wordt dit concerto met brio vertolkt dcK>r de rusüsch-amerikaanse violist T. Spivakovsky, gesteund door het bekende London Simfontsch Orkest en onder de
deskundige leiding van Tauno Hannikainen, die als Siheliuskenner hiervoor uitermate aangewezen was.
W.
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PICNIC
Picnic bevat alle ingrediënten van een onderhoudende
ontspanningsf ilm : emoties, sentiment en humor, passies en het
tipische snobisme van een klem
stadje Het verhaal speelt zich
af in een stadje in Kansas,
waar op het feest van de arbeid,
een jongeman van de trein
stapt • Hal Carter Nogal onstabiel van karakter blijft hij nooit
lang op één plaats en werkt het
ene baantje na het andere af.
Zijn komst verwekt nogal wat
demmg, want hij maakt al dadelijk zijn buurmeisje, Magda
Owens, het hof Magda is nochtans verloofd met Alan Benson,
een rijke vriend van Hal, in
wiens fabriek hij zou willen
werken
De verwikkelingen
bli]ven niet uit en bereiken hun
hoogtepunt tijdens een picnic
waarop Hal ook werd uitgenodigd Alan neemt 7ijn vriend
één en ander kwalijk en beschuldigt hem van autodiefstal.
Magda die al die tijd heeft geaarzeld tussen Alan en Hal, zal
een beslissing moeten nemen
want Hal verlaat het stadje.
Maar een happy end wordt het,
zelfs voor Rosemary Sidney,
een ongetrouwde al wat rijpere
onderwijzeres die toch haar zin
krijgt en trouwt met de handelaar Howard Bevans

rijke Siberische bodemschatten
doet heel wat vragen rijzen.
Een team van de BBC verfilmde het leven m die stad
Maandag 17 februari om 21ul5
(Brussel Ned.).
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DE KOLLEKTIE

Vaak afschrikwekkend en op
de rand af van het gewaagde,
maar tegelijkertijd fascinerend
zijn de stukken van Harold Pinter die over de hele wereld met
overweldigend sukses worden
opgevoerd Pinter is één van de
belangrijkste hedendaagse engelse toneelschrijvers, bekend
om zijn ongenadig scherpe humor en speciale, vaak beklemmende sfeer m zijn stukken Hij
werd te Londen geboren m 1930,
schreef zijn eerste toneelstuk
De kamer, in 1957 en verwierf
twee jaar later wereldfaam met
De huisbewaarder (The Caretaker). Het observeren van
's mensens gedragingen was,
toen hij nog heel jong was, al
één van zijn stokpaardjes. Vooral de « cockneys », de verschoppelingen uit de gore achterbuurten trokken zijn aandacht.
Hij schreef verscheidene stukken die allemaal triomf oogstten : The Birthday Party, The
Caretaker, The Room, A Night
out, The Homecoming, evenals
een reeks eenakters waaronder
Zondag 16 februari om 20u40 The Collection en The Lover,
(Brussel N«d ).
het scenario en de dialogen voor
de film van Losey, The Servant,
waarvoor hij de Award van British Film Academy kreeg. ZoEXPERIMENT IN SIBERIË
als Edward Albee, BiUecdoux.
In deze dokumentaire van de Schisgal en Genet breekt Pinter
BBC wordt een beeld opgehan- met het traditionele teater Hij
gen van Siberië, een gebied dat analizeert zijn personages dan
meer dan enige andere streek ook op een ogenschijnlijk onsain de wereld de afgelopen ja- menhangende wijze en in onloren radikaal is veranderd De gische dialogen Zijn elliptische
bodemschatten van dit schier stijl tean in de film vergeleken
emdeloze gebied worden nu in- worden met die van Jean-Luc
tensief geëxploiteerd. De pe- Godart en Joseph Losey
troleumputten schijnen er onuitputtelijk, hoewel men jaren
In De Kollektie voert Pinter
lang dacht dat er geen olie was. een « modekoUektie » ten toneSommig petroleumsoorten zijn le, zoals WIJ er nooit één zien
zo licht dat ze zonder meer van Hij onthult hoe de mens in een
de bron in de benzinetank van amorele samenleving er m zijn
de auto's kunnen overgepompt binnenste kan uitzien De vier
worden Nabij het Ob meer, niet personages in dit stuk hebben
ver van Novosibirsk, hebben de dit gemeen, dat zij kontakt hebSovjets de eerste en enige we- ben verloren met hun partner
tenschapelijke stad ter wereld met wie ze samenleven Bill, 'n
gebouwd : een stad waarvan de jonge mode-ontwerper, pas ontenige bezigheid bestaat in we- dekt door Harry, met wie hij
tenschappelijk onderzoek Want samenwoont, leert in Leeds
het delven van de ongelooflijke Stella kennen. Hij prezenteert

Speelfilm « Picnic », dramatische

« Experiment in Siberië», dokumentaire van de B.B.C, over Akademgorodsk, stad van 25.000
inwoners nabtj Novosibirsk, waar haast uitsluitend wetenschappelijk werk wordt verricht. Brussel Ned., 17 februari.
er een nieuwe kollektie Stella
is de vrouw van James, eveneens mode-ontwerper Ze heeft
een kortstondige verhouding
met Bill Dit gegeven vormt de
inzet van het stuk. James valt
op een nacht binnen bij Bill en
het vijandige steekspel van
kwetsen, vernederen en bekennen begint Harry probeert het
raadsel op te lossen en brengt
op het einde een soort overeenkomst tot stand : Bill en Stella
hebben alles alleen maar besproken en gedroomd in de hall
van het hotel. In werkelijkheid
is er niets gebeurd...
De wijze waarop het de kor
werd verwezenlijkt — links
Harry's huis, rechts de flat van
Bill en Stella — laat toe de evolutie van het drama tegelijkertijd op twee plaatsen te volgen
Dinsdag 10 februari om 21ul5
(Brussel Ned.).

VERTEL ME IETS NIEUWS
OVER DE REGENWORMEN
Yvonne Keuls, Nederlandse,
36 jaar oud en moeder van drie
kinderen, zegt dat ze met schrijven is begonnen omdat het
moest : eerst poëzie, nu alleen
nog toneelstukken, televizie- en

komedie van Joshia Logan met Kim Novak, William Holden e.a.
Brussel Ned.,16 februari^

hoorspelen en artikelen voor
een dagblad. Tien jaar geleden
verscheen haar eerste boek; van
haar hoorspelen en televiziespelen werden er verscheidene opgevoerd. Over de figuren die ze
kreëert wil ze alles weten, kun
kennis wil zij kennen. Over de
« Regenwormen » heeft ze negen maanden gedaan. De man
in dit televiziespel had vroeger
een passie voor regenwormen
Hij wist er alles van en dus
moest zij lezen tot ze er ook iets
van wist. Yvonne Keuls zegt
van zichzelf dat ze geëngageerd
is, ofschoon ze niet voorop
loopt. Belangrijk zijn, naar haar
gevoel, de muren die de mensen doorbreken Die muren zijn
er ook tussen twee getrouwde
mensen als in dit stuk « Vertel
me iets nieuws over de regenwormen ». Er wordt een stroom
opgewekt wanneer mensen op
die muur stoten...
In dit televiziespel spelen
slechts twee akteurs : de Vlaamse aktrice Dora Van der Groen
als Emmy en de nederlandse akteur Guus Oster als Soetering.
Woensdag 19 februari om
21u50 (Brussel Ned.).

CALIFORNIE
Zowat in de stijl van Te voet
door Vlaanderen zijn Piet Van
de Sijpe en Frans Nauwelaerts
door Zuid-Californië getrokken.
Ze bezochten Palm Springs, een
« boom-town » midden in de
woestijn, waar miljonairs komen uitblazen; ze doorkruisten
de uitgestrekte Imperial Valley
met Brawley, waar ten behoeve
van Los Angeles permanent een
kwart miljoen stuks vee wetenschappelijk wordt vetgemest.
En ze hebben ontdekt dat in dit
eindeloze, zonnige land de klok
plotseling zo maar een driekwart eeuw kan terugdraaien •
er zijn nog goudzoekers, van
wie sommigen er een tijdverdrijf voor het weekeinde van
maken
Zo is Banner een plaatsje dat
men tevergeefs op de kaart zou
zoeken : er zijn slechts zeventien inwoners Maar ook dit behoort tot het beeld van ZuidCalifornie, evengoed als San
Diego, de grootste amerikaanse marinebazis, waar hele vloten gekonserveerd worden.
Vrijdag 21 februari om 20u35
.(Brussel Ned-i.

Vlaamse T. V.
Zaterdag 15 februari
16 0 0 tot 17 40
Volksuniversitert
^
18 50 . Zandmonnet)» — 18 55
Dons
Doy-show I e afl van een nieuw gezinsfeuilleton — 19 20 : Z o met de Zoo in
huis : De paling — 19 50
Keurig Frons
— 19 52 • Zoeklicht — 19 57 . Mededelingen — 20 0 0
TV-nieuws — 2 0 25 :
wii, heren von Zichem : « 'k Zag daar
een poepeke heel sarrriont > — 21 05 ï
Piste — 21 40
Echo — 22 10
Man-!
nix : Chontoge — 23 0 0
TV-nieuws.

Zondag 16 februari
14 30 : Poly in Portugal — M 45 : T i e nerklanken presenteert
De Monkees —
15 10 : Binnen en buiten — 17 15 tot
18 10 . NAVO-muziekfestival — 18 15 :
Klem, klein kleutertie : Cornavot
—(
18 35 : Sportreportage — 19 05
Ben
de Beer — 19 3 0 : De geschiedenis von
de X X I e eeuw — 19 55 : Mededelingen
— 20 0 0 : TV-nieuws — 2 0 15
Sportweekend — 20 4 0 : Speelfilm • Picni«
—
22 25 : Poëzie In 625 lijnen
e»
23 0 0 : TV-nreuws

Maandag 17 februari
18 3 0 : Guten Tag — 18 55 : Zond»
mannetje — 19 0 0 : Zorro : De borst'^
speld —
19 25 : Vergrootglas op d «
postzegel — 19 4 0 : Openbaar kunstbezit : <[ De Schelde en de maagd yon
Antwerpen » von Abraham Janssens —«
19 50 : Hier spreekt men Nederlands -m
19.55 : Mededelingen - De Weerman —»
2 0 0 0 : TV-nieuws — 2 0 25 : High C h a parral : De dapperheidsproef — 21 15 I
Experiment In Siberië — 22 05 • Gastprogrammo : De Katholieke gedachte
^
2 2 3 5 : TV-nieuws

Dinsdag 18 februari
18 50 : Zondmonnetie — 18 55 : T i e nerklanken — 19 25 : Alledag — 19 50S
Keurig Frans — 19 52 : Zoeklicht —«
19 57 : Mededelingen — 20 0 0
TV^
nieuws — 20 25
Uit met Prins CorncM
val — 21 15 : De Modeshow - Spel door
Harold Pinter, vertaald door G K. Volt
het Reve — 22 25
TV-nieuws.

Woensdag 19 februari
17 0 0 tot 18 0 0 • Tip-top — 18 0 0 ï
Schooltelevisie — 18 55 • Zondmonnetio
19 0 0 : Wereld zonder grenzen —"
19 25 : Arena — 19 50 : Hier spreekt
men Nederlands — 19 55 • Mededelingen - De weerman — 2 0 0 0
TV-nieuw»
— 2 0 25 : Henk Elsmk • Kleinkunstprogramma — 21 10 : Verover de aarde —*
22 05 : Vertel me iets nieuws over cM
regenwormen
Oorspronkeliik Nederlands televisiespel door Yvonne Keuls t «
22 50
TV-nieuw«

Donderdag 20 februari
14 05 tot 15 15 SchoolTV — 18 3 0 - GiM
• e n Tog — 18 55 : Zondmonnetje - ^
19 0 0 : Tienerklanken — 19 35 : Polli
tieke tribune
De Christelijke Volkspari
tl, — 19 50
Keurig Frons — 19 52 I
Zoeklicht — 19 57
Mededelingen - ^
2 0 0 0 : TV-nieuws
—
20 25
Os
Forsyte Saga •
Het einde von een
Forsyte — 21 15 : Debat — 22 0 0 I
Première — 22 4 0 • TV-nieuws

Vrijdag 21 februari
14 05 tot 16 0 0 • Schooltelevisie
i^
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 • Zond»,
mannetje — 19 0 0 : Vracht op vle(*i
gels - Documentaire — 19 3 0
Ziet O
er wat m ? — 19 50 : Hier spreekt mert
Nederlands — 19 55 : Mededelingen 9
De Weerman — 2 0 0 0 ; TV-nieuws -m
20 35 • Cahfornië — 2 1 . 2 0 : Filmtribtw
ra : ( De held » — 2 3 . 1 0 : TV-niauwi.

piooooo
LASTIG MAAR NODIG
De parlementskommissie voor
tewerkstelling en sociale voorzorg heeft een wetsontwerp
goedgekeurd in verband m e t de
sociale zekerheid van de wielrenners. Ieder door een kont r a k t verbonden renner zou
daardoor beschouwd worden als
een gewoon werknemer, met
alle gevolgen daarvan op gebied
van sociale voordelen en lasten,
zowel voor werkgever als werknemer.
Daarmee is nog lang niet alles
gezegd. Wie is bij voorbeeld de
werkgever ? De wielerbond (die
wel de vergunningen uitreikt,
m a a r voor de rest geen enkele
cent), de inrichter van wedstrijden, de firma die de renner
in publicitaire dienst neemt of
de man bij wie hij « buiten het
seizoen « w e r k t ?
En wat met de renners die
niet in een ploeg rijden en dus
teoretisch geen werkgever en
geen vast loon hebben ?
Het zal niet eenvoudig zijn,
maar lastig of niet : er moet
eens wat gedaan worden aan de
sociale zekerheid van de renners. Het « geval » Verheyden
heeft het zopas nog aangetoond.

MINISTER JACQUES
In een TV-uitzending is minister van Meche'en nog eens
komen vertellen hoe goed de
Vlaamse sport er voor staat, wat
allemaal al bereikt is, en hoe
rozig de toekomst gloort. En
met Dan iel Mortier werden wij
weer verzocht het allemaal
m a a r binnen te lepelen zonder
te veel vragen te stellen. TVgetrouw had Daniel ook minister Parisis verzocht om omwille - van •' de - objektiviteit zijn - waarheid - te - komen zeggen, maar die minister heeft
beleefd en waardig zijn poes
gestuurd, zogezegd om, heel de
sportoorlog niet opnieuw te
doen oplaaien. Mortier had er
dan niets beters op gevonden —
ieder zijn waarheid moet er nu
eenmaal zijn — dan in de

plaats van de minister Jacques
Lecoq uit te nodigen. En zo
werd dan een brussels joernalist van een klein krantje de
woordvoerder van de regering !
Misschien niet eens zo gek,
w a n t tamelijk goed in overeenstemming met de werkelijke situaties. In de plaats van Van
Mechelen hadden wij nochtans
geweigerd met die gespreksp a r t n e r op antenne te gaan. We
denken dat Parisis dat ook niet
met ons zou doen.

BELZE TRIOMF
De sportoorlog is gestreden.
Hij werd gewonnen door de
«bon-belzes». Wat ons daarbij
vooral verveelt is de houding
van de meerderheid der sportbeoefenaars, de Vlamingen. Zij
hebben immers geduld dat de
sportfederaties, waarvan zij de
7C t.h.-meerderheid uitmaken,
zonder uitzondering kozen voor
de unitaire oplossing zonder
enige rezerve, zonder enige
reaktie (tot dusver). Zij hebben dus gekozen voor v e r d e r
overwicht van de frankofonen
en verdere knechtschap van de
Vlamingen. Wij achten ons niet
bevoegd dat verschijnsel zo
maar rap-rap eens te gaan verklaren. Dat kunnen wij niet.
Maar als de federaties nog zo
lichtzinnig kunnen omspringen
met de rechten van de m e e r d e r - ,
heid hunner leden, zonder dat
die reageren, dan moet het wel
zijn dat die leden zich nog n i e t '
erg bewus'" zijn van hun rechten, of van het belang ervan, ofwel dat ze in de federaties een
stevige muilband dragen. Die
zoi dan ook eens moeten losgem a a k t worden.

blijven zitten janken over miskenning van onze taal, en
Vlaamse achterstand op de
« anderen ., en dergelijke meer.

IN WIENS NAAM ?

naars, zowel voor gewone onderzoeken en adviezen, als voor
operaties e.d. Natuurlijk zit
Sporting Anderlecht daar weer
voor iets tussen.
Zoals steeds, tot spijt van wie
't benijdt, aan de :,pits. Wij
kunnen de klub er alleen om feliciteren, want die oprichting is
een heel goed initiatief, dat absoluut navolging verdient. Minder interessant is dat er bij
de opening weer geen woordje
Nederlands afkon. Al kunnen
wij daar niet zo heel veel op
zeggen, vermits het hier gaat
on een privé-initiatief.
Maar waarom kunnen onze
Vlaamse klubs nooit eens iets
dergelijks ondernemen ? Waarom moet het altijd uit Brussel
of Luik komen ? Zo kunnen we

Sportleven, het orgaan van de
belgische voetbalbond, heeft in
een serieus artikel stelling genomen tegen alles w a t m a a r
enigszins zou kunnen lijken op
de zo vervloekte « scission », en
geopteerd voor het herstel van
NILOS
(nationaal
instituut
voor lichamelijke opleiding en
sport) als unitair, parastataal
lichaam, volgens het voorstel
van minister Leburton. Vermits Sportleven het orgaan is
van de voetbalbond, spreekt het
in naam van alle leden van die
bond. Maar is dat werkelijk zo ?
Evenals de vraag in hoeverre
het parlement het werkelijke
land vertegenwoordigt, kan de
vraag gesteld worden in hoeverre de voetbalbond het uitvoerend komitee is van de tiendui-

Welke Vlaamse voefhalliefhebber
heeft in zijn hart niet ergens
een plaatsje voor S K. Beveren, de ploeg uit de kleine wau 'andse
gemeente,
die de « i^rolen » aankan 7 S.K. Beveren is daarenboven een voetbalklub
met een gezonde vlaainse refleks : bij
iedere thuiswedstrijd
krijgt de leeuwenvlag de ereplaats.

'T IS GEARRANGEERD
De big match tussen « kid > uan
Mechelen en « bomber » Parisis is
dus afgelopen. Over de uitslag moet
niet gediskussieerd worden, denken
wij. Onze « kid » werd verslagen, gevloerd, uitgeteld.
Gaan we even na hoe hel gevecht
om de centen in het sportwereldje
eindigde, hoe — anders gezegd — de
centen verdeeld luorden onder Vlaamse en Waalse sfA>rtjeugd.
Van de gewone begroting (tachtig
miljoen) krijgen Vlamingen en Walen ieder de helft.
V n de buitengewone
begroting,
ten bedrage van ongeveer 200 miljoen, krijgen ze ook ieder de helft.
Van het sportfonds (bijna uitsluitend gelden afkomstig van de pronostieken) xuordt veertig procent, d.i.
ongeveer 40 miljoen, rtogmaals gelijk
onder haantjes en leeuxven verdeeld.
Alleen de overblijvende zestig pro-

VOLK VAN KOEREURS
Op de drempel van h e t nieuwe wegseizoen — de renners
zijn al v e r t r o k k e n n a a r de
oefenkampen in het zonnige (?)
zuiden, en d a a r koerst m e n
zelfs al — zijn ook de r e n n e r s ploegen v a n de verschillende
publiciteit
zoekende
firma's
samengesteld. Wij tellen e r
veertig, waaronder 7 belgische
(het eigenlijk Italiaanse F a e m a
inbegrepen), 1 duitse, 6 spaanse,
5 franse, 6 britse, 2 hollandse,
12 italiaanse en 1 Zwitserse. In
de belgische ploegen rijden zow a t 175 landgenoten en een
twintigtal vreemden. De buitenlandse ploegen van 7 verschillende nationaliteiten groeperen
zowat 450 renners, w a a r o n d e r
een dertigtal Belgen. In totaal
gaan dus ongeveer 650 gegroepeerde beroepsrenners de w e g
op m e t in h u n rangen ruim 200
landgenoten. Wij blijven toch
een volk van koereurs. Hopen
nu m a a r dat ze dit jaar allemaal
een ferme boterham verdienen,
en niet de grrrote vedetten alleen.

TV ? GEEN TV ?

WANNEER WIJ ?
Te Anderlecht werd een cent r u m voor sportgeneeskunde opgericht, op initiatief van de
klubarts van Sporting Anderlecht. Dit centrum zal openstaan voor alle sportbeoefe-

zenden leden over het land verspreid. Wij zouden het interessant vinden als m e n binnen de
bond, bij alle leden, demokratisch-weg, eens een soort volksraadpleging hield over de beginselen die voor de «grosses
legumes» vaststaand
lijken.
Wij verwedden er een pintje op
dat ze niet zo heel vaststaand
zouden blijken te zijn voor een
heel groot deel van de leden in
wier naam die « g r o t e n » beweren te kunnen spreken.

cent van hel sportfonds, of zestig miljoen, zullen op een serieuze manier
verdeeld worden. Daarvan zal ieder
krijgen in verhouding tot het aantal
sportbeoefenaars die hij in zijn rangen telt. Wij ramen dat dit in het
beste geval — dat zou ook maar het
itormale geval zijn — zou betekenen
dat wij van die 60 miljoen er veertig
zouden ontvangen
en de Waaltjes
twintig.
Moest dal nu zo zijn — maar het
zal niet zo zijn, zoals we straks zullen
zien — dan zouden de vlaamse sportmensen, die zowat 70 t. h. van het
< belgische sportpark > uitmaken, in
totaal 200 miljoen opstrijken, en de
Walen met hun dertig procent in totaal 180 miljoen. Dat lijkt ons al niet
erg in ^overeenstemming met de zo
kloek geprezenteerde
«
objektieve
kriteria > van « onze > van Mechelen.

En er is meer! Onze veronderstelling van 40 miljoen (voor ons) en
20 miljoen (voor de betere Belgen)
van de 60 procent van het sportfonds
die volgens de zg. objektieve kriteria
moeten verdeeld worde.n, daai nvogen
wij ook wel een kruiske over maken.
Immers, wat de nationale sportfederaties van die 60 miljoen toekomt, zal
hun globaal worden overgemaakt en
zij moeien er dan maar zélf voor zorg. i dal de Vlamingen en de Walen
in hun rangen krijgen waar ze recht
op hebben. De rechtvaardigheid van
de natk>nale federaties terzake kennende, vrezen wij dal we ook hier al
heel konlent zidlen mogen zijn met
de helft, in plaats xjan met de zeven
tienden. Zodat het al met ai heet welletjes zal zijn als zeven Vlamingen
evenveel krijgen als drie Walen. « Les
Sports > mag dus terecht triomfantelijk bloklelleren . « de eerste stap, de
gelijkheid van subsidies erkend door
de twee belgische ministers van Kuituur >. (De kiuestie is nu wat de
tweede stap zal zijn f).
Hier staan we dus weer eens een
keertje met al ons gelijk en onze

Voor
de
voetbalwedstrijd
België-Spanje, op 23 februari
gespeeld t e Luik in het k a d e r
v a n de kompetitie voor de w e reldbeker voor landselftallen,
zijn alle kaarten uitverkocht.
De wedstrijd w o r d t m e t gesloten deuren gespeeld. Dat is alvast verheugend, m a a r als de
zaken zo staan begrijpen w i j '
toch niet zo best waarom de
bond er zich halsstarrig t e g e n
verzet dat de TV deze wedstrijd
zou uitzenden. De eeuwige zapzeverij over h e t al of n i e t uitzenden van voetbalwedstrijden
m a g voor ons p a r t n u wel eens
een einde gaan n e m e n .

grote hoop volk. Wij worden verondersteld dankbaar te zijn x>mdat
« men > ons nu toch al de helft geeft.
Dat is niet altijd het geval geweest.
Hel heefl geen zin te gaan zeuren
over vlaamse kinderen die minder
turnzalen en sportvelden en zo zullen
hebben dan waalse. Dat raakt de
c beste sportliefhebber > maar weim;. Men zal hem wel hel « bakkes »
volstoppen met verhalen over Merckx
en Polle van Himst. Volgende week
weet hij al niet meer, dat weer eens
werd aangetoond dal inderdaad drie
Walen zeven Vlamingen waard zijn.
En misschien is het allemaal ook niet
zo belangrijk. Wij hebben gewichtiger zaken na te streven dan enkele
centen voor de sfAartbeoefening.
Maar we blijven toch zitten met
het onaangename gevoel dat wij weer
eens « gearrangeerd > zijn. Ondanks
het heldhaftige verzet van zijne excellentie, de minister van Nederlandse Kidtuur en Van Mechelen, de man
wiens levenstaak het is op te komen
voor de rechten van de vele vlaamse
kinderen, al dan niet georganizeerd
in zijn « bond >.
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Onze propagandisten verspreiden tans
750.000 pamfletten tegen de in de grondO wetswijziging voorziene antivlaamse grenLnnJ delprocedure. Ze plakken tienduizende
anti-grendel-affiches aan in gans Vlaanderen.

Lnrü Steunt

^Ê®

1

hun onbaatzuchtige en zeer belangrijke voorlichtingsaktie door Vw bijdrage te storten op postrekening nummer
1476.97 van VOLKSUNIE, VZWD, Brussel L Dank bij voorbaat.
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2 einde 1969 - Deel 3 begin en deel 4 einde 1970
Prijs per deel • gebonden 300 F
Betaling per deel.
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De school waar Vlamingen
sick thuis voelen

worden dat sommigen in het leger, dat «M>et
instaan voor de orde en de veiligheid der
burgers, waarvan het de emanatie is, als een
gewone studentenvereniging gaan « kontesteren » en hun wil opdringen aan het wettelijk
gezag. Met zijn betwisting van het taalex énwicht in het leger üette luitenant-kolonel Weber de eerste stap op de weg naar een kolonelsrevolte tegen de politieke gebeurtenissen
in het land. Dat generaals hem beschermen
betekent, dal hel leger ontsnapt aan het Inirgerlijk gezag.
Hiertegen zal iedereen, hij weze N'laming ol
V^'aal, zich niet kracht verzetten. »

DE NIEUWE GAZET

Bij gebrek aan ernstiger belgisciie militaire
musiek heeft generaal Donnay deze week de
xoveeUte parafrase bezorgd op het oude «MaL
brough »'en va-t'»en guerre». Het liedje lou wel
eens kunnen blijven doorklinken en het duo
Donnay-Weber kan volgens de persreakties
wellicht terechtkomen in de reeks Moens de
Femig, Baron Guillaume en andere belgische
hovaardigheidsbekleders die zonder het te
willen een stevige duw hebben gegeven aan
de kar van de vlaam»e be^veging.
Dat belgisch militair operetteduo vormt
dan wel de hoofdschotel voor deze week. Met
verder nog naklanken over de anfinestie-stemming in de senaat om van het vaste grondwetsherzieningsdessert maar te zwijgen

GAZET VAN ANTWERPEN
Er is dan toch amnestie stelt de Witte
vast maar niet door het parlemient gestemd.
Als de eerste de beste griekse militaire diktator laat Herr Donnay eens goed voelen dat
parlementen en dergelijke hem geen barst
kannen schelen,
« il IJ .sjiiij; in l)fi<)e|) t-n vond }>eneraal Uoiinay bereid te verklaren dat hel tuchtie^leineiit niet weiil <>\eitreden. De strai weid
wegRevaasd. Dit is dan amnestie, ïonder dat
hel parlement een wet uil\aaidij>ile.
Het feit if> <>i') ^ichj^ell erg, maat ersjer is
dat \\'el)er en Donnay zo hehben gehandeld
omdat 7.ij gestcimtl woixlen dot>r een gioep
h(»gere oUicieren, die met dulden dat de t;ialwetleii in het leger eerlijk worden toegepast.
Omdat zij dan hun machtsposities verlie/.eu.
Daai*voor vecliten zij, daarvoor ondermijnen zij zoniaai liet gezag van de stafchef,
daarvoor maken zij de minister belachelijk
en lai>))en zij met luilitaiie nonchalance de
wetten door hel parlement gestemd aan hun
laai zen.
riiin ojHreden kan en mag niet zonder
sankties blijven Wij moven van minister Segers verwachten dat hi| die rebellen een
blaam geeft. Wij verwachten diiarenboven
dat het parlemoni. uit zelfrespekt, ingrijjit en
naleving eist v.in de wetten door hem gestemd en wamaan die ollicieien trouw hebben gezworen.
Als zij voor ö grognarti » willen sjjelen, oojc
goed, maar dan moeten zij snel ervaren dat
de nederlaag toch \oor de dein staat en dal
hun gedoe tie toepassing \an de taalwet en
de opgang \an on/e vlaamse officieren niet
kan tegenhouden. Zoniet stort de tucht in
liet leger ineen en mag men zich alvast vanwege de vlaamse militairen verwachten aan
reaklies, waarvoor zelfs de «grognards » zullen l>even. Kr zijn grenzen, zelfs aan het sabelgekletter van fransdoHe militairen. »

Zelfs de schuchterste poging om taaitoestanden te verbeteren in het leger roept verzet
op bij de hoge goudvinken. Grootjans vraagt
even schuchter « Mag het belgisch leger niet
verder gebouwd blijven op het geduld der
Vlamingen ? ».
« Minister Segers beproefde het nogmaals
met een schuchtere maatregel in de schoot
van het comité der wapeninspecteurs. Toen
hij er twee Nederlandsonkundigen verving,
gingen de fransdolle poppen in het leger aan
het dansen.
We kennen geen minister van Landsverdediging, die ons leger ooit struktureel heeft
willen verdelen in Vlamingen en Franstaligen.
Allen, zonder uitzondering, hebben zich l>ew ust getoond van de onoverzienlijke moeilijkheden, die men tegemoet zou gaan indien
men, in ons land, tot een federalizering van
de strijdmachten zou overgaan.
Sommige hogere officieren schijnen deze
verzoenende opvattingen verkeerd te interpreteren. Zij geven de indruk te geloven dat de
Vlamingen zich zullen blijven neerleggen bij
• de misstanden die, ook in ons leger, gegroeid
zijn uit het niet toepassen van de taalwetten.
Kn als ze dat niet geloven dan is hun houding zuivere provokatie. Het antwoord mag
dan niet uitblijven. »

LE SOIR
Deze brusselse hetzekrant, die heel het ge«chiedenisje op gang bracht door het publiceren van de brief van Weber» bijt eerst in
de richting van de vlaamse krant«a om dbia
het volgende ei van Colombus op tafel te zetten.
Besluiten we dus : c geven we zo spoedig
mogelijk een dekoratie aan Kolonel-Katangist
Weber » Wat zou latijnse geest Descartes
over zulke g«)dachtefuprongen zeggen.
« Op een bepaald ogenblik werd tijdens de
perskonferentie een andere vizie tegenover de
heer Segers geformuleerd. Haar kerntnhoud
is als volgt samen te vatten : men kan niet
loochenen dat luitenant-kolonel Weber zijn
brief heeft ondertekend. Maar men zou het
hem zeker niet verweten hebben als zijn argumentatie een instemming had bevat niet
de regeringspolitiek. Welnu, het opheffen van
de sanktie door generaal Donnay is misschien ingegeven door het gevoelen dat <le
briel san luitenant-kolonel Weber integendeel een daad betekent van strijdende aanhankelijkheid aan België zoals het nu nog is,
en dus ook een les van burgerdeugd.
De minister weigerde zich dadelijk uit te
sjjieken over deze benadering van « de
zaak ».

HET VOLK
DE STANDAARD
Als men dan elders het >vaals-vla&mse huishouden wil herstruktureren kan men best beginnen met het leger, daar zijn de wantoestanden het grootst en wordt de meerderheid
geminorizeerd.
« Aan een gescheiden loopbaan voor Nederlands- en Fianssprekeude officieren valt niet
meer te ontkomen. Te lang houdt men de \ lain ingen aan het lijntje, en ook mi nog wordt
het verzet tegen de minste stap naar meer
evenwicht volgehouden. Weigert men nu de
laalkadeis voor de bevordering, dan zal men
onvermijdelijk eindigen met volledige federalizering van liet leger, net zoals men thans
taalkaders zal moeten toestaan omdat men
vroeger het taalevenwicht heeft gesaboteerd
(ieneraal Donnay heeft onwetend de Vlamingen een dienst bewezen : hij heeft ze ervan overtuigd dat de minderheid zonder
moeite pariteit onder de ministers kan krijgen, maar dat de meerderheid heilige huisjes moet slo|ïen om pariteit onder de officieren in het leger te bereiken. »

HET LAATSTE NIEUWS
Dit blad hoopt dat i zolang één Belg, hetzij Waal of Vlaming leeft » hij niet zal dulden dat het leger zich met de politiek zou
bemoeien. Wij vrezen echter dat in dit geval
de frankofone parlementsleden achter de
muiters Weber en Donnay zullen staan. Wie
afstamt van de muiters van 1830 houdt er de
kuren van over.
« Uclijië is een parlementaire deniokiatie en
moet het blijven. Uaarooi tnag niet geduld

Elders zijn de krijgsverrichtingen minder
operetteachtig dan die van Weber en Donnay.
In Biafra werd zopas door de « geallieerde i
luchtmacht van Nigeria een biafraans dorp
gebombardeerd tijdens volle marktdag. Een
nieuw Guernica zegt Miei Van Cauwelaert.
Wanneer komt de UNO eindelijk tussen,
vraagt hij aan een westerse openbare opinie
die wanneer het hele biafraanse drama over
enkele jaren kan uitgetekend worden zelfs
niet zal kunnen zeggen « Wir haben es nicht
gewusst ».
« Dat het in die hoek \an Ahika echter
alledaagse kost is de dorpen van de tegenstrever plat te branden en te bombarderen of
weerloze burgers, die niet meer weten waarheen te vluchten, uit te hongeren en te terroriseren, schijnt wel niet twijfelachtig.
Hoe groot en aanlokkelijk de petroleumrijkdoni van Nigeria ook moge zijn, het lijkt
ons dringend, dat een of andere lidstaat van
de UNO (en waarom zou dat België niet kunnen zijn ?) zonder verwijl het initiatief neme
om de organizatie der Verenigde Volkeren te
doen ingriji>en. Dat sekretaris-generaal Oe
Thant beginne met een onderzoekskommissie
naar Nigeria en Biafra te zenden om verslag
uit te brengen over wat er daar omgaat. In
afwachting van dat verslag kan de Veiligheidsraad maatregelen treffen om beide partijen tot een waj5enbestand te dwingen en
alle wapenleveringen te verbieden. Men kan
dan verder zien wat er nog moet gebeuren
om het konflikt door onderhandelingen definitief te regelen, en, vooral, om de bevolking,
die al zoveel heeft geleden, van het nodige
voedsel en van geneesmiddelen te voorzien.
Wij stellen de vraag : is het ondenkbaar
(co zo )ft, waarom ?) dat onze minister van
Buitenlandse Zaken, in opdracht van de Belgische regering, een dergelijk initiatief zou
oeinea bij de UNO ? »

VAN 1 ^ V.U.-LEIDING
De Partijraad van de Volksunie onderzocht de politiek gevoerd door de
heer Vermeylen, Minister van Nationale Opvoeding, in verband met de
struktuurhervormingen in liet ondervfijs.
De Partijraad stelt vast dat deze politiek Ingaat tegen de beginse'en zeil
van de kulturele autonomie.
Het is inderdaad noodzakelijk vooraf de direktie « Organizatie van de
Studies » te splitsen, vooraleer tot andere hervormingen over te gaan.
Alleen met een afzonderlijke vlaamse direktie : «Organizatie van de
Studies» kunnen de Vlamingen ze'fstandig de onderwijshervormingen
doorvoeren die beantwoorden aan de noden van de vlaamse jongeren.
Het Partijbestuur van de Volksunie onderzocht de toepassing van de
ekonomische ekspansiewetgeving door de huidige regering.
Het Partijbestuur stelt vast dat, terwijl de aandacht van de vlaamse
openbare mening wordt in beslag genomen door de grondwetsherziening,
de voordelen van deze ekonomische politiek hoofdzakelijk naar VJ^allonië
gaan.
Kenschetsend hiervoor zijn de kompensatiebestellingen voor bewapening, de miljardensubsidiëring van de staalnijverheid, de inplanting van
olieraffinaderijen met pijpleidingen en de vestiging van een aluminiumproduktie in Wallonië.
Deze politiek, gefinancierd met grotendeels uit het vlaamse land afkomstige middelen, gaat wel verder dan de in het regeringsprogramma
aangekondigde pariteit en is strijdig met de objektieve behoeften aan
arbeidsplaatsen van ieder landsgedeelte.
De toekomstmogelijkheden van de vlaamse jongeren worden aldus in het
gedrang gebracht door de regeringspolitiek.
PROPAGANDA EN STEUN
Onze « Geen Grendels «-pamfletten — oplage 750.000 — vinden tans in
gans het vlaamse land hun weg naar de brievenbussen. Koken kost echter
geld en daarom is uw steun welkom op postrekening nr. 1476.97 van
Volksunie, VZWD, Brussel 1.

DE NIEUWE GIDS
Wat voor elk duidelijk was bij de stemming
over het al of niet in overwegingnemen van
het Volksunievoorstel voor amnestie, deze
maal in de senaat, is zelfs unitarist Van Haverbeke opgevallen : Walen en Vlaniingen
reageren in deze kwestie totaal verschillend,
omdat het probleem bij d« twee volkeren
totaal verschillende facetten vertoont.
« De stemming deze week over de inoverwegingneming in de Senaat van een Volksunievoorstel betreffende de amnestie, heeft
andermaal klaar aangetoond dat over kwesties met een passionele inslag, er een grondige verdeeldheid is tussen Vlamingen en Walen.
Morgen kan dit over allerlei problemen tot
uiting komen zodat in de toekomst het samen beraadslagen, samenleven en samen beslissen onmogelijk zouden worden. '
Men moet hopen dat men in de schoot van
alle partijen zal beseffen dat het uur van de
samenwerking is aangebroken en dat men
best zo spoedig mogelijk de al te harde woorden, die tussen meerderheid en oppositie zijn
gevallen, zal vergeten. »

HET BELANG VAN LIMBURG
Deze andere unitarist ziet nog niet zo klaar
dat hij durft schrijven dat het antnestievoorstel van d« Volksunie kwam.
Er zijn wellicht nog oud-VNV-kiesers in
Limburg die voor de C.V.P. stemmen. Wel
begint k«} «chrik te hebben < voor de toekomstige ctemmingen in het parlement <•
Door de vooruitgang van de Volksunie is het
inderdaad zo dat de unitaire Vlamingen niet
klakkeloos meer de Walen en Brusselaars
kunnen nahoUen als enkele jaren geleden.
Maar «o aiet Leynen het nog niet. Hij wil
zijn Limburgers nog wat verder aan het lijntje
houden met het argument van i kindertjes
bemint elkander x.
« Het wetsvoorstel inzake amnestie voor
politieke veroordeelden, dat een paar weken
geleden door de Kamer niet in overweging
was genomen, werd bij de Se'naat ingediend,
wat heel normaal is.
De voorzitter van de Senaat herinnerde aan
de traditie, die erin bestaat, dat de Inoverwegingneraing nooit wordt geweigerd, tenzij
in drie gevallen : als het voorstel kennelijk
anti-grondwettelijk is, als het onzinnig of fantastisch is, of als het betrekking heeft op een
materie, die kort te voren in negatieve zin
werd beslecht.
Ondanks deze aanmaning om de traditie
te eerbiedigen, werd tegen de overweging gestemd door de franstaligen en de neo-liberalen. Gelukkig waren de nederlandstaligen
talrijk aanwezig, zodat de inoverwegingneluing toch kon goedgekeurd worden
Echter was het een stemming, die de scherpe tegenstelling tussen de beide landsgedeelten aan het licht bracht. De grote verantwoordelijkheid ligt echter bij degenen, die de
gebruikelijke regels van het parlementaire
spel niet eerbiedigen. »

De auto van ons kamerlid Reimond Mattheyssens geparkeerd op de binnenkoer van
het parlement en gesierd met de gekendo
f VL ». Volgende Libre-bliksem sloeg in op
Reimonds koets.
« Donderdag verscheen voor het eerst een
parlementaire wagen met het schildje «VL»
(Vlaanderen) op de parking van het Paleis
der Natie. Hij behoort aan M. Matthevssens
Raymond (o gruwel : een franse voornaam)
gekozene van de Volksunie. Sommige Vlamingen, wellicht uit eerlijke schaamte, zeggen dat dit betekent « Valeureux Liégeois »<
Anderen die de « VL » bij de « B » voegen spreken van « Vlaamse Boer », zoals onlangs minister VTerick sprak van t Boerenparochie ».
Tn elk geval M. Mattheyssens is in overtreding en zou de banbliksems van de ordemachten moeten ondergaan. »
W. LUVTEN.

Gro«p«n en maat«ckappl{«ii
«lUrlMnd* III

Speciaal voor U badacht.
IEDER D O R T M U N D E R
THiER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik v«n
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag.
zaterdag of zondagavoiid
in aan gezellige afeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayem orkesten
Mldftag- «n avondmaal k» «roep
gezolllg n\n goW ••• «oodkoop

W k M I n g ^ r hw pt»at»#

THIIR BRAU HOF
U LIBRE BELGIQUE
En tot slot nog een heerlijk tafereeltje uit
de Libre.
De eer der altaren ligt niet ver van die van
de schande der brandstapels. Heilig of ketters
moet men zijn om een foto te krijgen op de
voorpagina van de Libre. We konden deze
week schuin onder een lieftallig fototafereeltje
waar broer Boudewijn zijn Roodkruislidkaart
kreeg van broer Albert een andere lugubere
foto aanschouwen.

Leuven r«l. (016)46311
THIER B R A U HOF
Hulst*
XI (056)71556
THIER BRAU HOF
ontwerpen
T«l (03)31203'<
OE K L A R O E N
AatM r«l (053>Z2853
Sieuwbrugstr. 28, Brussel 1
Tel. (02)18.74.89
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ONVERMOEID TEGEN DE GRENDELS
BEERSE
Vrijdag 28 februari om 20 uur 30
ill het Wit P a a r d , met sen. Boiiwens en volksvert. Belnians.
BRUSSEL
20 febr. om 20 uur, Uilenspiegel,
Pletinckxstraat 38, met Lode Claes,
)\nciaux en De Facq.
DEINZE
26 febr. om 20 uur café Dhilliage,
met F. Baert.
EDEGEM
Vrijdag 28 februari te 20 mir in
De Baziliek, Ho\estraat 89 met sen.
F Baert.
EIGENBILSEN
Zaterdag 22 februari te 20 uur genieehtezaal, met Hugo Schiltz.
EISDEN
Zaterdag 15 m a a r t te 20 uur café ,\tlanta, met E. Raskin.
GEEL
Zaterdag 6 m a a r t om 20 uur 30 in
hel Wijnhuis, Statiestraat 44, met
volksvert. Behnans.
GFLLIK
Zaterdag 22 februari te 19 uur
30 in zaal De Plezierboot, met E.
Raskin en dr. Van de Kerckhove.
HERENTALS
Donderdag 13 m a a r t te 20 uur 15
in <i Het Brouwershuis », Boxenrij,
mei H. Schiltz.
IZEGEM
23 februari om 10 uur 30 in zaal
« Roval », met F . Baert.
KORTRIJK
1ï febr. om 20 uur café 1302, nïet
volksvert. Van Steenkiste.

MEEUWEN
Vrijdag 28 febr. om 20 mir zaal
\N'elkom, met volksvert. E. Raskii»
en dr. Van de Kerckhove.

MENEN
28 febr. om 20 uur Billard Palace, met sen. Blanquaert.
MERKSEM
Donderdag 20 februari om 20 uur
.30 in Tijl, Bredabaan 298.
MORTSEL
21 februari om 20 uur in zaal
« Hellemans », Eggestraat 27, met
H. Schiltz.
OOSTENDE
2 maart. Wit P a a r d , om 15 uur
met F. Van der Eist en W. Jorissen.
PEER
Zaterdag 15 m a a r t om 20 viur in
de zaal Linde, Peer, met W. Jolissen, E. Raskin en dr. Plas.
STENE
14 februari om 20 uur Groentenveiling (spreker nog aan te duiden).
ST. T R U I D E N
Vrijdag 28 februari om 20 uur in
De Beiaard, Minderbroedersstraat
(spreker nog a a n te duiden).
TURNHOUT
25 m a a r t om 20 uur 30 in de Terminus, Markt, met volksvert. F. Van
der Eist.
WESTERLO
O p 5 m a a r t om 20 uur met sen.
W . Jorissen, zaal nog aan te duiden.
WEVELGEM
21 febr. om 20 uur St. Barbara,
met sen. Blanquaert.
WONDELGEM
14 m a a r t om 20 uur café Misavcaka, met F . Baert.
\'olksvergaderingen zijn nog gepland te Neerpelt, Maaseik, Tongeren (2), Velen en Mol.

bevMegings^JrAZ^
ANTWERPEN
Antwerpen
ONTSPANNING
Dinsdag 25 febr. in K.N.S. « Slippers ». Kaarten te bestellen bij de
initiatiefnemers
V.U.-arrondissement Antwerpen, tel. 55.37.67.
Zaterdag 15 februari in de salons
Chantilly, Pelikaanstraat, galabal
« Vroeger en Nu ». Kaarten 200 fr.
worden toegestuurd na storting op
postcheckrekening 61.75.11 van Bergers G., St. Jansvliet 19, Antvi'.
Kaarten kunnen ook dadelijk verkregen worden op het sekretariaat
der afdeling O u d e Koornmarkt 28,
Antwerpen.
KOLPORTAGE
Met radiowagen op linker Oever
op zondag 23 februari kolportage
niet « Wij ».
Bijeenkomst uitgang kl. Tunnel
op Linker Oever om 10 uur.

Berchem
KOLPORTAGE
Heden zaterdag 8 februari door
de arrondissementele kolportageploeg, met medewerking van de afdeling Berchem. Deelname van radiowagens. Samenkomst Van Hombeeckplein te 14 uur 30.
KIEZERSLIJSTEN
De nieuwe kiezerslijsten liggen
ter inzage in ons lokaal, Grote
Steenweg 165.

Borgerhout
KOLPORTAGE
Morgen zondag te kwart voor
tien komen wij bijeen aan de hoek
^an de Kroon en Bleekhofstraten,
pm gesteund door onze niikrowagen, de omliggende straten degelijk
te bewerken.
SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
Voor hen die bij gelegenheid van
de kolportage voor het eerst kennis maken met ons blad, geven wij
hierna een lijstje van onze m a n d a tarissen en bestuursleden, w a a r
men steeds terecht k a n in verband
niet sociaal dienstbetoon en ook
voor aansluitingen en abonnementen.
Voorzitter : Dirk Stappaerts, Gebroeders Blommestraat 23, tel.
21.39.97.
Schepen : Juul Dillen, Lode Van
Berckenlaan 184, tel. 21.30.90.
Gemeenteraadslid : F r a n s Dirks,
Karel V. d. Oeverstraat 26, tel.
36.38.94.
Gemeenteraadslid : Bert Verbeejen. Jozef Posenaersstraat 37, tel.
35.57.08.

Organizatie : Piet Willems, De
Winterstraat 14, tel. 36.43.08.
Propaganda : Storme Gerard,
Mertensstraat 11.
Public-relations ; Karel Eykens,
Weversfabriekstraal 40, tel. 35.56.10.
Voor alles wat de Kommissie van
O p e n b a r e n Onderstand aangaat,
kan inen zich wenden tot onze afgevaardigde in deze Kommissie :
Mevrouw Raets-Van den Dries•-che, Vinfottestraat 41.
Vergeten wij niet te vermelden
dat steun in dank aanvaard wordt
bij on/e penningmeester : Jos .Verbergt, Florastraat 81.
. SLIPPERS »
IN DE K.N.S.
Nog een goede week scheidt ons
van deze opvoering. Kaarten bestellen op het sekretariaat v a n h e t a r r .
Antwerpen, tel. 55.37.67.

Edegem
BRILJANTEN B R U I L O F T
Onze afdeling heeft het genoegen
de Heer en Mevrouw Jozef LaenenVolkaert, leden van d e Volksunie,
hartelijk geluk te wensen bij de viering van hun briljanten bruiloft.
STERFGEVAL
Wij vernemen het overlijden van
de heer Theunis, vader van mevrouw P a u l Franck-Theunis. Kristelijke deelneming.
TONEEL
25 februari om 20 u u r in de
K.N.S. te Antwerpen ten voordele
van het boetefonds van de VU, opvoering van het engels blijspel :
Slippers.
Kaarten telefonisch 55.37.67 bij
Mia Dujardin, Edegem.
Prijzen der plaatsen van 25 fr.
tot 100 fr. Postrekening nr. 10048.50.
GEBOORTE
Hartelijk proficiat aan de heer en
mevr. Slabbinck bij de geboorte \ an
hun derde kindje.
OVERLIJDEN
Wij vernemen het overlijden van
Mevr. L. Serneels-Vaii den Broeck,
schoonmoeder van dhr. Lefroid, sekrelaris en stichter van de Vlaamse
Ziekenkas. Onze kristelijke deeneming.
GEZIN IN N O O D
Groot gezin (vader werkonbek w a a m ) kan geholpen worden wanneer elk lid éémnaal per m a a n d
zijn voedingswaren aankoopK: op
adres : P . Gilsonlaan. 49, tel.
49.17.89.

Ekeren
K.N.S. TONEELAVOND
VOLKSUNIE
Dinsdag 25 februari 1969 om 20
uur in de K.N.S. Antwerpen, wordt
opgevoerd ec Slippers », ten voordele
van
Solidariteitsfonds
Volksunie

Antwerpen. Kaarten kunnen besteld worden bij Mevr. Van Herzele R., Vuurkrtiisensstraat 18, Ekeren (sekretariaat).
KOLPORTAGE
Onze kolportage met « Wij »
heeft plaats heden zaterdag 15 februari 1969 te Ekeren-Donk, met
mikrowagen. Bijeenkomst in ons lokaal « Bonte Os », Kapelsesteenweg
351 te Ekeren-Donk om 14 uur
stipt.

Geel
ABONNEMENTENSLAG
Geel m a a k t e reeds 46 nieuwe
abonnementen op « Wij ». Ons
streefcijfer is overschreden. Bezorgt
het bestuur nuttige adressen, wij
doen de r e s t !

Herentals
SEKRETARIAAT
Het sekretariaat ledenadministratie zal voortaan worden waargenomen door A. Van Genechten, dit in
vervanging van Marcel Daneels.

Hoevenen
E E R S T E AFDELINGSBAL
Eerste afdelingsbal op zaterdag
1 m a a r t te 20 uur in ons lokaal
« Krekelhof », Krekelberg 71, Hoevenen.
SENATOR
VAN H A E G E N D O R E N KOMT
O p 28 februari e.k. spreekt M.
Van
Haegendoren in Kapellen
« Starrenhof » om 20 uur 30.
GEBOORTE
Hartelijk proficiat aan de heer en
mevrouw Willy Bauwens-Vienne bij
de geboorte van hun eerste zoon
Dirk.

Hove
SENATOR VAN HAEGENDOREN
KOMT
Maandag 24 februari te 20 uur 30
in de zaal « Reinaert », Mortselsesteenweg 21, handelt senator Van
Haegendoren over « Federalisme
als politieke toekomst ».

KapeHen
LEDENSLAG
Tegenover slechts 1 weigering tot
hernieuwen werden 20 nieuwe leden gewonnen. W e doen nogmaals
een beroep op onze Wij abonnementen om lid te worden. Naam
en adres opsturen bij V. Lenaert,
Bevrijdingslei 29, Kapellen; G. Van
Geenhoven, Douglaslaan 9, Kapellen bos en G. Schonkeren, Partisanenstraat 110, Kapellen-Putte.

Klein-Brabant-Bornem
OPEN GESPREKSAVOND
De tweede gespreksavond gaat
over « Middenstandsproblemen » en
wordt gevoerd tussen de heer P .
Peeters, voorzitter van het N.C.M.V.
arrondissement Brussel en Volksunie-senator Mr. Fr. Baert, met
medewerking van alle aanwezigen:
zaterdag 22 februari, café « De Eenhoorn », Stationstraat 30, Bornem.

Merksem
BAL
Het karnavalbal van het « Kernpenland » heeft plaats op zaterdag
22 februari 69 om 20 uur, in de zaal
« O u d e Bareel », 587, Merksem.
Inkom : 20 fr. Orkest : Helmut
Frank.
DEELNEMING
Bij het afsterven van Mevr. Wwe
George Vandevijvere - De Prins bieden wij aan de familie WillekensVaiidevijvere en de andere kinderen
de verzekering aan van onze oprechte deelneming bij het verlies
van hun moeder.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wij dringen er bij al onze leden
op aan, in de m a a n d e n die komen,
I egelmatig de vergaderingen van
onze afdeling bij te wonen.
O p de werkvergaderingen, donderdag vanaf 20 u u r 30 in Tijl, zijn
al de leden van de Volksunie toegelaten. Wilt gij regelmatig uitgenodigd worden op werkvergaderingen, verwittig ons sekretariaat. E.
Lemineurstraat 33 of per telefoon
45.57.77.
KOLPORTEREN
Wij vragen nog enkele jonge mensen om ieder m a a n d een zondag
m e e op kolportage te gaan in onze
gemeente. Van 10 tot 13 uur.
Aanmelden bij onze propagandaleider Renaat Devriendt, Gen. Mahieustraat 55, tel. 45.42.05 of op het
sekretariaat

Mol
VLAAMSE ZIEKENKAS
Nu is ook in Mol een plaatselijke
afgevaardigde van de Vlaamse Ziekenkas ter beschikking van alle belangstellenden. Adres : Vlaamse
Ziekenkas, Mol, 227-8, Ginderbuiten,
185.

Niel
NIEUW BESTUUR
O p onze talrijk bijgewoonde ledenvergadering van 31 januari 11.
oogstte W a k e r Luyten met zijn
zeer gesmaakte uiteenzetting alle
bijval. De volgende maal komen
we beslist stoelen te kort
De bestuursverkiezing
leverde
volgend rezultaat : voorzitter : De
Koek Georges, Karl Marxstraat 42;
ondervoorzitter : Haesevoets Florent. Dorpstraal 50; penningmeester : Calllaerts Alfons, Eerste Meistraat 47; propaganda : Troch Edward, Aug. Vermeylenstraat 10; organizatie : De Decker Marcel, Antwerptsestraat 266 en sekretaris : Deheusch Luc, Aug. Vermeylenstraat
5.
Alle inlichtingen en dienstbetoon
in verband met belastingen, sociale
moeilijkheden mag men gerust tot
één dezer personen wenden. Wij
verwachten U.

Sint-Katelijne-Waver
J A A R L I J K S DANSFEEST
Vandaag zateidag 15 februari van
20 uur 30 af jaarlijks dansfeest van
de VU-afdeling Sint-Katelijne-Waver. TV-show orkest De Avanos en
Dea Doll. Feestzaal van het Parochiaal Centrum, Clemenceaustraat
(Elzestraat). Inkom 40 fr.

Kessel
DERDE
VLAAMSE DANSAVOND
De
Volksunie-afdeling
Kessel
richt voor de derde maal haar
jaarlijks dansfeest in op zaterdag 8
m a a r t 1969 om 20 uur in de zaal
Alcazar, Liesesteenweg.

Heist-op-den-Berg

raadsleden, uit het arr Bruvsel uitgenodigd.
VERGADERING AFD BRUSSEL
Maandag a s 10 lebruai i te W) uur
30 (in Uilenspiegel) dringendi bijeenkomst voor bestuur en leilen van
de afdeling V.U. Brussel D.igoide:
1) belangrijke mededelingen: 2) administratieve legeling; 3) uitreiking
van V.U. bescheiden. Iedereen ^>p
post.
GEEN GRENDELS
Op het arr. sekretariaat berusten
op het ogenblik nog enkele duizenden Geen Grendelsaffiches (klassiek model, geel-zwart, zoals de banden Volksunie). Deze zijn echter
niet bestemd om het sekretariaat te
behangen, doch om aangeplakt t e
worden buiten op straat.
Wij verzoeken dan ook de afdelingen, om zo vlug mogelijk het nodige materiaal te komen afhalen^
Het moet tegen de palen en de m u .
ren : Geen Grendels. Er zullen eveneens duizenden kleefzegels ter beschikking zijn, dit vooral tot het genoegen van de schoolgaande jeugd
(en ook andere).

Rulsbroek
Iedereen die wil meehelpen om
in deze gemeente een Volksunieafdeling op te rechten, wende zich
tot Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 109 te St. Pieters-Leeuw (juist
over de gemeentegrens). Ook in onze gemeente moeten wij een krachtig neen kunnen zeggen tegen d e
brusselse verfransingspolitiek zoals
schepen, en te gelijkertijd franstalig
socialistisch volksvertegenwoordiger
Radoux ze propageert. Ruisbroek
is vlaams, en zal vlaams blijven.
W E R K G R O E P AGGLOMERATIE
BRUSSEL
De
volgende
werkvergadering
voor de agglomeratie Brussel gemeenteraadsverkiezingen zal plaats
vinden op woensdag 19 februari a.s.
te 20 uur, op het arrondissementeel
sekretariaat, Dupontstraat 27 te
Brussel 3 - Schaarbeek.
O p de agenda is een enkel punt
voorzien, namelijk statuut Brussel.

zoekertjes

NA DE VLAAMSE NACHT DER
ZUIDERKEMPEN
Spijts de tegenwerking van het
winterweer met sneeuw, ijs en gladde wegen kende de Vlaamse Nacht
der Zuiderkempen een buitengewoon sukses. Aan allen onze oprechte dank

Huishoudster gevr. inwonende —«
kunn. koken — zich bezighouden
m. kindje 2 j . 1/2 — dagel. hulp
werkvr. Mod. villa : kamer plus
bad plus TV. Hoog loon. Tel. over
dag 02-27.43.47 of schrijven : Heidenreich, Vyverslaan 125, WemmelBrussel — T 19.

BRABANT

Ik beschik over vlaaws propagandamateriaal, zeer interessante
prijzen. Inl. de Thirimontlaan 1,
Dilbeek — T 18.

Brussel
KANTONNALE
GESPREKSAVOND
Donderdag 20 februari te 20 uur
in het lokaal Uilenspiegel, driemaandelijkse kantonnale vergadering van alle leden en besturen van
de vier afdelingen, kanton Brussel.
Agenda : overzicht van de werking
en kort verslag door de voorzittersekretaris of afgevaardigde van ieder afdeling.
Te 21 uur gespreksavond met alle
mandatarissen van kamer, senaat
en provincie plus het arrondissementeel bestuur, die zullen handelen over dè huidige politieke toestand en hun werking en in 't bijzonder over het regeringsvoorstel :
« de noodlottige grendelwet ».
ADRESWIJZINGING
VOLKSVERTEGENWOOR.
DIGER E. DE FACQ
Nieuw adres vanaf 15 februari .
Tribunestraat 14 (2de verdieping),
Brussel 1 (op 100 m . van het Parlement). Telefoonnummer zal later
medegedeeld worden. Alle korrespondentie van die dag af naar het
nieuwe adres a.u.b.
BRIEFW^ISSELING
Al de afdelingen worden nogmaals verzocht alle officiële partijbriefwisseling rechtstreeks naar het
arr. sekretariaat Dupontstraat 27 te
Brussel 3 - Schaarbeek te verzenden, onder hoofding, ofwel : arr.
sekretariaat Volksunie Brussel, of
op n a a m van Frans Adang, arrondissementssekretaris. De berichten
van de bewegings i Wij » zer dienen echter gezonden n a a r Frans
Adang, Ruisbroeksesteenweg 109,
St. Pieters-Leeuw.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
O p 15 februari, e.k. in de Ravenstein, Ninoofsesteenweg 685 te Anderlecht om 15 uur stipt eerste kontaktvergadering in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen in de
gemeenten van de brusselse agglomeratie.
Hierop zijn behalve het arr. bestuur en mandatarissen alle kantonnale gevolmachtigden van de landelijke kantons en alle V.U.-gemeente-

Spanje, begin Costa-Brava
te
LIansa, 1300 km. 20 km. ver over
franse grens, in prachtige verkaveling gratis zwemkom.
machtig
zicht op middellandse zee, te huur
villa, 3 slaapk tel 03-553630 - T
10
Jonge d a m e geboren op 18 mei
1949 vraagt plaats voor onderwijzeres, of als voorlopig vervanger. Diploma van lagere onderwijzeres inet
nederlands taalstelsel.
Neem kontakt op met gewestelijk
sekretariaat, arr.
Dendermonde,
Stuifstraat 7 Appels, tel. 052-24776.

Hootaredakteui
T van Overstraeten
Alle briefwisseling voor
redaktie naar
Rotatyp, Sylv Dupuislaan
110 Brus 7 Tel 23.11.98.
Beheer
Voldersstraat 71 Brussel 1
Tel. (02)125.160
Alle klachten vcxjr niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement 300 fi
Halfjaarlijks 170 fr
Driemaandelijks : 95 ö
Abonnement buitenland
480 fr
Steunabonnement 820 fr
(minim lun)
Losse nummerB 8 fr
Alle stortingen voor het OLad
op postrekening
1711.39,
< Wij » Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw uitg Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20.
Brussel 12.
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bewegi
Buizingen
VASTENAVONDBAL
Zaterdag 13 februari te 20 uur
in de zaal «De Welkom», de Kerkhovestraat 16a, te Buizingen. Tombola ; prachtige prijzen !
AUe kledij toegelaten. Toegang 30
{rank.

Hekelgem - Essene • Teralfene
VIJFDE NACHTBAL
Ons vijfde nachtbal gaat door op
zaterdag '22 februari te 20 uur 30, in
de zaal <t Gildenhuis », Kerkstraat
tt Hekelgem.

Macheien
VOORLICHTINGSAVOND
Woensdag 26 februari 1969 heeft
te Macheien een grote \ oorlichtingsvergadering plaats in verband met
de grendels. Zaal Egmont, Dorpsstraat, om 20 uur. Sprekers : Vik
Anciaux en M Van Haegendoren.

Molenbeel(
VERKIEZINGEN
Hier werd besloten aan de eerst
volgende gemeenteverkiezingen deel
te nemen.
Daarom doet het afdelingsbestuur
een beroep op alle leden en simpatizanten om van nu alle krachten
in deze richting in te spannen, medewerkers, steun enz.; tel. 2.55094.

Vilvoorde
ABONNEMENTENSLAG
Tv\ee afdelingen, nl. Weerde-Eppegem en Macheien staan zeer dicht
bij hun streefnorm. In arrondissementeel verband niiag dit geslaagd
liiken. De drie overige afdelingen
worden voortdurend opgepord. Ook
zij moeten hun streefcijfer behalen.
DATA
Woensdag 26 februari : \'Oorlichtingsvergadering te Macheien;
vrijdag 21 maart : amnestieavond
te Hofstade.
AMNESTIE-AVOND
Samen beleggen V.U. en \N'ere Di
op 21 maart een amnestie-avond te
Hofstade. De voorbereiding omvat
plaktochlen, rondritten per radiowagen, verspreiden van pamfletten.
Nadere gegevens volgen.

Wolvertem en Vilvoorde
SOCIAAL DIENSTBETOON
Daar de heer Peeters Paul, provincieraadslid, met vakantie is van
10 tot 19 februari 1969, zal hij geen
zitdiig houden oj) maandag 17 en
woensdag 19. Hij staat ter beschikkinv op donderdag 20 en vrijdag 21
februari bij hem aan huis, Mechelbaan 6() te Kaj>elle-op-den-Bos vanal 20 uur.

Dienstbetoon
De Facq

OOST-VLAANDEREN
Burst
VU-VROUWENAFDELING
Het gezellig samenzijn van zondag
11-2-2 was volledig geslaagd. Mevrouw Nellie Maes gaf een zeer belangwekkende en gesmaakte voordracht over : « de vrouw door de
eeuwen heen ».
Geurende koffie, koeken en taartjes verhoogden de stemming evenals de tombola. Ieder aanwezige
vlaams-nationale vrouw was tevreden en verlangde reeds naar een
volgende vergadering.
BANNOGALM
Onze afdeling geeft een maandelijks kontaktblad uit : Bannogalm.
\Ve raden al onze leden en simpatizanten ten zeerste aan zich hierop te laten abonneren. Voor de
kleine som van 50 fr. per jaar ontvangt u twaalf n u m m e r s .
Zich wenden tot : Bannogalm,
Prinsdaal 61, Bambrugge.
ZIEKENKAS
Wordt lid van onze Vlaamse Ziekenkas : Flandria, zich wenden tot
d t heer Herman Van Lierde, Holestraat 120, Borsbeke.
Ons lokaal is gevestigd bij de
heer Frans Geerts, Nieuwstraat,
Burst.

Deinze - Petegem - Astene
AKTIE TEGEN DE
GRENDELPROCEDURE
Wij organizeren op woensdag 26
februari a.s. te 20 uur in het gasthof
D'Hulhaege een volksvergadering in
het teken van de grondwetsherziening.
Spreker senator F. Baert.

Denderleeuw
DANSFEEST
Traditiegetrouw geeft de Volksunie haar daverend vastenavondbal
op zaterdag 15 februari 1969 om 21
uur 30 in de feestzaal De Verbroedering, Stationsstraat 18. Orkest
The Medium Band.

Dendermonde
SOCIAAL DIENSTBETOON
APPELS
Elke woensdag van 20 tot 22 uur.
K)lke zaterdag van 13 tot 15 uur.
Op het sekretariaat Stuifstraat 7,
Appels. Tel. 052-24776.
DENDERMONDE
Dagelijks van 17 uur 30 tot 19
uur 30, zaterdags van 9 tot 12 uur
onder toezicht van dr. Decommer,
Ridderstraat, Dendermonde.

GREMBERGEN
Volksvert. dr. Decommer ontvangt elke woensdag en vrijdag van
8 lot 10 uur ten huize, Leuvestraat.

Nederbrakel

Dlksmuide

KOLPORTAGE
Zondag jl. trotseerden 7 leden
van de arr.
kolportageploeg d e
sneeuw. O p onderhalf uur brachten
Nest, Jaak, Norbert, J o , Steven en
de 2 Hugo's uit Kruishoutem 171
nimimers van «c Wij » aan de man.
Proficiat!

ANTIGRENDEL
Onze afdeling richt een bus in
naar de betoging van Oostende op
zondag 2 maart. Wegwijzer : Merkem, Woumen, Diksmuide, Koekelare, Ichtegem, Oostende.
Prijs heen en terug : 40 ir. Inschrij\ingen bij : Leo Devreese
(Diksmuide), Bulcke (Merkem-Woumen), R. Willems (Koekelare) en
M. de Keyser (Ichtegem-Eernegem).

Merelbeke
DE G R I F F O E N
Twintig cm sneeuw, ijle vrieslucht
m a a r met de zon in het hart waren er toch nog 18 trekkers van de
Griffoen opgekomen.
Aansluiting
bij onze sekretaris, De Sutter Julien, Kard. Mercierlaan 1, Melle.
SCHOKAKTIE
In het kader van « geen grendel
op de demokratie » werden alle beschikbare pamfletten gebust. Wie
echter méér vernemen wil over deze schandewet komt zeker
op
woensdag 12 m a a r t naar de voorlichtingsvergadering.
JUBILEUM BAL
De afdeling houdt op zaterdag 22
m a a r t haar jubelbal in de zaal et Re.gi », Hundelgemsesteenweg 7-9.

Oudenaarde
ARR. K A D E R D A G
Alle bestuiusleden wezen op post
op zaterdag 22 februari te 15 uur
in de « P a r m a ».
Op de agenda : 3 sektxevergaderingen waarop ook zullen aanwezig
zijn de hh. J o h a n Laeremans en G.
de Backer, respektievelijk nationaal
ondervoorzitter en hoofd van de
eksterne organizatie; referaat over
de regionale toestanden.
Te 17 uur 30 uiteenzetting door
senator Maurits Van Haegendoren
over de « grendel-grondwet », gevolgd van bespreking; op deze uiteenzetting worden ook alle leden en
abonnees w a r m uitgenodigd.

Ichtegem
ANTIGRENDEL
Een speciale bus zal alle simpatizanten en liefhebbers naar de antigrendelbetoging te Oostende brengen op zondag 2 m a a r t aanst.
Prijs : 40 fr. Inschrijvingen bij M.
De Keyser, Engelstraat 10, Ichtegem.

Jabbeke
NIEUW BESTUURSLID
De heer Julien Bultynck uit Zerkegem heeft aanvaard afdelings\erantwoordelijke te worden voor de
propaganda. Het afdelingsbestuur
dankt hem hiervoor.
Intussen werd de anti-grendelkampanje in de afdeling ingezet en
werden de affiches aangeplakt en
de pamfletteu gebust. T e iïerkegem
werd zelfs met de radiowagen uitgerukt. Alle leden worden verzocht
gedurende de volgende
zondagen
aan deze aktie deel te nemen in de
andere gemeenten van de afdeling.
O p zaterdag 22 febr. gaat d a n in
het « Brouwershof » te J a b b e k e ons
jaarlijks bal door.

Koekelare
S P E C I A L E BUS
Onze leden en lezers kunnen per
bus meegaan naar de antigrendelbetoging te Oo.stende op zondag 2
m a a r t 's namiddags. Inschrijvingen
worden gedaan bij Roger Willems,

St. Amandsberg
FILMVOORSTELLING
V.O.S. nodigt alle leden en simjializauten uit op de filmavond vrijdag 21 februari a.s. om 19 uur 30
in « St. Amand », Antwerpse Steenweg 119.
Piet De Vloed, zal er zijn prachtige kleurenfilm afrollen over de
jongste IJzerbedevaarten en de Amnestiebetoging te Antwerpen.

St. Amandsberg - Oostakker
GEEN GRENDELS
Op 4 februari j.1. richte onze afdeling een volksvergadering in te
St. Amandsberg in het lokaal « St.
Amand » met als spreker volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters
over de « Grendels ».
Voor een nokvolle zaal bewees hij
in kernachtige en duidelijke taal,
ons nogmaals de verderfelijkheid
van de « (jrendels », hierbij hulde
brengende aan senator Baert, die
door de andere partijen, als een
boeman en als een groot gevaar
wordt aanzien in deze kwestie.
Deze
suksesvoUe
vergadering
weidt besloten met een omhaling
voor het jjropagandafonds te Brussel (2500 fr.) en het zingen van een
daverende « Vlaamse Let^uw ».

Kortemark - Oostrozebeke
BAL
Een nieuwe afdeling, met 'n ledige kas, werd opgericlit. Wij nodigen al onze vlaamse vrienden uit
naar het eerste dansfeest vlaamse
vriendenkring « T e n Mandel » op
halfvasten, zaterdag 15 iviaart, te 20
luir in de zaal « Zwarte Leeuw »,
Markt, te Oostrozebeke.
Het bekende orkest « F r a n k
Evers Coimbo » leidt ten dans.
Het moet een sukses worden l

Kortrijk
KADERDAG
Arrondissementele kaderdag op
zondag 22-2-ÉQ -. 's voormiddags
vanaf 10 uur : struktuur van het
arrondissement; administratie van
de partijstruktuur; 's middags middagmaal tegen 80 fr. (dienst inbegrepen); 's namiddags : analyse van
de
laatste
verkiezingsuitslagen;
voorbereiding van de gemeenteverkiezingen. Tot slot spreekt senator
Frans Baert over « Grendels in de
grondwet ? ».
Inschrijven in lokaal 1302, t e Kortrijk (waar de kaderdag plaats
l»eeft) met eventuele opgave van het
middagmaal.

Volksvertegenw.

TERNAT
Op 20 februari a.s. van 20 tot 21
uur bij V. Meert, V.U. lokaal. Keizerstraat 15.
ST. MARTENS-BODEGEM
Op 20 februari a.s van 19 tot 20
uur bij F. De Rijbel, Stationstraat
38.
Afsjjraken kunnen ook gemaakt
door bemiddeling van R. Hellinckx
(tel. 52.26.38).
HALLE
Op 26 februari a s . van 19 uur 30
tot 20 uur 30 in De Sleutel, Markt.
DWORP
Op 26 februari a.s. van 18 tot 19
uur .30 in De Leeuwerik (bij de
kerk).
BUIZINGEN
Op 26 februari a.s. van 19 tot 19
uur 30 in de Welkom.
OPWIJK
Op 27 februari a.s. van 20 tot 21
uur bij F. Berglimans, Ninovestraat.
ASSE
O p 27 februari a.s. van 19 tot 20
uur in het Kummebfiof, steenweg te
Asse.

Erembodegem
BAL
Het bal der Denderstreek op zaterdag 8 maart 1969 te 22 uur zaal
Animo (Denderbrug), voorbehouden
plaatsen bij de bestuurleden en tel.
202.79 — 223.96 — 265.48 (053).
Opbrengst voor de verdere uitgave van « De Knots ».

Gent
V M.O. TENTOONSTELLING
Zaterdag 15 febnuiri en zondag
16 februari doorlopend tentoonstelling over de V.M.O.-wei"king, Korte
Kruisstraat 3, Gent. Opening zaterdag 15-2 om i7 u u i . Zondag 16-2
doorlopend van 10 tot 22 uur. Inkom vrij. (Medegedeeld)

Kruishoutem
DEBAT OVER
GRONDWETSHERZIENING
Vrijdag 14 maart te 20 uur in de
Parochiezaal.
Paneel : J. Verroken (CVP) —
Ghijsbrecht (BSP) — P e d e (PVV)
— senator Frans Baert (VU).

Jette
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Wie zijn steentje wil bijdragen
kan reeds storten op Bank van
Brussel, agentschap 57, Van Bruane nr 186, Jette,

Lokeren
BAL
Zaterdag 15 februari 4de Volksuniebal in de zaal Variétés, te 2é
uur 30. Inkom 50 fr.

WEST-VLAANDEREN
Brugge - Torhout
KADtRDAG
Zaterdag 22 febr. a.s. van 14 tot
18 uur, te Aartrijke in Centrum
« Jonkhove », Torhoutstraat 26.
Uiterst belangrijk voor alle uitgebreide afdelingsbesturen. Deelname
[jer afdeling opgeven tegen 15-2 aan
het arr. sekretariaat (tel. 52710).
DANSFEESTEN
Zaterdag 29 m a a r t a.s. vrijhouden a.u.b. ! Jaarlijks arr. V.U.-dansfeest in het Jagershof te Sint-Andries.
Zaterdag 26 april a.s. 6de vlaams
dansfeest van de Oostkust (atd.
Blankenberge, Heist en Knokke) in
zaal «c Ravelingen » te Heisl, Kerkstraat.
Zaterdag 22 februari a.s. jaarlijks
w interbal in zaal « Brouwershol »,
Dorpsstraat 22, te Jabbeke.
Zaterdag 15 m a a r t a.s. richt de
Vlaamse Klub van Sint-Michiels
haar jaarlijks gezellig samenzijn in,
in de zaal Centrum, Kerkstraat.
SOCIAAL DIENSTBETOON
P. LEYS
Sint-Andries : oi> vrijdag 21 febr.
van 14 tot 16 uur, Manitobalaan 5
Zedelgem : vrijdag 21 febr. van
19 tot 19 uur 45, café Rembrandt,
Torhoutsesteenweg 64.
Torhout : vrijdag 21 febr. van 20
tot 21 uur, Hofatraat 9 (bij P. Vlieghe).

Leffinge
ANTIGRENDEL
Onze afdeling neemt massaal deel
aan de betoging en meeting te Oostende op 2 m a a r t a.s. te 14 uur Het
bestuur zal zorgen voor vervoer. De
bestuursleden stellen zich ter beschikking voor de inschrijvingen.

Menen
LENTEFEEST
Op 5 april geven de afdelingen
Menen en Wevelgem elkaar de vijf
op het fantastisch lentelial der Leiestreek, in de Cortina te Wevelgem,
te 21 iiiu'. Toegang 50 fr.
ADVIESRAAD
Op de jongste r a a d werden verschillende kommissies geslicht met
als opdracht de gemeentelijke problemen te bestuderen; ook de firumciële mobilizatie is gestart Volgende samenkomst op zaterda.g 8
maart Ie 16 uur, in het lokaal.
IDEEENBUS
De bus is aangebracht in het l o kaal. Alle leden en sinipatisanten
kininen hiervan gebruik maken om
algemene suggesties toe te zenden
aan Frans Blanquaert.
TERUG UIT DE MISSIES
De paters Monfred DenoH uit
Guatemala en Guido Dutry uit de
Filippijnen, keerden terug naar hun
gezin en bekenden; het VU-bestuur heet hen oprecht welkom.
ROUWBEKLAG
Met ontsteltenis en diepe versla-

genheid vernemen wij het smartelijk overlijden van mevr. Simonne
Gillens, echtgenote van Maurts Deduynck. De Volksunie-afdeling Menen, biedt bij dit smartelijk ongeval en onherstelbaar verlies, haar
oprechte deelneming aan.

Middeikerke
BAL
Op 22 februari gaat in de Lido
ons jaarlijks afdelingsbal door. Men
houde van nu af aan deze avond
vrij!

Oostende
PROGRAMMA
VOLKSUNIEWEEK
1 m a a r t : 13 uur opening Iwekententoonstelling over Vlaamse Beweging door Arthur De Bruyne, Hotel
Metropole, Kerkstraat, 15 uur jeugdrally van de Vujo.
2 m a a r t : 14 uur betoging tegen
de grendels, met Vujo-groepen. Vertrek Petit-Paris, 15 uur niassameeting tegen de grendels met F r a n s
van der Eist, Wiin Jorissen en Leo
van de Weghe. Vlaguitreiking afdeling Oostende.
3 nxaart : 16-20 uur gratis tombola voor studerenden in d e Boekententoonstelling.
4 m a a r t : sen. prof. Elaut in hotel
Guido : « F^skulaperijen in de politiek B.
5 m a a r t : 20 uur 30 sen. dr. van
Haegendoren over a V.U. en sociale
demokratie ».
6 m a a r t : 15 u u r wafelbak met
Juul Plastiek en liedjes uit de oude
doos voor d e ouden van dagen.
7 m a a i t : 20 uur 30 in « D e
Noordzee » : drs. Maurits Coppieters
over « De rol van de vrouw in d e
Volksunie » (werkgioep vrouwen^.
8 m a a r t : 21 uur slultlngsbal in
Wiener Weinstube
(nabij W i t
Paard).
W I E IS LID VAN DE VU ?
Onze sekretaris m a a k t e de volgende interes-sante statistiek (op een
totaal van meer dan 500 oostendse
leden) :
4,8 t. h. gepensioneerden, 5,9 t. h.
onderwijzend personeel, 9,6 studenten en studentinnen, 16,0 vrije beroepen, 17,3 arbeiders, 22,2 t. h. bedienden, 23,9 t. h. zxmder beroep
(dit is echtgenoten van hoofdleden).
Wie durft beweren dat onze partij geen weerklank vindt bij de arbeiders ?
BESTUUR
Ons afdelingsbestuur werd aangevuld met een afgevaardigde van
de gemeente H a n d z a m e : Luclen
Veile, een lid dat reeds vele jaren
in de partij staat. Hartelijk weikom.
OVERLIJDEN
Tot ons aller ontsteltenis overleed
in de nacht van 7 op 8 februari ons
lid Paul Jeurissen, nadat hij nog
de avond liad doorgegebracht met
V.U.-vrienden. D e begrafenis had
jïlaats in Ekeien en wij bieden aan
de naast-bestaanden onze Innige
deelneming in de rouw.

Oostende • Veume - Diksmuide
AN'^IGRENDELBETOGING
Hiermede doen wij beroep op al
onze leden en lezers om aanwezig
te zijn op de antigrendelbetoging e n
antigrendelmeetlng die plaats vindt
te Oostende (vertrek Petit-Paris) o p
zondag 2 m a a r t 1969 te 14 uur.
Sprekers : Frans van der Eist, W i m
Jorissen en Leo van d e Weghe.

Stene
TEGEN DE G R E N D E L S !
Trots de gladde ijswegen trok een
inikrowagen, gevolgd door een hele
sliert auto's, door de straten van
onze gemeente om te protesteren
tegen de sephmdc ondemokratische
grendels. Wij danken hiermede van
harte al degenen die ons hielpen en
oiize propagandisten werden
ten
zeerste verrast door de spontane
simpatle die de bevolking oj) 9 feliruari onze karavaan
betoond
heeft.

Nieuwpoort
GEEN GRENDELS
.
Onz*
voorUchtings\ergadering
gaat door in de zaal Belfort op vrijdag 28 februari te 20 uur 30. Sprekers : pvov. raadslid Kris L a m b e r t
en prof. J a a k Vandemeulebroucke.
Iedereen is welkom; toegang kosteloos

Wevelgem
GRENDELPROCEDURE
Nu reeds achten wij het nodig n
allen op te roepen tot de grote
volksvergadering in samenwerking
met Lauwe in de zaal a St. Barbara », Vanackerstraat te Wevelgem
op vrijdag 21 februari te 19 uur 30.
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DE EINDEJAARSDAGEN ZIJN VOORBIJ....
HET HELE JAAR IS ECHTER FEEST IN EEN EIGEN WONING....
Een meesterlijke w o n i n g waar U hef wenst
i n haél het vlaamse land.
—

o n t w o r p e n voI?ens u w

persoonlijkheid

—

m e t vooraf juiste berekening en u i t s l u i t i n g van
alle verrassingen

—

standingsvolle en v e r f i j n d e a f w e r k i n g

—

steeds eerste keus van materialen

—

e c h t " S L E U T E L OP DE D E U R "

van 900.000 F af

VERZEKERDE OPBRENGST!!!
—
—
—
—
—
—
—
—

L I

een w o n i n g volgens eisen van 1980 !
meest p r a k t i s c h e i n d e l i n g
dekoratieve h a l l , luxueuse l i v i n g m e t open haard
centrale v e r w a r m i n g - w a r m w a t e r v o o r z i e n i n g - b u i t e n p i l o o t - d e b i e t m e t e r s - push-valve
o n m i d d e l l i j k heet w a t e r - bad in 3 m i n . vol '
Hongaarse p a r k e t , k e r a m i e k , rustieke tegels, marmer
best g e l u i d - , w a r m t e - en v o c h t i z o l a t i e
aluminium - thermopane - rijke afwerking

i / i * e \ / / M r*
BIJGEVOLvs

:

\

V %

JEJL

ALLES OP ZEER G U N S T I G E L I G G I N G E N te
A n t w e r p e n , G e n t , G e n k , Leuven enz...

van 625.000 F af

STEEDS IETS BETERS

Naam

IETS MEER

Adres
Tel privé

\

750

%'&er\ o n d e r h o u d - geen schilderwerk
m a x l m k o m f o r t - hoogste huuropbrengst

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

1

Woonplaats

IETS VOORDELIGER...

- Tel kantoor

wenst inlichtingen en gratis brosiure
1 over gronden voor villabouw
Q
over gronden voor hoogbouw
O
over gronden v. eensgezinsv^rt^ning Q
over veilige geldbeleggingen
O

bij voorkeur gelegen te

WIJ DRAGEN UW ZORGEN! OOK DE FINANCIERING
—

m i n i m u m aan k o n t a n t e n volstaan

2 over het bouwen van
bij voorkeur gelegen te

» ..i

of bezit reeds grorxi, gelegen te ... . . . ..,
3 over de aankoop van een bestaande woning Q

—- voordeligste leningen
—

en ook voor U een b o u w p r e m i e

Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen.

OOK ü KUNT WAT REEDS ZOVELEN KONDEN I

HET HELE JAAR « 1 9 6 9 » EN ALLE VOLGENDE GELUKKIG DANKZIJ EEN REALISATIE VAN
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BRASSER ZIET DE GENERAALS

i|t|

m
De Generaals in de aanval

f
m

P.W. Segers wil aantal franstalige officieren
laten gaan.

op vervroegde

rust

AFDOKKEN
De telefoon rinkelde en direkteur Thomas nam met een ge'
smoorde vloek de hoorn op. « Wat
is het nu weer ? », snauwde hij,
« zal dat gebel niet meer ophouden ? ». De vrouwenstem in de te'
lefoon zei iets onverstaanbaars.
Thomas antwoordde scherp : « ik
kan die man niet ontvangen, zeg
dat ik in een direktiéhespreking
vastzit of iets dergelijks ; je bent
hier al lang genoeg om te weten
hoe je onwelkome klanten kunt
kwijtspelen ».
Hij haakte in en zuchtte. Toen
stond hij op en ging naar de bar'
ka^t, waar hij met een los gebaar
de dekselplaat opende, een glas
•whisky schonk en het in één teug
ledigde. Afwezig tuurde hij door
het brede raam op de wintertuin,
die wit lag en koud. « Vervelend
land *, mompelde hij, « best dat
ü j dra naar zonniger oorden kan
vertrekken en heel die rompslomp
hter naar de duivel wensen ».

Direkteur Thomas was een stC'
vige eindedertiger, die het zich
liet aanzien dat hij van het leven
nam wat er van te nemen was. Hij
liet zich weer in zijn draaibare ze'
tel zakken achter feet prachtige
hureau-ministre en drukte op de
parlofoonknop. « Geef me eens
nummer 270681 door. Miesje ».
Even later rinkelde de telefoon,
maar nu was Thomas één en al
vriendelijkheid.
« Verontschuldig
me dat ik U stoor, mevrouw, maar
wat die zakelijke aangelegenheid
betreft, waarover ü me laatst
sprak... ja daarover gaat het
juist... ik heb er eens over na gedacht en ik denk een uitweg te
hebben gevonden, die fiskaal niet
zo nadelig zal zijn als eerst bleek.
Wat zou U er van denken indien
ifc vanavond even bij ü aanliep,
om de kwestie nog eens door ie
nemen aan de hand van deze nieuwe gegevens ?... Goed zo, ik ben U
veel dank verschuldigd, nee al het

jenoegen is voor mij: Tot uw
dienst, mevrouw, tot vanavond
dan even na zeven uur ».
Hij wou net met een tevreden
gezicht achterover leunen toen de
deur werd opengeduwd en een
spits, boosaardig uitziend manne'
tje rezoluut binnen stapte en zonder verder omhaal rechtover Thomas ging zitten. « Zo scfeelm van
mijn hart, je hadt het zo druk met
je direktiedinges
en je zit af'
spraakjes te maken met dames ».
Tevreden over deze inleiding leunde het mannetje achterover en bekeek Thomas met een triomfantelijke blik. « Zo gemakkelijk laat
ik me niet afschepen, Thomas. Je
zou toch beter moeten weten ; ik
kom mijn aandeel halen in die
obligatiegeschiedenis. Anders ga ik
hier herrie schoppen waarvan je
voor lange tijd ziek zult zijn, in
zijne majesteits gevangenis dan
natuurlijk ».
Thomas slikte even en fluisterde « niet zo luid, Pete, de muren
hebben hier oren. Hoe kon ik nou
weten, dat jij het was ? ». « Je wist
het maar al te goed. Kom op kerel,
waar is dat pakje van 300 ? ».
« 300 ? Ben je gek, we waren toch
overeengekomen voor 100 .' ». Pete
grinnikte schamper : « 300 of de
cel, Thomas, voor minder doe ik

het niet. Het rezultaat overtrof alle verwachtingen en dat mag er
voor de man, die je de zwendel
technisch mogelijk maakte, wel
van af ». Met een ruk zat Thomas
overeind en schreeuwde : « Jij
schurk, jij smerige geldzak, jij... ».
Hij stikte haast, maar dat maakte
geen indruk op Pete. « Wiet zo
luid man, de muren hebben hier
oren, kom afdokken ! ».
Thomas was opgestaan en kwam
dreigend van achter zijn bureau
op Pete toe. « Ik zal afdokken
maar met die hier » zei hij hees en
duwde zijn vuisten onder de neus
van het mannetje. Maar dit liet
zich niet afschrikken en plots grepen beiden mekaar vast. P^^
sloeg met een ongewone kracht,
zodat Thomas met gesmoorde vloeken en kreten op de grond viel.
« Niet zo, kerels, niet zo .' Zo
vecht je toch niet, dat lijkt nergens op », zei de man achteraan in
het vertrek, die daar al die tijd stil
had gezeten. « Kom, we maken er
voor vandaag mee gedaan. Ifc heb
er de pest aan, driemaal naeen dezelfde repetitie te moeten overdoen. We herbeginnen
morgen.
Lala, mijn overjas en
mijn
muts... ».
DR.

