
p u-i \m wel of wé tn 'de omgeReerae 
fflven. In het l ege r - t r ad i t i e . 
S l a grande muet te -doen de fran. 
£ n e topofficieren mondeling en 
^Sfel l ik naar hartelust aan anti* 

S t f o n i de razende woordenvloed 
f s elpen. De minister - de man die 

aditloneel het legerbeleld moet ver. 
antwoorden - blijft stom als een vis ; 
nic hii dan toch eens verklaringen moet 
afleggen, houdt hij zich met een paar 
nietszeggende zinnetjes op de vlakte, 
fn eigenlijk hoeft het ons niet te ver
bazen : het belgisch leger Is altijd al 
een omgekeerde wereld geweest mei 
een meerderheid van vlaamse solda-

' ten en een meerderheid van franstali-
jge officieren. Niet verbazen, wél erge-
fen: sinds de IJzergrachten van 1914-
1918 weten we wat het betekent, een 
anti-vlaamse legerleiding haar gangen 
te laten gaan. 
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OPSTANDIGE KOLONELS 

DE VOORWAARDELIJKE EED VAN 

ONZE FRANSTALIGE GRIEKEN 

Zij mag nog haar gangen gaan. Luite
nant kolonel Weber doet, onder de 
neus van een suffende minister, voort 
zijn verdomde goesting. Nadat hij om-
Ville van een artikel in « Le Soir » op 
de vingers werd getikt, heeft hij op
nieuw een artikel gepleegd en wel in 
het blad van de brusselse rezerve-offi-
cieren « Vigilo n. Hij handhaaft onbe
kommerd zijn schreeuwerig verzet tegen 
iedere poging om in het officierenkorps 
tot normale toestanden te komen. En 
hij drijft het zover, over te gaan tot 
volgend staaltje van verbluffende chan
tage ; « Is het in deze omstandighe
den niet logisch te vrezen, dat de fe-
gering vroeg of laat niet meer zal ver
zekerd zijn van de volledige trouw der 
officieren die geacht worden haar te 
dienen? ». 

Zo staat het er, letterlijk. In « Vigi
lo ». Luitenant-kolonel Weber acht 
zich door zijn eed slechts gebonden aan 
« zijn » vaderland, het Belgique-de-pa-
pa ddt hem en zijn geestesgenoten steeds 
vertroeteld heeft, beloond en beladen 
met de dingen die eigenlijk aan ande
ten toekwamen. Nu die anderen — oh, 
zo langzaam! — ook wel eens aan hun 
trekken zouden kunnen komen, nu een 
schuchter begin is gemaakt met een 
slechts gedeeltelijke rechttrekking van 
de scheve vlaamswaalse verhouding in 
bet leger, zegt Luitenant-kolonel Weber 
•— onder luid handgeklap van de overige 
Grieken in de mess — dat het lieve va
derland op hem niet meer moet reke
nen 

Hij is niet de enige om brutaal zijn 
anti vlaamse mening te zeggen. In ver
band met de eventuele benoeming van 
rranstaligen als bevelhebbers van vlaam
se of gemengde bataljons en brigades 
^gde een hoger officier, natuurlijk in 
net Frans, « dat een paar franstaligen 
die flaminganten in Siegen wel klein 
zullen krijgen ». 

In deze arrogante verklaring toch één 
lichtpunt : « die flaminganten ». Want 
er is niet alleen het luidruchtig frans-
talig offensief, er is daarnaast de diep
gaande en reeds lang durende malaise 
bij de vlaamse militairen. De vlaamsge-
zindheid is er in het vlaams officieren
korps sterk op vooruit gegaan en met 
stijgend ongedud vragen de Vlamingen 
naar een fatsoenlijke kans, naar gelijk
berechtiging. Het leger van vandaag is 
niet meer dat van 1914-1918. Aan de 
franskiljons kan men het zo direkt niet 
merken : indien zij hun kans kregen in 
voor hen geschikte omstandigheden, dan 
zouden ze met plezier zorgen voor een 
heruitgave van het Ijzerdrama. Hun 
mentaliteit is dezelfde gebleven. Maar 
het vlaamse volk is veranderd en de 
vlaamse aanwezigheid in het leger is ver
anderd. 

Het is een hemeltergend schandaal 
dat ministers zoals een P.W. Segers 
nooit tot grondige en billijke hervor
mingen komen omdat zij, zoals ze zelf 
verklaren, rekening willen houden met 
de malaise bij de franstaligen. De fran-
kofone heren mogen niet te hard op de 
zere tenen worden getrapt 1 Alsof er bij 
de vlaamse officieren géén malaise zou 
zijn, alsof die malaise niet duizendmaal 
méér grond en redenen zou hebben dan 
die van de franskiljons, alsof een ge
rechtvaardigde vlaamse malaise per de
finitie minder eerbiedwaardig zou zijn 
dan de ongerechtvaardigde oprispingen 
van de waalse Grieken. 

Dat men ons vandaag nog een ver
houding van 60 t. h. Walen tegenover 
40 t. h. Vlamingen, te bereiken tegen 
het begin van het laatste kwart van deze 
eeuw, durft voorspiegelen als een « op
lossing », is gewoonweg verraad aan 
de vlaamse aanwezigheid in het leger. 

Nu de franskiljons zo openlijk en zo 
tegen alle normen en reglementen in tot 

het offensief zijn overgegaan, is het 
ogenblik gekomen om er met de vuile 
voeten door te gaan. De tijden zijn rijp 
voor afdoende en diepgaande hervor
mingen. De eis naar taalkaders wordt 
steeds luider gesteld, ook door anderen 
dan de « ekslremisten ». 

Maar het is rampzalig dat de sterk
ste koalitie in Vlaanderen — die van 
C.V.P.-ers en socialisten — tegenover 
het frankofoon offensief slechts de aar
zelingen, de handigheidjes, de beloften 
en de krachteloosheid van een P.W. Se
gers weet te stellen. 

MET T.N.T.̂  
Grauwe aswoensdag voor de regering 

na een kortstondig karnaval. Vorige' 
week kon premier Eyskens tevreden 
verklaren dat het opschoot met de 
grondwetsherziening : in de Senaats
kommissie was er eindelijk gestemd 
over de taalgebieden. Het was — tus
sen haakjes gezegd — de voor de Vla
mingen méér dan onbevredigende 
stemming waarbij de randgemeenten 
« in de lucht » bleven hangen. 

Deze week zit alles weer klem. In de 
Kamerkommissie voor de Grondwets
herziening werd gestemd over de waar
de, die moet toegekend worden aan de 
onthoudingen. Reeds in de Senaat had 
deze kwestie moeilijkheden veroor
zaakt en uiteindelijk moest de Senaats-
kcmmissie voor het Reglement er aan 
te pas komen om de interpretatie van 
de regering er door te drukken. De 
Kamerkommissie voor de Grondwets
herziening heeft het anders beslist : ze 
handhaafde het reeds in 1967 door 
Kamer en Senaat aanvaarde standpunt,^ 
dat de onthoudingen meetellen bij de' 
berekening van de twee-derdemeerder
heid. Betekenisvol feit : Van Acker 
stemde mee met de oppozitie; hij werd 
overigens gevolgd door drie leden van 
de meerderheidspartijen... De Kamer
voorzitter houdt er trouwens een eigen 
standpunt op na : bij stemmingen over 
de grondwet zouden onthoudingen 
moeten verboden worden. 

In heel deze procedurekwestie slaat 
de regering een belachelijk en dom fi
guur. Zij moet echter niet jammeren 
en de vinger beschuldigend opsteken 
naar anderen : de moeilijkheden die zt; 
krijgt en het prestigeverlies dat zij 
lijdt heeft ze zelf gezocht door haar on
fraaie maneuvers om Kamer en Senaat 
terug te doen komen op een geldige en 
bindende beslissing die het parlement, 
als konstituante, voor de verkiezingen 
had genomen. In dit verband is al va
leer — en zeer terecht overigens — het 
beeld gebruikt van de scheidsrechter 
die de spelregels wil doen veranderen 
tijdens de wedstrijd. 

We gunnen Eyskens dus van harte 
zijn moeilijkheden en vertragingen. 
Maar het ergert ons ten zeerste dat een 
grondwetswijziging die een «nieuw Bel
gië » heet op het oog te hebben, moet 
geschieden in een dergelijke platvloer
se atmosfeer van dorpspolitieke ma-
neuvertjes en ondemokratische kneep
jes. 

Wat is een « nieuw België » waard, 
dat van meet af aan beladen wordt met 
alle erfzonden, kleinheden, fouten en 
gebreken van een verknoeid verleden 2 

/)Hi^ 

De P.V.V. lonkt... 



fENSIOEM 

Het staat me voor dat tijde/js 
de 'aatste zitting van de vorige 
par lementaire zittijd een kwe 
tie behandeld werd van het in 
aanmerking doen komen van 
« sommige » jaren voor de bere
kening van het pensioen 

Van V.U.-zijde werd een 
amendement ingediend om die 
bepaling op de incivieken toe
passelijk te maken, 
j Het werd verworpen omdat 
de tijd te beperkt was om het 
aldus gewijzigde voorstel nog 
gestemd te krijgen. 

Maar tevens werd door de in
diener van het oorsoronkelijk 
voorstel beloofd dat hij nadien 
qe inhoud van het V.Ü.-amen-
dement opnieuw zou voorbren
gen. 

Hoe zit het met die belofte ? 

D.D.D., Borgerhout 

Gentenaar stond met 110 kg 
verbeterd tot 112,5 kg. Die zelf
de avond heeft hij nog 4 per
soonlijke rekords daaraan toe
gevoegd. Ik geloof dat dit feit 
de moeite loont om aan onze 
nationalisten te laten weten. 

G.V., Roeselare 

worden genomen, is een even
zeer grof als fantastisch verzin
sel. Vlaanderen heeft nog een 
berucht stel verwaande volks
vertegenwoordigers en dito mi
nisters, die ijverige studentjes 
zijn van de verderfelijke brus-
selse politieke leerschool waar 
men het vlaamse volk leert ha
ten en mispriizen. Men kan 
zich in Vlaanderen gerust de 
vraag stellen (en ook in gewe
ten beantwoorden) waar we nu 
zouden staan zonder de V.U.... 

W.D.P., Brussel 18. 

DE SCHEPPING 

V.U.-KAMPIOEN 

Als trouwe lezer van « WIJ » 
volg ik alle weken de sportpa
gina. Telkens lees ik over de 
grote massasporten met hun 
zeer bekende vedetten. 

Mag ik even wijzen op een 
van onze vlaams-nationalisten, 
waarvan ik de prestatie zelf 
heb gezien ? Het gaat namelijk 
over de sport die Reding beoe
tent, het gewichtheffen. De 
voorzitter van onze afdeling 
Roeselare Allewaert Pat r ick 
die in 1967 tweemaal kampioen' 
van beide Vlaanders en twee
maal kampioen van België is 
geweest en die in 1968 voor de 

Toen God de aarde geschapen 
had schiep hij ook de mens. 
Doch Adam was niet tevreden 
alleen op de \yereld en vroeg 
ons Heer ook een Waal te ma
ken. Hij praat te zo lang en zo 
veel tot God er eindelijk in toe
stemde, maar hij waarschuwde 
Adam dat hij het zich zou be
klagen. God nam een weinig 
klei en maakte daarvan een 
Waal en legde hem in de zon te 
drogen. 

Toen Adam een weinig later 
eens ging voelen of de Waal 
reeds droog was, riep die man 
m een waalse koleire «laat mij 
gerust, n.d.d.». Ziet ge wel, zei 
ons Heer, hij is nog niet droog 
en hij vloekt al; ge zult er uw 
leven lang last van hebben. En 
inderdaad, de Vlamingen heb
ben er tot nu toe steeds last 
mede gehad. 

R.B., Torhout. 

DE VERANTWOORDELIJKEN ! 

Ministers en politici van het 
nationaal-traditionele huishou
den hebben sinds jaren de 

o-....^..^ ..il uic 111 .auo voor ae mond vol van kultuurautono-
kampioenschappen forfait heeft mie. Maar verder dan w 
!5!^7_^-° ,.Y^Sens de yerkiezin- kauwstadium zijn ze nog n i l t w -•_ , - - " v,t,^Aj.o VAC v c i i V l t Z i l l -
gen (nachtwerk), heeft dit jaar 
bli.ik gegeven van zijn vastbe
radenheid terug enkele titels te 
veroveren. 

Onze voorzitter heeft op 3 fe-
b r u a n het rekord der beide 
Vlaanders, in het duwen, dat 
sedert 1958 op de naam van een 

geraakt. Begrijpelijk want er 
is ook de brusselse pil die men 
meteen moet doorslikken. Er 
bestaat inderdaad in België 
naast de drie kultuurgemeen-
schappen een «brusselse enti
t e i t» ofte «tweetal ig gebied 
Brussel». Pu re fantazie, maar 

(DIEPVRIESTUNNEUS 
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N A T I O N A L E L O T E R I J 

EEN SUPERHOOG LOT VAM 

TIEN MILJOEN 

4<Je TRANCHE 

I^L 72 MILJOEN fr. 

1 lot vqn 2.000 000 f r. 

1 lo» van 1.000 000 fr. 

2 loten van 500 000 fr. 

6 lolen van 200.000 fr. 

24 loten van 100.000 fr. 

120 lolen van 50.000 fr. 

120 loten van 20.000 fr. 

«00 loten van 10.000 fr. 

too loten van 5 000 fr. 

1.200 loten von 2 000 fr. 

2.400 loten vqn 1.000 fr. 

12 000 lolen van 400 fr, 

60.000 lolen van 400 fr. 

+ SO trooslloten van 20.000 fr. 

Trekltmg op 3 maarl 

HET BIIJET : 200 fr. W^ 
HET TIENDE: 22 Ir. # 0 

spoken horen ook thuis in de 
belgische politiek, zij het dan 
alleen maar om Brussel — wat 
een begr ip! — de zoveelste 
kans te geven onze vlaamse 
randgemeenten (bij vergetel
heid met impliciet in de wet
teksten opgenomen, ha ! ha ! 
ha ! ) te annekseren. Over de 
Voer zal de «luikse gemeen
schap » wel beslissen. De grond
wetsherziening in haar huidige 
formulering wordt alvast een 
vers terkte heruitgave van de 
Hertogmnedal-kapitulatie. Toen 
kregen we in ruil voor de goe
de C y .P.-diensten, de verneder
landsing van het bedrijfsleven 
en de vlaamse scholen in Brus
sel. In konkreto : ongevulde 
kinderhandjes! Nu gaan de 
A -j" ™echt jes andermaal 
door de knieën voor hun brus
selse idolen, die het lot van de 
kultuurgemeenschappen aan 
kapitalistische laarzen vagen 
^n dat is verraad ! Ze zwende
len en grendelen er op los en 
de Vlaamse kleurpers zorgt er 
wel voor dat de verkeerde het 
halen. 

Wie gelooft er in een oppozi-
tie-alhantie P.V.V.-V.U ' G e e n 
enkel zinnig mens. M. Ruys 
trouwens ook niet. En beweren 
j T- i f y.-^- h^^r verantwoor
delijkheid ontvlucht dan wan
neer haar herhaaldelijk gefor
muleerde voorstellen door de 
«-.V.P. met eens in overweging 

AMNESTIE 

Uw artikels over het wets
voorstel voor amnestie in Ka
mer en Senaat (heren Vander 
^Ist en Jorissen) waren nogal 
Kort. Dit wetsontwerp is noch
tans van het allergrootste be
lang voor het merendeels van 
uw voorgangers. 

A.G.C., Koekelberg. 

ABN-AKTIE 

Het was een gelukkige maat
regel vanwege minister Groot
jans toen hij in 1967 een werk
groep installeerde « t e r bevor
dering van het keurig taalge
bru ik» . Welke de vruchten z§n 
die dit initiatief opleverde, we
ten wij vooralsnog niet. 

Wij menen intussen er te mo
gen op wijzen dat er feitelijk 

n het ABN-beleid tussen « taal-
^«^rekjheid » en « taalbe-
schaafdheid ». Ziet men dit over 
het hoofd, dan leidt dat onver
mijdelijk tot verwarr ing in de 
aan te wenden streefmiddelen 
Het eerste ligt in de bevoegd
heid van de taalgeleerde, he t 
andere in deze van de opvoeder 

die langs de school alleen r« . 
de verzorgde s p r e e k v l ^ r d ^ 
heid praktisch kan a a n k w e S " 

Daartoe zou men h o e v ^ ^ " 
breken met de ingewrnSr^ ' 
slordigheid, de diallkTen b h ï 
nen de schoolmuren te o'rS-^ "*" 
Een strenge t a a l d l c S S S 
ons het enige middel om de ̂ ^^* 
dige dialektkwaal te b ^ s t r i i f e 
en een beschaafde S k t ^ 
woonte kans te geven z i c h X 
der de meer ontwikkelden ia tê 
burgeren. '® 

Waardoor werd de kuKus van 
het Frans vóór 1932 zo'n sukses 
m Vlaanderen ? Precies omdat 
sommige scholen (vooral koH^ 
ges en pensionaten) het gebruik 
van het Frans verplicht stelden 
voor de studerenden in alle om° 
standigheden van het schoolle-
yen. Die metode was didaktisch 
ko r rek t ! Volksnationaal was g 
glad verkeerd en zelfs pedago 
gisch te veroordelen wegens do 
invoering van het «s ignum». 

ü.venwei : de gang van zaken 
die met zoveel sukses bekroond 
werd ten gunste van een vreem-
de taal, kan hetzelfde effekt 
uithalen voor de eigen taal nL 
bij de overschakeling van « dial 
l ek t» naar «beschaafd» (zon-
der evenwel onpedagogische 
maatregelen in te roepen) Wil 
menen daarom dat deze loei-
sche gevolgtrekking de talrti-
tische s t ruktuur moet vormen 
van een brede, intensieve ABN-
aktie. 

Mogen wij ons veroorloven in 
dit verband beroep te doen OD 
het goed begrip en de goede wil 
van onze vlaamse leerkrachten 
en vooral van de vlaamse mini-
s ter van nationale opvoeding, 
de heer Vermeylen ? 

Mattray. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in-
noud der gepubliceerde lezers-
brieven Ze behoudt zich net 
recht van keuze en inkorting 
voor Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge-

van de redaktie 

8 en en de-

Brassel, 20 februari 1969,. 
Bet r . : "Vlaams" s tuntelen. 

Mogen we eens even tuee ervarin,q;en van 
zelfc3e ( joernal is t ieke) dag ver te l l en ? 
Deze week waren we aan het werk in een brabants 
stadje, even boven de belgisch-nederlandse grens. 
We interviewden" er gewoonweg langs de s t raa t een 
aantal mensen over de B.T.W. - een tens lo t t e v r i j 
abstrakt onderwerp. De antwoorden die we kre.^en, 
waren doorgaans v lo t en ui tvoer ig , allemaal t rou 
wens in een zeer behoorlijke t a a l zonder een 
Zweempje d ia lek t . Dat goLi de straatveger net zo 
goed a ls de kennelijk-welvarende - de huisvrouw 
en de zakenman. (, 
Enkele uren l a t e r deden we hetzelfde in een ande
re brabantse stad, m îar dan even onder de be l -
gisch-nederlandse grens. Wat de mensen er v e r t e l 
den was opzichzelf niet dommer dan wat we boven 
de grens hadden gehoord. Maar de moeite di^ we 
hadden-om het er uit te krijgen ! Wat een aarze
lingen en een gezoek naar woorden. Wat PPH (sap
pig maar t ens lo t t e arm en ontoereikend) dialekt ! 
Na deze beide ervaringen zaten we ' s avonds voor 
de tv een "humoristisch" program.ma van de :̂ RT tp 
bekijken. Dialekt troef en humor die reeds ^BW 
halve eeuw geleden een parochiezaal had moeten te 
bar z i jn . 
Sn dat is het dan. We komen in Vlaanderen met een 
massa zaken nie t van de grond, omdat we het loden 
gewicht van onze dialekten moeten torsen . Wie de 
berg van een beschaafde en v lo t t e taalbeheersing 
niet weet t e besti jgen, wordt zelden - zelfs op 
andere terre inen - een " t i taan van de g e e s t " . . . • 
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• DE ANTWERPSE UNWERSIIEIT (1) 

droom 
en 
werkelijkheid 
ih schiltz) Het zogenaamd « driepar-

• • olknord» over de verdere uitbouw 
^"fde antwe'pse universiteit heeft heel 
' ' ' ' t beroering verwekt, vermoedelijk 
^ i r dan d l ondertekenaars hebben 

" "T l t e ïw i j hier niet verder uitwijden 
ovff de nogal potsierlijke uitsluiting 
vin de Volksunie bij de besprekingen. 
Wip over demokratie en pluralisme 
enreekt, zou best zijn daden m overeen
stemming brengen met zijn woorden 

Alvorens stelling te nemen over het 
«kkoord zelf is het nutt ig even bondig 
in herinnering te brengen, hoe en waar
om men in de huidige situatie is ge-

'^^Zowat tien jaar geleden begonnen ver
schillende antwerpse verenigingen en 
aktiegroepen te ijveren voor « Universi
teit Antwerpen ». 

Deze aktie, gedragen door een entoe-
ziaste groep vrijwillige medewerkers , 
stond van in den beginne in het teken 
van twee wensen. Het ging om een uni
versiteit, liefst een ri jksuniversiteit 
maar dan van een niet-klassiek tipe. 
Men droomde van een modern eksperi-
ment • een universiteit met een sterke 
pluralistische inslag en een zekere auto-
nomie Bovendien werd er de nadruk op 
gelegd dat deze universiteit , ook wat de 
vakken betreft, toekomst-gericht moest 
zijn in funktie van de antwerpse kom-
merciële en industriële groeipool. Een 
aktiekomitee bundelde tenslotte alle in
spanningen en gaf in zijn samenstelling 
een vrij getrouw beeld van de antwerp
se openbare opinie. 

Wanneer de druk die vanuit de bazis 
loskwam zo sterk werd dat de regeren
de partijen (C.V.P. en B.S.P.) toch iets 
moesten doen, beleefden de Antwerpe
naren een verrassing. 

Zodra de edelmoedige idee der nieuwe 
Universiteit Antwerpen werkeli jkheid 
scheen te worden, t raden sommige poli
tici in aktie die tevoren steeds openlijke 
of verkapte tegenstanders van de idee 
waren geweest. De groepen en de vere-
nigmgen (ook de Volksunie) die zich 
hadden ingezet, werden volkomen te r 
zijde geschoven. Een romp-universiteit 

met enkele vakken werd opgericht en 
onder de hoede gesteld van een beheer-
raad, doorspekt met C.V.P.- en B.S.P.-
figuren (zelfs de P.V.V. werd toen ge
weerd, de V.U. natuurl i jk ook). Daar
naast kregen de reeds vroeger opgerich
t e universitaire fakulteiten St Ignatius 
een wettelijke erkenning. 

Van de oorspronkelijke idee bleef 
vri jwel niets over en men star t te met 
een dubbelzinnige situatie, vermits er 
geen enkel organisch verband ontstond 
tussen de twee universitaire kernen die 
in de Scheldestad aldus tot stand kwa
men. Bovendien werd deze konstruktie 
erfelijk besmet met sterke partijpolitie
ke bindingen. 

De plaats ontbreekt hier om verder in 
te gaan op de gevolgen van deze slechte 
start , op de rol die de persoonlijke ka
rak ter t rekken van de rektoren der twee 
«universiteitjes» gespeeld hebben, op de 
verbeten polemieken die gevoerd wer
den rondom het tema van de « dubbele 
waa ie r» der kandidaturen. 

• DE ANTWERPSE UNIVERSITEIT (2) 

het 
" vertikaal" 
pluralisme 
(h. schiltz) Het is een feit dat he t 

spontane entoeziasme van het begin 
hier in verzandde en de uitbouw van de 
antwerpse universiteit geblokkeerd 
dreigde te geraken door een miniatuur-
schooloorlog in de slechtste traditionele 
termen. De meerderheid van de studen
ten zelf bleef « kontesteren » en de uit
bouw van één universiteit eisen. In de 
antwerse gemeenteraad en in de provin
cieraad verdedigden de V.U.-vertegen-
woordigers eenzelfde standpunt. 

Toen de zaak vrijwel vastgelopen 
scheen, nam de provinciegoeverneur, de 
heer Kinsbergen, het initiatief. Hij 
werk te een kompromisvoorstel uit en 
voerde besprekingen met topverant-
woordelijken v,an de «traditionele» par
tijen. Getracht werd, de V.U bij deze 
besprekingen te betrekken, doch dit 
s tuit te op de weigering van sommige 
traditionelen. 

Op zichzelf bevat dit akkoord een ver
heugend element, nl. dat toch een poging 
werd gedaan om los te geraken uit de 
oude klerikale-antiklerikale denksche-
mas. Hierdoor wordt ongetwijfeld een 

VAN UW VRIENDEN UiT PARIJS 
De Fransen zijn per definitie de 

vrienden van de brusselse en 
Waalse patr iot tards en zelfs van 
sommige waalse « federalisten ». 
Sinds de Gaulle het echter voor 
het zeggen heeft, moeten de heren 
frankofielen meer en meer onder
scheid maken tussen hun « mère 
patrie » en het gaullistisch regi
me, dat niet alleen de demokrat ie 
onder de domper heeft gezet doch 
ook de europese integrat ie regel
matig een hak zet. En dat bij t i jd 
en wijle via de mond van de nieu
we zonnekoning zich in binnen
landse aangelegenheden van an
dere landen mengt, zoals met « vi-
ve Ie Quebec l ibre». Vooral dit 
laatste heeft de belgische patriot
tards kopschuw gemaakt. 

Dit onderscheid maken is na
tuurlijk niet gemakkelijk voor 
hen, die de liefde voor hun twee
de vaderland met de moedermelk 
hebben ingedronken. Vandaag zit
ten ze weeral in een moeilijk par
ket. Speciaal voor de belgische re
gering is de razende roelandwoe
de van de Gaulle tegen de West-
europese Unie zeer vervelend, 
omdat precies België via minister 
van Buitenlandse Zaken Harmei 
mede aan de bazis ligt van de 
W.E.U.-rennaissance. Het was toch 
minister Harmei die « ontdekte » 
dat de W.E.U. niet alleen militai
re doch ook ekonomische, kultu-
rele en financiële ambities had, 
toen deze klub van zeven werd 
opgericht. De Gaulle is er niet he
lemaal naast wanneer hij er zijn 
vijf E.E.G.-partners van verdenkt , 
Engeland in Euromarkt te willen 
binnenloodsen via de W.E.U.-ach-
terdeur, waar hil sinds jaren Al
bion aan de E.E.G.-voordeur in de 
kou laat staan. 

De eis van de GauUe dat de Be-
neluxlanden, Italië en West-
Duitsland Frankr i jk hun veront
schuldigingen moeten aanbieden 
en de belgische W.E.U.-sekretaris-
generaal Iwein d'Eeckhoutte de 
laan moeten uitsturen, heeft te 
Brussel verbijstering verwekt. 

Harmei heeft moeilijk een pas
sende kommentaar kunnen vinden; 
ons ministerie van Buitenlandse 
maak t er zich «pla tonisch» 

De nieuwe ringlaan rond Brussel 

evolutie in de goede zin mogelijk ge
maakt . Anderzijds bevat het akkoord 
een gevaarlijk voorbehoud, nl. de er
kenning van het principiële recht van 
de beide universitaire kernen om hun 
kandidaturen volledig uit te bouwen. 

Teoretisch kan dit principe op zich 
zelf niet betwist worden. Het geven van 
onderwijs is vrij en wordt door de 
grondwet gewaarborgd. Maar in de kon-
krete maatschappelijke situatie is de 
opname van dit beginsel in verband met 
de antwerpse universiteit gevaarlijk. 
Men mag inderdaad stellen dat ten eer
ste rijkinstellingen voor hoger onder- ^ 
wijs voldoende waarborgen moeten bie
den opdat studenten van verschillende 
levensbeschouwelijke richting er zonder 
bezwaar zouden kunnen studeren, en ten 
tweede dat de inplanting van universi
tei ten zou geschieden op zulke wijze da t , 
geen onverantwoorde dubbele lasten 
voor de gemeenschap zouden ontstaan. 

Het is duidelijk dat een herhaling op 
universitair vlak van het onverantwoor
de opbod tussen het officiële en he t 
vrije onderwijsnet door de gemeenschap 
niet kan aanvaard én gefinancierd wor
den. Bovendien is het in stand houden 
van een principiële tegenstelling, tussen 
rijksonderwijs en konfessioneel geïn
spireerd onderwijs ongezond, zeker in
dien deze tegenstelling wordt doorge
trokken tot op het politieke vlak zoals 
dit tot dusver steeds geschiedde. 

Het tweede grote bezwaar tegen he t 
antwerpse akkoord is dan ook, dat h e t 
de partijpolitieke klassering opnieuw 
dreigt te koppelen aan levensbeschouwe
lijke klasseringen. Dit is kennelijk m 
tegenstrijd met de algemeen als noodza
kelijk aangevoelde strekking tot dekon-
fessionalizatie van de partijpolitiek, u e 
vorm en de samenstelling van het öe-
heerlichaam van de nieuwe antwerpse 

(vervolg op blz. 4.) 

dewijn, een tegenbezoek feitelijk, 
nadat prezident Moboetoe vorig 
jaar de privé-gast was van de bel
gische koning. Daags voor het 
ver t rek van de prins kwam het 
bericht door, dat minister Bombo-
ko uit Parijs naar Kinsjasja was 
teruggekeerd met het vooruit
zicht van een bezoek van de Gaul
le aan Moboetoe-Kongo. 

De betrekkingen tussen België 
en Kongo zijn hun dieptepunt te 

beroepsHALVE 
bekeken 

van af. Het is voor Harmei 
een nieuwe tegenvaller, nadat 
zijn plannen voor verstandhou
ding met Oost-Europa schipbreuk 
leden door de russische interven
t ie in Tsjecho-Slovakije. Voor de 
tweede keer in korte tijd wordt 
de belgische buitenlandse politiek 
herleid tot haar werkelijke bete
kenis, die op wereldvlak onbe
staande is en op europees vlak ge
ring. Dit te bekennen is voor Har
mei en al wat hij vertegenwoor
digt quasi onmogelijk. 

BUSINESS-SCOUT 
De reis van prins Albert, ver

gezeld door minister Fayat , naar 
Kongo, heet de voorbode te zijn 
van het bezoek van koning Bou-

boven, maar lang niet alles is ge
regeld. Te Brussel is men geruime 
tijd voorzichtig geweest, maar nu 
blijken toch vooral zakelijke be
langen de doorslag te hebben ge
geven, om prins Albert als ver
kenner voorop te sturen. Nu de 
betrekkingen tussen Frankr i jk en 
Kongo eveneens verbeterd zijn 
(na de mislukte poging van Mo
boetoe een soort tweede ekono
mische integratie tussen frans-
sprekende centraal-afrikaanse sta
ten tot stand t e brengen, wat het 
ongenoegen van de GauUe op
wekte) en de mogelijkheid be
stond dat Frankri jk een nieuwe 
kans zou krijgen om België zoniet 
af te lossen dan toch in belang
rijke sektoren te vervangen, zette 
men te Brussel het sein op groen. 

Dit is ook het gevolg van de kon-
kurrent ie van bepaalde landen, 
waaronder Japan en Israel, die de 
belgische primauteit op de kongo-
lese mark t beginnen te bedreigen. 

Achter de prinselijke en s traks 
koninklijke fagade gaat keiharde 
business schuil. Als gemeenschap 
hebben we er feitelijk niet zoveel 
aan, tenzij als betalende partij : 
de belgische belastingbetaler dokt 
het grootste gedeelte af voor de 
aanzienlijke technische en finan
ciële bijstand aan Kongo, waar
van alleen een kleine minderheid 
— namelijk de op Kongo gekon-
centreerde belgische zakenwereld 
— profiteert. De zakelijke belan
gen van de belgische dinastie zeil 
in Kongo spelen daarin wellicht 
eveneens een rol... 

GEWAARBORGD INKOMEN 

Met het wetsvoorstel De Paepe 
om aan de behoeftigen een mini
mum van inkomen te waarborgen, 
heeft de regering een eerste doch 
zeer bescheiden stap gezet in de 
richting van een sociale dienst. 
Het voorziene krediet is echter 
zeer gering vergeleken met de be
hoeften, terwijl het behoud van 
het beruchte onderzoek naar de 
bestaansmiddelen en het toever
trouwen van deze nieuwe sektor 
aan de veel te sterk gecentrah-
zeerde pensioendienst, het initia
tief nog meer uitholt. Dat er on
der de betrokken bevolkingsgroep 
zeer veel gewezen zelfstandigen 
zijn, toont eens te meer aan dat 
de zogenaamde sociale gehjkheid 
waarmee o.a. de CNP. regelmatig 
ui tpakt als belofte, ook met he t 
wetsontwerp De Paepe nog altijd 
een ver droombeeld is. 



( vervolg van biz. 3 ) 
universiteit moeten dan ook van die 
aard zijn, dat de identifikatie van par
tijpolitiek en levensbeschouwing door
broken wordt. 

Ten derde moeten het akademisch 
personeel (professoren, assistenten enz ) 
en de studenten in dit lichaam behoor
lijk vertegenwoordigd zijn. 

Tenslotte mag de verdere uitbouw 
niet afhankelijk gemaakt worden van 
de intenties van het wisselend politiek 
gezag (d.i. de minister) . 

De ervaring zal ons moeten leren of 
het antwerps akkoord in de prakti jk 
zal leiden tot een rezultaat dat méér 
beantwoordt aan de intenties van de 
oorspronkelijke propagandisten van de 
Universiteit Antwerpen. 

^}^ zal vanwege de partijpolitici een 
grote zelfbeheersing vragen ! 

ATEA-ANTWERPEK BEDREIGD (1) 

de mattia 
van de 
overhevelingen 

(ACO) Na een week van tegenstrijdi
ge berichten en soms sterke emoties ziet 
de zaak van het antwerpse elektrotech
nisch en elektronisch bedrijf ATEA er 
als volgt uit : 

Volgens de versie verstrekt door de 
hoogste direktie, bestaat er geen gevaar 
dat produkties of produktielijnen, die 
tot nu nog toe in de antwerpse fabriek 
gevestigd waren, overgebracht worden 
^^^ïr^^i ^^^?^ vroeger opgerichte klei
ne ATEA-bedrijf te Paturages. 

Er is echter wel een uitbreiding voor
zien van die waalse nederzetting. Voor
heen werkte daar 70 man. Sedert ander-
h a J t j a a r bereidt men de expansie van 
dit bedrijf voor. De bedoeling zou zijn 
arbeidsgelegenheid te scheppen voor...' 
ja, voor hoeveel mensen eigenlijk ' Èi> 
werden verscheidene cijfers genoemd. 
Men sprak b.v. over 300 man. Er werd 
oók gezegd dat het slechts een nieuwe 
mvestering van 25 miljoen fr. betrof ( ' ) 

-o t zover een kleine rekapitulatie van 
Y^if'^j?^^,^ ^^" berichtgeving door de 
Ail!.A-direktie verstrekt werd, nadat in 
smdikale en vlaamsnationale kringen 
beroering was ontstaan omdat men 
vreesde dat de uitverkoop van ATEA-
Antwerpen werd voorbereid. 

We zijn over het verloop van de ge-
f ÏÏ^^T'ÏÏ^^^" uiteindelijk zeer teleurge

steld. Welke waarde moet men hechten 
aan geruststellende verklaringen van 
zekere bedrijfsleiders? Ze staan altijd 
klaar om bij hoog en bij laag te zweren 
dat de werkgelegenheid in een in Vlaan
deren gevestigd bedrijf niet zal lijden 
onder nieuwe initiatieven in Wallonië 

Waarom moet het ATEA-bedrijf t e 
l^aturages eigenlijk worden uitgebreid ? 
Waarom kan die uitbreiding niet in het 
antwerpse bedrijf plaats hebben ? 

De regering en andere belgische uni
taire krachten zetten een echte maffia 
in beweging om industriëlen die het 
oorspronkelijk zelf niet wensten, be-
° " j v e n te doen oprichten of te doen 
uitbreiden in Wallonië, waar de vesti
gingsvoorwaarden veel ongunstiger lig-
^^'5.'^l'^,^P ^^^^ ^o'ies in Vlaanderen. 

We hebben een speciale reden waarom 
we ons door de direktie van ATEA niet 
laten sussen. De eerste berichten over 
een zeer grote uitbreiding van ATEA te 
i^aturages — wel degelijk ten koste van 
het antwerps bedrijf! — werden ver
spreid door een socialistische krant die 
het dossier goed moet kennen, « Le Peu-
ple ». 

Als men weet dat de nieuwe minister 
van ekonomische zaken, Leburton, een 
beheerder van vermelde krant is, ligt 
het voor de hand uit welk gezaghebben
de bron de voor Antwerpen onheilspel
lende berichten geput werden. 

ATEA-ANTWERPEN BEDREIGD (2) 

(ACO) Voor ons is de ATEA-zaak niet 
afgehandeld. We verwachten ons recht
uit gezegd, aan het ergste. 

Er is in België een groot offensief in
gezet tegen de industriële expansie van 
Vlaanderen Er worden ongehoorde 
machtsmiddelen aangewend om het^^nl 
bedrijf na het andere weg te halen uit 
Vlaanderen en in te planten in Wallonië. 

In de eerste faze van de politiek van 

roof en plundering ten nadele van het 
Vlaams bedrijfsleven worden de sindi-
kale krachten gepaaid met geruststel
lende woorden, die als enig doel hebben 
de Vlaamse verweerakt ie te ontzenuwen. 
Achter de schermen wordt het onder-
™13ningswerk onverdroten voortgezet 

B I J de verdediging van Vlaanderen's 
nog veel te zwakke industriële struk-
tuur, kunnen we slechts in beperkte 
mate rekenen op de leidende standen in 
industrie en financie. In die sociologi
sche groep vinden we in Vlaanderen 
nog zoveel volksvreemden, franskiljons 
en kapitalistische opportunisten, dat we 
langs die kant niet veel steun ondervin
den om het erfgoed van ons volk te ver
dedigen tegen de demontage. 

In andere landen vindt men zelfs bij 
kapitalisten en bankiers, soms nog een 
yolksnationale refleks. De vrienden van 
het Vlaams Ekonomisch Verbond zullen 
ons niet tegenspreken als we schrijven 
u j ??i Vlaanderen de volksverbonden 
bedrijfsleiders niet talrijk genoeg zijn, 
en dat hun invloed onvoldoende is aan 
de misterieuze kapitalistische top waar 
de grote beslissingen vallen. 

De vakbonden staan ui teraard dichter 
bij de bazis van de gemeenschap. Als 
men aan vlaamse mensen op een al te 
opvallende wijze hun brood ontneemt of 
ze al te ostentatief op s t raat gooit, kan 
de sindikale leiding niet passief blijven. 
Maar de unitaire s t ruktuur van de bel
gische vakbeweging en de te zwakke 
Vlaamse refleks bij zekere centrale lei
ders werken remmend op de verdedi
ging van de welvaart van de vlaamse 
arbeiders. 

_ Dat zij hier gezegd met alle waarde
r ing voor vakbondleiders die wél oog 
hebben voor en begaan zijn met het 
drama dat zich begint af te tekenen : de 
wurging van de moderne vlaamse volks-

Beseffen de meeste Vlamingen zélf 
wel reeds voldoende dat deze regering 
aan Wallonië een voorkeursbehandeling 
voorbehoudt waarvan de gevolgen noe 
jaren zullen wegen op dit land ? 

Er was m Vlaanderen op zeker ogen
blik een industriële expansie op gang 
gekomen waarvoor we niet blind zijn 
en waarover we ons verheugden — 
maar die tans doelmatig wordt gesabo
teerd en te niet gedaan door een anti-
vlaamse samenzwering. 

We verwachten van de vlaamse mini
sters voortaan iets anders dan alleen 
redevoeringen en geluidsgolven in he t 
Ijle... 

» m tmim imimmm m 

verdeling 
tans nadelig 
voor Vlaanderen 

(red) De grondwetskommissie van de 
^rtTiffi ao^S* / ! ?^ ^^^'^ gehouden met 
art ikel 49 dat de samenstelling van de 
kamer regelt : het aantal volksvertegen
woordigers en de wijze van verdeling 

ALLEEN MAAR CIJFERS? 
Mmtster Vmnckx heeft deze week in de Senaat zonder omwegen sezesd da, 

er mnarnnest^e geen sprake kan zijn. Zijn hele uiteenzettinTTfirvlfmtJ 
Z^:tlZot\ZT''''^'''''ï' '' onr^aarachtighe^d, l . r . L T / j / ^ : 
Tnhet bel I t , " " ' ' " kwarteeuw nog altijd de hc^^fdelementen zijn 
m het beleid ten overstaan van wat dan toch door anderen dan ons « de recht 
spraak van negerkoningen » werd genoemd. 

,erh^Jj .""^'"T'^'""''' ' " ' ' " '''"''''' "^'"^"^^"^ '«««^ de waarheid heeft haar 
rechten : onze deernis met Vranckx en.zijn redevoering was groter dan onze toch 

Zlf;""è%-^'Y"'""''''S'"ê- ^ « " ^^» -•-'« een deLiswMendeTschouwspel 
voorsele,, dan dat van een intellektueel, een niet onverstandig en bifkZan 

dZn ? , T ' " ' " ' " ' ' " ""'"'''''' ^'^ ^ ' > ^•'elsprekendheid'en zijnbl Ten 
t Z l r l ' " " "' verdediging der Grote Vaderlandse Taboes en LeZ 
gens? Kan men ztch een meelijwekkender situatie voorstellen dan deZne waarin 
de socialist Vranckx zich heeft moeten begeven ? ^ 

Beschamend pleidooi voor een slechte zaak, verbijsterende uiteenzettin<r die 
ver beneden de intellektuele kapaciteit van de minisL ligt " ' ' ' " " ^ ' " ' " ^ '''' 

is S\TlZLZ W "Tr"' ""* ''"'' '''^' "̂ '''' ''^ '̂"̂  «"-̂  ^̂ '̂ «'̂  fier 
ieZviaanZTn^ ^ ^ ' " " " " ' " ''''• "-^"S^" " ^'' '̂̂ ^ ̂ ^ amnestie-ak-

tezoI,eSuwL^ ' on"oor^.«ard.Z./A . doel zou gericht zijn, dat amnes-
ie TnVlaanZ ';°°'"'\'d'^digers en folteraars. Leugen is het dat de repres-

1 I L f " ' " " niet anti-Vlaams zou zijn geweest. Leugen is het dat de amnes-
TastterErTÏ:''TV'- ' "^ ^^"^^<^-^echtelijke fepressiegevallen ^rZg 
vastzitten. Er is al honderdduizenden keren gezegd en herhaald seworden dof 

lZt7af::d7:''r: '"''''' ^ - " - ' - ' ^ ^^^ ver:tZ!7a7i2rtl weet en dat er dus ook rekening moet worden mee gehouden hoe de « neserkn 

TStL o t Ï Ï t l r r '-''''- ' ' - ' - - " %emeenrecMef^: ^Z^ 
Jf\nister Vranckx heeft cijfers genoemd, het aantal politieke gevangenen het 

aantal gefuziljeerden en de in de gas^vens verdwenen Joden. Ho!vZch kkelifk 
het tn sommige oren ook moge klinken : zelfs deze vreselijke cijfers ün leugens 
In al hun naaktheid blijven zij leugens om twee redenen. Ten ersteZZeeu 

fThl n T ^ / ^ ^ ' " ^ ' " ' " ^ " " hloedtol betaald aan de oorlog daZTeZ-é en 
toch heeft hen dat niet belet, amnestie te verlenen. Ten tweede (mZ dntZl^ 

r r r/r.lt:r2^ - ̂ '̂  ̂ -̂  -^-'^''^^''^ ̂ ^^^ ̂ ^-" /r:t;L:: 
Zndem ZuZl ^r '"'"'' ""^^" '"'^' ̂ '̂  ^' °^'^""'g - « d^ verschrikkin. 
gen, de 242 gefuziljeerden van na 1944? Waar vinden wij het nog. altiid niet be 

iZarTnTenwThrZ 7 " " " " f ' °"'^^ '' '̂ ^^"^"^ ^" tijd2 ttZ^li^ 
mendeZoel 7n'.t ''''V" ' """" '^ ' " '"'' ^°°' ^^" '"'"^ weerstandes noe-
menae groep m zijn wieg werd vermoord ? 
tegeZ!irlZlZZZ' '/'T'''''''''^ ' ' ^^" ^^^^^-ehtigheid te stellen, doden 
aüeZZ/ '/^J '" ''Senover gefolterden. Om dan onder de som van 
fe ellende een streep te trekken en triomferend te zeggen : zie ie wel ZZnze" 

kZkentt ' S o t t ï f l T - "''. '''^' ''''' ''' ^ • « ^ ^ * ' - ^^' sciaZroodo^de 
kaken dat dit onterend spel met de dood nog altijd gespeeld wordt en dat tien-
tallen onbewogen senatoren het zonder meer bijwonen. Dat er Jn kreet ollZat 
ook ui de kleurpolitieke rangen om te schreeZwen : nu is het'gZeg ^ ' ' 

bloedhon'dTn^ '°''^'^^^ '^^^es niet dat Vranckx een bloedhond is. Een 
bloedhond kan men verachten en desr^ods bestrijden. Maar niet beklagen! 

dia Genes. 

der zetels over de arrondissementen 
Deze verdeling geschiedt op baris S 
het bevolkingscijfer, respektievelijk 
van het Rijk en van de arrondissemen-

.Seder t lang wordt er van vlaamse 
zijde op gewezen dat alleen^de bivol! 
king van belgische nationaliteit in aan 
" lerk ing zou mogen genomen worden 
Reeds m 1939 werd hieraan op het kon" 
gres van het Davidsfonds aandacht b l 
steed en in 1956 gaf he t Davidsfond^ 
een brochure uit van de hand van w S 
J e . Clottens : «Invloed van de vreemdp-

volksvertegenwoordigers», waarin be-
wezen werd dat hierdoor he t waa l s t 
landsgedeelte bevoordeligd en h i t 
Vlaamse landsgedeelte benadeeld wordt: 

Dit is tans nog meer dan vroeger he t 
^eval zoals blijkt uit volgende recente 
S f f ^ °"^^^^?'^ ^^" het statistiek Jaar -boek van 1968. 

1 ^S 31-12-1967 verbleven in he t neder-
9̂̂ 0 i^^ ' '^®!!"^^ ^"-^01 vreemdelingen 

+ ! 'o h "^u- ^^. bevolking); in het franse 
a i 4 %\^'-^^ ^^^-^R vreemdelingen 
/iQQ J V ' • ' " , Brussel-hoofdstad 148.66S 
\A J^'' ' " ^^^ ^"^tse taalgebied 3.966 (b,o % ) . 

EEN BILLIJKER ZETELVERDELING (2) 

onthouding 
(red.) Deze cijfers en vooral het per-

^ f S f w^^ welsprekend genoeg op 
zichzelf Het gevolg is natuurl i jk d a t 
op grond van de aanwezigheid van deze 
vreemdelmgen die zelf geen kiesrecht 
bezitten, de verdeling der zetels scheef 
getrokken wordt en er heel wa t minder 
s temmen nodig zijn om gekozen te wor
den m de arrondissementen waar veel 
vreemdelingen wonen. Wij stellen dan 
ook vast dat bij de jongste verkiezingen 
de kiesdelers hiervan de invloed onder
gaan. In het arrondissement Charleroi 
bv. IS de kiesdeler 20.985. In het arrondis
sement St Niklaas is de kiesdeler echter 
iJ.-Jb^. In dit laatste, vlaamse arrondis
sement heeft men dus bijna 7.000 stem
men of kiezers meer nodig per zetel dan 
m het waalse arrondissement. Dit zijn 
twee uiterste gevallen, maar die ken
schetsend zijn. 

Volksvertegenwoordiger Van der Eist 
heeft dan ook in de kamerkommissie 
voorgesteld als bazis voor de verdeling 
der zetels de bevolking van belgische 
nationaliteit te nemen. Zijn voorstel 
werd verworpen, mede door de vlaamse 
volksvertegenwoordigers der traditione
le partijen. 

De heer J a n Verroken onthield zich 
bij de s t emming! De heren Van Acker, 
Boel, Chabert, De Grijse, De Weerdt, 
Durinck, Lindemans, Meyers en Van 
Eynde stemden tegen. Alleen de V.U.-
volksvertegenwoordigers Schiltz en Van 
der Eist stemden voor. Wat zei de voor
zitter van de vlaamse C.V.P-vleugel, 
senator Vandekerckhove ook weer ? Dat 
zich Mithouden een lafheW is. . . 



nazifn 
ZIJN OPLOSSING 

In een lang vraaggesprek met 
de «Gazet van Antwerpen» 
zette Louis Major zijn plannen 
uiteen voor de bestrijding van 
de werkloosheid. Heel veel 
plannen heeft hij overigens 
ijiet : buiten een aantal teore-
tische beschouwingen wist hij 
alleen te vertellen dat er geen 
vreemde arbeidskrachten meer 
zouden worden aangeworven. 

Voor het tragisch probleem 
van de werkloosheid bij de jon
geren had hij een « oplossing » : 
de jongere werkzoekenden zul
len de gelegenheid krijgen om 
binnen de drie maand na het 
verlaten van de school naar het 
leger te gaan. 

Dit is dan de «oplossing» 
van een socialistisch minister : 
steek de jongeren in een mili
tair plunje en niemand zal he t 
hen nog kunnen aanzien dat 
het werklozen zijn. 

De wilde kapitalisten uit de 
vorige eeuw hadden die « oplos
sing » ook al gevonden : de 
armen, de berooiden en de 
werkzoekenden kwamen bij 
voorkeur in aanmerking om 
het vaderland te verdedigen. 

DE ZWARTE VLOEDGOLF 
De « Libre Belgique » heeft 

sinds enkele weken een nieuw 
scheldwoord ontdekt : ze noemt 
de V.U.-parlementairen stelsel
matig « la marée noire ». 

Wij beschouwen het zowat als 
een eretitel. Want de «L ib re» 
heeft de scheldterm in hoofd
zaak ontdekt, omdat de initia
t ieven van onze parlementsle
den de jongste weken zo mas
saal als een vloedgolf kwamen 
opzetten. Het brussels blad be
vestigde het trouwens verleden 
woensdag door te schrijven 
« dat de zwarte vloedgolf nooit 
een gelegenheid tot bezoedeling 

laat voorbijgaan ». 
Is er een mooier brevet voor 

onze verkozenen dan deze zer
pe opmerking «da t zij nooit 
een gelegenheid laten voorbij
gaan » ? 

BINNEN DE VIJF JAAR... 
De regering is voor de dag 

gekomen met een wetsontwerp 
dat de V.U.B, en Leuven-Frans 
moet machtigen, onder staats
waarborg een lening aan te 
gaan van zowat dr iekwart mil
jard voor de aankoop en de aan
passing van gronden. De V.U.B, 
heeft deze centen nodig voor 
het et terbeeks oefenplein en 
Leuven-Frans voor de terreinen 
van Ottignies. 

Aan de lening is de voor
waarde verbonden dat er « bin
nen de vijf jaar » moet begon
nen worden met de werken. 
Over een voltooiingstermijn is 
er nergens sprake. 

Het betekent dus dat Leuven-
Frans zo ongeveer rond 1975 
ergens een eerste steen te Otti
gnies moet gelegd hebben en 
voorts rustig een zee van tijd 
heeft om in het kwarteeuw dat 
daarop volgt te helpen bij het 

DE HERNIEUWING AANPAKKEN! 
Ook deze week is er weer een flinke stap vooruit gezet in de 

abonnementenslag. Het tempo ligt nog behoorlijk hoog, vooral 
wat betreft nieuwe abonnementen. Zoals ieder jaar echter 
blijkt, dat de arrondissementen en afdelingen te weinig aan
dacht besteden aan de hernieuwingen. We willen dan ook voor 
de volgende dagen en weken het parool geven: werkt stelsel
matig de te hernieuwen abonnementen af! Dat is een terrein, 
waar de resultaten als het ware voor het rapen liggen en waar de 
cijfers van de hele abonnementenslag met een ruk kunnen wor
den opgedreven. 

gegroeid : Borgerhout, Erps-
Kwerps, Geel, Menen, Niel, Nino-
ve, Oostende, Roeselare, Ronse, St 
Katelijne-Waver, St Niklaas, Veur-
ne, Vichte en Zwijndrecht. 

Bij de groep zeer goede afdelin
gen horen thuis : Antwerpen. 
Beerse, Beveren-Waas, Bree, Diks-
muide. Duffel, Genk, Gent, Gent
brugge, Geraardsbergen, Herzele, 
Hoboken, Izegem, Kapelle-op-den-
Bos, Kessel-Lo, Mortsel, Neeroete-
ren, Nijlen, Oudenaarde, St 

DE ABONNEMENTENSLAG 
Vorige week hebben we vooral 

aandacht besteed aan de rezulta-
ten van de individuele propagan
disten. Deze week willen we de 
afdelingen eens in de kijker zet
ten. Volgende week brengen we 
dan weer eens de rezultaten en de 
volgorde van de arrondissemen
ten. 

De groep van de schitterende 
afdelingen is de jongste tijd flink 

Amandsberg, St Kruis, St Michiels, 
Weerde en Zedelgem. 

Blijft dan nog de groep van de 
goede afdelingen te vermelden : 
Aalst, Assebroek, Beveren-Waas, 
Broeckem, Brugge. Buggenhout, 
Deerlijk, Denderleeuw, Dender, 
windeke, De Pinie, Dessel, Dil-
beek, Edegem, Ekeren, Hasselt, 
Heist-op-den-Berg, Hekelgem, He-
rentals, Heverlee, Hoevenen, 
Kalmthout, Kapellen, Konings-
hooikt. Kortrijk, Kraai nem, Krui-
beke, Machelen, Malderen, Meche-
len, Merksem, Nieuwerkerken-
Aalst, Nieuwerkerken - Waas, 
Nieuwpoort, Ooigem, Schoten, Sf 
.A.ndries, St Gillis..Waas, St Kwin-
lens-Lennik, St Maria-Horebeke, 
Stekene, Stene, Tielt, Turnhout, 
Vrasene, Wemmei, Wijnegem, 
Wommelgem, Wortegem en Za-
veniem. 

GEEN GRENDELS 
In het lange memorandum dat onlangs door de 

Vlaamse Volksbeweging gewijd werd aan de grondwets
herziening, staan enkele hartige dingen over het verband 
tussen de kulturele autonomie en de grendels : 

« Er dient opgemerkt te worden dat de kultuurauto-
nomie aan de waalse landgenoten niets ontneemt, doch 
integendeel de bazis legt voor de ook door hen zo drin
gend gevorderde autonomie. De in het regeringsontwerp 
voorgestelde grendelprocedures dienen dan ook ge
schrapt te worden. Ze hebben niets te maken met de 
kultmirautonomie. Zij kunnen echter wél de sanering 
van de toestanden en de groei naar nieuwe strukturen 
ontredderen ». 

De « iinl » die de vlaamse C.V.P. en B.S.P. ons willen 
opdringen — kulturele autonomie tegen grendels — is 
zelfs geen koehandel : het is eenvoudigweg diefstal! 

bestendigen van de fatale drie
hoek en het verwezenlijken 
van «Ie tres grand Bruxelles 
de l 'avenir». 

B.T.W. EEN JAAR 
UITGESTELD ? 

Er is heel wat geharrewar 
rond het feit dat er volgende 
week donderdag op een verga
dering van de regering met de 
top der regeringspartijen zou 
kunnen besloten worden, het 
invoeren van de B.T.W. een 
jaar te verdagen. Onmiddellijk 
nadat Belga dit bericht de we
reld had ingestuurd, werd het 
gelogenstraft. 

Het spreekwoord dat er geen 
rook is zonder vuur, geldt ech
ter zeker in deze zaak. Er wor
den momenteel onbetwistbaar 
pogingen ondernomen om het 
invoeren van de B.T.W. op de 
een of andere wijze af te rem
men. Het zijn vooral de socia
listen, die daarop aandringen. 

De vaagheid van de rege-
ringsplannen, het algemeen 
vermoedert dat de-regering het 
invoeren van de B.T.W. wil ge
bruiken om een verkapte ver
zwaring van de belastingdruk 
op te leggen hebben bij de pu
blieke opinie een sterk onbeha
gen verwerkt . De B.S.P. vreest 
daarvan de weerslag op de ge

meenteverkiezingen volgend 
jaar. 

Het ziet er naar uit, dat een 
aantal heren zouden willen af
springen van «de trein in de 
mis t» . 

MEID VOOR ALLE WERK 
Niet alle vlaamse C.V.P.-ers 

kunnen over één kam gescho
ren worden : er zitten naast een 
paar kandidaat-opstandelingen 
een heel stel jongens die de 
grendels slechts met de spreek
woordelijke « dood in het har t » 
goedkeuren, en daarnaast zijn 
er dan nog de «meiden voor 
alle werk » die ieder vies kar
weitje met kennelijk genoegen 
opknappen. 

Zo'n meid voor alle werk is 
blijkbaar ook Lode Kiebooms. 
In de « Gazet van Antwerpen » 
zwaait hij met het wierookvat 
naar de regering omdat de waal-
se P.S.C.-eisen (pariteit van de 
regering en waarborgen voor 
Leuven-Frans, dat reeds te Leu
ven zou afhangen van de frans-
talige raad van senatoren) wer
den opgenomen in de regerings
voorstellen. 

Hij is er niet lenig genoeg 
voor, maar anders zouden we 
zeggen dat Kiebooms het proto-
t ipe is van de Vlaming die zich 
met wellust in het eigen ach
terwerk schopt. 

SLECHTS PAPIEREN 

PLANKEN EN DROMEN? 

Onlangs schreef M. Ruys ergens in de 
« Standaard » zo ongeveer dat partijkon-
gressen papieren oplossingen en konstruk-
ties blijken te zijn, die niet beantwoorden 
aan de levende werkelijkheid. Het Volks-
uniekongres in april a s . lijkt me nochtans 
méér te zijn dan een papieren konstruktie. 
Tenminste, op één voorwaarde : wanneer 
vanuit de bazis (de leden en militanten) 
werkelijk gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheid en het recht op inspraak. 

De reden waarom het partijkongressen en 
partijprogrammas vaak aan realisme ont
breekt is, dat ze meestal zonder de bazis 
en desnoods tegen de bazis worden ineen 
getimmerd. 

De bindingen in de traditionele partijen 
ïussen « top » en « onderste geledingen » 
zijn met de dag brozer geworden. Hoe kun
nen bijvoorbeeld de grendels de steun van 
de partijbazis in de vlaamse C.V.P. en B.S.P. 
krijgen ? Dat zijn juist konstrukties die wor
den opgedrongen. 

De vlaamsnationale partij heeft er alle 
belang bij, de inspraak en de rechten van. 
de bazis ruim aan bod te laten komen. Dit 
kan vooral gebeuren bij gelegenheid van 
een jaarlijks partijkongres. 

Sistematisch wmdt nog steeds getiacht, 
de V.U. als konservaticf en burgerlijk af te 
schilderen. Men probeert nog steeds en on
der alle mogelijke vormen, de partij als en
ge taalbeweging en als zinloze hobbybewe
ging te brandmerken. 

Loze 'beweringen, zonder fundamentele 
argumenten in de zin van de schelm die 
loept « houdt de dief! ». Het zijn duide 
lijke pogingen om het imago van de par
tij — sociaal en volks — te vertekenen. Het 
is een aanfluiting van de werkelijkheid en 
van een cbjektieve benadering, wanneer 
men het volksnationalisme noodzakelijker
wijze als « rechts » en dus konservatiet gaat 
bestempelen, wat doorgaans gepaard gaat 
met een andere drogredenen, nl. dat voor
uitstrevende en sociaal ekonomische poli
tiek en demokratie als een links monopo
lie moeten beschouwd worden. 

Het volksnationalisme laat zich niet op
delen door kas te-begrippen, door links en 
1 echts of konservatief en progressief. Het 
wordt immers gedragen door een wezen
lijke bekommernis op alle vlakken voor de 
gemeenschap; daarvan vormt de sociaal-eko-
nomische politiek een wezenlijk deel. 

Nog altijd laten een aantal goedmenen
den, zowel trouwe partijleden als nieuwe
lingen, zich enigszins door de hierboven 
bedoelde loze argumenten in het defen
sief drukken. Het is meestal dan een blijk, 
dat velen vaak onvoldoend met het partij
programma vertrouwd zijn. 

Men vindt-in het V.U.-programma de 
meest vooruitstrevende sociale en ekonomi
sche stellingen die in genendele als « kon
servatief » kunnen gedoodverfd worden, 
maar die integendeel beantwoorden aan de 
eisen van deze sociaal bewogen tijd. 

Het ware wenselijk, er eens een bloem
lezing uit te puren. 

Laat me even verwijzen naar programma
punten als werk in eigen streek, statuut 
van de gehuwde vrouw, kontrole van de 
energiesektor, beknotting van de volks-
Vleemde financiële groepen, infrastruktuur-
werken, hervorming van sindikale en socia
le lichamen, medezeggingschap der werk
nemers in het bedrijfsleven, koppeling van 
handelsvennootschappen en eksploitatieze-
tel, kriteria voor de verdeling van staats-
kredieten voor ekonomische ekspansie, 
overheidsinitiatief in noodgebieden. Het is 
slechts een greep uit de vele punten ! 

In een heel gamma van voorzieningen en 

punten komt de vooruitstrevende politiek 
van onze partij tot uitdrukking. 

Dit is trouwens geen nieuwigheid in de 
vlaamsnationale werking. Het vooroorlogse 
vlaamsnationale werking. Het vooroorlogse 
taaipartij ! Tn diverse uitgaven van die tijd 
kan men lezen, welke opvattingen de 
vlaamsnationalisten er toen op nahielden. 
Alle facetten van het sociaal en ekonomische 
leven werden grondig bestudeerd en ge
durfde, vaak natuurlijk slechts tijdsgebon
den, oplossingen werden naar voor ge
bracht Het was zeker zo dat bij de repres
sie ook een aantal reaktionair-franskiljonse 
kringen wraak hebben genomen voor de so-
ciaal-ekonomische opvattingen van het 
vlaamsnationalisme. 

Om het aanstaande V.U.-kongres in april 
e.k. tans reeds in de afdelingen voor te be
reiden, lijkt het mi] aangewezen dat er nu 
reeds teruggegrepen wordt naar het vade
mecum, om ons meer vertrouwd te maken 
met de partijstandpunten en gedachten. 

Zo kan er veel misverstand, onbegrip en 
nutteloos werk uit de weg geruimd worden 
en kan ook het komend kongres verzekerd 
zijn van een volwaardige en efficiënte m-
spraak van de bazis. 
*̂  J. CUPPENS. 

VOLKSUNIE-KONGRES 
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ONZE BESCHAVING 

Volgende twee titels prijkten 
verleden woensdag op één en 
dezelfde pagina van een Vlaam
se krant : «Kristeli jk civisme 
moet dringend aangewakkerd 
worden» en «Just i t ieminister 
Vranckx in Senaat : algemene 
amnestiemaatregel is uitgeslo
ten ». Ergens tussen deze twee 
titels prijkte een foto waarop 
onder meer kardinaal Suenens 
stond. 

Deze joernalistieke toevallig
heid is méér dan een mijme
r ing waard over het kristen-
dom, het civisme en het huma
nisme in onze verlichte bescha
ving.. . 

60ED ZO. OOSTENDE! 
De Volksunie-afdeling Oos

tende organizeert van 1 tot 8 
maar t een (vroeg) vlaams-na-
tionaal lenteoffensief : boeken-
tentoonstelling met spreek
beurten door de senatoren 
Elaut en Van Haegendoren, 
ontspanningsavond voor gepen-
sionneerden, spreekbeurt van 
volksvertegenwoordiger Cop-
pieters voor een vrouwelijk ge
zelschap, studentendag in de 
boekenbeurs, tentoonstelling 
over de geschiedenis van Oos
tende enz. Hoogtepunt van de 
yolksunie-week wordt op 2 
inaart een optocht en een mas
sameeting, waarop Van der 
Eist en Jorissen het grendel-
tema zullen behandelen. 

Een week lang is er iedere 
dag een V.U.-aktiviteit te Oos
tende. Deze Volksunieweek is 
schitterend georganizeerd; af
fiches, strooibiljetten, een pro
grammabrochure en aankondi
gingen in de plaatselijke pers 
zor!?en reeds sedert enkele tijd 
voor de ruime bekendmaking 
van het initiatief. In alle bus-
seii var het arrondissement 
werd overigens een speciaal 
anti-grendelnamflet gedropt 

Uitstekend werk van onze 
goede vrienden te Oostende! 

ZOT ZIJN... 

In zijn «Weekblad der 
Vlaamse Ardennen» heeft J a n 
Verroken verleden zondag nog 
maar eens een wrekend artikel 
over de Volksunie gepubliceerd. 
Het artikel is geïllustreerd met 
een tekening die — te oordelen 
naar de hoogst verwarde lijn-
voering en afwerking — van de 
hand moet zijn van meester 
Verroken zelf. De tekst is nau
welijks beter. Verroken heeft 
het nog maar eens over de « sa
menzwering» tussen P.V.V. en 
V.U.; het «bewijs» daarvan 
heeft hij ontdekt in gesprekken 
tussen W. Gorissen (sic) en De 
Baech (resic). 

Voor de rest trok Verroken 
vooral van leer tegen de ergste 
misdaad van de Volksunie : het 
feit dat deze parti j — zoals 
Verroken toch beweert — naar 
aanleiding van de grondwets
herziening « in de onthouding » 
zou willen vluchten. 

land steeds weer alarmerende 
berichten over overhevelingen 
van bedrijven en fabrieksslui-
tingen. 

Ondanks de logenstraffingen 
blijft het lot van een paar dui
zend werknemers van de ant-
werpse Atea-bedrijven onzeker; 
in ieder geval wordt een rem 
gezet op iedere uitbreiding van 
dit bedrijf in Vlaanderen. 

Te St Niklaas heerst grote 
onrust over de moeilijkheden in 
de firma Verbreyt; de Volks
unie heeft aan deze zaak rucht
baarheid gegeven en volksver
tegenwoordiger Coppieters 
wierp zich bij minister Vlerick 
op als woordvoerder van de in 
hun arbeid bedreigde Waaslan-
dei-s. 

...DOET GEEN ZEER 
Een paar dagen vooraleer dit 

duister proza verscheen, werd 
in de Kamerkommissie voor de 
Grondwetsherziening een voor
stel van Van der Eist besproken 
dat er toe strekte, de parlemen
taire zetels te verdelen op bazis 
van de cijfers der bevolking 
van belgische nationaliteit. 

Bij de stemming over dit 
voorstel bleek dat Van der Eist 
en Schiltz het goedkeurden; 
hei. werd echter verworpen 
door alle overige kommissiele-
den behalve één. Juist : die ene 
was Jan Verroken. Hij had zich 
onthouden ! 

ZONEN DIE 
THUIS BLIJVEN 

«Vlaanderen zendt zijn zo
nen u i t » — een zin die bijna 
spreekwoordelijk is geworden. 
En inderdaad : Vlaanderen zond 
zijn zonen uit, als missionnaris-
sen over de hele wereld. 

Dat mocht ! Voor goedbetaal
de betrekkingen mag het veel 
minder. 

Op het sekretariaat-generaal 
van de UNO zit één Belg; hij is 
natuurhjk franstalig. Op het 
Internationaal Centrum voor 
Professionele en Technische 
Vervolmaking zitten twee 
franstaligen België te vertegen
woordigen. Voor Opleidings
beurzen Technische Samenwer
king komen vijf Vlamingen en 
17 franstaligen in aanmer
king. Voor de Opleidinsciklus-
sen Ontwikkelingssamenwer
king zijn de cijfers : 141 Vla
mingen en 361 franstaligen. En 
noem maar op... 

Van zodra België het moet 
betalen, blijven Vlaanderens 
zonen thu i s ! 

MISDADIGERS ? 

BROODROOF 
Terwijl de Walen de jongste 

weken zwelgen in de zegebulle-
tijns over kredietverleningen 
en bedrijfsvestigingen in Wal
lonië, komen uit het vlaamse 

Uit recente statistieken is ge
bleken dat een van de voor
naamste oorzaken van ver
keersongevallen in ons land de 
slechte toestand van de wegen 
is. Slechte wegen zijn véél 
meer dan bijvoorbeeld dron
kenschap achter het stuur ver

antwoordelijk voor de drama's 
die alle zware verkeersonge
vallen eigenlijk zijn. 

Feitelijk zou het dus normaal 
zijn dat de borden met « glaas
je op, laat je r i jden» — hoe 
noodzakelijk ze ook wezen — 
vervangen worden door bijvoor
beeld de tekst «breek je nek 
dank zij Openbare Werken ». 

Alle gekheid op een stokje : 

zeer terecht wordt een ̂  
kaard aan het stuur besch. "^ 
als een soort misdadigers? 
tistisch staat nochtans vast d ï 
de verantwoordelijken ' v ^ 
aanleg en onderhoud v a n ^ ! 
wegen in ons land grotere m S 
dadigers zijn. ^ 

De Saeger of een van zj™ 
voorgangers al op het bankS 
gezien ? "««njcje 

er - wat ons betre Z f f ' T i'^-'"" .^"'^''^^^''^ ^ ^ " ^ huwelijk ! Rond deze foto zweeft 
op dealterkantlInZiZ '^ff'^^'^^' « ^ ^ agentschap Belga drukte, zoals gebruikelifk, 
op acnterkant van de foto een verklarend tekstje en de initialen van de fotograaf. Deze initio-

ten waren in dit geval ; V.D.B.! 

WAS HET OOIT 
SLECHTER ? 

Wat de jongste weken gebeurt in dit land, verbijstert niet all. 
elke vlaamsgezmde maar begint geleidelijk aan iedere vlJn'? 
verontrusten. Wat we beleven is de volledige kapitulatieZ / 
Vlaamse CV.P. en van de Vlaamse B.S.P. '"""^' 

Dit werd nog eens treffend aangetoond bij de besprehne vn. 
de begr^ottng van B^nnenlandse Zaken in de Laat. Het las nZ 
rnoeürjkaan te tonen, dat de huidige minister van Binnenland 
Zaken Harmegmes de b.usselse taalwet-saboteurs helpt waar hinZ 

Sinds rnaanden laat hij ^e dat de Vaste Kommissie voor Taal 
toeuch geblokkeerd blijft. Hij liet toe dat te St Gillis, waar I t 
franstahge hogere beambten staan tegenover 2 nederlandstaligen 1 
meuwe franstahge afdelingschef aangesteld werd. Tijdelijk Ll'sZ 
heet, maar ook tijdelijk mag met volgens de taalwet 

HIJ weigert op te treden bij de nieuwe aanstelling van de een 
taigedirekteur-generaal voor onderwijs Liénart te Érussel, diea'l 
J-J-Tf S^f^' '°"' ""'^d door de vice-goeverneur. Het is nochtans 
duidelijk dat hrer de krachtp,^ef geleverd wordt. De taalweUalZ 
teurs proberen de taalwet te omzeilen met tijdelijke benoei^gen 
die zoals in het geval Liénart jaren aanslepen. Enklaar is Kees 
r.,., r' " " " ' f " § ^ ' - / « " de minister had in beide gevallen de iaal. 
reet toegepast en de aanstelling verbroken. En minister Van der 
t oorten was nochtans een makke ! 

Minister Harmegmes weigert de vice-goeverneur het nodige per-
so?ieel ter beschikhmg te stellen. '^ 

Hi, heeft de 2-2 verhouding direkteurs-generaal gewijzigd in een 
verhouding 3 franstaligen. 1 nederlandstalige 

De wet van 2 augustus 1963 die bepaalt dat 10 ,aa, later, dus op 
"T ,.ï^'' ' " H^mad-Brussel ,0 t. h. van de gemeente-bi 

ambten gehjk aan of hoger dan afdelingschef nedeilandstalig moeten 

T ' . 7 ! "'• '''."'T' ^ " " ' ' ' ' " g'^'neenten niet toegepast De taal-
rasshten benoemen bever memand dan een nederlandstalige of grii. 
pen naar het wapen van de tijdelijke benoeming van franstaligen 

hnJ'' 7/' f " ' ' ' '"'^' ^"" '^' ''^^ verstreken is, blijft de v^r-
houding 82 t h tegen 18 t. h. m het nadeel van de nederlandstali. 
gen. De minister die naar deze cijfers gevraagd wordt, kan of wil 
ze echter niet geven. ' 

En wat zagen we gebeuren ? In zijn antwoord beloofde de mi. 

niet doe. Hij vertelde dat hij een goede Belg (natuuilijk.') is en met 
80 waalseen 80 vlaamse kinderen op vakantie gaat (hij kan niet eens 
met de vlaamse kinderen praten!) en na dit verhaaltje begonnen 
Vlaamse B.S P.-ers en vlaamse C.V.P.-ers hem toe te juichen. 

Sommigen sprongen zelfs geestdriftig recht! 
Een taalwettensaboteur, rechtstaande toegejuicht door geestdrif. 

tige Walen en Brusselse P.V.V.-ers. tot daartoe. Dat is traditie'. Dat 
begrijpen we. Daarover verbaasden we ons niet. Maar daor vlaamse 
L.V.P.-ers en vlaamse B.S.P.-ers? Voorwaar iets fantastisch! Hel Is 
een toppunt • 

Het is simbolisch voor een regering, die meent dat de vlaamse 
volksmens bereid om alle offers te brengen op het altaar van de 
panstaltge machtswellust. 

Niet alleen is men tans bezig miljarden in Wallonië te beleggen 
tn bedrijven die normaal niet renderend zijn en die daarenboven 
slechts enkele honderden mensen aan het werk stellen, maar men zit 
nu al overal uit te .kijken welke fabrieken men in Vlaanderen kan 
leeghalen d>.,o, filialen in Wallonië op te richten. En dit niet alleen 
voor Bell; 

De lamlendigheid van de vlaamse ministers en van de 80 vlaam
se volksvertegenwoordigers en de 72 vlaamse senatoren die deze re
gering steunen, tart alle beschrijving. 

De hogere legerleiding houdt stiaffeloos minister Segeis vooi de 
gek En nochtans zijn 72 t. h. van de hogere officieren franstaligen. 

Van de 12 miljard die naar wetenschapsbeleid gaan (op 5 jaar 
werd hel bedrag verdubbeld) krijgen de nederlandstaligen 30 t. h.. 
de franstaligen 70 t. h. 

De regering blijft bij haai plan de Voerstreek een brussels sta
tuut te geven en de enige streek, die bij de vastlegging van de taaU 
grens gered werd. aan de verfransing prijs te geven. 

De regering Van den Boeynants-P.V.V. durfde zelfs :*) ver niet 
gaan . 

En als klap op de vuwipijl wil de regering de vlaamse meerder
heid prijs geven door de grendel. In de Kamer zullen 47 en in de 
Senaat 40 franstaligen vooitaan de baas spelen. Het algemeen slem-
recht wordt begraven : een vlaamse stem zal minder waard zijn dan 
een franstahge. 

De regering, ook de vlaamse C.V.P. en de vlaamse P.V.V., be
schouwt de vlaamse ontvoogdingsstrijd als < voltooid ». Het voor
naamste wapen dat Vlaanderen heeft, m>jet geofferd worden aan de 
partijeenheid in de C.V.P. Het is een eis van de waalse CVP. en de 
vlaamse C.V.P. geeft toe! 

De tijd van de leuze « de CV P. doet het > ligt slechts een jaar 
achter de rug. Maar bij de beraamde moord op de vlaamse gemeen
schap zwijgt de vlaamse C.V.P. In afwachting iuicht ze een taalwet
tensaboteur als Harmegnies toe 

Tans moeien de ogen van de laatste flamingant wel opengaan. 

WIM JORISSEN. 
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V.ü. OP T.V. 
Voleende week don

derdag, 27 februari te 
9 35 u. komt het maan-

lelijks tv-programma van 

^p Volksunie op net 
scherm van de B.R.T. Het 
^ordt ditmaal geen uit
zending met een kat in 
de studio, maar wel over 
«de kat in een zak », na
melijk de B.T.W. 

EERST VLAMING 
De pers heeft vrij veel be

langstelling aan de dag gelegd 
ioor enkele verklaringen die de 
Vlaamse teoloog pater Schille-
beeckx verleden week afgelegd 
heeft tijdens een programma 
van de nederlandse tv. Pa te r 
Schillebeeckx behandelde in 
het populaire programma 
«Mies en scène» onder meer 
het tema celibaat. De kranten 
hebben zijn verklaringen uit
voerig gebracht; we hoeven ze 
hier dan ook niet te herhalen. 

Een kleine anekdote : toen 
Mies Bouwman hem vroeg of 
hij Belg was, antwoordde pater 
Schillebeeckx : «Nou ja, wij 
zonden eerst Vlaming zeggen ». 

De zoveelste ketteri j van 
Schillebeeckx ? 

«VLAAMS » A.B.V.V. 
Verleden zaterdag vergader

de te Antwerpen voor het eerst 
afzonderlijk de «Intergeweste-
lijke van de vlaamse A.B.V.V.-
afdelingen». Deze intergewes-
telijke is de feitelijke tegen
hanger van het waalse A.B.V.V., 
da reeds sedert geruime tijd 
zelfstandig optreedt. 

Oe vergadering te Antwerpen 
was het zoveelste federalisti
sche «teken aan de wand» . 
Terwijl het begrip federalisme 
nog altijd zedig verbannen 
blijft uit het kleurpolitieke 
woordenboek of hoogstens be
handeld wordt als schutting
woord, is het federalistisch feit 
zich steeds sterker aan he t 
doorzetten. 

De splitsing van het A.B.V.V. 
in een vlaamse en een waalse 
intergewestelijke liegt er niet 
om! 

WAALS VOORBEELD 
Had het echter van de vlaam

se socialisten afgehangen, dan 
was die vlaamse intergeweste
lijke van het A.B.V.V. er nog 
lang niet gekomen. De officiële 
socialisten en socialistische sin-
dikalisten in Vlaanderen heb
ben nooit enig belang gehecht 
aaa overkoepelende organismen 
bmnen de taalgebieden. Om 
er.erzijds de waalse B.S.P.-ers 
slaafs te dienen en om ze ander-
lijds voor de kar van hun 

machtsambit ies t e spannen, 
hebben de Van Eynde's en gees-
tesgenoten steeds gezworen bij 
het meest aftandse unitarisme. 

De waalse A.B.V.V.-ers, des
tijds wakker geschud door Re-
nard, zijn de jongste jaren ech
ter steeds rezoluter hun eigen 
weg gegaan. Toen de waalse 
A.B.V.V .-intergewestelijke ee" 
feit werd, bleef de vlaamse sii 
dikalisten niet anders over ds 
dat voorbeeld na te volgen. 5 
deden het zonder enige gees 
drift en in «Volksgazet» v; 
verleden maandag werd n( 
eens flink onderstreept, dat < 
vlaamse socialisten die s ta^ 
nooit zouden gezet hebben zon
der het waalse voorbeeld. 

Hoe dan ook, met of tegen de 
goesting, al dan niet in het kiel
zog van de Walen : het federa
lisme zet zich steeds s terker 
door, ook in wat gisteren nog 
unitarist ische burchten waren. 

NOG MAAR EENS... 
De franstalige brusselse kran

ten hebben met zéér veel ge
noegen de rezultaten gebracht 
van de zoveelste zogenaamde 
«talentel l ing » in de agglomera
tie, die ditmaal te St Joost-ten-
Node georganizeerd werd door 
de onverbeterli jke frankofone 
imperialist Cudell. 

In de gemeente van Cudell 
werden totnogtoe 4.920 rijbe
wijzen aangevraagd in het 
Frans en slechts 570 in het Ne
derlands. 

De Vlamingen weten al sinds 
lang dat deze cijfers niet de 
minste waarde hebben en dat 
zij slechts één ding bewijzen : 
de zorgvuldig geplande en be
rekende wijze waarop de ver-
fransing van de hoofdstad in de 
hand gewerkt wordt door de 
onwil van de gemeentebesturen 
om het Nederlands te gebrui
ken. Deze cijfers zijn het rezul-
taa t van sociaal-ekonomische 
druk, onwetendheid, stemming
makeri j en regelrechte te r reur ! 

*t|,*,S l̂ fe l 

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om de viadukt tussen het Rogierplein en Koekel-
berg in de brusselse kleine ring te verbreden. De automobilisten - gewoon aan lange 
wachtbeurten op deze brug - zullen er niet om jammeren. Ons komt het echter vooras een 
regelrecht schandaal dat een kunstwerk na een dozijn jaren reeds met meer in staat blijkt tezijn 
om de funktie te vervullen waarvoor het gebouwd werd. Dit is een ergerlijk voorbeeld van kort

zichtigheid en gebrek aün planning! 

DE TAALSABOTEUR 
Het Volksunieoffensief in de 

Senaat tegen de minister van 
Binnenlandse Zaken, de taal
wetsaboteur Harmegnies, heeft 
twee dagen de koppen van de 
senaatsverslagen in de vlaamse 
pers beheerst . 

Op elk gebied bevoordeelt die 
minis ter de franstalige wets
overtreders. In gevallen waar 
minister van der Poorten opge
t reden was, weigert hij in t e 
grijpen tegen de recidivisten. 
De Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht ligt sinds 10 maanden 
lam. De vice-goeverneur te 
Brussel wordt bestendig ge
dwarsboomd en krijgt niet he t 
nodige personeel. Van de toe
passing van de taalwet t e 
Brussel — ook wat betreft de 

gelijke verdeling van de hogere 
ambten in de gemeentediensten 
— komt er weinig terecht. 

DE TOEJUICHERS 
De fraktievoorzitter van de 

Volksunie in de Senaat ging 
dan ook zeer scherp te keer te
gen deze verdediger van Lié-
nart , die op de zeer konkrete 
beschuldigingen slechts voor 
een paar feiten verbetering 
wou « beloven » en voor de rest 
weer zijn heil zocht in goedko
pe patriottische blabla. 

Deze patriottische blabla was 
echter voldoende om de vlaam
se C.V.P.-ers — ja, j a ! — te 
doen toejuichen. Oud-K.A.J -
leider Van de Wiele gaf zelfs 
het voorbeeld door rechtstaan
de toe te juichen ! 

Dat er met zulke vlaamse 
C.V.P.-ers niets terecht komt 
van de toepasing van de taal
wet ten is dan ook nogal begrij
pelijk. Zo de V.U. er niet was, 
vielen de taalwetten in on
bruik ! 

GEEN GRENDELS 
Iedere Vlaming zou zich duidelijk voor ogen moeten 

houden, waarop de nieuwsoortige « demokratie van de 
grendels » — ons opgedrongen door de regeringspartijen 
— eigenlijk neerkomt. 

In de Kamer zetelen 119 Vlamingen en 93 franstaligen. 
Volgens de grendelgrondwet zouden 47 van de fransta
ligen (de meerderheid van 93) elke wijziging van de 
taalwetten kunnen tegenhouden. 

In de Senaat is de verhouding ongeveer dezelfde : er 
zetelen 100 Vlamingen en 79 franstaligen; 40 franstaligen 
kunnen de grendel op de vlaamse toekomst schuiven. 

De tweede grendel geeft drie-vierden van de fransta
ligen — hetzij in de Kamer 70 en in de Senaat 60 parle
mentairen — de macht om iedere wet, op praktisch elk 
gebied, onmogelijk te maken. 

Er blijft ons waarlijk geen keuze : de grendels moeten 
er uit! 

PARTIJDIGE STRUYE 
De houding van senaatsvoor

zitter Struye wordt meer en 
meer partijdig. De schijn van 
objektiviteit wordt afgelegd. 
In de grondwetskommissie 
heeft hij herhaaldelijk, als 
voorzitter, zijn genegenheid 
voor voorstellen van de P.S.C, 
of van de P.V.V. kracht bijgezet 
en ze op « sluwe » wijze probe
ren t e bevoordelen. 

Dezelfde partijdigheid ken
schetste hem in he t woelige de
bat over de begroting van Bin
nenlandse Zaken. Daar waar hij 
t i jdens het antwoord vari de 
minister wél het woord gaf aan 
een makke Sledsens — die alle 
vlaamse strijdbaarheid schijnt 
te verliezen — kreeg de voor
naamste betrokkene, Jorissen, 
het woord niet. 

GESCHONDEN BEELD 
Vanzelfsprekend liet de V.U.-

fraktie zich door deze partijdig
heid niet afschrikken en het 
werd het scherpste incident 
sinds de verkiezingen. De woor
den «saboteur» en «onts lag» 
werden krachtig in het gezicht 
van de sektaire minister van 
Binnenlandse Zaken geslingerd. 

Het beeld van de «onpar t i j 
dige » senaatsvoorzitter werd 
echter lelijk geschonden... 

22 FEBRUARI '51 
De datum die hier als titel dient zal bijna zeker nooit in 

de geschiedenis vermeld worden, toch niet om de reden 
waarom hij hier wordt gebruikt. Zelfs in het konkrete 
geval waarover het hier gaat, onbelangrijk voor de wereld
geschiedenis, maar belangrijker dan veel wat wel wereld
geschiedenis wordt genoemd, is 22 februari 1951 ten slotte 
alleen maar de begindatum. Alleen omwille van wat vorige 
week gebeurde is die datum belangrijk. 

Die dag overviel en beroofde een Brusselaar, E.S., die in 
Bergen woonde, de pensionhoudster bij wie hij logeerde. Hij 
slaagde er toen in eerst naar Brussel, en daarna naar Frank
rijk te vluchten. Daar liet hij zich inlijven in het Vreemde
lingenlegioen, zo dikwijls de toevlucht en wellicht nog, van 
dergelijke vluchtelingen. Volgens zijn verhaal van de aan
randing en de diefstal heeft hij toen wel niet gedacht dat 
hij een moord had bedreven. Wat inderdaad ook niet het 
geval was, vermits zijn slachtoffer de slagen meerdere jaren 
heeft overleefd In 1961 bereikte hem in het Vreemdelingen
legioen in elk geval het bericht dat hij gezocht werd wegens 
moord. ' ' .,. , T .. t ^ir--

In het Legioen is men echter veilig, ook voor Interpol. Wi] 
weten niet hoe E S gedacht en geleefd heeft tussen 1951 en 
1961 niet hoe E S heeft geleefd en heeft gedacht tussen 
196l'en 1967 Maar hü h^eft vorige week wel verklaard dat 
hij sinds 1967 beslist heeft zich na het aflouen van zijn ver
bintenis met het Legioen bij het belgisch gerecht aan te 
melden. En dit, hoewel hij toen overtuigd was dat hi] 
wegens moord werd-gezocht. 

Hoe een mens denkt, weten wij niet, er is alleen soms een 
vaag vermoeden. Hoe een mens leeft, kunnen we al evenmin 
weten en beoordelen, er is immers zo weinig belangrijks 
zichtbaar van dat leven. Wat een mens werkelijk, echt 
bedoeld als hij iets doet, kunnen we ook al hoogstens raden. 
Wij kunnen echter wel in zekere mate weten wat hi] dan 
toch in feite doet. Een afzonderlijke daad bestaat eigenlijk 
wel niet; ook een afzonderlijke daad ontsnapt aan een vol
ledig menselijk oordeel. Maar die afzonderlijke daden zijn 
dan toch het meest zichtbare deel van die werkehjkheid, 
die we ons menselijk leven kunnen noemen. Wat moralisten, 
die alleen maar over gezindheid en stemming en bedoeling 
wensen te spreken, daarover ook mogen beweren ! W i ] 
weten dit : op 1 februari van dit jaar werd de onderotticier 
E S door het Legioen gedemobilizeerd. Dit gebeurde waar
schijnlijk in Korsika. Misschien had hij nog wel kunnen 
bijtekenen. Bijna zeker had hij onder zijn valse naam 
ergens in Frankr i jk kunnen onderduiken. Maar tijdens de 
week van 9 tot 15 februari heeft hij zich in België gevangen 

Dat is een fei t ! En dat feit betekent ten minste dit : dat 
als er op 22 februari een lezer van dit rubriekje zou zijn, 
het zeker is dat de dader E.S., dan juist achttien jaar later, 
volledig vrijwillig in de gevangenis zit omwille van wat m 
1951 is gebeurd. , . . , , . , j •+ i ..o^v. 

Dit is de menselijke werkehjkheid : deze man zit krach
tens zijn eigen beslissing, krachtens zijn eigen geweten in 
de gevangenis. En dit hoewel dat heel zeker met moest! En 
daa?aan verander t ook de mogelijkheid, dat E.S niisschien 
tussen 1 en 9 februari een advokaat heeft geraadpleegd die 
hem inlichtte over de mogelijkheid dat de aanklacht wegens 
moord zou omgezet worden in « slagen en verwondingen» 
waarvoor dan verjaring zou bestaan, absoluut mets. 

Achttien jaar relatieve vrijheid, achttien jaar alleen zijn 
met wat hij gedaan heeft hebben voor E.S. meer, veel meer 
betekend daS gelijk welke straf hij na zijn misdaad had 
glkregen. We weten niet wat er allemaal gedurende die 
achttien jaar is gebeurd, we raden er zelfs met naar : mis
schien heeft hij wel achttien jaar lang met zijn geweten 
leleefd, maar waarschijnlijk heeft hij het pas langzaam, 
gedurende achttien jaar ontdekt. , . , ^ 4. 

Werd dit geschreven om te «bewijzen» dat het geweten 
bestaat ? Helemaal n i e t ! Om te « bewijzen » dat het verlan
gen naar het goede steeds het sterkst is ? Nog minder ! Er 
werd alleen een feit verhaald waarui t terecht kan worden 
Tfgelefd da^ w!e in 1951 vluchtte, in 1969 vrij terug keert om 

' U T S f b S c S i S fsTeze : wijzen op de - g ^ ^ k h e i d dat 

zoals E S.. — maar in de andere richting ! 
NEMROD 
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Mijn verhaal is eentonig, lezer... En 
nog maar eens de grondwetsherziening. 
Zij was gestrand en vlot gemaakt, en is 
opnieuw gestiand. Om tot een meerder
heid te komen voor hun grondwetsher
ziening, hadden de regeringspartijen 
flink met de onthoudingen geknoeid. Zij 
zouden wél meetellen om het aanwezig-
heidsquoium te beiekenen, zij zouden 
echter niet in aanmerking komen bij de 
berekening van het meerderheidsquo
rum. Een meerderheid naar maat gesne
den, en in 's tr i jd met de beslissing die 
de legenngspartijen zelf, een jaar of wat 
geleden, namen. To t opluchting van de 

• partijstrategen werd het voorstel van de 
regermg er nipt in de Senaatskommis
sie doorgehaald. De heren keken verge
noegd en zegden in hun politiek bar-
goens, ontleend aan hun gemotorizeerde 
verplaatsingen, dat het licht op groen 
stond. In de Kamerkommissie waar het
zelfde scenario was voorzien is plots het 
licht op rood gezet. Met staking van 
stemmen werd het gehaspel met de ont-
houdint, n verworpen : zij zullen wél 
meetellen voor het berekenen van het 
meerderheidsquoruin, wat betekent dat 
d e regermgspartijen geen 2 /3 meerder
heid halen voor hun grondwetsherzie
ning. Wie tegen het regeringsvoorstel, 
dus legen de eigen partij stemde, maar 
kansekwent bleef met zijn vroegere hou
ding, was Kamervoorzitter Van Acker. 
Van Acker houdt zich niet voor een kos
mische geest, zoals Lefèvre, die als staats
man in kontmenten denkt. Hij is een 
eenvoudige brugse mandenmaker ge
weest, die zich door een gescherpt ge
zond verstand, en een gestaalde wil, 
heeft opgewerkt tot de hoogste regionen 
van de politiek. Hij is vaderlijk in vele 
betekenissen, en de benoeming van zijn 
oudste zoon, in de administratie van de 
Kamer en de verkiezing van zijn (ge
zakte) zoon tot provinciaal senator, zijn 
daarvan recente illustraties. Hij is een 
man die de grote problemen ziet, ze ver
bazend vereenvoudigt en ze eenvoudig 
formuleert. Hij was tegenstander van de 
schoolooilog, gewild door Buset en Van 
Evnde, die zich door een geniale vonk 
verlicht waanden, en in de schoolstrijd 
het middel zagen om de jeugd in Vlaan
deren aan de klerikale invloed te ont
trekken, en naar de rode schaapsstal te 
loodsen. Van Acker zei eenvoudig « gi 
moet gi van de meinschen hun godsdien
ste en hun taole afbluve ». Hij verloor 
als eerste-minister de strijd die anderen 
hadden ontketend. Nadat hij in 1957 
als een vader des vaderlands, in zijn ge
boortestad, door de partijregisseurs werd 
gevierd, kwam het jaar nadien de sma
delijke nederlaag, ingevolge de school-
corlog. 

Vooral voor de Walen werd de gro
te voorman van het jaar voordien de 
zondebok, en de schuldige voor de 'ver
kiezingsramp. O p een kongres dat na
dien plaats vond riepen heetgebakerde 
Walen « sociale verrader », Van Acker 

werd balorig, en toen de kameraden de 
Internationale aanhieven, had hij in zijn 
woede een verkeerde reaktie, en ging 
zitten toen allen recht stonden. Het 
werd als een smaad aan de socialistische 
hymne voorgesteld, en de waalse kame
raden deden een hagel van scheldwoor-
den op het arme hoofd van de gewezen 
grote man neerkomen. Tijdens de rej'e-
ring Eyskens werd Van Acker naar de 
aftandse muzeumstukken der partij ver
wezen. Bij de C.V.P.-B.S.P.-regenng m 
1961 kwam hij terug op de voorgrond, 
en werd voorzitter van de Kamer, slaag
de in de prestatie dat ook te blijven als 
zijn partij in de oppozitie was. Hij is 
een leperd en door de wol geverfd. Mee
gaand maar soms ook veiTassend bokkig, 
is hij al herhaaldelijk in konflikt geko
men met zijn eigen fraktie. Die keer nog 
toen hij in tegenspraak kwam met de 
puntige interpietatie van het reglement, 
door de slagvaardige jurist Pierson. Van 
Acker bleef op zijn stuk tegen de gehele 
B.S.P.-fraktie in, die onder veel lawaai 
de zitting verliet, nadat de grove Van 
Eynde dreigend tot Van Acker had ge
roepen « we zullen mekaar terug zien ». 
Van Acker haalde onbewogen de schou
ders op. Ook nu weer loopt hij uit de 
hand, bij de stemming in de kommis
sie. Handzaam is hij niet, maar karak
terloos evenmin. De benjamin van de 
Volksuniefraktie en van de Kamer Luc 
Vansteenkiste voelde de norse P .T .T . . 
minister Anseele pijnlijk aan de tand. 
Hij kloeg de aanwerving aan die op 
grond van de partijlidmaatschapskaart 
gebeurt, kantte zich tegen het uitblijven 
van sindikale verkiezingen waardoor de 
demokratie wordt genekt. Hij deed een 
scherpe aanval op de samenstellers van 
een speciaal telefoonboek, die de namen 
van de beroepen in een dialektisch alle
gaartje op de markt willen brengen, 
Anseele zat er humeurig bij . 

NIK CLAES. 
Van Acker en de onthoudingen : pad in de reeerlnp^l-nrf n . r 

mnnPf u^f ^:;^ Z. • • ^(^geringskorf. De kamervoorzitter 
maakt het .ztjn. eerste-mimster (en voorganger?) niet makketijk. 

IN DE 

SENAAT 

Het zwaartepunt in de senaatsdebat
ten lag tijdens de ziting van vorige 
week donderdag. 

Nadat senator Jorissen in een scherpe 
rede — wat hem ligt — minister Harme-
gnies nauwelijks verholen als handlan
ger van de taalwetten-saboteurs ontmas
kerd had, moest er een antwoord komen. 
Zeker nu de pers de aanvallen van de 
V.U.-senator dik in de verf gezet had. 

Het antwoord kwam slechts vrij aar
zelend en zeer onvolledig. Minister Har-
megnies praatte naast de Vaste Taai
kommissie heen, negeerde de jongste 
epizode van de zaak Liénart en zong op
nieuw zijn uitvluchtrefrein voor het niet 
toepassen van de taalwetten te Brussel, 
nl. dat hij geen voogd wil zijn van de 
gemeenten maar dat hij wil samenwer
ken. 

« Samen saboteren » riep men op de 
V.U.-banken. De Volksuniebanken wer
den woelig. Vooral de senatoren Bou-
wens en Jorissen eisten het ontslag van 
de minister als saboteur van de taalwet
ten. Voorzitter Struye moest snauwen zo
als in zijn grote dagen, wat overigens 
bitter weinig invloed op de V.U. scheen 
te hebben. 

De minister zat lelijk in de knel en 
wat senator Jorissen beweerd had, nl. 
da t een minister in het nauw met pa
triottische tremolo's op de proppen 
komt, gebeurde tans weer. Het was deze 
maal niet het gemeenschappelijk bloed 
dat gestort werd omdat minister Ber-
trand dat vorige week tijdens een F.D.F.-
interpellatie al verbruikt had, het was 
tans een geschiedenis van waalse en 
Vlaamse kinderen die samen op vakantie 
gmgen met de minister als fröbeljuf er
bij. Het was een verhaaltje uit de kleu
terklas. 

Het bleek echter voldoende om de po
litieke kleuters op de vlaamse C.V.P.-
banken geestdriftig te maken. Terwijl de 
eerste rij het verhaaltje van de minister 
niet slikte, begonnen de back-benchers 
de minister, die zoveel niet verwacht 
had, toe te juichen. Senator Marcel van 
de Wiele liet zich voor de eerste keer 
opmeiken. Hij stond geestdriftig recht, 
gevolgd door een paar anderen en ze 
brachten de minister een ovatie ! 

Wat kon minister Harmegnies nog 
meer verlangen, omhelsd te worden in 
de wandelgangen door de brusseise bur
gemeesters en dit onder de toejuichin
gen van de C.V.P. « flaminganten » ? 
Het was een afstotend spektakel dat ze 
ker niet door een Sledsens goed gemaakt 
werd toen hij ging verklaren dat de toe
juichingen bedoeld waren om de belofte 
van de minister, voortaan de taalwet toe 
te passen, te beklemtonen. Een minister 
die sinds 6 maanden de taalwetten niet 
toepast zal niet door de toejuichingen 
van de vlaamse C V P van koer^ veran 
deren. 

Daarvoor zijn üardc niterpellaties no 
digi 

Wie ook blunderde vorige week in 
de kommissie van Nationale Opvoeding 
was minister Vermeylen. Hij verzette 
zich tegen de behandeling in kommissie 
van een wetsvoorstel van senator Bas-
cour dat de diploma's voor de studies 
van de bestuurswetenschappen tot uni
versitaire graad wilde verheffen. De 
voorstanders van de onmiddellijke be
handeling waren echter in de meerder
heid, zodat de minister in de minder
heid gesteld werd. 

De minister wees dan het voorstel zelf 
af, maar bleek slecht voorgelicht te zijn 
want senator Van Haegendoren, die ook 
d u vraagstuk op zijn duimpje kent, 
tuigde de minister oordeelkundig punt 
voor pun t af. Het vervolg zal zich vol
gende week afspelen. Ondertussen kan 
de meerderheid opnieuw in de pas ge
bracht worden. 

Na de begroting Binnenlandse Zaken 
kwam de begroting van Justitie aan de 
beurt Senator Baert hield hierbij een 
uitstekende rede met een warm pleidooi 
voor amnestie. Senator Jorissen klaagde 
het ontnemen van de nationaliteit aan 
als een inbreuk op het handvest van de 
rechten van de mens en senator Roosens 
stelde andeiinaal het vraagstuk van de 
B.O.B, op vlaamse vergaderingen. 

Bij de bespreking van deze begroting, 
waarin hoofdzakelijk juristen aan het 
woord kwamen, was er veel sprake van 
de onverantwoorde lange voorarresten, 
waarvoor ook de minister een oplossing 
blijkt te zoeken. 

O p het einde van de rustige en rim
pelloze bespreking sprak minister 
Vranckx zich radikaal uit tegen amnes
tie, waarbij hij de Volksunie, eigenaar
dig genoeg, verweet van de amnestie een 
partijkwestie te maken. Alsof de Volks
unie, de B.S P. of de C.V.P. 20U verbie
den ook voor amnestie te zijn ! 

Het is toch maar een verbod dat ze 
'ich zelf opleggen. 

Over de bespreking van de begroting 
van de eerste-minister zullen we volgen
de week schrijven. 



B.T.W. ! 
WIE Z 

In ons blad van vorige week schreef volksvertegenwoorditier Olaerts onder de 
titel « Wie lal dat betalen ? » een artike», waarin hij de algemene beginse
len van de B.T.W. opsomde en ontleedde. Hij kwam toen tot het besluit dat de 
B.T.W. vooral in België voor gevolg zal hebben, dat de verbruiker zwaarder zal 
worden belast en dat de tans reeds onsociale verhouding tussen direkte en in-
direkte belastingen nog meer zal scheefgetrokken worden. Deze week wijst 
onze volksvertegenwoordiger op de belangrijkste knelpunten van het sisteem 
en suggereert hij een oplossing voor de asociale scheeftrekking. 
Herinneren we er aan dat volgende week donderdag de maandelijkse tvuit-
zending van de Volksunie eveneens aan de B.T.W. zal newijd zijn. 
Inmiddels is het duidelijk dat de regerlna, opgeschrikt door de harde re?''t!es 
in de publieke opinie, haar zelfzekerheld inzake de B.T.W. aan het kwijt raken 
is en dat vooral de socialisten op zoek zün naar m '̂̂ delei om de vervaldatum 
van 1 januari 1970 - enkele maanden vóór de gemeenteverkiezingen - ge
heel of gedeeltelijk te ontlopen. 

Frankrijk 
België 
Nederland 
Duitsland 
Italië 

Opbrengst der af 
te schaffen om
zet belastingen 
in % v.h. geheel 
der fiskale ont
vangsten (1968) 

37,7 
35,7 
19,4 
25,8 
22,2 

Verlaagd 
tarief 

6,38 
6 
4 
5,5 (x) 
•> 

B.T.W.-tarieven % 

Tussen 
tarief 

14,94 
15 
— 

Normaal 
tarief 

20 
20 
12 
11 (X) 

? 

Verhoogd 
tarief 

25 
25 
— 

(x) De Duitse tarieven zullen op 1-1-70 verhogen tot 7 % en 14 %. 

Ter inleiding van deze tweede reeks 
beschouwingen is het wellicht voor het 
goed begrijpen van de hele kwestie nut
tig, even m herinnering te brengen dat 
de belgische staat zijn gewone uitgaven 
vooral dekt uit de opbrengst van direk
te belastingen (belastingen op inkom
sten), maar tevens van een belangrijk 
aandeel uit de opbrengst van taksen. 
Ook m Frankrijk is dat het geval. Duits
land, Nederland en Italië inden minder 
taksen. Het antwoord op de vraag waar
om de B T.W. zo hoog ligt in Frankrijk 
en eveneens in ons land, vindt men al
dus verklaard in bovenstaande tabel. 

Om tot de geleidelijke harmonizatie 
der europese belastingsstelsels te komen 
— en in het kader der europese eenma
king juichen we dit toe — beoogt men 
langs de invoering der BT.W. de bazis 
te leggen voor de toekomstige gelijk
schakeling der indirekte belastingen. 
Het IS evident dat zulks maar zal kun
nen geschieden mits men tegelijkertijc 
de rechtstreekse belastingen aanpast. 

Hier weze nochtans opgemerkt da 
ondanks de verschillende tarieven van 
de zes landen de neutraliteit van de 
B.T.W. ten aanzien van de mededinging 
tussen de lidstaten wordt gewaarborgd. 
Dit effekt wordt bereikt door alle uit
voer te ontlasten en alleen de invoer te 
belasten. 

Deze neutraliteit, die we principieel 
zeker als een goed punt van de BT.W. 
beschouwen, is natuurlijk meer ekono-
misch dan sociaal gericht. Voor een aan
tal uitvoerders zal ze belangrijke voor
delen opleveren vergeleken met hun vo
rige situatie. 

Deze verminderde last van de uit
voerders wordt in het B T.W.-sisteem, 
dat dus minstens evenveel moet opbren
gen voor 's lands schatkist als het sis
teem van de omzetbelastingen, overge
dragen op de verbruiker. 

Ik heb .n mijn vorig opstel uitgelegd 
dat een artikel waarvoor de verbruiker 
1200 fr betaalt in het normaal tarief van 
20 % precies 200 fr. B.T.W. bevat (1.000 

fr. + 20 %) Indien er voor de fabrikatie 
of distributie van dit artikel ergens 
B.T.W. werd betaald — bvb. op fakturen 
van grondstoffen, hulpstoffen, elektrici
teit, machines, algemene onkosten — 
dan mag deze, door degene die ze betaal
de, worden afgetrokken van het bedrag 
dat hij aan de schatkist verschuldigd is 
als B.T W. op zijn leveringen van goede
ren (eventueel diensten). 

Dit heet in het stelsel «het beginsel 
van de aftrek van de voorbelasting», 
di . de belasting (B.T.W.) die de belas-
tmgphchtige (de fabrikant, grossist, 
winkelier ) heeft voldaan voor de goe
deren en diensten die hij in zijn onder
neming gebruikt. Ingevolge dit stelsel 
wordt de invloed van de BT.W. op de 
kostprijs geneutralizeerd. Eender hoe-

-lang de keten van produktie en distri

butie : de druk van de B T W op de uit
eindelijke verkoopprijs aan de verbrui
ker blijft gelijk. 

Behalve nochtans voor de arbeidsin
tensieve bedrijven die in een nadelige 
pozitie komen te staan tegenover de ka-
pitaalsintensieve ondernemingen. De 
bedrijven zullen de BT.W., betaald op 
hun investeringen, mogen aftrekken 
maar dit zal natuurlijk minder bedragen 
in bedrijven die minder kapitaal (ma
chines) maar meer arbeiders inschake
len. Op zichzelf kan men natuurlijk niet 
veroordelen dat men de machine me.r 
en meer het werk laat doen, maar het 
benadelen van arbeidsintensieve bedrij
ven zal sommige bedrijven in moeiliik-
heden brengen en strukturele werkloos
heid veroorzaken. 

Al met al zal het beginsel van de af
trek der voorbelasting de ekonomie ont
lasten, maar vermits de ganse last niet 
verlicht wordt (maar waarschijnlijk nog 
verzwaart) zal de konsumcnt de ver
schuiving op zijn schouders krijgen. 

Ook en niet in het minst zullen we in 
de sektor van de diensten-verstrekken
de takken een prijsstijging beleven, om
dat deze in het vroeger sisteem veelal 
niet onderworpen waren en nu wél on
der toepassing van het B.T.W-stelsel 
vallen (hotels, restaurants, herbergen, 
kappers,...) Maar het is evident dat het 
uiteindelijk niet deze bedrijven zijn die 
de B.TW moeten betalen, maar de 
kliënt, de verbruiker. 

Indien het B.T.W. sisteem wordt inge
voerd zonder korrektie mogen we er ons 
aan verwachten dat begin 1970, nadat 
de prijsstijgingen de levensstandaard 
zullen hebben aangetast, de arbeiders 
terecht belangrijke loonsverhogingen 
zullen eisen en bekomen Daardoor zul
len de prijzen nog eens gaan stijgen. 
Enzovoort .. 

Het nieuwe stelsel zal bovendien aan 
de kleine bedrijven en aan vele detail-
lanten een bijkomende administratieve 
last opleggen. Deze last zal eveneens op 
de prijzen gaan drukken. De leefbaar
heid van een aantal marginale winkels 
zal aangetast worden. 

We geven ons rekenschap van de moei
lijkheden waarvoor de regering ge
plaatst is Het invoeren van de B.T.W. 
zal in ieder geval sommige verstoringen 
van de bestaande situatie meebrengen. 

Doch het gaat niet op de handen ten 
hemel te strekken en te zeggen «er is 
niets aan te doen De B T W. is een ver
bruiksbelasting. Het is een europese 
maatregel. We kunnen ons niet onttrek
ken aan de richtHjnen der Europese 
Ekonomische Gemeenschap !» 

Deze richtlijnen leggen immers geen 
bepaalde tarieven op Vermits men ech
ter streeft naar de harmonizatie van de 
belastingstelsels der zes en vermits Bel
gië — vergeleken met Nederland, Duits
land en Italië — meer indirekte en 
minder direkte belastingen int, had ons 
land van deze gelegenheid dienen ge
bruik te maken om zijn belastingstelsel 
meer in evenwicht te brengen met die 
van voornoemde landen. 

Het zou bovendien erg simpatiek ge
weest zijn, aangezien indirekte belastin
gen veel minder sociaal verantwoord 
zijn dan direkte belastingen. 

Men had van een sociale stelregel kun
nen vertrekken in plaats van een ekono
mische Men had kunnen stellen : « We 
gaan in geen geval de massa der ver
bruikers zwaarder belasten Indien dien
tengevolge de opbrengst der indirektie 
belastingen verlaagt, laten wij ons ver
heugen We zijn op de goede weg We 
zullen deze minderontvangsten rekupe-
reren door ze fp hale • waar ze de le
vensstandaard niet aantasten » 

J. Olaerts. 

De verbruiker wordt het voornaamste slachtoffer. 



cJe^^ereld 

BERLIJNSE HIPOTE 
De jongste krizis om Berlijn heet een erfenis van Gerstenmaier te zijn, een 

nogal simplistische redenering, hoezeer de tot aftreden gedwongen Bondsdagpre-

Zident er dan ook op stond, dat de verkiezing van de westduitse prezident te 

Berlijn moest plaats hebben. De westduitse politiek wemelt trouwens van erfe

nissen, er is niet alleen het kwalijk riekende « legaat » Gerstenmater, ook de 

erfenis van Adenauer is niet licht om dragen al ware het maar door het feit dat 

het adenauerse simbool van de autoriteit te zwaar blijkt te zijn voor de schou

ders van zijn opvolgers, die geleidelijk aan gezag inboeten. En dan is er de erfenis 

Lübke, die nu direkte aanleiding is tot een nieuwe malaise om Berlijn, net op 

een ogenblik dat iedereen de blikken op het Midden Oosten als meest 'zorgwek

kend virus gevestigd hield. 

Indien men een katalogus van 
« brandhaarden » in de wereld zou ma
ken dan zou men waarschijnlijk tot vol
gend lijstje komen, in wisselvallige 
volgorde dan : Midden-Oosten, Vietnam 
Centraal-Europa, Latijns-Amerika, Afri
ka en het Verre-Oosten (China). 

In Centraal-Europa is Berlijn een oude 
kankerplek, een anakronisme dat een 
gevolg IS van de tweede wereldoorlog 

Gelegen m volle oostduits gebied is 
West-Berlijn een westers eiland, waar 
de tiktie van de vier «geallieerden» 
niet eens meer kan volgehouden worden 
tenzij men een Rudolf Hess tot een der
gelijke « realiteit» zou rekenen. 

Aanleiding tot de nieuwe spanning is 
het — aloud — bezwaar dat Oost-Duits
land en de Sovjet-Unie maken tegen de 
verkiezing te West-Berlijn van het 

f o l / T ' ' ' ' ' ' ' " ^ ' ' ' " ^' '^«^ '""'^ ^'(' ^m hangen blijkt uit deze 
nes r . L Ï o ' L ; - " " ""'i '^rechoslovaakse leger vJn de muziekkapel e Can
nes. Tsjecho-Slovaktje was het enige land van het Oostblok dat aan het interTa-

ttonaal festrval voor militaire muziekkapellen te Cannes deelnam 

westduitse staatshoofd. Bij vorige ver
kiezingen — in 1954, 1959 en 1964 — 
kwam het niet tot de huidige spanning. 
Het zal wel tot het fatum van prezident 
L,ubke behoren dat zelfs zijn voortijdig 
attreden en de regeling van zijn opvol
ging aanleiding tot herrie geven, een 
begrip dat bijna spreekwoordelijk ver
bonden is aan gans zijn prezidentiële 
karriere als gevolg van zijn duidelijk 
gebrek aan takt en aan diplomatieke 
handigheid. 

Het verleden blijft de westduitse lei
ders perten spelen. Zijn het geen remi-
nicensies aan het derde rijk zoals bij 
i^ubke en Kiesmger dan is het de wolfs-
honger van «verzetsman» Gersten
maier. Na Adenauer-Heuss is de gezags-
krizis in het huidige West-Duitsland 
daardoor dan ook ten dele verklaarbaar 
Wet is trouwens de vraag of de huidige 
prominenten te Bonn eigenlijk wel op
gewassen zijn tegen de rizikos van hun 
zeer dehkate pozitie. Dergelijke zwakke 
plekken in het westduits establishment 
onderdeel van de amerikaanse strate
gie in Europa, kunnen de mannen van 
het Krenilm niet ontgaan. Men kan er 
op aan dat ze van de samenloop van 
omstandigheden duchtig profiteren Tot 
dezeomstandigheden behoren zowel het 
quasi-afgedwongen vervroegd aftreden 
van Lubke als het schandaal Gersten
maier, het bijna vlak vóór de westduitse 
prezidentsverkiezingen aankomend Eu-
roa-bezoek van Nixon, als de jongste 
uiting van gaullistische allergie voor 
iLngeland. De bewering van Moskou, als 
zou de «westduitse koppigheid in de 
kwestie van de prezidentsverkiezingen » 
een door Bonn opgelegde test zijn voor 
Wixon IS de bonzen van Bonn meer durf 
toelichten dan ze werkelijk hebben. 
Men zal wel dichter bij de waarheid 
zijn wanneer men stelt, dat Moskou 
door de jongste poging tot blokkade van 
oerlijn Amenka's nieuwe prezident wil 
testen op zijn hardheid, waarbij ook de 
kwestie Vietnam een rol zou spelen. 

De ironie heeft gewild dat kort nadat 
Bonn aan de NPD de toegang tot Ber
lijn verbood het nu zelf de toegang tot 
de voormalige rijkshoofdstad ontzegd 
ziet door de Sovjet-Unie, die al eerder 
met het NPD-spook heeft gezwaaid toen 
net er op aankwam voor de legering van 
russische troepen vlakbij de grens tus
sen Tsjecho-Slovakijë en West-Duits
land een «plausibele verklaring» te 
vinden. Het is anderzijds wel jammer 
dat juist nu te Londen de frans-britse 
kloot nog eens werd blootgelegd, wat 
niet alleen te verklaren is door de Gaul
le s veto tegen Engelands europese kan
didatuur doch ook door de wedloop die 
tussen Londen en Parijs is ontstaan om 
de gunst van de nieuwe amerikaanse 
regering. Het zal waarschijnlijk pas via 
een jongere leidersgeneratie zijn dat 
Bonn tegen deze westeuropese verdeeld
heid zal kunnen ingaan. Met de Schrö-

B^rf^c^ ^ ' ^ i " ' ??"^ . ^"^^^^^"^ kandidaat 
Bondsprezident), Kiesingers en Brandts 
is aat blijkbaar nog niet mogelijk. 

D E Z i W E E K 

IN OE W E R E L D 

• Aansiag door vier gewapende leden van 
het Palestijns Bevrijdingsfront op El Al-
vliegluig in het neutrale Zwitserland, te 
Zurich Een van de aanvallers gedood 
door schot vanuit het vliegtuig Aan boord 
van het vliegtuig meerdere gewonden, ook 
ernstige gewonden Aanvallers en de Is-
raeh die terugschoot aangehouden 

• Scherpe en dreigende reaktie van de is-
raehsche regering op de aanslag te Zurich, 
t r heerst blijkbaar al even veel bezorgd, 
heid om de mogelijke vergeldingsmaat. 
regelen als om de arabische akties zelf. 

• Te Londen overleg van de West-Europese. 
Unie zonder Fi-ankrijk. Parijs reageert 
hiertegen zeer scherp en betwist de gel
digheid van deze bijeenkomst Frankrijk 
beschouwt de besprekingen over het Mid

den-Oosten als een omweg om Groot-Brit. 
tanie dichter bij de E E G te brengen 
het eist verontschuldigingen en het ont-
slag van de sekretaris-generaal van de 
W E U . 

' w % f , ' ^P^,':'"^'-^ ' ' » " Frankrijk in de 
W . t U beslissen verder bijeen te komen 
ü e belgische regering legt over dit kon-
ll.kt een verklaring af die niet aansluit bij 
het franse standpunt 

I Bomaanslagen te Montreal tegen de ef-
rektenbeurs en tegen legerinstallaties Da
ders en bedoelingen blijven duister Voor 

"t eerst sinds in Kanada aanslagen wor. 
den gepleegd vallen er ook talrijke en 
ernstige gewonden. 

I J i jdens haar twaalfde kongres bevestigt 
de Italiaanse kommunistische partij nog
maals haar afk««ring van de sovjetiussi-
sche bezetting r a » Tsjecho-Slovakije Dit 
m tegcn-woordigheij T 8 „ de sovjetrussi-
sche afvaardiging Luigi Longo, die ook 
het studenten-geweld afiteurde, wordt tot 
partijleider herkozen 

De spanning rond Berlijn wordt opgedre
ven : Moskou dreigt met de strikte toepas
sing van de gealliee.de overeenkomsten 
over de duitse hoofdstad, d.w.z voor wat 
het westelijk gedeelte betreft Ulbricht 

mag in Oost-Berlij„ regeren, maar In 
West-Berhjn mag de duitse Bondsprezi-
dent niet worden verkozen. 

• Oost-duitse maatregelen en kontrolen hin-
deren samen met het barre winterweer 
de toegangswegen naar Berlijn. Over 
de invloed van deze verschillende faktoren 
geraakt de berichtgeving soms niet in het 
klare. 

I In het onafhankelijke Rodezië keurt de 
regeringspartij een ontwerp van nieuwe 
grondwet goed In dit ontwerp wordt de 
rassenscheiding krachtiger geaksentueerd 
dan tot nog toe 

I Nabij Bordeaux schiet de belegerde boer 
Fourquet eerst zijn beide kinderen die 
hl, bij zich had dood, en pleegt daarna 
zelfmoord De aanval van de gendarmerie 
wordt scherp bekritizeerd i„ Frankrijk, 
t-en militaire aanval op iemand die toch 
wel als een krankzinnige kan worden be-
schouwd heeft inderdaad niet zoveel zin. 

I Ondanks brits en italiaans verzet beslissen 
de Bondsrepubliek, Frankrijk, België t n 
Nederland voort te werken aan het T 9 
— programma van Eldo. 

In Indonezië blijkt rust nog niet volledi" 
terug gekeerd te zijn : er zou een komt 
plot tegen het leven van Soeharto verij-
deld Zijn. 

WIJ 

Pas sinds enkele maanden ,,,» ^ , 
« wereld » iets over het iersp A^^^ ^^ 
drama, dat ook twintig ïlar n^^^'^^a^e 
ledige politieke onafhinkllifkb •̂!, ^^l" 
1949), nog steeds voortduurt fc/i» 
gen beweren dat die belarfJ^f n?"" 
enkel te danken is aan h S e i f t f e 
een betoging in Noord-Ierland ooV . ^ 
paar britse labour-DarIem«,!f i %^^ 
door de stevige, en ^ u 1 ? T e S S £ 
knuppelende politie werden VviP'^^ 
deld». Deze politie was het i^^^"" 
gewoon dat niemand part i i t roT" '^^ ' 
deze manifestanten, dL als feïe'^^f 
tionalisten én als katolieken in N L 5" 
Ierland, dubbel gehaat In dubbdTer ' 
laten waren. Wij konden het zelfs hiVr 
uit de wijze van berichtgevinraflezen 
dat er deze keer voor de zaak vl^ " 
onderdrukte minderheid' techts elS 
aarzelende en wantrouwende b e W 
stelling bestond. "cwng-

Maar er zijn voldoende en betrouw 

dachte bron ! Er bestaat in Noord-Ier 
land een in wetten vastgelegde en 
sociaal uitgebouwde onderdukking van 
het katoheke. en tegelijk in zlkere 
mate lers-nationale volksgedeelte dat 
iets meer dan een derde van de gèhefe 
bevokmg omvat, ongeveer 500.000 van 
de bijna 1.500.000 inwoners. (Zoals M 
dikwijls gebeurt bestaan er ook noa 
andere cijfers over het bevolkingsaan-
tal. maar de verhouding die aangege-
yen wordt blijft dezelfde !) Er bestaat 
m Noord-Ierland vooral een historisch 
ge aden en ook vandaag nog gevoels-
geladen sfeer die een bedreiging is 
' ' T ^ '̂ i'* , <<katoliek-iers-nationlle» 
volksdeel. Met andere woorden er 
bestaat heel zeker een in ruime mate 
anti- en zeker pndemokratische men-
taliteit. Maar de belangstelling hier
voor wordt sterk verminderd door het 
teit dat het om blanken gaat, om na
tionalisten en om katolieken 

Noord-Ierland omvat zes van de ne
gen «graafschappen» waaruit de 
vroegere provincie Ulster bestond. 

^"^.l. ^^^. '^el eens. maar ten on
rechte, Noord-Ierland Ulster wordt ge-

ENGELAND'S 
KATANGA 

NOORD-IERLAND 
noemd! Ulster, of beter nog dat ge
deelte dat nu Noord-Ierland wordt 
genoemd, maar nog juister eigenlijk 
alleen het gedeelte van Noord-Ierland 
waar de protestanten en Britten een 
meerderheid vormen, heeft inderdaad 
een eigen ontwikkeling gekend, en 
verschilt als gevolg daarvan van Ier
land als geheel. Maar de « religieuze » 
hoofdstad van geheel Ierland ligt in 
Noord-Ierland, vlak over de grens • 
Armagh is de zetel zowel van de pri-
maat van de katolieke kerk in Ierland 
als van de episkopaalse kerk van Ier
land ! Armagh is het stadje waar, vol
gens de legende, sint Patrick in 432 
zijn kerk bouwde. In Noord-Ierland 
zitten de vroegere overheersers, zitten 
de meest kapitaalkrachtigen van ge
heel Ierland samen ! Terwijl in geheel 
Ierland het bevolkinscijfer een bijna 
ongelooflijke ontwikkeling kende (in 
9ft1iQnfn^^''''* ''P 8.500.000, in 1964 
.̂849.000 en zowat anderhalf miljoen in 

het noorden en dit ondanks een 
gunstig geboortecijfer bij de weinig 
talrijke met uitgeweken jonge bevol-
ismg!) namelijk een voortdurende da-
img waaraan pas sinds een paar jaar 
een einde is gekomen, is de bevolking 
van het noorden steeds aangegroeid. 
De reden ? Als het ware het gehele 
industriële potentieel van Ierland is 
gekoncentreerd in het noorden. Met de 
nadelige gevolgen voor wat de uitbui
ting van de arme (ierse) bevolking 
betreft, maar ook met de mogelijkheid 
°^n toch met te moeten uitwijken. 

Misschien is het niet wetenschappe-
lijk-sociologisch, maar het is in elk ge
val voldoende, aandachtig en mijme
rend een goede en recente luchtfoto te 
bekijken van de arbeiderswijken in 
de noord-ierse hoofdstad Belfast : de 
eentonige rijen negentiende eeuwse 
arbeiderskrotten, zonder ruimte, zon
der tuin. helemaal zwart geworden, die 
alleen maar aan stallen doen denken, 
waarin de katolieke Ieren «mogen» 
wonen, maar waarvan ze nooit eige
naar kunnen worden. «Mogen» wo
nen, want in iedere grote stad zijn er 
altijd wel een paar duizend die zelfs 
daar geen plaats vinden, en die in een 
soort «werkhuizen» (zijn dit geen 
kampen ?) worden ondergebracht! 

De republiek (Poblacht na h'Ei-
reann) heeft maar één doel op buiten
lands «gebied» : het herstel van de 
lerse eenheid. De Uno zal dit doel niet 
steunen : Noord-Ierland is immers 
Engeland's Katanga! 

http://gealliee.de
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MOEDIG MAN 
hebben 

ge-
Hier in het Westen 
" e r toch wel iets over 

r l r d maar de belangstelling 
T u r d e meestal zeer kort. En de 
protesten tegen het telkens 
l^eer veroordelen van ]onge 
Trhriivers in de Sovjetunie, het 
vaderland van de vrijheid, wa
ren heel zeldzaam. Daarom is 
het heel belangrijk dat hulde 
wordt gebracht aan de russische 
advokaat Zoltoesjine die t i j 
dens een van die l i teraire pro
cessen voor het eerst gebroken 
heeft met de heersende gewoon
te de schuld van de kliënt ge
woon toe te geven. En dan ver
der alleen maar het oordeel 
aan de kameraden-rechters over 
te laten. Deze moedige man 
heeft écht gepleit voor Alexan
der Guinsburg. Het pleidooi ge
raakte in het Westen bekend 
langs het tsjechische blad « Stu
dent», natuurl i jk vóór de be
zetting. 

RADIKAliNSKI 
Zelfs wie de nieuwe « talen » 

niet kent, verstaat deze titel. 
Het woord is de t i tel van een 
berlijns ondergronds s tudenten
blad dat verschijnt met de kop
pen van Marx, Engels, Lenin, 

JOOP HUETING 

•' 

De 41-jarige Joop Hueting, psicholoog en 
ivetenschappelijk vorser, heeft zo'n zware 
knuppel in het hollands hoenderhok geslin
gerd, dat er nog heel lang zal uK>rden na-
gekakeld. In zijn doktorstezis over een 
psiche-fiziologisch ondenverp maakte Hue
ting terloops ook in een enkele zin geioag 
van de « psichologische aspekten van oor
logsmisdaden, die door nederlandse sVldaten 
bedreven werden in de jaren 1945 tot 
1950 >. 

Tijdens deze jaren stonden in het geheel 
zowat 115.000 nederlandse soldalen in de 
strijd tegen de indonexische nationalisten 
onder Soekarno. Het < eentonig verhaal », 
destijds voor het eerst verteld in de onver
getelijke bladzijden van MultatuU, werd tij
dens die strijd voortgezet : nederlandse Sol
daten maakten zich schuldig aan een reeks 
gruwelen en oorlogsmisdaden die de dood 
voor gevolg hadden van een onbekend ge
bleven aantal Indoneziërs. De ramingen 
over het juiste aantal slachtofjers lopen 
sterk uiteen : in Indonezië wordt gewag ge
maakt van « honderdduizenden », wat in 
ieder geval zeer sterk ^overdreven is. In Ne
derland wordt het getal twintigduizend, 
waarvan zeker zestienduizend burgers, wel 
eens vaker als een benaderende schatting 
vooropgezet. 

De paar zinnen in de tezis van Joop Hun
ting kwamen in het nieuws, de grote media 
maakten zich baas van het tema en op slag 
barstte in Nederland — nu reeds enkele we
ken geleden — een gepassioneerde diskussie 
los waarvan het einde nog niet in het zicht 
is. Een deel van de nederlandse opinie rea
geerde scherp tegen Hueting (die zelfs is 
moeten « onderduiken ^) en eiste, dat de 
eer van de nederlandse soldaat ongeschon
den zou uxjrden bewaard. Een ander deel 
viel Hueting bij, wat in de meest ekstreme 
vorm zelfs betekende dat een aantal Neder
landers gerechtelijke vervolgingen eisten te
gen de oorlogsmisdadigers. Hueting zelf 
wilde van vervolgingen niets weten, wellicht 
omdat hijzelf in dat geval voor de recht
bank zou moeten verschijnen : wat hij ver
teld had over de oorlogsmisdaden, wist hij 
onder meer ook uit persoonlijke ervaring. 

De wereld is sinds altijd en niet in het 
minst sinds de jongste tientallen jaren getui
ge geweest van gruwelen in een dergelijke 
omvang, dat de cijfers uit Indonezië — hoe 
monsterachtig het ook moge klinken — ei
genlijk niet eens zo heel erg meer schokken. 
Enkele tienduizenden Nederlanders werden 
anno 1945, tijdens een periode van verbees-
ting die reeds jaren duurde, zonder enige 
'psichologische vc^orhereiding en na een ge-

De wereld van na 1945 telt een heleboel « hete grenzen » : és berlvnse muur en de schetdtngshjn 

tussen Oost- en West-Duitsland, de grens tussen Noord- en Zuid-Vietnam. de ^ ^ ' ^ f f ^ ' f ^^^^^^^ 
frontlijn in het Midden-Oosten, de scheiding tussen Noord- en Zmd-Korea (onze foto). Overal 

langs deze grenzen van gisteren loeren de moeilijkheden van morgen. 

Stalin en Mac. Na een straatge-
" " " " 1 vecht in de oude duitse hoofd

stad, waarbij duchtig met fles
sen werd gegooid, schreef dit 
blad over de gewonde politie
mannen : «130 buldoggen heb
ben nu een gat in de kop. Wei
nigen beklagen da t» . 

Ook zonder speciale voorlief
de voor politiemensen zouden 
we toch zeggen : zonderling hu
manisme ! 

brekkige militaire opleiding in de strijd ge
gooid tegen wat in hun ogen — en vaak nog 
in werkelijkheid — « benden » waren. On
der die tienduizenden zijn er een aantal 
fatsoenlijke jongens geweest, een beperkte 
groep smeerlapjes die men telkens bij der
gelijke gelegenheden ontmoet en een over
grote meerderheid van normale lui die, als 
het slecht uitviel, overnacht tot vorlogsmis-
dadiger konden worden. Over het normaal-
zi'jn, de ambtenarenmoord, het bevel-is-be-
vel, het uiteindelijk passioneel reageren is 
er al meer dan één treurig boekje openge-
dann de jongste jaren. 

Hel verhacd van de nederlandse oorlogs
misdaden is, om bij Multalidis uitdruk
king te blijven, eenionig. Alle aberraties en 
« technieken » uit twee wereldoorhgen sn 
uit een reeks dekolonializatie-konflikten 
zijn er aan te pas gekomen. Wie het lijstje 
overloopt, krijgt de triestige indruk dat sa
distische praktijken tot in de détails eender 
toegepast werden op ver uit mekaar liggen
de fronteti, door mensen van verschillende 
nationaliteiten en zonder dat er van enige 
« uitwisseling van ervaringen » sprake hoef
de te zijn : een klein deel der oorlogsmis
dadigers, de echte sadisten, heeft zich zowel 
in Indonezië als in Algerije als in Rusland 
en noem maar op bekwaamd in folter-, 
moord- en verhoortechnieken wier gruwe
lijke gelijklopendheid treft. 

Een aantal nederlandse officieren blijkt 
daarbij aan de manschappen het voorbeeld 
en de opdracht te hebben gegeven. Dat is 
zeer ernstig : uit hoofde van hun opleiding 
mag en moet van 'officieren verwacht wor
den dat zij situaties, zoals die zich in het 
Indonezië van die dagen hebben voorge
daan, het hoofd konden bieden zonder zich 
aan oorlogsmisdaden te buiten te gaan of 
daartoe het bevel te geven. Het tegenoverge
stelde is het geval geweest en dat lijkt ons 
van veel meer belang dan de feiten die 
sinds het getuigenis van Joop Hueting vver 
een aantal destijds verdivaasde eenvoudige 
soldaten zijn bijeengebracht. 

Het ^dossier Indonezië» zou de Nederlan
ders — en daarboven uit iedereen in het 
Westen — er eindelijk eens moeten defini
tief van overtuigen dat er geen « goede * 
en « slechte » volkeren zijn, dat alle legers 
van alle volkeren in bepaalde omstandig
heden genoeg schorremorrie bleken te be
vatten om rrtoordpartijen op grote schaal te 
organizeren. Wie het goed meent met het 
mensdom en de demokratie, moet zich dit 
steeds voor ogen houden en er over waken 
dat het schorremorrie zijn kans niet krijgt. 

A.N. TOVANO. 

op te ruimen. De Sovjet^ hel>-
ben vanaf het begin getracht 
Kriegel, Smrkovski en Sik u i t 
te schakelen. Voor Kriegel is 
dat als het ware geluidloos ge
lukt, voor Ota Sik was het een 
halve mislukking, voor Smrkov-
skisch dreigt het een misluk
king te worden. Hoe de ontwik
keling verder verlopen is, kan 
iedereen uit de feiten aflezen. 
Wel mag men niet vergeten, 
dat geen enkel bericht als al
leenstaand mag gelezen wor
den -. het is vaak een klein plak
je van de salami. 

VOORZORGEN 
VAH NOVOTNY 

Heel toevallig hebben ts.je-
chische ingenieurs een zorgvul
dig bewaard staatsgeheim ont
dekt, waarover zelfs de nieuwe 
heren van het Hradschin niets 
bleken te weten. Bij een onder
zoek naar grondverschuivingen 
ontdekten zij namelijk dat e r 
onder de praagse domkerk een 
ru imver tak te en tegen atoom-
aanvallen versterkte bunker 
bestaat die dateert uit de No-
votny-periode. Deze veilige kel« 
.der onder de kerk is door een 
verborgen onderaardse gang 
met de paleis-burcht verbonden. 

Novotny had alle arbeiders 
die er aan gewerkt hadden tot 
levenslang stilzwijgen ver
plicht met de bedreiging dat zij 
anders als landverraders zou
den worden bestraft. 

De voorzorgen waren goed, 
maar Novotny zelf kon niet in 
de buurt van de kelder blijven. 

SALAMI 
Nadat in Tsjecho-Slovakije 

de massieve metode mislukt is, 
nl. het zonder meer neerslaan 
van alle tegenstand door de mi
li taire bezetting, grijpen de 
Sovjets terug naar de beproef
de «salami-metode». Voorwaar
de tot het lukken van deze 
taktiek is de verdeling van de 
tegenstanders. Tussen 1924 en 
1928 was het Stalin al gelukt, 
zich op die wijze te ontdoen 
van Trotski, Zinoviev, Kame-
nev en ten slotte ook va-' Boe-
karin en Rykov. Elk van hen 
(met uitzondering misschien 
van de eerste, Trotski) heeft 
meegeholpen om de anderen 

TOVERSPREUK ? 
In de Technische Universiteit 

var Berlijn verklaarde een stu-
dent-spreker onlangs het vol
gende : « De kapitalisten en hun 
handlangers zijn verantwoorde
lijk voor de ellende van miljoe
nen, voor de honderdduizenden 
die in gevangenissen en tucht
huizen hun leven zien voorbij 
gaan, voor de honderdduizen
den krankzinnigen en voor mil
joenen alkoliekers, voor de dui
zenden stervende moeders en 
stervende zuigelingen, voor dui
zenden misvormde kinderen, 
voor miljoenen daklozen ». 

Dat er in al deze ellende al
lerlei schuld gemengd is, moet 
niet worden betwijfeld. Maar 
hei is toch wel geloven in het 
kerstmannetje als men meent, 
met één enkele schuldige alles 
te kunnen oplossen. 

Troosi voor wie het tijdens de voorbije dagen koud mocht gehad 
hebben in ons land : te Helsinki is het nóg kouder^ Daar lopen 
de inwoners over het water naar het eiland Suomenhnna, 



12 

De jonge Hector Plancquaert bij het begin van zijn strijdvaardig leven. 

De vlaaiiise beweging heeft mensen in 
haai tangen gekend van de meest-diverse 
aard. Zij heeft in elke periode van haar 
bestaan mensen bijeengebracht met -de 
meest-uiteenlopende temperamenten, 
van elk intellektueel niveau en uit elk 
sociaal milieu, van de meest verschil
lende wijsgerige opvattingen op de ge
meenschappelijke noemer van een na
tionale overtuiging, van een nationale 
bevrij dings ge dacht e. Dat hierbij de 
klemtonen nog al eens verschilden, dat 
de ene zich sterker tot het nationaal-
politieke, de andere tot het sociaal-po
litieke, een derde tot het nationaal-kul-
turele aangetrokken voelde, is begrijpe
lijk. Dat de temperamentvollen en voor
uitstrevenden op elk terrein wel eens 
harde woorden vonden voor diegenen, 
die elders hun taak zagen, dat de taktici 
vaak verveeld zaten met het openhartig 
radikalisme, en de radikalen ongeduldig 
waren om de voorzichtigheid der ande
ren; ook dat is een verschijnsel dat aan 
elke beweging eigen is. 

Eén zaak staat vast; de vlaamse bewe
ging IS van in het begin een volksbewe
ging geiueest, waarbij wij het woord 
« volks » ook in zijn sociale betekenis 
verstaan : ook als zij aanvankelijk door 
letterkundigen en inlellektuelen geleid 
en gevoeld werd, ook als zij slechts 
langzaam naar de massa doorbreken 
zou. ook in haar meest-autontaire en 
anstokrattsche vormen was zij een be
weging voor de gewone vlaamse mens en 
zijn geestelijke en matenële ontvoog
ding, en stond de solidaiiteit met het 
héle volk in alle lagen van de bevolking 
m het begin in haar programma. 

Deze essentieel-demokratische tiek 
{waaibij WIJ onder het begrip demokra-
tisch heel wat meer verstaan dan alleen 
maar wat bolletjes-zwartmakerij of de 
helft plus één) vond op bepaalde tijd
stippen en in bepaalde figuren een frap
pante uitdrukking. Een der meest tem
peramentvolle en radikaalste voorvech
ters van deze tendens is Hector Planc
quaert geweest. 

Hector Plancquaert werd geboren te 
Wortegem bi] Oudenaarde, op de grens van 
Oost- en Westvlaanderen, op 21 december 
1863 Zijn vader was er geneesheer en bur
gemeester een man met een ontembare 
strijdlust en levenskracht, die negentig 
worden ^ou. De jonge Hector liep kollege 

te Doornik — en hij zou zijn hele leven 
zijn franse opvoeding betreuren. De school-
diiekiie liet zich lovend uit over zijn ver
standelijke gaven, maar was minder geluk
kig met zijn temperament en zijn koppig
heid. Na de humaniora ging hij naar Leu
ven, waar ook alles in het Frans was. Hij 
voltooide zijn studies in de rechten niet — 
hoewej hij voor de twee jaar wijsbegeerte 
en letteren slechts een jaar nodig had : hij 
zou dit later doen, te Gent, op aanraden 
van Priester Daens. Hij droomde ervan, 
naar Indié te gaan — maar de vlaamse be
weging en de sociale strijd zouden hem 
weldra aangrijpen en hem op de bres van 
de sociale ontvoogdingsstrijd voeren. Zijn 
aanvankelijk literair flamingantisme vond 
zijn neeislag in menig werk : in 1884 vol
tooide hi] het eerste deel van « De zege
praal der gemeenten onder het beleid van 
Jacob van Artevelde » en in 1887 verscheen 
de ridderroman « Lambiecht van Loo >. 
Bekend als letterkundige zou hij echter pas 
wolden met het toneelwerk « De Dood 
van Karel de Goede ». Het werk werd be
kroond door de Koninklijke Vlaamse Aka-
demie. De keurraad, met Theofiel Coop-
man als verslaggever, schreef in zijn ver
antwoording over dit « drama in rijmloze 
jamben » dat het de zeldzame en tabijke 
hoedanigheden verenigde, die een toneel-
dichter van genie bezit, hoewel taal en vers
bouw — tengevolge van het franstalig on
derwijs — nog te wensen overlieten. Prosper 
van Langendonck spiak in de « Nederland-
sche Dicht- en Kunsthalle » van een « zeer 
merkwaardige karakterstudie » en hij be
groette in Plancquaert — nog geen zesen
twintig — een nieuwe Rodenbach. 

In 1891 spiak Plancquaert op het neder-
lands taal- en letterkundig kongres te Gent. 
Intussen had de sociale verworpenheid van 
zijn volk — evenzeer als diens nationale ver-
knechting — hem aangegrepen. Een groei
ende sociale bewustwording had sedert ge
ruime tijd reeds verzet wakker geroepen 
tegen de wantoestanden. Flaminganiisme en 
sociaal verzet gingen vaak hand in hand : 
bij Moyson, bij Jottrand, bij de Paepe en 
ook bij Plancquaert. 

Als diepgelovig kristen — spijts zijn la
ter virulent en zeer scherp anti-klerikalisme 
— kon hij echter de weg naar een in se an
ti-godsdienstig socialisme niet inslaan. Wan
neer in 1893 de Christene Volkspartij ge
sticht werd, was Plancquaert nog niet bij 
de ondertekenaars van het programma, 
maar aldra behoorde hij tot de beste en 

PLANCQU 
meest-gevierde sprekers der kristen demo-
kraten. 

DEMOKRAAT 
Wij willen hier de geschiedenis van de 

sociale bewustwording in de 19de eeuw niet 
samenvatten in enkele regels; dat zou trou
wens ook niet mogelijk zijn. Wel willen wij 
wijzen op enkele voorname feiten, die zowel 
voor de hele sociale strijd, als voor het ont
staan van het Daensisme specifiek van be
lang zijn. Marx had zijn « kommunistisch 
mam test » al in 1848 geschreven, en was 
vanuit Duitsland naar Parijs en vandaar 
naar Brussel gevlucht. « Das Kapital » zou 
pas vanaf 1867 verschijnen, en de eerste 
Internationale Aibeidersvereniging in 1864 
in Londen gesticht worden. Aan katolieke 
zijde ijverden o.m. Mgr. Ketteler in Duits
land en Mgr. Doutreloux in België voor 
sociale hervorming. 

In 1857 zouden Moyson te Gent, in 1860 
Cesar De Paepe te Brussel en later Anseele 
in Gent de eerste arbeidersorganizaties op
richten. In 1877 ontstond een, vlaamse so
cialistische arbeiderspartij en in 1885 de 
Parti Ouvrier Beige. 

De oriëntatie der — vooreerst neutrale — 
arbeidersorganizaties naar de klassestrijd en 
de maixistische opvattingen deed aparte 
kristelijke arbeidersverenigingen ontstaan 
zoals de Anti-socialistische Werkliedenbond 
te Gent, zoals de Belgische Volksbond (Li-
gue démocratique beige) en de groep « Jus-
tice Sociale ». Vanaf 1890 trad de kristelijke 
demokratie organizatorisch op. In 1893 
werd tijdens een vergadering te Okegem het 
eeiste programma van de Christen Volks
partij opgesteld. 

Aanvankelijk was de bedoeling, te komen 
tot een georganizeerde kristen demokratie 
binnen de katholieke staatspartij : een zelf
standige organizatie dus, die naast de boe-
renorganizatie en de konservatieve « Cercles 
Catholiques » in de partij haar zeg zou krij
gen. Aldra bleek dat, tengevolge van de 
halsstarrige houding van de konservatieven, 
en dan vooral van Woes.te, een dergelijke 
oplossing onmogelijk was, en dat de kris
ten demokraten geen andere uitweg over
bleef dan als zelfstandige partij op te tre
den. De kern van deze jonge demokratisthe 
beweging lag in het Aalsterse : dat was haar 
geluk en tegelijk haar ongeluk. Een geluk, 
omdat de arbeiders er nog niet door het so
cialisme waren geoiganizeerd, zodat de kris
ten demokraten er een grote aanhang von
den. Een ongeluk, omdat zij juist in het 
kiesairondissement v^n de meest-verwoede 
tegenstander der sociale hervormingen, de 
belgische politicus van duitse afkomst, de 
aartskonservatief Woeste in het krijt moes
ten treden I 

Het eerste programma, ontworpen in ok
tober 1893, was nog niet door Plancquaert 
ondertekend. Maar aldra stond hij mee op 
de bres. Wanneer in oktober 1894 verkiezin
gen gehouden werden, droegen de kristen 
demokraten een lijst voor met als kandida
ten Priester Daens, De Backer, De Pelsmae-
cker en ook Hector Plancquaert. Ook An
seele stelde zich kandidaat met een socia
listische lijst (hij zou tevens te Luik, waar 
hij verkozen werd, kandidaat zijn). 

Dat de verkiezingen zonder incidenten 
verliepen kan wel niet beweerd worden. 
Wie de macht van de katolieke partij op de 
geestelijkheid en vice versa gekend heeft, 
zal wel begrijpen dat niets onverlet gela
ten werd — van de vuigste laster tot het 

kiesbedrog toe — om de nieuwe partij {j 
breken. Niettegenstaande de klachten, ij, 
gediend door de kristen demokraten, wei 
den de verkiezingen geldig verklaard. Eei 
nieuwe verkiezing voor de twee nog te be. 
geven zetels bracht Priester Daens direkt 
tegenover Woeste, die niet rechtstreeks vet. 
kozen was tengevolge van het optreden van 
de demokratische lijst. Leopold II oefendt 
druk uit op Mgr. Stillemans om Daens ti 
veroordelen — en de bisschop gehoouaam. 
de : Daens kreeg veibod de mis nog in hei 
openbaar op te diagen. 

De konservatieven wezen een poging tol 
verzoening af. De verkiezing ging door, 
Woeste weid gekozen, maar ook D lens.. 
Daarmee was de Daensistische paitij op he] 
parlementaire terrein getreden. 

DAENSIST 
Na deze eerste « veldslag » zou de stri| 

met wisselende kansen voortgezet v\oideii 
en meer en meer zou Plancquaert een n 
gaan spelen. In zijn blad « Het Recht » bi 
pleitte hij een federatie van alle volkspai| 
tijen in Vlaanderen. Zij kwam tot stand i)! 
1897 onder de benaming « Vlaamse Chrii 
telijke Volkspartij ». Met de Belgisch 
Volksbond, die het op een akkoord woi 
gooien met de konservatieven, werd gebn 
ken. Op 16 januari 1898 kwamen 32 afg< 
vaardigden bijeen te Biussel : Plancquaei 
werd, als opvolger van Priester Daens, to 
voorzitter der partij gekozen. 

Ondervoorzitters werden Lebon en de ad 
vokaat De Backer. In 1900 werd van al dl 
kandidaten der Chiistene Volkspartij alleel 
de Backer in Aalst gekozen : Priester Daem 
had voor hem plaats geruimd. Plancquaert, 
kandidaat te Gent, werd niet verkozei 
Tengevolge van een kartel met de hbo* 
len werd in 1904 een zetel behaald in hei 
Dendermondse : de liberale verkozene Vaa 
Damme zou na twee jaar de plaats ruimen 
voor Plancquaert De liberalen hielden zid 
niet aan hun belofte. Ook in Koitnjk weid 
Plancquaert door de socialisten teleurge
steld. 

Al deze tegenslagen, waarbij telkens bet 
parlementair mandaat hem ontsnapW 
maakten hem nog ongeduldiger en stn]d< 
lustiger. Hij meende dat de gebroedefl 
Daens de strijd niet goed hadden geleid ! 
zij wilden direkte realizaties en pasten 
daartoe de taktiek van het kaïiel en de 
overeenkomst met liberalen en socialisteB 
toe. Plancquaert was overtuigd van de 
noodzaak van een organizatorische uitbouï 
der paitij over heel het vlaamse lanA *" 
eerste voorwaarde om te slagen Hij W 
meer organizator dan de gebroedeis Daeö 
en wilde de partij tot een sterk demok» 
tisch blok uitbouwen. 

Hij ageerde scherp tegen verdei e kart* 
vorming, en zowel dit twistpunt al de B' 
tere kwestie van de schoolwet hadden nw 
wat harde woorden van de onstuinif 
Plancquaert voor gevolg. In 190C h*" 
Volkspartij in Brussel aan de vlaamse I 
van M. Josson vele stemmen veiloien 
haalde daardoor geen zetel. De menin? 
verschillen tussen Pieter Daens en Pl»»̂  

quaert brachten, na de dood van 
Daens, een ogenblik het gevaar 

Prieslö 
voor ed 

scheuring. Maar voorlopig werd ae 
dracht hersteld op het kongres van 1909. 

In 1911 kwam het nieuw — ^^^^^ 
boven vermeld — twistpunt de g^^^^'Z 
bewegen : Plancquaert wenste dat de 
partij de regering niet zou steunen m 
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schoolpolitiek. Dat het er bijwijlen nog al 
eens heet aan toe ging onder de demokra-
ten moge bhjken uit een brief van een der 
stichters, dr. Van de Velde uit Aspelare, die 
aan Petrus Daens onder meer schrijft over 
Plancquaert : « Zijn schrijven, het weik 
van een getergde tijger of van een rede- en 
radeloze kiankzinnige, gaat alle palen der 
betamelijkheid te buiten ». En Reniers uit 
Mechelen zei tegen Plancquaert « In uw 
diiftigheid on t\ allen U soms wooiden die 
ge later zult betieuren of misschien reeds 
betreurt.. ». 

Plancquaert schreef aan P. Daens in een 
brief van datzelfde jaar 1911 : « Het is 
waar, ik ben hevig, maar alleenlijk als ik 
denk gelijk te hebben... ». 

De twist werd nadien wel bijgelegd, en 
de schoonzoon van Pieter Daens wilde zelfs, 
ingeval Pietei moest steiven, zijn plaats af
staan voor Plancquaert In 1914 werd de 
kiesstrijd met scheipte gevoerd; Plancquaeit 
zette zich in met al zijn energie en zijn on
tembare klacht. Hi) sprak bvb. te Aalst, 
ging dan te voet naar Haaltert om naar Ou
denaarde te sporen en sprak soms op zes 
meetings per dag. Wanneer de kiesstrijd 
\oorbij was, zei hij « Ik ben halfdood . Ik 
heb geen stem meer en mank als een oud 
afgereden paard... >. Maar het rezultaat was 
schitterend; de Volkspaitij won 8000 stem
men bij, de staatskatolieke partij verloor er 
6700 Toch ontsnapte de pailementszeiel 
wééi eens op het nippertje aan Plancquaert. 

Dan kwam de oorlog... 

DE AKTIViST 
Plancquaerts flaminganlisme dateeide 

reeds van zeer vioeg : wij vernoemden 
reeds een gedeelte van zijn weik, waaiuit 
zijn overtuiging bleek. In zijn blad « H e t 
Recht » schreef hij op 5 september 1909, 
na de Rodenbachfeesten : « Men weet dat 
de flaminganten geen paitij duiven stich
ten, op politiek gebied niets durven, dat de 
katolieke vlaamsgczinden slaafs voor de ka-
toheke vijanden van Vlaanderen werken ». 

r l 

Zijn scherpe beoordeling belette echter 
met dat hij meewerkte waar hij de kans 
zag : op de giote vlaamse landdag te Schaar, 
beek sprak hij, samen met Piiester Daens 
en nog een zestiental andere sprekers uit 
alle partijen. 

De sociale bewuslwoiding was bij hem 
onafscheidelijk met de vlaamse verbonden, 
en daaiin lag ook wel de kern van menig 
meningsverschil met andere Daensisten. 
Hij wilde een giote vlaams-demokratische 
partij. Ids van de drie andere partijen, ter
wijl bij priester Daens vooral de onmiddel
lijke sociale hervormingen meer als doel 
gesteld werden. 

« Hij voelde eerl afkeer van het mensdom 
VMJl hij dacht door welke diepe oniecht-
vaaidigheid de ene mens de andere zo el
lendig onder de verdrukking houdt ». Dat' 
schrijft Cyiiel Buysse in zijn loman « Een 
Leeuw van Vlaanderen » over een perso
nage, dat niemand andeis dan Plancquaert 
kan zijn. Plancquaerts stiijdersnatuur kon 
niet andeis dan hem naar het aktivisme 
leiden, en ook Albert Van den Biuele, de 
schoonzoon van Pietei Daens, zou hem 
daarheen volgen. Aanvankelijk had Planc
quaert zich vodi il om de Volkspartij be-
kommeid, maai hi) achtte het zijn plicht 
aan de vlaamse -.trijd aktiet mede te hel-
peB. « Ik via^ aktivist met hait en ziel en 
in 1917 veiweet ik mezelf dat ik de anderen 
gevaar liet lopen, terwijl ik mij in veilig
heid hield Daaiom heb ik me bij hen aan
gesloten. Ik heb ei nooit berouw over ge
had ». 

Plancquaert werd lid van het aktivistisch 
schcpenkollcge van Gent, hd van de Raad 
van Vlaandeien, en was bizonder aktief 
waar het om het welzijn van de meest be-
piocfden — aibeideis en kiijgsgevangenen 
— ging Hij bezocht onder meer het krijgs
gevangenenkamp te Gottingen, waar hij de 
soldaten toespiak, en hij vergezelde Boims, 
toen die zich naar het IJzeifront begaf om 
zich een idee van de toestand te maken 

Na de oorlog week hij uu naar Duits-

•:>« 5*>Jter-* -' 
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Op bezoek bij de vlaamse krijgsgevangenen te Gottingen in 1917^ 

) 

Vergrijsd en vereenzaamd in zijn levensavond 

land en veiblecf tot 1926 in Tettnang, aan 
de Bodensee. 1 engevolge van een genade
maatregel kon hij weer naar Vlaanderen 
terugkeren. Op dat ogenblik had de vlaams-
nationale strijd reeds de zwaarste periode, 
direkt na de eeiste wereldopilog, doorwor
steld, al zouden de jaren dertig, met « de 
ziel van het kind », voor het opkomend 
vlaams-nationalisme nog een zware beproe
ving betekenen Te Aalst ^as hetgeen er 
van de Volkspartij was ovei gebleven, met 
de nationalisten samengegaan : er waren 
twee verkozenen. Toen in 1921 de demokra-
ten het alleen probeerden, mislukten ze. 
Het nationalisme sloeg nu een andere weg 
in : het bouwde een eigen wijsgerig, poli
tiek en sociaal stelsel uit, waarbij het soli-
darisme en het autoritaire beginsel tot ba-
zis genomen werden. 

Plancquaert kon zich met dit « fascisme > 
niet verzoenen, niet met dat van Van Seve-
ren, voor wie hij wel respekt had, en niet 
met dat van het V.N.V. — hoewel daar nog 
een niet te miskennen demokratische gees-
tes-gesteldheid heerste, waardoor het moge
lijk was dat mensen als Borginon, Van Die
ren en Grammens vooraanstaande funkties 
ol mandaten kregen naast radikalen als Lee
mans of Tollenaere. 

Plancquaert vond ook, bij zijn terugkeer 
naar Vlaanderen, de meeste « plaatsen » be
zet, en zijn naam was voor velen nog slechts 
een vage herinnering. De klisten demokra-
tie was politiek opgeslorpt geworden en 
geannekseerd door de staatskatolieke partij. 
Wel trad hij nog op, op vlaams-nationale 
vergaderingen, en zijn vitaliteit was in niets 
gebroken door oorlog of ballingschap. In 
1934 piobeerde hij nog opnieuw met een 
vlaams-nationale demokratische partij, sa
men met de onderwijzer Van Opdenbosch, 
die in 1919 het kartel met de nationalisten 
had afgesloten De blokvorming rond het 
V.N V was echter reeds te zeer voltrokken. 
Tijdens de tweede wereldoorlog zou Planc
quaert zich afzijdig houden van elke poli
tieke aktiviteit Franz Fromme, vriend van 
Vlaanderen en van menig vlaams kunste
naar schreef evenwel in de « Brüsseler Zei-
tung » een hulde-artikel aan Plancquaert, 
de Vlaming, en wees hierbij ook op zijn 
literaire verdiensten 

DE LETTERKUNDIGE 
Wi] vernoemden reeds zijn bekroond to

neelwerk « De dood van Karel de Goede >. 
In ballingschap schreef hij veischeidene lO-
neelstukken in het Duits Voordien had hij 
zich echter reeds herhaaldelijk op het ter

rein van de dramaturgie begeven vanaf het 
sociale en familiale drama tot de satirische 
komedie. Fromme vergelijkt een drama als 
« Ceelken » bijvooi beeld met Hauptmanns 
•« Rose Berndt ». Ook « De Geldwolf > 
(1914) is een bittere satire met een sterk 
socialistische tendens : een kapitalistisch be
drieger wordt door het gerecht mild be
handeld, een wildstroper echter zeer zwaar 
gestraft. 

Minder sterk is Plancquaert als proza
schrijver : te langdradig en te zeer uitge
sponnen, met hele bladzijden dokwmentaire 
gegevens en uiteenzettingen, die de hande
ling vertragen, zoals in het in 1930 ver
schenen werk « Jan Vleminckx » waarin hij 
de geschiedenis van het Daensisme verhaalt. 

De scherpe anti-klerikale uitlatingen zo
wel in dit boek als in vroegere brieven, ge
sprekken en redevoeringen, hebben Plane» 
quaert wel eens de reputatie bezorgd van 
een fanatiek anti-klerikaal. Plancquaert was 
en bleef echter, wat hij in een brief aan de 
weduwe van Pieter Daens bevestigde : kris
ten en demokraat. Zijn scherpe aanvallen 
op de katolieke kerk als machtsorganisme 
golden niet het leerstellige, wel het politie
ke en het machts-aspekt, waardoor volgens 
hem « alle volkeren 'die katoliek zijn, meer 
en meer minderwaardige rassen worden ». 

In een antwoord aan de katolieke < Land-
wacht » schreef hij : 

« Vlaanderen is katoliek. Welnu, wat hebt 
gij van dat volk gemaakt ? Een massa ver
slaafde mensen die hun heiligste rechten 
met de voeten laten trappen ». 

KONTINUITEIT 
Hector Plancquaert stierf in 1953. « De 

Standaard » schreef bij zijn overlijden dat 
hij « een der grondleggers der kristen demo-
kiatie » was geweest. Deze vermelding was 
misleidend : met de huidige kristelijke ar-
beidersorganizaties, met het A.C.W ol de 
kristelijke vakbonden had hij geen uit
staans, ook niet als die nu de groene strijd-
vlag van het Daensisme hebben overgeno
men. Tussen de Segersen en Coolsen ener
zijds, de Plancquaerts anderzijds gaapt wel 
een afgrond ! 

Betekenisvol echter was. dat het believen
de naoorlogse nationalisme, bij mondi van 
« Opstanding ». hulde bracht aan d< de
mokraat, flamingant en aktivist Planc
quaert, daarmee de kontinuiteit beklem
tonend met de hele vlaams nationale en — 
sociale beweging van gisteren en eemiste-
ren l 
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POLiTIEKE 
EMANCIPATIE 

Onlangs zei een vrouw « Het is voor 
mij , evenals voor veel vrouwen, onaan
vaardbaar dat slechts de ene helft van 
de mensheid politiek vertegenwoordigd 
is». Daarmee sneed ze het vraagstuk 
van de politieke belangstelling, de poli
t ieke mogelijkheden en de politieke 
vertegenwoordiging van de vrouw in de 
wereld aan. Daarmee is het inderdaad 
droevig gesteld, er wordt weinig voor 
gedaan zodat de vooruitzichten op ver
betering gering zijn. 

Men blijft de vrouw als enige verant
woordelijke voor de gang van zaken in 
he t gezin beschouwen Te veel mannen 
vinden het bij voorbeeld normaal thuis 
t e worden bediend door de vrouw, net 
alsof deze een « l ivreiknecht» zou zijn. 
Dat deze mannen zich aldus als kinde
ren gedragen ontgaat hen blijkbaar, ook 
al zijn ze niet van « mannelijke trots » 
gespeend. En toch is het zo dat indien 
men tijd zou scheppen voor deelnemmg 
van de vrouw aan het politieke leven 
de politiek vermoedelijk wel eerlijker, 
minder kronkelig, minder agressief en 
menselijker zou worden. Maar dat blijft 
een veronderstelling vermits daarover 
praktisch geen onderzoek werd gedaan. 
Men heeft wel het gedrag van de vrouw 
als deelneemster in het verkeer onder
zocht en daarbij vastgesteld dat ze meer 
aan de anderen denkt, dat ze inderdaad 
meer « heer in het verkeer» is dan de 
heer zelf Is dat een aanduiding dat ze 
bil grotere aktieve deelneming in de 
politiek een zelfde gedragslijn zou vol
gen " Sommige vrouwen die ten onzent 
we ' aan aktieve politiek doen hebben 
die inHruk niet altijd gewekt, hoewel ze 
over het algemeen wel het hoffelijk-
heidsoeil in een debat doen stijgen. 
Tenzij ze als verantwoordelijk schepen 
of minister net zo gloeiend liegen als 
hvr' manne ' i ike kollega's . 

Alsnog moet een vrouw, die politieke 
belangstelling heeft, over een grote 
mate van politiek engagement beschik
ken een zeer goede lichamelijke kondi-
tie hebben, goed kunnen inkasseren, 
gezonde ambitie hebben en naast een 
beoaalde speciaMzatie, die niet noodza
kelijk op de zogenaamde tipisch vrou-
weliike terreinen hoeft te slaan, een 
relatief grote veelzijdigheid aan de dag 
kunnen leggen 

Het is niet alleen een kwestie van 
be 'angstelhng het is ook een kwestie 
van tijd Te veel vrouwen zijn te ge
bonden aan huistaken en aan bood-
schappentiiden, die niet steeds passen 
bij een politieke belangstelling. De kin-
derzorg is een andere faktor die de be
langstelling voor publieke zaken remt, 
ook omdat hierin weinig tot meer vrij
making is voorzien nog afgezien van de 

Direkteur Mike Clayton van de Clayton 
and Son': Ltd te Londen, stelt hier een 
pak voor zakenlui voor. Het is vervaar
digd uit blauwe flanel, met fluwelen 
kraag en heeft als eigenaardigheid 
twee afneembare zakken : de zakken 
gebruikt men overdag en 's avonds kan 
men ze er af nemen voor het geval men 
naar een ontvangst of een plechtigheid 

gaat... 

vergoeding voor de huiselijke taken, 
die praktisch onbestaande is. Daardoor 
heeft de man als politikus nog steeds 
een enorme voorsprong op de vrouw die 
een normale vrouw-moeder is en wil 
blijven doch ook politieke belangstel
ling en dito talent heeft. Hij heeft er de 
tijd toe, zij heeft er praktisch geen tijd 
voor tenzij ze bij voorbeeld niet zou hu
wen en daardoor een belangrijk levens
element zou missen. 

Nog een manier om de Britten wegwijs 
te maken in het metriek ste^'^el, dat 
binnen kort in Engeland wo dt aange
nomen (om aan te sluiten bij Euro
pa ?) : in het Design Center te Londen, 
waar een « metrieke tentoonstelling » 
wordt gehouden, toont deze manne
quin dat een minirok in centimeter of 

in duim blijft wat hij is. 

DE VERBRUIKER 
Er is tans voortdurend sprake van de 

Belasting op de Toegevoegde Waarde 
(belastingsisteem dat de eskalatie van 
taksen wil vermijden) en de vermoede
lijke stijging van de kosten van levens
onderhoud, die daaruit zal voortvloeien. 
De verbruiker dat is in de eerste plaats 
de vrouw, vermits zij het is, die de aan
kopen voor het gezin doet. Men ver
wacht dat zich volgende prijsstijgingen 
zullen voortdoen van 1970 af : kapper 
13 %, mazoetkachels 10 %, schoenen en 
sigaretten 10 %, meubelen 7,,5 %, kolen 
en koffie 6,5 %, gekoncentreerde soep 
6 %, bier 7 %, witgoed 4,5 %, makaroni 
idem, beschuit 2,5 % en rijst 1 %. 

ZWART 
Bijna alle parijse haute-couture-konin-

gen hebben dit jaar in hun « kollektie » 
mannequins een zwarthuidige jonge
dame ingeschakeld, die vooral exotische 
modellen moet prezenteren. Zo kon het 
gebeuren dat bij Féraud een jonge ne
gerin, gekleed in een blauw linnen pak
je met strohoed, zo uit «De negerhut 
van Oom Tom» gestapt, voor een 
groep amerikaanse couturiers uit de 
« deep south» paradeerde, niet zonder 
een spotlachie 

BIJ WIJZE VAN INLICHTING 
Alleen bij wijze van inlichting : socio

logen hebben uitgerekend dat het voor
komen van zwangerschap in landen 
waar het gemiddeld inkomen 5000 fr. 
zou bedragen per hoofd een besparing 
van 6.000 fr. betekent, terwijl daarvan 
alleen 125 fr. wegens uitgave per hoofd 
af te t rekken is, voortvloeiend uit het 
propageren van de geboortebeperking 
en het verbruik van voorkomingsmid-
delen... 

Terloops nog dit : men rekent ermee 
dat binnen 40 jaar de wereldbevolking 
zal verdubbeld zijn : tans 3,5 miljard, 
dan 7 miljard. 

FALLEN 

IDOL 
Dat is de titel vayi ee7i britse film 

[hel gevallen idool) waai in op mees-
teili]he wijze de onitakeling van een 
gioie-mensjiguur in de ogen van een 
knaap woidl bescineveii. 

Twee vedelten van de « g)\}le we-
leld > van jilin en lied slaan lans mm 
oj meer m deze lelatie mei het geval
len idool namelijk Alm Delon en 
Adamo. Ontegensprekelijk ts Delon 
de minst aantrekkelijke van de twee 
en is er van enige antipatie in dit 
velband voor Adamo geen spiake. De 
eeiste is beliokken in een steeds on
ver hwikkelijker zaak mei een sterk 
ii'iikje, de tweede is getrouwd. 

Oj dal nu voor beiden een reden 
zal zijn om hun van hun « boon > 
te stolen nADeleii we afxfachten. De
lon is een getviekst zakenman en 
blijkbaar een personnage dat het 
met de moraal niet zo nawu neemt. 
Maar hij is een vedette. Adamo is 
een heel wat simpalieker knaap en 
hij huwt zijn jeugdvriendinnet^e in 
plaats van een der vele stars en star--
Iets die de jongste tijd rond hem 
vlindeiden naarmate zijn sukses steeg. 
Dat doet stellig simpatiek aan doch 
een jeugdidool dat in het huwelijks
bootje stapt veibeurt daarmee (naar 
het schijnt) automatisch een stuk van 
de verering van duizenden tieners, die 
men vroeger zo beeldend bakvisjes 
noemde. 

Op de een oj andere manier zijn 
Delon en Adamo voiige week som
migen als « gallen idoh » voorgeko
men. Als u hel vraagt ; wij prefere
ren Adamo, getrouwd of niet, zuiver 
menselijk beschouzvd dan. Want bo
vendien is Delon niet eens een uit
zondei lijk akteur. 

Oude glorie van de music hall Josephi
ne Baker houdt er de moed in, kortge-
rokt en hoog gelaarsd, hier te Milaan, 
straks op toernee in Afrika, ten voor
dele van haar bent aangenomen hinde 

ren. 

VOOR JONGE MOEDERS 
Een britse firma lanceert tans voor 

jonge moeders een zogenaamd «eers te 
maand pakke t» met 161 verschillende 
kledingsstukken, die men na gebruik 
kan weggooien. De pakket ten gaan vlot 
van de hand. 

FRANSE MODE 
Heel wat moderedaktrices die dit j aa r 

de parijse modeshows versloegen zijn 
het er over eens — samen met ons twee 
weken geleden hm hm — dat de « nieu
we » parijse mode het te veel in de 
extravagantie zoekt en te weinig de na
druk legt op werkelijke kleding. Een 
beetje minder harem en dramatiek, een 
beetje meer werkelijke be-kleding zou 
de Haute Couture gered hebben. Tans 
blijkt men te Pari js veelal de konfektie 
met een gekostumeerd feest te hebben 
verward. 

Avondjurk « in traliewerk » van Pierre Cardin, uit wit katoen, te dragen in goed 
verwarmde zalen en kamers. 
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VOLKSTONEEL VOOR 
FRANS- VLAANDEREN 

Het volkstoneel voor Frans-Vlaan-
deren uit Westouter tX)ert sinds no
vember « Het dorp der mirakelen » 
van G. Martens op in de regie van 
Flor Bardry, die voor de aanpassing 
van de tekst aan het vlaams dialekt 
van Frans-V laanderen instond. In 
maart komen nog Rekspoede, Hout
kerke, en de Moeren aan de beurt. 

De Milac-toneelgroep uit Vlamer-
tinge voert sinds 15 december onder 
leiding van Donald Debruyne het 
blijspel « Mannen rond Klara » X)p. 
Gestart werd te Houtkerke. Morgen 
zondag heeft te Killem een opvoering 
plaats, in maart komen Godewaars-
velde, Winnezele, Bambeke, Ekels-
beke en in april De Moeien aan de 
beurt. 

Ook het vlaams toneel laat Frans-
Vlaanderen niet los. 

32ste VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Op 1 juni heeft in het antwerps 
sportpaleis het 32ste vlaamsnationaal 
zangfeest plaats. De kaartenverkoop 
begint op 1 maart a.s. Oudaan 22, 
Antwerpen, of dk)or storting op post
rekening 963.36 van ANZ-Antwerpen. 
Prijzen : 25, 50, 75 en 125 fr. 

MOMENTOPNAME 
7de BOEKENBEURS 
BRUSSEL 

Van woensdag 26 februari tot en 
met 7 maart heeft in het centraal sta
tion te Brussel de 7de brusselse boe-
keubeurs plaats van nederlandstalige 
uitgaven. 25 vlaamse uitgevers nemen 
er aan deel en evenveel vertegenwoor
digers van nederlandse uitgeverijen, 
die samen ca 100 nederlandse fondsen 
vertegenwoordigen. De beurs is gratis 
toegankelijk elke dag van 10 tot 19 
uur. 

TENTOONSTELLINGEN 

Caryatide (Vrijheidsplein Brussel) 
tot 4 maart Elly Booy en Mia De-
piez; Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel : tot 9 maart Suzanne Van 
Damme; tot 26 februari Prijs Jonge 
Belgische Schilderkunst; tot 9 maart 
Beinaid Schultze. 

hl het kader van « 10 recente aan
winsten » m het muzeum voor oude 
kunst, Muzeumstraat 9, Brussel 1, 
werd een reeks korte voordrachten in
gericht, gewijd aan deze aanwinsten, 
telkens 's woensdags om 18 en om 19 
uur. In het muzeum voor moderne 
kunst. Koningsplein, heeft de ten
toonstelling « Belgische schilders, 
fians licht » plaats : men kan er el
ke uKietisdagavond van 17 tot 20 uur 
een bandopname beluisteren met 
VO01 lezing van uittreksels uit brieven 
van de betrokken kunstenaars. 

Op vrijdag 21 maart te 19 uur heeft 
in de Galerij Pieter Coecke, Hove-
nierssiiaat 43 te Aalst de opening 
plaats van « De plastische kunsten in 
het interieur » met werken van be
kende kunstenaars tn een uniek mo
dem of antiek meubeldekor. 

KONINKLIJKE BIBLIO'1 EEK 

Voiige maandag werd de Konink
lijke Biblwteek Albert I plechtig in
gewijd en hield ze ook een opendeur
dag. Naar aanleiding daarvan werd 
ook een vereniging « De Vrienden 
van de Koninklijke Biblioteek » op
gericht, jaarbijdrage 500 fr. Men kan 
nadere inlichtingen inwinnen Kon. 
Biblioteek, Edukatieve Dienst, Kei-
serslaan 4, Brussel 1. 

Sinds geruime tijd zijn de uitle-
ningsvoorwaarden zo versoepeld dat 
men tans van een modern uitlenings-
sisteem kan spreken. Wellicht omdat 
de huidige konservator een Vlaming 

VLAAMS-NATIONAL ISME 

1914-1940 
Het valt wel zelden voor dat de doktoraatsdissertatie van een student-histori-

kus een tweede uitgave beleeft. Dit is, na tien jaar dan nog wel, het geval voor 

het boek dat wij hier bespreken. Toen de dissertatie van de achtentwintigjarige 

dr. A.W. Willemsen in 1958 onder de oorspronkelijke titel « Het Vlaams-nationa-

lisme 1914-1940 » van de pers kwam, hebben wij deze studie met veel belangstel

ling aandachtig gelezen en grondig bestudeerd. Wij waren verrast door de mees

terlijke wijze waarop deze jonge historikus er in geslaagd was, een beeld op te 

bouwen van de zo verwarde geschiedenis van het vlaam^-nationalisme. Voor een 

jonge man — en op de koop toe nog een Nooidfiedetlandei — nas dit een hele 

prestatie, alleen te begrijpen door het feit dat hij een leerling was van prof. Geyl 

en dat hij bovendien had kunnen putten, als eerste, in de briefwisseling en de 

dokumenten bewaard door F. Borginon. Waar tans een tweede uitgave aangebo

den wordt onder een iet of wat gewijzigde titel, bestaat naar ons oordeel de taak 

van de recensent er hoofdzakelijk in na te gaan, wat er in de oorspronkelijke 

tekst werd veranderd en in hoever intussen de opvattingen van de schrijver 

gebeurlijk zijn gewijzigd. 

Dat er reden kon zijn om in bepaalde 
opzichten he t feitenmateriaal aan te 
vullen en andere aspekten te belichten, 
zal men dadelijk begrijpen als men 
denkt aan enkele werken die intussen 
over he t onderwerp zijn verschenen : 
een opmerkelijke studie van Fr. Petr i 
over de Flamenpolit ik in 1914-1918; het 
zware boek van M. Cordemans over de 
oorlogsjaren van dr. Van de Perre ; de 
degelijke studies van Arth. De Bruyne 
over Van Severen en Dosfel; het boek 
van H. Demoen over Leuridan, om maar 
de voornaamste te noemen. Naast deze 
recente studies zal dr. Willemsen waar
schijnlijk ook wel rekening gehouden 
hebben met de wederopleving van het 
vlaams-nationalisme onder zijn nieuwe 
vorm, de Volksunie. 

Zoals reeds gezegd stellen wij ons niet 
voor hier spijkers op laag water te zoe
ken, zoals kleine vergissingen in da
tums of personen. Het gaat om de grote 
trekken, he t gaat om wat er als nieuw 
in deze uitgave kan beschouwd worden. 

Wij hebben ons de taak opgelegd, van 
zeer dichtbij en gelijklopend de tekst 
van beide uitgaven te vergelijken. Wij 
stelden vast dat, met uitzondering van 
het werkelijk baanbrekend materiaal 
aangebracht door Petri , dr. Willemsen 
er niet dikwijls toe gebracht geweest is 
zijn eigen vizie te wijzigen. Wel zijn er 
aanzienlijke wijzigingen in de tekst, 
maar dan blijkt het zeer dikwijls dat 
deze het gevolg zijn van de herwerking 
van de uitvoerige voetnoten van de 
eerste uitgave in de tekst van de twee
de. Merken wij terloops op dat de bijla
ge over «V-Mann Staf De Clercq ? » 
weggevallen is. Het werkelijk nieuwe 

zijn de inleiding en de slotbeschouwin
gen. In de inleiding wordt de ontwikke
ling van de Vlaamse Beweging in vogel
vlucht geschetst van 1830 tot 1914. Dr. 
Willemsen volgt hier in zijn grote trek
ken het bekende werk van dr Elias over 
de geschiedenis van de vlaamse gedach
te. De uitbreiding van de inleiding van 
zijn eerste uitgave tot een uitvoeriger 
stuk in de tweede is een gelukkige ver
betering : zij laat toe beter de gebeur
tenissen te begrijpen die zich in een 
versneld tempo ontwikkelen vanaf 1914. 
De nieuwe slotbeschouwing is zo uitvoe
rig in vergelijking met het drietal blad
zijden van 1958, dat. zij de moeite van 
een samenvatting waard is omdat zij 
tans beredeneerd is en tot een veel po-
zitiever konkluzie komt. 

De konkluzies van dr. Willemsen zijn 
de volgende : in de jaren 1914-1918 was 
de grote betekenis van het aktivisme, 
dat het de doorbraak betekend heeft van 
het politiek nationalisme in de Vlaamse 
Beweging. Daarbij dient men rekening 
te houden met het feit dat de flamin
ganten die aktivist werden, juist die zijn 
die vóór de oorlog de drijvende kracht 
vormden in de Beweging. Parelleel aan 
het aktivisme ontwaakt ook aan de 
IJzer ditzelfde politiek nationalisme. 
En eerste gevolg hiervan was. na 1918. 
een splitsing in de Vlaamse Beweging 
in minimalisten en nationalisten. Hier 
aarzelt dr Willemsen — begrijpelijk, 
want het gaat om een « indien» . . . — in 
zijn oordeel over de betekenis van deze 
splitsing. Waar hij enerzijds geneigd is 
er een verzwakking in te zien van de 
Vlaamse Beweging en bedenkt wat een 
versterking de nationalistische aanvoer 

van krachten voor de partijen, vooral 
voor de katolieke vlaamse groep m de 
Kamer zou betekend hebben, stelt hij 
zich anderzijds toch ook de vraag of 
men vóór 1929 meer zou bereikt hebben 
dan men tans bereikt heeft, nl. wat 
hijzelf noemt «kreupele taalwetten ». 
Het antwoord op zijn twijfel ligt noch
tans besloten in zijn verdere konkluzies 
over de politieke ontwikkeling. Hij 
wijst, terecht, op de sterkere katolieke 
inslag in het vlaams nationalisme voor
al na 1930. 

Het is in deze omstandigheden dat 
het vlaams- nationalisme een werkelijk 
zeer belangrijke pressiegroep geworden 
is. Dr. Willemsen ziet de toestand als 
volgt, vlak vóór 10 mei 1940 : de Vlaam
se Bewegmg had in 1940 het grootste 
deel veroverd van, Vlaanderen, maar 
het Dolitiek nationalisme was een heel 
eind gevorderd in de verovering van de 
Vlaamse Beweging zelf De vlaamse na
tionalisten maakten «het belgische 
staatsbestuur s tormri jp» (blz 460) en 
hun politieke pressie heeft aldus tot 
werkelijke rezultaten geleid. 

Door deze slotbeschouwingen krijgt 
het werk van dr. Willemsen in deze 
tweede uitgave een heel andere beteke
nis. Het hangt niet meer in de lucht, 
zoals wel enigzins het geval was voor 
de eerste uitgave, waarbij men soms 
geneigd was te denken dat de jonge 
auteur de geschiedenis van een politie
ke vergissing en afdwaling geschreven 
had. Dat zijn oordeel over de kollabora-
tie 1940-1944 niet gewijzigd is, kan hem 
niet ten kwade geduid worden. Over 
deze periode in de ontwikkeling van het 
vlaams-nationalisme is nog geen enkele 
ernstige historische publikatie versche
nen. Het boek van dr. Willemsen eist — ' 
voor wie de eerste uitgave niet n a a f 
zijn juiste waarde beoordeelde en het 
boek niet kocht — zijn plaats op m de 
biblioteek van de vlaamse intellektueel 
en van elke vlaamse mili tant die wil 
begrijpen hoe het was vóór 1940 en der
halve hoe het zich daarna kon ontwik
kelen zoals het gebeurd is. Waar De 
Nederlandsche Boekhandel juist op dit 
ogenblik de publikatie aankondigt van 
een uitvoerig werk van dr. Elias over 
de geschiedenis van de Vlaamse Bewe
ging in dezelfde tijdspanne, zal het 
voor iedereen een geestelijk genot zijn 
de vizie van beide historici over een be
slissende faze in de ontwikkeling van 
de vlaamse strijd te vergelijken. 

Historikus. 

A.W. Willemsen : « Het Vlaams-natio
nalisme. De geschiedenis van de jaren 
1914-1940». Uitgeverij Ambo N.V. 
Utrecht. Verspreiding voor België : 
Uitgeverij Westland, Merksem. Prijs 
gebonden : 495 fr. 
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FEDERALISME 

IN 

BELGIË 
De heer RigX) de Nolj, licenaaat in de politieke en sociale wetenschappen van de Universi

teit Leuven, heeft een uitvoerige studie gepubliceeid over « Het federalisme in België als 

giondwettehjk viaagsttik ». Deze belangwekkende publikatie komt op het gepast moment 

nu het piobleem van de toekomstige pubheki echtelijke struktuur van België gesteld is. 

Het IS overigens bijna verbazingwekkejid hoe in enkele jaien het fedeialisme als oplossing 

V001 het nationaliteüenkonfbkt m België (dixit Leopold III in zijn politiek testament) 

veld gewonnen heeft. Het is in dit opzicht niet zonder betekenis dat tioee vooi aanstaande 

C V.P.-politici dit boek inleiden : prof. Van Mechelen met een « Wootd Vooraf » en prof. 

Dcrine met een « Ten geleide ». M\}gen wij hierin een zekere kentering zien, nadat de 

Vlaamse C.V.P. jarenlang het fedeialisme bestreden heeft? Een terugkeer tot het stand

punt van het beginsel akkoord K.V.V.-V.N.V.? 

Zoals de titel het aankondigt , beoogt de 
schrijver in hoofdzaak een vergelijkende 
studie van de verschillende ontwerpen van 
federale grondwet voor België die bi] het 
belgisch par lement ingediend werden. 

He t bestaan alleen reeds van deze « fe
derale grondwetten » weerlegt de steeds te
rugkerende bewering dat de federalisten 
niet zouden weten wat zij willen of niet 
bij machte zouden zijn h u n federalistische 
vuie in een konkrete vorm te gieten. 

In een eerste deel van zijn boek geeft 
de schrijver ons een « algemene benade
l ing van het federalisme » aan de h a n d 
van een historisch-taalkundige studie. Wij 
zouden er de voorkeur aan gegeven heb-

PLATEIUBRIEK 
Don Juan — 

op. 24. 

Richai d Sliauss 
up 20 

Tod una P eiktaiung 
SMS 2446 — 168 fi. 

Als laatste in deze teeks LP's, uit
gegeven dvor Concert Halt, twee sim-
fonische gedichten door de meester in 
dit genre . Richard Strauss. 

Don Juan — op. 20 (1887). Niet
tegenstaande een werk uit zijn jeugd, 
olijfl het een der beste en steikste 
icheppingen van Strauss, het is nog 

met ontsierd door de langdradigheid 
die het aanhoren van zijn latere wer
ken soms wel vermoeiend maakt. Het 
simfonisch gedicht, ingegeven door 
een gedicht van Lenau verloopt bij
na zonder onderbreking in een on
stuimig allegro tnolto, simbool van 
het vung ritme waarop de held leeft. 
Het bevat enkele van de beste melo
dieën van StTauss en wordt algemeen 
beschouwd als zijn eerste « meester-
wet k » 

Tod una P eiRiaiung — op. 24 
Strauss komponeeide dit werk na een 
zware ziekte. Het is ook voor de eer
ste maal dat hij autvbiogiafische ele
menten veiweikl, tets wat hij later 
meer zou doen. De komponist schil
dert hier op magistrale wijze de mens 
op zijn zir' -d, zich verzettend te 
gen de onverbiddelijkheid van het 
lot tot htj, gelouterd, alles aanvaardt 
Prachtig verklankf door de eindak 
koorden der harpen 

Deze twee heerlijke muziekwerken 
die tn geen enkele diskoteek zoud'n 
mogen ontbreken, worden ons hier 
op werkelijk indrukwekkende wijze 
gebracht door het Minneapolis Sym
fonie Orkest onder leiding van An-
tal Dorati, een vooraanstaand diri
gent die vooral op het gebied der mo
derne muziek zijn sporen heeft ver
diend. 

ben, indien de au teur aan de h a n d van 
enkele klassieke handboeken over grond
wettelijk recht het publiekrechteli jk be
grip « federalisme » nader zou omschre
ven hebben en de algemene kentrekken van 
een federale s taatsstruktuur uiteengezet, 
wat ongetwijfeld nut t iger zou geweest zijn 
en aan zijn boek meer eenheid zou gegeven 
hebben. Dit eerste deel heeft weinig te ma
ken met het federalisme als grondwetteli jk 
Vlaagstuk in België. 

He t tweede deel geeft een uitvoerig his
torisch overzicht van de federalistische stro
ming in de Vlaamse Beweging. Wi j menen 
dat de auteur ten oniechte opkl imt tot de 
19de eeuw. In feite stelde het probleem van 
de « bestuurlijke scheiding » zich voor he t 
eerst op de vooïavond van de eerste we
reldoorlog. 

In de lange aaneenschakeling van feiten 
en feitjes zijn heel wat zaken vermeld die 
slechts van ver uitstaans hebben met een 
federalistische stroming, die overigens on
bestaande was voor 1914. De auteur had 
zich o 1 moeten koncentreren op de voor
uitgang die de federalistische s troming in 
de meest recente periode gemaakt heeft. Een 
studie van de weerklank in de p°rs van de 
aktie gevoerd door het Vlaams Komitee 
voor Fedeialisme zou interessant geweest 

Deel I I I geeft een overzicht van de ont
werpen van federale grondwet voor Bel
gië, voor zover deze bij het par lement in
gediend werden, terwijl dan in deel IV een 
vergelijkende studie gemaakt wordt van 
deze ontwel pen. 

De au teur beperkt zich hoofdzakelijk tot 
een beschrijvende taak. Hi j zelf onderzoekt 
de problemen die zich stellen in ve iband 
met de verwezenlijking van het federalisme 
(bv. de bevoegdheidsverdeling, het pro
bleem van de staatsfinancies. ) niet, hij 
geeft geen eigen oplossingen, hoogstens le
vert hij kommentaar . T e pas en te onpas 
trouwens, doorheen gans het boek, geeft hij 
zijn persoonlijke mening, wat in een weik 
met wetenschappelijk karakter storend aan
doet. 

De bibliogiafie is zeer uitvoerig, zelfs te 
uitvoerig. De au teur vermeldt alleen publ i -
katies die betrekking hebban op het fede
ralisme in België. 

H e t zou onbegonnen werk geweest zijn 
een algemene biogiafie over het federalisme 
te willen samenstellen T o c h betreuren wij 
dat niet een beperkt aantal , selektief uilge
kozen, bazis-werken of bizonder interessante 
pubhkat ies opgenomen werden o m de be
langstellende lezer behulpzaam te zijn en 
weg-wijs te maken. 

In de English Bibliografy, na het resumé 
in het Engels, missen wij de belangrijkste 
publ ikat ie die in het Engels aan de Vlaam
se Beweging gewijd werd : « A History of 
the Flemish Movement in Belgium » van 
de hand van Shepard B. Clough (New-
York, 1930). 

Ook Dr. Ju l . Persyn's « A glance at the 
soul of the Low Countr ies s> (London 1916) 
mocht wel vermeld worden. 

Zeker diende ook verwezen te worden 
naar de meer recente studie van R. C h q u e t • 
« O n the diffeiential popula t ion develop
ment of the Flemings and the Walloons 
a n d its influence on the Flemish-Walloons 
relations » in « Homo-Zeitschrift fur d ie 
vergleichende Forschung am Menschen », 
Band XI , 1-2 Heft (1960). 

Alles samen genomen is dit boek vrij 
slordig geschreven en nogal verward. Maa r 
het bevat veel materiaal — de au teur heeft 
in di t opzicht geen moeite gespaard — en 
he t is als dusdanig een welkome en belang
rijke bijdrage in het debat rond het fede-
lalisme. 

Wij wensen in deze recensie niet te pole-
mizeren over de persoonlijke opvat t ingen 
en appreciaties van de heer de Nolf. De 
publ ikat ie van zijn werk is op zich zelf een 
bewijs dat het probleem van het federalisme 
in België meer en meer een aktueel pro
bleem is, waaraan men niet langer mispri j
zend (en onwetend) kan vooibijgaan. Dit 
kan ons slechts verheugen. 

« Prijs Jonge Belgische Schilderkunst De twee — vlaamse — laureaten van de _ ^ ^ 
1969» : Willy Plompen en Jan Van den Abbeel. De"twee Gentenaars zijn « kori-
struktivisten », leveren verzorgd werk ( wat tegenwoordig zeldzaam is) doch zijn 
tenslotte dekoratieve kunstenaars. Zijn we eigenlijk sinds Monderiaan al wat 
opgeschoten ? Sensationeel is de expozitie in het Paleis voor Schone Kunsten te 

Brussel zeker niet. (Tot 26 februari). 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

KV.S. 

In het kader van de di aaischijfpro-
dukties ts de K.N.S.-Antwerpen tans 
te gast in de K.V.S. met « Romance 
m Lening-iad » van de Rus Alexci Ar-
boezov, die achter het IJzeien GK)r-
dijn een groot sukses kent. 

Of dit lueikje zoveel bijval kent als 
zijn and et e stukken (« Een geschie
denis uit hkoetsk » b.v. kende in 
1960 alleen 3000 voorstellingen in 
120 schouwburgen tegelijk) geloven 
we niet, alhoewel het toch meer de 
Slavische mens dan ons zal aanspre
ken — zonder dat er enige propa
ganda mee gemoeid is — en het reeds 
herhaaldelijk in West-Europa weid 
gespeeld. 

De aktie veilo\}pt te traag, de pala
vers zijn te lang, de herhalingen te 
menigvuldig, de pstchologische reak-
ties niet steeds op onze moderne geest 
afgestemd. 

Zo wordt voor de dnehoekssituatie 
tussen twee jongelingen en een meis
je slechts dicht bij het einde een — 
veikeelde — oplossing gevonden. Of 
wil de schrijver alleen wijzen op de 
mislukkingen die het lot van de mens 
zijn die de vijand m zichzelf niet 
weet te overwmnen ? In dit laatste 
geval nK>eten we toch de bedenking 
maken dat de peisonages soms erg 
naïef,zelfs kinderbjk-onbeholpen rea
geren... 

Afgezien van het te tiage spehit-
me, vooral tn het begin, geven de due 
jonge spelers : Els Cornelissen, Dirk 
Decleir en Mare Janssen een verzorg
de vertoning van dit eenvoudig stuk. 

ANTWERPEN 
KN.S. 

Terwijl de K.N.S. Antwerpen te 
Brussel speelt, is de K V.S.-Brussel te 
Antwerpen te gast met « Kaktus-
bloem •», boulevardsluk van P. Baril-
let en J.P. Grédy de twee franse spe
cialisten in dit genre. 

Met « Kaktusbloem » hebben deze 
suksesxX>lle auteurs een heel vi olijke 
komedie geschreven, zeer licht en on
waarschijnlijk. Maar als men het bou-
levardgenre met al zijn onwaarschijn
lijkheden en zijn gewaagd gedoe aan
neemt, moet men zeggen dat hier een 
geslaagd, pittig en puntig stuk werd 
vooitgebracht. Het steunt met alleen 
op komische situaties en goed gete
kende personages, maai ook op de 
klasiieke persoons-verwisselmg en op 
een gevatte en ondeugende dialoog. 

We getuigen graag dat het biussels 
gezelschap zijn uiterste best doet om 
het antwerps toneelpubliek te over
tuigen van zijn kunst . Yvonne Lex, 
Nand Buyl en Leo Haelterman zijn 
flink op dreef, zonder overdnjvmg; 
ook Bred Robian en Chris Lomme, 
alhoewel ze wel een steek laten val
len; tn aanvullende rollen : Gerda 
Marchand (iets te karikaturaal) en J. 
Reusens in een mooie kompozitierol 
en Th. Van der Hallen. Allen heb
ben het ritme van een frans boule-
va-rdstuk, hetgeen met altijd het ge
val was ditmaal te danken aan de 
regie van Paul Cammermans? Ook 
het dekor van H. van Delft verrast 
aangenaam : de ingenieus bedachte, 
praktisch schuivende panelen zorgen 
voor een vlugge afwisseling, zonder 
stoornis. 

J.V. 
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TV-TV-TV- TV- TV-TV-TV-TV- TV- TV - TV 
DE TROEBADOER 

De vlaamse televizie brengt 
zondagavond deze bekende 
opera van Verdi op het scherm, 
in een superproduktie van de 
Italiaanse televizie. Samen met 
Rigoletto en La Traviata be
hoort Il Trovatore tot de ope
ra 's die Verdi op net hoogte
punt van zijn talent en roem 
heeft gekomponeerd. Voor de 
verfilming ervan heeft de Ita
liaanse televizie een beroep ge
daan op énkele van de beste 
Italiaanse operavedetten. 

Het verhaal van II Trovatore 
zie vol verrassende en dramati
sche wendingen en speelt zich 
a t in het Spanje van de 15e 
eeuw. De librettist, Salvatore 
Camarano, bazeerde zich op 
een werk van de spaanse dich
ter Antonio Garcia Gutierrez. 
Hoofdfiguur in het verhaal is 
de troebadoer Manrico. Zijn 
liefde tot de mooie gravin Leo
nora is één van de hoofdtema's. 
Daarnaast loopt het tema van 
de wraak, belichaamd door de 

Vlaamse T.V. 
Zaterdag 22 februari 

16.00 t o t 17.45 1 Volksuniversi tei t — 
18.50 : Zandmonnet je — 18.55 : Huck 
Finn : De duikboot — 19.20 : Au to roma 
— 19.50 : Keurig Frons — 19.52 : 
Zoekl icht — 19.57 : Mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws •— 20.25 : W i j , heren 
van Zichem : « Jon Smed, het zal mi jn 
broek wel v a r e n » — 21.05 : Nat ionale 
f inale van het Songfestival — 21.55 : 
Echo — 22.25 : Geheime opdracht : De 
lange sloop — 23.15 : TV-nieuws. 

Zondag 23 februari 
11.00 to t n .'lO ; Eucharistieviering von-
u i t de St -Niklaosporochie te leper — 
13.00 : Wereldkampioenschoppen veld
ri jden vanuit Magstodt (Stut tgar t ) — 
14 45 : Voor boer en tuinder — 15.15 : 
Binnen en Buiten — 17.15 : Poly in 
Portugal — 17 30 : Tienerklanken pre
senteert : Dos junge Orchester — 
18.00 : Klein, klein k leuter t je — 18.20: 
Gevleugelde boodschappers. Avon tu ren-
t i lm voor de jeugd — 19.10 ; Medede-
ringen — 20.00 : TV-nieuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.40 : De troubpdour 
(I I t rovatore). Opero von Giuseppe Verdi 
— 22.50 : TV-r^o.^w^ 

Maandag 24 februari 
14.05 to t 15.10 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tog — 18.55 : Zond -
mannet je — 19.00 : Zorro : De mon u i t 
de bergen — 19.25 : Jonger don je 
denkt — 1950 : Hier spreekt men Ne-
derionds — 19.55 : Mededelingen. - De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuwï —-
20.25 : Speelfilm : De vi jonden —• 
21 55 : The New Christy Minstreis — 
22.10 : Gostprog rommo : De Socialis
tische gedachte — 22.40 : TV-nieuws. 

Dinsdag 25 februar 
M.05 to t 16.00 ; Schooltelevisie — 
17.15 : Schooltelevisie — 18.55 : Z o n d -
inonnet je — 19.00 : T ienerk lonken —• 
19.25 : Kijk en kook — 19.50 : Keurig 
Frans — 19.52 : Zoekl icht — 19.57 : 
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : Knokke II — 20.55 : « Het 
spoor van de Hollander i . Eenakter van 
Georges Simenon — 21.55 : Vergeet 
niet te lezen — 22 30 ; TV-nieuws. 

Woensdag 26 februari 
16.00 : T ip- top — 18.00 : Schooltele
visie — 18.55 : Zandmonnet je — 
19.00 : Wie weet, wint — 19.30 : Hier 
spreekt men Nederlonds — 19.35 : De 
Weermon — 19.40 : Voetbal : M a n 
chester Uni ted-Rapid Wenen — Tijdens 
de rust, omstreeks 20.30 : TV-nieuws — 
21.25 : Ponoromo — 22.15 ; Gastpro-
grommo — 2 2 ^ 5 , TV «ieuws. 

Donderdag 27 februari 
H.05 to t 15.10 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tag — 18.55 : Zand 
monnetje — 19.00 : Tienerklonken — 
19.35 ; Pol i t ieke t r ibune : De Volks
unie — 19.50 r Keurig Frans — 1952 : 
Zoekl icht — 19.57 : Mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De For
syte Sago ; Het legaat — 21.15 : Het 
gelukkige k ind I I I — 22.00 : Première 
— 22.40 ; TV-nieuws. 

Vrijdag 28 februari 
14.05 to t 16,00 : Schooltelevisie — 
18.25 ; Schooltelevisie — 18.55 : Zand 
monnet je — 19.00 : Luceot — 19.30 : 
Z iet u er wot In .' — 19.50 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.55 : Me 
dedelingen. - De Weermon — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 ; « De rozcnde re
porter 1. Ver f i lmd tv-spel — 21.45 : 
Liederrecital door Elisobeth Schwarzkopf 
— 22.30 : TV-nieuws. 

zigeunerin Azucena. De liefdes
geschiedenis van Manrico en 
Leonora krijgt een tragische 
ontknoping en na heel wat ver
wikkelingen haalt Azucena 
haar slag thuis. Want de troe
badoer wordt uiteindelijk te
rechtgesteld door zijn eigen 
broer, graaf Luna die over deze 
verwantschap onkundig was De 
troebadoer werd geschreven in 
1853 en voor het eerst opge
voerd in het Apollo Teater te 
Rome. Het behoort tot het zo
genoemde romantische werk 
van Verdi en behaalde van 
meetaf aan grote hi-ivni 

Zondag 23 februari om 20.20 
u. (Brussel Ned.) 

DE VIJANDEN 

D e z e belgisch-nederlanri ;e 
koproduktie werd in 1967 ge
draaid door Hugo Claus die 
ook het scenario schreef, en Kon 
gedraaid worden dank zij toe
lagen van het belgisch ministe
rie voor nederlandse kuituur. 
Ook het ministerie voor defen
sie te Brussel verleende zijn 
medewerking. 

Claus situeert zijn verhaal 
tijdens de slag in de Ardennen 
die tijdens de winter van 1944 
verwarr ing zaait in de rangen 
van het amerikaanse leger In 
de ontreddering, teweegge
bracht door het von Rundstedt 
offensief, geraken drie mannen 
toevallig bij elkaar : de ant-
werpse jongen Richard, die om
wille van de V-bommen zijn 
stad verliet en een onderkomen 
zocht bij een tante in de Arden
nen; de amerikaanse militair 
Mike die het kontakt met zijn 
eenheid verloor en de Duitser 
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De speelfilm « De Vijanden » van Hugo Claus m et Fons Raedemaecjcers, Del Negro en Robbe De 
Hert, IS een oorlogsfilm waarvan de handeling zich in de Ardennen afspeelt. Hij komt op 24 

februari a.s. op antenne (Brussel Nederlands.) 

Willy die door beiden krijgsge
vangen werd gemaakt. Door het 
samen gedeelde lief en leed 
groeit een soort vriendschap 
onder deze mannen die eigen
lijk vijanden zijn. Maar die 
vriendschap zal op een absurde 
manier bezegeld worden door 
het oorlogsgebeuren. 

De film is een scherpe aan
klacht tegen het afschuwelijke 
van de oorlog en legt de nadruk 
op de menselijke drama's die 
eruit voortvloeien. Het oorlogs-
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<r Gevleugelde Boodschappers » (Wings of Mystery) een britse 
avonturenfilm voor de jeugd, met onder andere postduiven als 

vedetten. — Brussel Nederlands — 23 februari. 

gebeuren wordt op de achter
grond gehouden, een soort 
alom. tegenwoordige bedreiging, 
een dekor waartegen het dra
ma van de drie mannen zich 
voltrekt. De nederlandse ki
neast Fons Rademakers levert 
een schitterende vertolking als 
de Duitser Willy. De ameri
kaanse akteur Del Negro speelt 
de rol van de amerikaanse mi
litair Mike en Robbe de Hert 
vertokt de rol van Richard. 
Voorts met : Raymonde Serve-
rius, Jos Simons, Ida Bons, 
Ward 'Bogaert', Bob Bernaerd, 
Les Comédiens du Sud e.a. Sce
nario en regie : Hugo Claus, 

Maandag 24 februari om 20.25 
u. (Brussel Ned.) 

DE RAZENDE REPORTER 

De westduitse regisseur R.A. 
Stemmle maakte een elevizie-
spel over het leven van de tsje-
chische joernalist Egön Erwin 
Kisch, bijgenaamd de razende 
reporter, naar de titel van één 
van zijn boeken. Kisch maakte 
merkwaardige reportages over 
Amerika en de spaanse burger
oorlog Hij was overtuigd so-
ciaal-demokraat en stierf kort 
na de tweede wereldoorlog in 
Praag. 

De rol van Kisch wordt ge
speeld door Heinrich Schwei-
ger. 

Vrijdag 2? februari om 20.25 
u. (Brussel Ned.) 

HET GELUKKIGE KIND 

Dit programma is gewijd aan 
de tweede levensperiode dé 
kleuterjaren van 3 tot b jaar 
Medewerkers zijn psichologe 
Tony Baeckelmans. een kinder
ar ts een kleuteronderwijzere*. 
eer logopedist en een groep 
jonge gezinnen Het scenario 
van de uitzending werd door 
deze groep ouders met kinde
ren tussen 3 en 6 jaar bespro
ken, zodat de problemen die 
voor hen belangrijk zijn — zo
als de kleuterschool — duide
lijk werden belicht. 

Naast het probleem van de 
kleuterschool zijn daar nog : de 
lichamelijke evolutie, het spel 
en enkele gedragsmoeilijkhe-

den. De wijze waarop de ouders 
hierop reageren is van groot 
belang. Daarnaast rijzen vragen 
als : waarom gaan sommige 
kinderen zozeer op in hun spel 
dat ze schijnbaar alle reali tei t 
vergeten, en : waarom zijn er 
kinderen die enerzijds zeer so
ciaal zijn, anderzijds erg terug
getrokken ? Tenslotte kunnen 
zich enkele gedragsmoeilijkhe-
den voordoen zoals duimzuigen, 
eet en slaapproblemen: stotte
ren, koppigheid. Ook over he t 
verschijnsel seksuele nieuws
gierigheid wordt in dit pro
gramma informatie verstrekt . 

Donderdag 27 februari om 
21.15 u. (Brussel Ned.) 

NIEUWE 

ZENDERS 

Vanaf 15 februari wor
den twee televiziezenders 
op decimetergolven te 
Oostvleteren en te Genk 
in dienst genomen. 

Om deze nieuwe zen
ders te kunnen ontvangen 
moet het televizietoestel 
uitgerust zijn met een 
U.H.F. - kanaalkiezer of 
eventueel met een Ü.H.F.-
voorzetapparaat. M e n 
dient eveneens te beschik
ken over een antenne 
aangepast aan de gebruik
te zendkanalen. 

De zender Oostvleteren 
is bestemd voor het zui
den van West-Vlaande-
ren. Hij zal werken in 
kanaal 49 met vertikaal 
gepolarizeerde golven : 
dit wil zeggen dat de ele
menten der ontvangan
tenne, in tegenstelling 
met hetgeen gebruikelijk 
is. in een vertikaal vlak 
moeten liggen. 

De zender te Genk is 
bestemd voor Limburg, 
Hij zal werken in kanaal 
44 met horizontaal gepo
larizeerde golven. De ont
vangantenne moet dus 
horizontaal worden opge
steld, zoals dat voor de 
meeste zenders het geval 
is. 
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NOG TE VEEL 
Van het verslag over de laatste 

algemene vergadering van de bel-
gische wielii jdersbond moeten 
wij niet zo heel veel on thouden 
Tenzi j dan misschien dat 1968 
geen gim^tig jaar was voor de por
temonnee van moeder BWB. De 
ttorzaak dient gezocht in het feit 
da t er in dat jaar 15 t. h. minder 
koersen werden gereden in ons 
land. dat er ongeveer 20 t. h. min
der lenners aansloten, en dat ook 
het ledenaantal daalde met onge
veer 5000 stuks. 

Eig IS dat allemaal niet. Er 
zi]n nu nog veel te veel koersen 
— mtii /egt ons dat om goed te 
zijn, nog bijna de helft zou moe
ien veidwijnen, en er zijn ook 
veel te veel renneis, opdat ze alle
maal een serieus stuk brood zou
den verdienen. I i ideidaad. de bel-
gische bevolkino bedraagt onge
veer ;i t. h. van de westeuiopese 
(Wesi Euiopa nogal ruim geno
men) maar ze levert ongeveer 30 
t. h. \ an de westeuropese beroeps-
renneis . In hun eigen belang dus: 
mindei koetsen, en minder koe
re urs. 

VOLLEYBAL I! 
Deze heer Brouhon besluit in 

genoemde k ran t een artikel als 
volgt : « Zonder het separatisme 
te prediken, moet in de belgische 
voUeybalsport d i ingend gezocht 
worden naar een foimule die ie
der-e k lub de nodige waaiborgen 
biedt voor een bestaan met waar
dering van haar rechten. He t ver
zaken aan dit zoeken betekent het 
opgeven van het gezamenlijk stre
ven met en voor elkaar ». 

Nogal simpel van geest zien wij 
toch maar dr ie oplossingen : 

Een vlaamse meei derheid met 
franse top (terecht afgewezen 
loor de Vlamingen) , 

Een vlaamse meeideiheid met 
vlaamse top (begrijpelijk afgewe
zen door de franssprekenden). 

Ofwel diepgaande s t tuktuurher-
voimingen, nood/akeli jk in de 
richting van het bi) voorbaai ver-
woipen separatisme. Alleen dit 
kan o.i. een echte oplossing bien-
gen, o.m. al voor de vrees der 
frankotonen voor « mmorizai ie »• 

GEEF ZE CONGÉ 
Bok-boss MoUet maakt er zich 

ernstig ongerust over da t slechts 
30 op de honderd soldaten erin 
slagen het zogenaamde sportbre-
vet te behalen, ondanks het feit 
dat de proeven belachelijk gemak
kelijk zijn. 100 meter lopen in 15 
sekonden, en 1000 meter in iets 
minder dan 4 minuten , en dan 
nog 1,10 meter hoog springen. Als 

men de afgekeurden meetelt, zou
den slechts 20 op de 100 jongens 
in ons land tot dergelijke « pies-
latie » in staat zijn. Dal is inder
daad bedroevend. 

En een reden, zoals Mollet 
zegt, om on\erwi j ld aan sport te 
gaan doen op school. Volledig ak
koord dus met die sport, maar 
toch een kleine bedenking. 

Hoeveel soldaten zouden het 
sportbrevet halen als er een paar 
dagen « congé » aan vasthingen ? 
E I woidt evenveel geklaagd over 
het lage intellektuele peil in ons 
land. Reden om op school geen 
tijd te verliezen met sport en zo ? 

Wij kennen verschillende kom
petitie-sportbeoefenaars die ge
noemd brevet niet haalden. Kan 
d t school daar ook wat aan doen ? 
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VOLIEYBAL I 
De tianstalige spoitpers is er 

nik% geinst in. O p 30 maart moe
ten er enkele topfiguren — o.m. 
de voorzitter — gekozen worden 
in de belgische volleybalbond, en 
genoemde pers vreest dat de 
vlaamse klubs via h u n provincia
le afgevaardigden, een gooi zul
len doen naai de macht, door op 
die posten Vlamingen te verkie
zen. Ongegrond is die \ iees wel 
niet, want een kleine 300 van de 
ongeveei 400 belgische volleybal-
klubs zijn vlaamse klubs. Welk 
zinnig mens zou het in die om
standigheden echter niet knetter
gek vinden dat de voorzitter van 
die bond niet eens Nedei lands 
kent, zoals het op dit ogenblik in 
de volle) balfedeiatie — doch ho
pelijk slechts tot 30 maar t — nog 
altijd het geval is. Nochtans mag 
ieder zinnig mens zich dan be
schouwen als een « ekstiemist », 
volgens de heer J .P. Brouhon van 
I.es Sports. 

WIE? 
Wij zijn het doorgaans niet eens 

met de opvat t ingen van Sport 69, 
maar we gaan volledig akkooid 
met het blad waar het de vraag 
stelt . « Belgisch boksschandaal te 
Parijs. Wie gaf de officiële toela
ting aan een 42-jarige, die slechts 
sporadisch aktief was, in de r ing 
te stappen tegen een toekomstig 
wereldkampioen ? ». Het betreft 
hier de « brave familievader » F. 
Hube i t , te Parijs 'aangekoTuli^d 
als het « monster uit België ,;, 
in werkelijkheid een man dit de 
laatste jaren slechts af en toe \\at 
bokste, en , 'angewor\'en om. schier 
onvooibereid, als spekiaiulair 
slachtoffer te dienen voor de jon-
je « doder van San Sebastian », 
die voordien precies 64 sekonden 
nodig had gehad om drie tegen-
st ie \ers K O. te k loppen. En 87 
sekonden voor Huber t . 

Zelfs de klassieke verklaring — 
geld — schijnt niet op te gaan, 
want vader H u b e r t zou zijn \e\en 
en gezondheid hebben moeten o p 
het spel zetten voor nauwelijks 
10.000 frank. Wi j wachten met 
Sport 69 op het antwoord op de 
vraag : Wie ? 
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Patrick Sercu lost Rik Van Looy af in de zesdaagse van Antwer
pen. Intussen is de wielerkalender 1969 bekend gemaakt, want 
eens de sneeuw weg begint het grote wieier seizoen, dat onver
minderd zal duren tot volgende herfst. Onze vlaamse wielerbe-

nen zullen weer duchtig trappen. 
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Tens.lotte, verwart men « sport op 
school » niet te veel met « initia
tie in de vedet tenkul tus » ? 

SPREEKVERBOD 
Na de basketbalwedstrijd Stan-

dard-Maccabi (door S tandard ge
wonnen) deed de luikse k luble i i 
der, de heer T i lk in , zich in eer
der ongunst ige zin opmerken d o o r 
zijn speleis absoluut verbod op te 
leggen een joernalist te woord te 
staan, en verbood hij ook de joer-
nalisten de kleedkamers te bet re
den. Dit, naa r hi j la ter zei, omdafi 
er enige wrijving dreigde te ont 
staan onder de spelers en o m d a t 
hij vreesde da t verklaringen, afi 
gelegd door nog opgewonden spe-
leis, mede door he t feit da t som
mige joemal i s ten d e zaken noga l 
eens plegen aan te dikken, niet 
van aard zouden zijn om de ge-

loederen te kalmeren. 
Niet zo slecht bekeken eigen-

I jk, maa r de heer T i l k i n moe ï 
laar een « klein gedacht » heb-

I en van de beroepseerli jkheid van 
e meeste joernalisten, en gemak-
slijk uit het oog verliezen da t 
iezelfde joemal i s ten er een se-
c lis stukske toe bi jdragen d a i 
sicur T i lk in aan het hoofd kan 

aan van een grr rote k lub . 

LICHTE STRAF 
Sommige lezers he r inneren zich 

missehien dat tijdens de voorlaat
ste autorally van Monte-Cai io eea 
ongeval werd veroorzaakt, waar
van de franse r enner Larrousse 
he t slachtoffer werd. Enkele men
sen hadden sneeuw gegooid op da 
reeds gladde wegen, om de pioef 
wal moeilijker te maken, en in d e 
SU lie hoop misschien van dichtbi j 
een spektakulair ongeval te zien. 
J wee van die m a n n e n werden b i j 

ie lurven gevat en zopas door d e 
icch ibank veroordeeld. Ze kwa
men ei met een heel l ichte straf 
vanaf : 2000 fr. boete en nie t eens 
schadevergoeding! Da t verwon
der t ons wel een beetje, maa r anr 
derzijds verbaast he t ons dan weer 
n ie t dat daar, waar inrichters sen
sationele en spektakulaire man i -
fesiaiies op touw zetten, a l t i jd 
mensen gevonden worden om er, 
b l i jkbaar in de men ing daa rmee 
de inrichters een hand je toe te 
steken, nog een schepje bovenop 
te leggen. W a t zij doen — o p 
gevaar van boeten — verschilt in 
d e g rond niet zo heel veel van wa t 
de inrichters — zonder gevaar van 
boeten — ui tvoeren. 

FRANSE 
REVOLÖTIE 

El was eens een koning die drin
gend geld nodig had. Dus dacht hij 
eraan zijn onderdanen nieuwe belas
tingen op te leggen. Het volk echter 
had rechten, en een ervan was dat 
de koning geen belastingen op kon 
'leggen zonder de toestemming van 
het volk zelf, vertegenwoordigd door 
drie lichamen : de adel, de geeste-
hjkheid en de derde stand. De ko
rting was slim. De adel is niet tal-
Jt]k, aldus dacht hij, en de geestelijk
heid evenmin. De derde stand is wel 
tab ijk. 

Ik ga adel en geestelijkheid geen 
belastingen doen betalen, doch alleen 
de derde stand. En hij riep de stan
den samen en hif vroeg de adel of 
de nieuwe belastingen moesten op
gelegd worden. En de adel zei ja. 
Toen r}f)rg de koning aan de gees

telijkheid of hij de nieuwe belastin
gen kreeg. De geestelijkheid zei ook 
ja. En ivat zegt gij, vroeg de koning 
aan de dei de stand. Maar die zei 
neen, omdat hij alleen ze zou moe
ten betalen. Kijk, aldus de koning, 
twee ja en één neen, de nieuwe be
lastingen zijn dus goedgekeurd. Doch 
de derde stand nam zulks niet. Wij 
zijn veel talrijker dan adel en gees
telijkheid samen, zei hij, zi] moeten 
du^ niet twee stemmen krijgen en wij 
één. Wij rrffoeten niet stemmen per 
stand, maar per kop. Natuurlijk wil
de de koning dat niet, want dan zou
den zijn belastingen ncfoit goedge
keurd worden. En omdat hij boos 
werd, werd de derde stand ook boos 
op de koning en op de adel en op 
de geestelijkheid. En het eind van 't 
liedje was dat er een revolutie uit
brak, waarover wij nu nog altijd le
ren op schckil. De franse revolutie 
van 1789. 

Waarom dit lang en vanouds ge
kend verhaal? Omdat het ons een 
beetje doet denken — alle verhou
dingen in acht genomen natuurlijk 

— aan de toestand in het belgisch 
sporthuishoiiden. 

Demokratisch-iieg xueid gestreefd 
naar een gelijke veilegenwooidiging 
overal van nedeilandsspiekende en 
fransspie kende Belgen m alle orga-
nizaties. Omdat deigelijk evenwicht 
beslissingen moeilijk en zelfs onnfo-
gelijk kan maken, is geleidelijk en 
bijna spontaan de gewoonte gegloeid 
een derde, en dus beslissende, macht 
op het midden van de wip te plaat
sen, om die naar een of andeie rich
ting te doen oveihellen. Die derde 
macht is het bi usselse u'atei hoofd, 
zeer weinig vei legenwooi digend, 
maar overal dooi zijn iiilAiiideilijke 
pozitie van het allcigiootste belang. 
Even geleidelijk is de gewoonte ont
staan dat de bi usselse « stand > aan 
de Waalse kant van de lutp ging zit
ten. En voila : de dei de vlaamse 
stand staat machteloos tegenover ie 
beide andeien, zolang pei stand ge
stemd wordt. 

Nochtans is die vlaamse stand in 
getalsterkte oneindig veel sterker dan 
de Waalse en de bi usselse samen. Al

leen voelt hij, in tegenstelling met 
de derde stand destijds in Frankrijk, 
ti<og niet sterk de behoefte aan stem
mingen per kop. 

Wij denken echter dat zulks vroeg 
of laat komt. En we denken ook dat 
ei, net als in Frankiijk in 1789, re
volutie van komt — weer : mutatis 
mutandis — als hij die stemming 
gaat eisen. 

Zoals adel en geestelijkheid er des
tijds verkeerd aan deden geen begrip 
op te brengen voor de verzuchtingen 
van de dei de stand, zo vei gissen de 
brusselse en waalse spoitleiders zich, 
naar onze bescheiden mening, wan
neer ze denken dat de Vlamingen zich 
altijd bij de huidige toestand, die aan 
1789 doet denken, zullen blijven neer
leggen. Zoals zij zich vergissen wan
neer ze het xA)orstel van de Sportraad 
voor Vlaanderen — federalizering 
van de sportfederaties — revolutio
nair vinden. Wij vinden het precies 
kontra-revolutionair, omdat het op 
een zekere manier de kwestie van de 
stemming per stand of per kop — ge 
vaailijke kiuestie — omzeilt. 
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Onze propagandisten verspreiden tans 

750,000 pamfletten tegen de in de grond

wetswijziging voorziene antivlaamse gr en-

delproeedure. Ze plakken tienduizende 

anti'grendehaffiches aan in gans Vlaan

deren. 

Steunt hun onbaatzuchtige en zeer be

langrijke voorlichtingsaktie door Vw bij

drage te storten op postrekening nummer 

1476.97 van VOLKSUNIE, VZWD, Brus

sel L Dank bij voorbaat. 

Grole Veus: 
GLAZEN en M O M T U R E N . 

Oralis voor veneterden. 
Herstellingen in dgan verVliuis. 

Walter ROLAND 
_ Sediplomeetd Optielier — 

Kerkstraat, 58 — An twe rpen 

j u » «-u.b. op kei huunummer !) 

• T « W o o i i : 3 5 » 4 M 

1 0 * lorlmg op vetloon deier. 

GEVRAAGD 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 
BRUSSEL 

# Bekwame TYPOGRAAF • INVORMER 

O Goede LINOTIPIST 

Vijfdagenweek - aangename werksfeer - goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

Standoarduitvoering Q D EZ \ / 1? T 
Poort gan» in aluminium. Omlijating D K C V t I 
in gephosfateerde staalplaat. O t H O P 
Zeer lichte bediening. Z »ï U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijien. 

J E U R C L O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERAAANS & ZONE,^ 

Z O N H O V E N -
W«ier«traat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132.36 

EEN GOEDE REIS 
IN VLAAMS GEZELSCHAP... 

EEN GROEPSREIS MET DE 
V.T.B. ! 

Vraag vrijblijvend de lijvige reisbrochure 

« CROEPS- EN PRIVEREIZEN 1969 » 

Daarin vindt u zeker uw keus ! 

Alle inlichtingen : V.T.B.-sel<retariaat, St.-Jal<obsmarl<t 45, Antwerpen 
en de V.T.B.-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven, Mecpielen, Oostende, St-Niklaas, Roeselare en Vilvoorde. 

VLAAMSE ZIEKENK/\S 
het EERSTE na-oorlogs« VLAAMS-NATI

ONAAL ziekenfonds, opgericht In 1951 

C»nfi :>eK.etarlaal ANTWERPEN, Kipdorp 50, tel. 03/32.31.39 
Prov. $«kr Brabant : Emiel Jacqmainlaan 124, BRUSSEL Tel. 02/1».08.64 

Prov Sskr Limburs HALEN. Stationtitraat 25, t«l 013/414.08 

Meer dan 50 olaatsetllke afgevaardigden bodedlenatea 

Informeer eens naar de prijs 
van deze publiciteit. 
Het zal U verbazen, hoe fel 
hij meevalt. 

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

RiitchooUtraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon = (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist : H . D O X p.v.b.a 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Standaard- en maatwerk 
MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS - CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

[Vlatige prijs 
Voor West-Vlaanderen t 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Potstraal 4 

(bti Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloterv 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel t Antwerpen 2 
Tel. • (03)49.30 45 49.15 94 

Bezoek « Gasthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St-Amands a.d. Schelde 
Tel. (052)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63 17 
Agent • De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Breydelhot BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal • 12Ü plaatsen 
Tel. (050)350.67 

HERMES 
SGH€€L 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E r A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

OAO- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211, BrusseJ 
Tel (02)11.00.33 

Da school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 
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PERS 
spiegel 

Was het niet in Keerbergen dat zich b i j de 

vor ige gemeenteraadsverl<iezingen met een 

zeker tukses een part i ] aanbood onder de 

naam a part i ] van de ver loren hoeken » ? 

W e menen, dat op nationaal v lak zulke par-

fij ook w e l wa t cuktes zou kunnen hebben. 

Want het is nief al leen de schuld van de 

I n e e u w dat in Belgenland een aantal mensen 

de indruk kr i jgen, toch maar als ui thoekvolk 

beschouwd fe worden . Op het pol i t ieke f ront 

was het eerder naar de sti l le kant, bui ten de 

karnavalsprongen van Omer van Diest. 

Tenzij op het nooit windst i l le brusselse 

f ront , waar de randgemeenten bl i jken roek te 

z i jn . 

DE NIEUWE GIDS 

M. Standaert vraagt zich iets af wat vele 
« V I »- of « B »-chauffeurs, die vanui t het 
bui tenland de Belgische grens terug b innen
komen, zich waarschi jnl i jk ook afvroegen. Is 
het alleen de schuld van de sneeuw dat er in 
België zoveel meer wegerunizerie is dan in de 
oml iggende landen ? 

« De sneeuw en de sneeuwstorm zi jn uiter
aard een natuurverschiinsej, waarvoor n ie
mand verantwoordel i jk is. Maar de toestand 
die gisteren op de hoofdwegen in Limburg 
ontstond, doet toch een bedenking ri jzen. Per
sonen die uit Duitsland en Nederlands Lim
burg te Hasselt aankwamen, verklaarden dat 
de wegen In de naburige landen min of meer 
beri jdbaar wa-en en dat daar bestendig be-
strooiings- en ru imingswerken werden ui tge
voerd, door middel van grote, speciaal u i tge
ruste traktors. 

Toen zij aan de belgische grens kwamen 
stonden zij plotseling voor de geweld ige 
sneeuwhopen, waartegen in de namiddag nog 
niets was ondernomen. 

Men vraagt zich af of onze diensten in di t 
opzicht wel goed georganizeerd zi jn en over 
de aangepaste uitrusting beschikken ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Waar hef door een plotse dooi zelfs niet 
betert. Is te Turnhout. « Geizoleerde stad » 
titelt de « Gazet ». Daar duurt nu al jaren 
het schandaal voort van een stad van 40.000 
inwoners, die geen spoorverbinding meer 
heeft voor reizigers. Brussel w i l bezuin igen. 
Dan is men verwonderd , dat steden als Eind
hoven Ti lburg, Breda — de kempische ste
den van boven de demarkat lel i jn van 1648 — 
een heel andere ontwikke l ing kregen dan het 
Kempeniand dat onder de belgische kroon 
bleef. 

« Deze titel slaat op de hoofdstad van een 
gewest in ons land dat In vol le expansie is, en 
waarvan de agglomeratie momenteel 60.000 
inwoners telt. Het is de enige stad van die 
omvang die geen spoorverbinding heeft voor 
reizigers Inderdaad, Turnhout, hoofdstad 
van de zich steeds verder ontwikke lende 
Kempen, heeft voor het vervoer van de In
woners alleen busverbindingen. 

Er kunnen toch beslissingen w o r d e n geno
men die sociaal verantwoord z i jn , ook wan
neer zij f inancieel vragen stellen. Een verge
l i jk ing met de postbedeling in bepaalde afge
legen gebieden van de Ardennen stemt Inder
daad tot nadenken. Waarom kan di t dan ook 
niet het geval z i jn, zo nodig, voor bepaald 
relzigersvervoer per spoor ? En is het t rou
wens zo zeker dat het hier besproken geval 
de zaak er zo donkerkleur ig uitzlert als steeds 
/i/erd beweerd ? 

Het is totaal logisch dat men langs vele 
zijden bl i j f t aandringen op een goede spoor
verbinding Turnhout -Antwerpen. En het l i jkt 
dan ook normaal en bi l l i jk dat deze vraag op
nieuw ernstig zou worden onderzocht », 

DE STANDAARD 

Wim Jorissen bokste het deze week onder 
grote krantenkoppen af met tandem Liénard-
Harmegnies. « Jorissen : Liénard schorsen 
zoniet... » t i telde zelfs hef « Laatste N ieuws ». 
Bij een tussenpauze in de match Jorissen-Har-
megnies zou Wim best even k i jken naar een 
gebied ten Oosten van Tongeren, waarvoor 
hi j ook zi jn p lu imen reeds verdiende : n l . de 
Oostkantons. De waalse imperial isten broeden 
ook daar vege plannen ui t . 

« De Oostkantons omvatten 25 duitstal ige 
gemeenten met een totale bevolk ing van 
61.000 inwoners. Daarnaast z i jn er ook zes 
franstal ige gemeenten met 15.000 inwoners in 
totaal. In de reger ingsverklar ing Is er we l 
sprake van kulutrele au tonomievoordeneder -
landse en franse taalgemeenschap, maar niet 
voor de Duitstal ige. Er word t enkel gewag ge
maakt van een duitstal ige kul tuurraad. Is het 
op verzoek van de franstal igen, dat er niet 
over autonomie gesproken werd ? 

In het parlement is het probleem nog niet 
ter sprake gekomen ; altans nog niet In het 
centrum van de bespreking geplaatst. Het Is 
een fe i t dat de duitstal ige kantons ver tegen
woord igd worden door personen, die In de 
Wetstraat steeds Frans spreken en ook aan
leunen bi j de franse vleugels van de pol i t ieke 
part i jen. In Wal lonië beschouwt men vr i j a l 
gemeen de Oostkantons als een stuk van het 
waalse land. In het jongste nummer van Com
bat, het weekb lad van het Mouvement Popu
laire Wal ton, verschi jnt een ui tvoer ige repor
tage over de Oostkantons onder de t i tel : 
« Wallons de langue al lemande ». De ten 
dens van de reportage is duidel i jk : de Oost
kantons mogen niet worden losgewerkt uit de 
waalse gemeenschap. Die mental i tei t zou 
kunnen u i t leggen, waarom de regering er 
bl i jkbaar voor teruggeschrikt is ook kul turele 
autonomie voor te stellen voor de derde k u l -
tuurgemeenschap van het land. 

Intussen l i jkt het erop, dat niet alle dul tsta-
l igen akkoord gaan met de waalse zienswi jze. 
Woensdag zi jn de burgemeesters van de dui ts
tal ige gemeenten te Eupen bi jeen geweest 
om te beraadslagen over het art ikel 3bis dat 
in het kader wan de grondwetsherz iening door 
de regering voorgesteld word t , m.a.w. over 
de kulturele autonomie. In een communiqué 
hebben de burgemeesters aangedrongen dat 
ook hun taalgebied kultureel autonoom zou 
worden. Zij beschouwen de huid ige rege
ringstekst als een ui t ing van diskr iminat le, 
ten nadele van de duitstal ige gemeenschap. 

In het Vlaamse land zal men deze verk lar ing 
akteren en haar toevoegen aan het dossier 
van,de gemeenschapsproblemen. Wi j gaan er 
van uit, dat de Oostkantons zelf moeten be
slissen over hun statuut. Indert i jd bestond er 
In het Vlaamse land een aktieve belangstel l ing 
voor de Oostkantons, maar die belangstel l ing 
is door sommigen — ook in de kantons — 
toen ui tgelegd als een bl i jk van verdacht an -
nexionisme of imperial isme ». 

HET VOLK 

Omer heeft b i j het naderen van karnaval 
weer maar eens van masker veranderd In ver
band met de grondwetsherz iening. 

Na zi jn « ik ben ook een Vlaamse leeuw »-
proza in « Zondagmorgen » van voor enkele 
weken , waarmee hi j z i jn b loedhondfaam 
kw i j tw i l de , is h i j nu herdoopt tot een soort 
kraaiende mesthoophaan. In het Frans Chante-
claire. 

« De h. Vanaudenhove gaf als voorwendsel 
voor zi jn zwenk ing inzake de deelneming van 
zi jn parti j aan de kommissievergader ingen, 
dat de Senaatskommissie nu eindel i jk tot 
stemmingen was overgegaan en dat tegen 
volgende week n ieuwe stemmingen in het 
voorui tz icht worden gesteld. 

Natuur l i jk , In de poli t iek is het zeer be
langri jk het gezicht te redden. 

De P.V.V. heeft echter geen de minste ver
dienste aan het fe i t , dat de grondwetsher
ziening eindel i jk en dan nog zeer schuchter 
van de grond komt. 

Dat is aan het optreden van de eerste m i - , 
nister te danken en zeker niet aan de P.V.V.-
kommissarissen, die tot dusverre niets o n 
verlet l ieten om de besprekingen op de lan
ge baan te schuiven. 

Wi j w i l l en echter geen spijkers op laag 
water zoeken, nu de P.V.V.-voorzitter zo goed 
gestemd schijnt te zi jn. We kunnen nochtans 
niet nalaten hem te zeggen, dat hi j ons her
innert aan Cantecleir, uit de Reinaert, die ook 
beweerde dat zi jn gekraai de zon doet op
gaan... ». 

Wat ons minder aanstaat is het bal lonnetje, 
opgelaten in di tzel fde « Volk » : « Wie weet 
komt er geen n ieuwe soort van d ienstwei 
ger ing in het belgisch leger. Een n ieuw geval 
Joris De Leeuw om taairedenen. « Zou het 
niet beter z i jn , kr isten-demokraten van « Het 
Volk », dat de d ienstweiger ing op wat hoger 
vlak zou gebeuren. Bij ministers en volksver
tegenwoordigers van de C.V.P.. Met wat 
hardnekkigheid beschikken zi j over steviger 
wapens dan de een of andere kraakbare mi
l icien. 

Er zi jn al genoeg martelaren gekweekt door 
Van Cauwelaertssiaanse-barrikaden-speechen 
« sans iendemain ». 

« In de pol i t ieke kr ingen vragen sommigen 
zich af of de spanning rond de ziektever
zekering door de B.S.P. niet zal wo rden ge
bruikt als voarwendsel om de reger ing ten 
val fe brengen, l iever dan te wachten op een 

praktisch onafwendbare mis lukking van de 
grondwetsherz ien ing. Er is het precedent van 
de regering Harmel-Spinoy, die in 1966 even
eens struikelde over de kwestie van de for 
fai taire geneeskunde. 

Dat pol i t iek incident heeft de socialisten 
geen baat bi jgebracht : toch zich herhalen. 
Hoe zal de regering in dergel i jk geval optre
den ? 

Wi j hebben de indruk dat kolonel Weber, 
generaal Donnay en konsoorten niet beseffen, 
we lke gevaarl i jke springstof zij hanteren ». 

PALLIETERKE 

Hoopt dat aan de slechte oneindigheid in 
het belgisch leger misschien toch wat sneller 
een eind zal komen nu Lamme Goedzak weer 
eens een stamp onder zi jn hardleers achter
ste gekregen heeft. Er waren Moens de Fer-
nig en Baron Gui l laume's nodig om na de 
oorlog wat vlaamse reaktie te kr i jgen op de 
f ransdolheid. 

<t Al les ? De oorsprong van de moderne 
Vlaamse Beweging, de taalmizerie aan het 
f ront in 1914-18, daaraan is nog niet veel 
veranderd. Wi j leveren nog al t i jd 62 % van 
de soldaten en 22 % van de generaals ! Ie
dereen v indt het normaal en vanzel fsprekend 
dat in een nog al t i jd unitaire staat, in een 
nog alt i jd demokratisch regime waar het ge 
tal de verhoudingen moet bepalen, ik zeg, ie
dereen v indt het normaal dat regeringen op 
een federale bazis worden gevormd maar In 
het opperkommando van het leger, mag alles 
worden scheef getrokken en volstaat reeds 
de gedachte aan de pariteit, voorzien voor de 
volgende eeuw, om een aantal generaals In 
lichterlaaie en in het verzet te brengen. 

Ik zou zeggen : merci monsieur Donnay ! 
Merci ! We hadden een dwaze zet van barron 
Gui l laume nodig opdat e indel i jk onze lamzak-
kige prof i teurs komaf zouden maken met een 
schuchtere vlaamse gel i jkheid In de d ip loma
tie. We kregen nadien een onnozele hatel i jke 
uitval van een zekere Visschère in onze rug 
en In het achterwerk van onze « voorman
nen ». Dat was genoeg om Leuven Neder
lands te maken. 

Daarom : driemaal merci meneer Donnay. 
C'est donné ». 

U LIBRE BELGIQUE 

Vindt de uitspraak van Tindem^ns over de 
zes randgemeenten d ie vlaams z i jn , niet zo 
verontrustend. De ene minister zegt dat in de 
regering Eyskens, de andere het totaal tegen
gestelde nog geen 24 uur later. Dat is een 
gewoonte geworden in het huis Eyskens. 

« Samengeirat : de zes gemeenten noch 
brussels, noch vlaams. Ze hangen « in de 
lucht » zoals minister Terwagne het opmerkte, 
d ie als goed rechtsgeleerde wee t dat het 
recht niet al t i jd cartesiaans logisch Is. Zi jn 
kol lega TIndemans, die geen jur ist Is, maar 
goed V laming, meent het anders. Moet men 
nu protesteren, verontwaard igd z i jn , b e w i j 
zen aanbrengen ? Dat loont de moeite niet. 
Men weet het nu al, de leden van de reger ing 
Eyskens spreken alt i jd ten persoonl i jke t i te l . 
Wanneer TIndemans, C.V.P.-minister, vandaag 
het tegengestelde zegt van wa t gister Ter
wagne , B.S.P.-er en Waal beweerde, dan z i jn 
ze In overeenstemming met een reeds stevig 
gevest igde tradi t ie. Wanneer men In de kamer 
M. Van Mechelen, minister van de Neder
landse Kuituur ondervraagt, is het hem een 
lust op een tegengestelde stel l ing te gaan 
staan dan die van M. Parisis, minister van de 
Franse Kuituur ». 

DE VOLKSMACHT 

Maar dat het de franstal igen z i jn , die het 
laken steeds weer naar hun kant kunnen trek
ken geeft zelfs di t A.C.W.-blad toe rond de 
zaak van de kredieten voor de sport. 

« Wanneer onlangs werd bekendgemaakt 
welke kronke lwegen al lerhande de voorziene 
kredieten zul len moeten maken vooraleer te 
belanden waar ze thuishoren, hebben w e met 
groeiende verbazing onze kranten, gelezen 
Zowel onze fransschri jvende als nederlands
schri jvende dagbladen. Onze fransschri jvende 
pers beschreef de kredietverdel ing op jube
lende toon. Het was voor haar een ove rw in 
ning. Een glansr i jke zegepraal d ie door het 
Belgisch Ol impisch Komltee we rd behaald op 
al degenen die geprobeerd hadden de be l 
gische sport te verdelen tussen Walen en V la
mingen. En er w e r d ons, in zware t i tels, me
degedeeld dat het Belgisch Ol impisch Komitee 
nu een pistool geworden was, dat dre igend 
op het hart van alle sportfederal isten (met na
me de Sportraad van Vlaanderen) bleef ge
richt. 

Het eigenaardige en bevreemdende was 
dat er over hetzelfde onderwerp in de neder-
landsschri jvende pers haast met geen woo rd 

STERK AANBEVOLEN 

DOSFEL-
DOKUMENTEN 
Nr 1 : « Instellingen voor Ho

ger en Universitair onder
wijs - Inrichting van 
Universitair onderwijs » 
— 50 F - 75 blx. 

Nr 2 : « Ruimteli jke Ordening » 
— 30 F - 50 biz. 

Deze twee, zeer keurig uitgege
ven bazisdokumenten zi jn te ver
krijgen door storting op 
P.R. 177.77 Kredietbank - Scho
ten, voor rekening 3.180 van 
Dosfelinstituut. 

werd gerept Ergens diep weggedoken in een 
hoekje van een vlaamse krant lazen we dat 
de toegevingen niet als een nederlaag voor 
de Vlaamse sportkr ingen moesten worden be
schouwd. Verder niets ». 

EUROPA EEN 

En waar het voor de Vlamingen zeker een 
ramp word t is te Brussel, volgens d i t blad van 
de vlaamsgezinde europese federal isten, als 
enkele mensen hun persoonl i jke hersenschim
men verder najagen tot nadeel van de hele 
vlaamse beweg ing . 

« De opr icht ing van een n ieuwe part i j te 
Brussel Is geen goede zaak ! Niet voor Brus
sel en zeker en vast niet voor de nederlands-
ta l igen. 

Het is vooral jammer zoveel goede energie 
te zien ver loren gaan in een poging zonder 
kans op sukses. Het stuit tegen de borst al le 
« Vlamingen », d ie de V.B.P. niet zul len steu
nen voor « verraders » te horen brandmer
ken... Er is met di t woo rd al te veel omge
sprongen In ons land : ieder is de verrader 
van ieder geworden . Voor het federal isme, 
d.w.z. voor de versterkte eenheid in de loyaal 
erkende verscheidenheid, voor de geest van 
federeerbaarheid, is het een slechte zaak. Uit
e indel i jk zal deze poging enkel voor gevo lg 
hebben de nederlandstal lge aanwezigheid te 
Brussel te verzwakken.. . en dat Is b i jzonder 
jammer ». 

Walter Luyten 

Crocp«n «n maatschappijen 
atlarhand* !!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het |aar middag 
en avondmalen aanbieden 

INTiRESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige ifeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Obcrbayern orkesten 
MIdctag- an avondmaat bi groop 
qozol l ig f i j n goaci a r qoadkoop 

Inl ichtinger rar plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tet. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulstc rei. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

A«l«t Tel (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 



ONVERMOEID TEGEN DE GRENDELS 
ASSE ,̂̂  . ,^ 

Vrijd. 28 l'ebr. om 20 uur in Kum-
melshof, Stationstr. met volksvert. 
Aiiciaux en De Facq. 
BEERSE . 

28 {ebruari om 20 uur m het Wit 
Faard, met sen. Bouwens en volksv. 
Belmaus. 
BUGGENHOUT 

Dinsdag 4 maar t om 20 uur in 
zaal De Vlinder, Station, met sen. 
W. .lorissen en volksvert. Decom-
mer. 
DEINZE 

26 febr. om 20 uur café Dhilhage, 
niet F. Baert. 
DIKSMUIDE 

Zaterdag 1 maar t om 20 uur 
VlaiUiis Huis, met kamerlid Loo-
tens en E. Van Steenkiste. 
EDEGEM 

Vrijdag 28 februari te 20 uur in 
De Baziliek, Hovestraat 89 met sen. 
F. Baert. 
EIGENBILSEN 

Zaterdag 22 maai-t te 20 uur ge-
meentezaal, met Hugo Schillz. 

EISDEN 
Zaterdag 15 maar t te 20 uur ca

fé Atlanta, niet E. Raskin. 

CKEL 
6 maar t om 20 uur .̂ 0 in het 

Wijnhuis, Statiestr. 44, met volksv. 
J . Belmans. 

GELLIK 
Zaterdag 22 februari te 19 uur 

30 in zaal De Plezierboot, met E. 
Raskin en dr. Van de Kerckhove. 

HERENTALS 
13 maar t om 20 uur 15 in het 

Brouwershuis met volksv. H. 
Schiltz. 

HERSELT 
Woensdag 5 maar t om 20 uur in 

de zaal « bij Piet Ooms », Kerk-
str. 353a met sen. W. Jorissen. 

IZEGEM 
Zondag 23 februari te 10 uur 30 in 

de zaal van café Royal, Nieuwstr. 
KALKEN 

21 feb. om 20 uur « De Pfuim » 
met De Commer. 
KOEKELARE 

Dinsdag 25 febr. om 20 uur V.U.-
lokaal, met burg. Lootens en prov. 
raadslid Lambert . 
LIER 

Vrijdag 28 febr. om 20 uur 30 in 
zaal Belgrado, Lisperstr., met sen. 
W . .lorissen, E. Bouwens en kamer
lid L. Sels. 
MIDDELKERKE 

Donderdag 27 febr om 20 uur 
« Were Di » met kamerlid Lootens 
en dr. K. Lambert . 
MENEN 

28 febr. om 20 uur Royal Pala
ce, met sen. Blanquaert. 

beweg 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
ONTSPANNING 

Dinsdag 25 febr. in K.N.S. « Slip
pers ». Kaarten te bestellen bij de 
initialicfnemers of V.U.-arrondisse-
nienl Antwerpen, tel. 55.37.67. 
GEEN GRENDEL 

Vorige week donderdag 13 fe
bruari hield volksvertegenwoordiger 
Hugo Schiltz een begeesterende en 
tevens zeer duidelijke uiteenzetting 
over de grendelgrondwet. Het 
« Scheldehof » was die avond vol 
gelopen met een aandachtig pu
bliek. De bekende zanger Freddy 
Flaiuengo zorgde voor een muzikale 
oi)luistering die entoeziast door het 
publiek op een verdiend applaus 
werd onthaald. 
DR BALLET UIT 
GEMEENTERAAD 

Op eigen verzoek en na lang be
raad deed dokter Hendrik Ballet 
afstand als gemeenteraadslid fe Ant
werpen ten gunste van de heer De 
Bouvre Ray, het opvolgend gemeen
teraadslid. Met grote spijt ziet ons 
bestuur dokter Ballet heengaan. 
Een man met zulke politieke gaven 
gekoppeld aan een verheven men
selijke houding ten overstaan van 
ieder, ook van de tegenstrevers is 
nioeilijk te vervangen. Tijdens een 
bescheiden viering werd hij in be-
stuursmidden gehuldigd. Met op
rechte dank voor al het gepresteer
de in het verleden moest tevens ie-

MERELBEKE 
Woensdag 12 maar t om 20 uur 

café Taxi, Dorp, met kamerlid L. 
Wouters en sen. F . Baert. 

MEEUWEN 
Vrijdag 28 febr. om 20 uur zaal 

Welkom, met volksvert. E. Raskin 
en dr. Van de Kerckhove. 

MELSELE 
. 9 maar t om 10 uur « Marcel » 
met Coppieters en De Paep. 

N I E U W P O O R T 
Vrijdag 28 febr. om 20 uur .30 

zaal Belfort met dr. Lambert en 
J. Vandemeulebroucke. 

OOSTENDE 
2 maart . Wit Paard , om 15 uur 

met F. Van der Eist en W. Joris
sen. 

PEER 
Zateidag 15 maar t om 20 uur in 

de zaal Linde, Peer, met W. Jo
rissen, E. Raskin en dr. Plas. 

ROESELARE 
21 maar t om 20 uur zaal Belfort. 

ST. TRUIDEN 
Vrijdag 28 februari om 20 uur in 

De Beiaard, Minderbroedersstraat 
(spreker nog aan te duiden). 

ST. NIKLAAS 
14 maar t (arrondissementeel) om 

20 uur zaal « Serwir » met Coppie
ters en Van der Eist en kleinkunst 
met Juul De Corte. 

TURNHOUT 
25 maar t om 20 imr 30 Terminus, 

Markt, met volksv. Fr . Van der Eist. 

GREMBERGEN 
Donderdag 27 februari om 20 uur 

in de zaal Uilenspiegel, Dorp 1, met 
volksvert. dr. Decommer en sena
tor F . Baert. 

W E S T E R L O 
5 maar t om 20 uur 30 zaal nog 

aan te duiden met sen. Jorissen. 

WONDELGEM 
14 maart om 20 uur café Misa-

waka, met F. Baert. 

WETTEREN 
. 23 feb. om 11 uur openluchtmee
ting op de mark t . 

WIEZE 
21 feb. om 21 uur \'.U.-lokaal met 

De Commer. 

WINGENE 
14 maart , plaats en uur zal later 

aangegeven. 
ZWIJNAARDE - DE PINTE . 
ZEVERGEM 

Vrijdag -7-3-69 in Vlaams Huls, 
Heirweg Noord 120, Zwijnaarde met 
volksvertegenwoordiger Dr. Leo 
Wouters. 

Meetings zijn nog gepland te St. 
Katelijne 'Waver (29-3), Berlaar, 
Heist op den Berg (13-3), Nijlen, 
Puurs, Westerlo (5-3) enz. 

der bestuurslid zich met een tikje 
droefheid neerleggen bij deze wel
overwogen beslissing van dokter 
Ballet. 

KOLPORTAGE 
LINKER OEVER 

De aangekondigde kolportage 
voor morgen zondag 23 febr. wordt 
verlegd naar zondag 9 maar t we
gens de slechts weersomstandighe
den. 

BERCHEM 
LEDENVERGADERING 
GEZELLIG EETMAAL 

In zaal Limburgia, Beernaartstr. 
op vrijdag 14 maart 1969 te 20 uur 
Korte uiteenzetting door arrond. 
voorzitter R. Frickel over de gren
delgrondwet. Daarna gezellig eet-
maal met kip en broodjes (30 fr.). 

Inschrijvingen tot en met 10 
maar t in ons lokaal Grote Steen
weg 165 en bij alle bestuursleden. 

Borgerhout 
GEEN STORMEN OF GEWELD 

Sneeuw noch vorst kon de mees
ten van onze leden beletten aanwe
zig te zijn op de maandelijkse le
denvergadering, zodat senator Van 
Haegendoren voor een volle zaal 
het woord voerde, gevolgd dooreen 
levendig debat . 

PAMFLET 
Behalve deze ledenvergadering, 

het bussen van pamfletten en hpt 
aanbrengen van affiches tegen de 

grendels, nam het bestuur het ini
tiatief om een eigen vlugschrift in 
onze gemeente te verspreiden. 
NOG SLECHTS DRIE DAGEN 

Volgende dinsdag gaat in de KNS 
te Antwerpen de feestvoorstelling 
door voor het steunfonds. Kaarten 
dringend bestellen op het arrondis
sementeel .sekretariaat : Mej. Mia 
Dujardin, tel. 55.37.67 of bij Frans 
Dirks, Karel Van den Oeverstraat 
2b, tel. 36.38.94. 

PERSONALIA 
\A'ij vernemen met vreugde dat 

onze ijverige propagandist. Dolf 
Schoenmaeckers, eindelijk het zie
kenhuis heeft verlaten. Al te vaak 
wordt vergeten dat een herstellende 
ook aan huis graag bezoek ont
vangt. Loop even binnen : Van Ho
vestraat 14. 

Met ontsteltenis vernamen wij 
het overlijden van onze leden me
vrouw Stetter-Willaert, en de heer 
Jozef Pelgroms. Onze oprechte 
deelneming. 

Frans Vermetten is voor een kuur 
van twee maanden naar het her
stellingsoord : « Levenslust », Kas
teelstraat, te Retie. 

Wij wensen hem een aangenaam 
verblijf en volledig herstel en ho
pen dat velen hem nu en dan een 
briefje zenden. Dat zal tevens het 
moreel opkikkeren van onze kam-
pioene-kolporteerster mevrouw Ver
metten. 

STEUN ONZE AKTIE 
Wij danken onze ijverige plakkers 

en bussers voor het reeds geleverde 
werk doch de strijd gaat verder. 
Wie hiertoe niet geschikt is sture 
een briefje van 20 fr. aan onze pen
ningmeester Jos. Verbergt, Flora
straat 81, Borgerhout. 

Grotere bedragen zijn steeds wel
kom. 

Ekeren 
K.N.S. TONEELAVOND 

Dinsdag 25 februari 1969 om 20 
uur in de K.N.S. Antwerpen, wordt 
opgevoerd a Slippers », ten voordele 
van Solidariteitsfonds Volksunie 
Antwerpen. Kaarten kunnen be
steld worden bij Mevr. Van Her-
zele R., Vuurkruisensstraat 18, Eke
ren (sekretariaat). 

SPREEKBEURT 
Vrijdag 28 februari 1969 spreekt 

senator Van Hagendoren om 20 
uur 30 te Kapellen over federalisme 
als politieke toekomst in de zaal 
Sparrenhof, Steenweg op Kapellen-
Put te . 

Edegem 
TONEEL 

25 februari om 20 uur in de 
R.N.S. te Antwerpen ten voordele 
van het boetefonds van de VU, op
voering van het engels blijspel ; 
Slippers. 

Kaarten telefonisch 55.37.67 bij 
Mia Dujardin, Edegem. 

GEZIN IN NOOD 
Groot gezin (vader werkonbe

kwaam) kan geholpen worden wan
neer elk lid éénmaal per maand 
zijn voedingswaren aankoopt op 
adres : P . Gilsonlaan 49, tel. 
49.17.89. 
LEDENWERVING 

De wijkmeesters zijn weer op de 
baan om nieuwe leden te werven 
voor de V.U.; maak het deze on
baatzuchtige vrijwillige medewer
kers gemakkelijk. 

LIJST DER WIJKMEESTERS 
Collegewijk : Wim Degueldre, 

E. Staesstr. 13; Elsdonk : Hugo 
Haazen S., Stevinl. 14; Buisegem ; 
Leo Witters, Rotenaard 60; J . Ocke-
ghem : Paul Wijns, te Nijverdonck-
str. 51; Moten veld : Germain Tem
merman, Den Eeckhofstr. 2; P. 
Coudenbergh : Gustaaf Theünis, 
Molenveldlaan 38; Kontich : Ro
bert Suy, Lentelei 18; Lourdes : 
Jef De Boel, Garden City!. 64; Te-
relst : Karel Lombaert, Kontich-

LEDENVERGADERING 
Vrijdag 28 februari om 20 uur 30 

ledenvergadering in de bovenzaal 
van De Basiliek, Hovestraat 19, te 
Edegem. 

Senator Baert spreekt over : de 
grondwetsherziening. 
LENTEBAL 

De ganse atdefing gaat op zater
dag 1 maar t naar het lentebal in 
de zaal « De Zeester », St. Anna-
strand, Linker Oever. 
SUKSESRIJK GALABAL 

Het galabal o; Vroeger en Nu » 
van vorige zaterdag in de zalen 
Chantilly werd een overdonderend 
sukses. We danken de vele volks
vertegenwoordigers en senatoren 
voor hun aanwezigheid. 

Speciale dank aan alle antwerpse 
parlementsleden die zonder één uit
zondering aanwezig waren en nog 
vele vrienden en iamilieleden inee-
brachten. 

KOLPORTAGE 
Zaterdag 22 februari : kolportage 

met (c Wij ï . 
Afspraak om 2 uur aan het ge

meentehuis. 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden van 
mevrouw weduwe Jan Palmaerts-
Van Borm, moeder van een onzer 
meest verdienstelijke medewerkers 
in de afdeling nl. Robert Pal-
maerts. Ons kristelijk medeleven. 

Hoboken 
JUBILEUM 

Op 12 april wordt in onze afde
ling het gouden bruiloftsfeest van 
het echtpaar Jan en Eliza Peeters-
Jacobs, gevierd. 

De organizatoren zijn reeds vol
op aan de slag. Zij rekenen op uw 
financiële steun. Stortingen op post
rekening 13.39.44, V.U.-afdehng Ho
boken. 

Hove 
SENATOR VAN HAEGENDOREN 
KOMT 

Maandag 24 februari te 20 uur 30 
in de zaal « Reinaert », Mortselse-
steenweg 21, handelt senator Van 
Haegendoren over « Federalisme 
als politieke toekomst ». 

Hoevenen 
EERSTE AFDELINGSBAL 

Eerste afdelingsbal op zaterdag 
1 maar t te 20 uur in ons lokaal 
« Krekelhof », Krekelberg 71, Hoe
venen. 
SENATOR 
VAN HAEGENDOREN KOMT 

Op 28 februari e.k. spreekt M. 
Van Haegendoren in Kapellen 
« Starrenhof » om 20 uur 30. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wordt lid van onze vlaamse zie
kenkas. Plaatselijk sekretariaat 
voor Hoevenen — Ekeren — Ka
pellen : Parijse weg 65, te Hoeve
nen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor alle inlichtingen en dienst
betoon in verband met belastingen, 
sociale moeilijkheden kunt u zich 
richten tot het sekretariaat V.U. ; 
Parijse weg 65, Hoevenen. Regel
matige zittijden door pnze provin
cieraadsleden. 

Kessel 
DERDE VLAAMSE DANSAVOND 

Jaarlijks dansfeest op zaterdag 8 
maar t om 20 uur in de zaal Alca
zar, Liersesteenweg. 

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 Volks
unie-senator Mr. Fr. Baert, met 
medewerking van alle aanwezigen: 
zaterdag 22 februari, café cc De Een
hoorn ». Stationstraat 30, Bornem. 

Merksem 
BAL 

Het karnavalbal van het « Kem-
penland » heeft plaats op zaterdag 
22 februari 69 om 20 uur, in de zaal 
« Oude Bareel », 587, Merksem. 

inkom ; 20 fr. Orkest : Helmut 
Frank. 

Kalmthout 
GRENDELAKTIE 

Zaterdag 8 februari ging ons jaar
lijks gezellig samenzijn door te 
Nieuwmoer. Ondanks het slechte 
weer waren wij toch met zeventig 
man bijeen. De heer Herman Wa-
gemans belichtte in zijn toespraak 
belang en nut van de anti-grendel-
aktie. 

Mechelen 
ANTI-GRENDEI .-AKTIE 
GESTART 

Na onze kadervergadering te Me
chelen zelf waar een eivolle zaal 
luisterde naar senatoren Van Hae
gendoren, Claes en Jorissen startte 
de anti-grendelaktie. 

Op de eerste meeting te Bornem 
sprak senator Jorissen, op de twee
de te Duffel de senatoren Jorissen 
en Bouwens en volksvertegenwoor
diger Sels. 

Er komen <x. s nog vergaderin
gen met deze laatste drie sprekers 
te Lier (28-2), Heist op den Berg 
(13-2), Katelijne-Waver (24-3) en te 
Nijlen, Berlaar en Mechelen waar
voor de data nog d ien^i vastge
steld te worden. 

LEDENSLAG 
Ons arrondissement won dit jaar 

al een 400 leden bij vooral in de af
delingen Heist-op-den-Berg, waarop 
het bal met een 800 (!) aanwezigen 
nog een 35 leden bijgemaakt wer
den en te Katelijne-Waver. Het zijn 
ook deze beide afdelingen die het 
meeste nieuwe abonnees gemaakt 
hebben. 

Voor de leden leidt Heist, voor 
de abonnees Katelijne-Waver. 

Bij de abonnewervers liggen in 
ons arrondissement Frans van Des-
sel (Nijlen) en Raymenants en So-
mers (Katelijne-Waver) op kop. On
der hun gedrietjes haalden ze het 
cijfer 100 ! 

Mortsel 
OVERLIJDEN 

Bestuur en afdeling bieden hierbij 
hun innige deelneming aan dhr. en 
mevr. R. Palmaerts, bij het overlij
den van mevr. Wwe Palmaerts . 

PRIVE-LEDEN-LENTE-AVOND 
Wij spreken reeds af met al onze 

leden, en familie voor de « Privé-
lente-avond » op vrijdag 21 maar t 
e.k. in zaal Hellemans. 

Deelname - formuliertje voor 12 
maart e.k. terugzenden aan Wim 
Claessens - Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 55.39.09). 

Stabroek 
KOLPORTAGES 

Volgende kolportage heden zater
dag 22 feb. te Sint Mariaburg; sa
menkomst om 14 uur, Veldwijk-
laan 104. 

Zaterdag 1 maar t te Putte-Sta-
broek, bijeenkomst om 14 uur 30 
aan de kerk te Put te . 

STICHTINGSVERGADERING 
Vrijdag 14 maart om 20 uur zal 

voor Staboek een heel belangrijke 
dag zijn; dan zal door de heer R. 
F'rikkel arr. voorzitter onze afde
ling opgericht worden. Met als gas
ten R. Mattheyssens, H. Goemans, 
H. Wagemans, J . Ferlr, Staf De 
Lie, M. Lenaerts. De avond zal op
geluisterd worden door Jan Dewil-
de en zijn orgelist. 

WestmaHe 
SUKSES 

Het eerste bal dat door onze jon
ge afdeling, werd een groot sukses. 
Er heerste een zeer opgewekte 
stemming. De «Accordona's» speel
den dansnummers voor elke leef
tijd. Wij danken alle bezoekers van 
harte en ook degenen welke heb
ben bijgedragen tot het slagen van 
dit feest. 

Prijzen van de tombola kunnen 
afgehaald worden bij onze voorzit
ter J . Wilmssen, Antw. steenweg 
41. 

zoekertjes 
Bekwame stenodaktylograaf zeer 

grondige kennis beide landstalen 
ernstige bezigheid te Brussel. Schr. 
Wij nr T 16. 

Salan-Spanje, mooi appartement 
te huur, 150 m. van zee 8̂  9 perso
nen, 3 slaapkamers. Piasverlof enz. 
Tel. 02-59.13.15 — T 20. 

HootdreaaKtetu 
r. van Overstraeten 
Alle brielwisselins voai 
redaktie naar 
Rotatyp. Sylv Dupuislaan 
110 Brus '7 Tel 23.11.98. 

Beheei 
Voldersstraat 71. Brussel 1 
Tel (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement . 300 & 
Halfjaarlijks ; 170 fr 
Driemaandelijks 95 fi 
Aboimement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummerB 8 £r 
Alle stortingen voor het Olad 
op postrekening 1711.39, 
< Wij » Vlaam.x-nattonaal 
weekblad 

Verantw uitg. Mr F Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 
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Brussel 
ADRESWIJZINGING 
VOLKSVERTEGENWOOR. 
DIGER E. DE FACQ 

iNleiiw adres vanat 15 februari . 
Tribiinestraat 14 (2de verdieping), 
Brussel 1 (op 100 m. van het Parle
ment). Telefoonnuminer zal later 
medegedeeld worden. Alle [corres
pondentie van die dag af naar het 
nieuwe adres a.u.b. 
ARR. RAAD 

De \olyende arrondissementele 
raad heeft plaats op 15 maart om 
14 uur 30 bij Stan Filips, Arduin-
kaai te Brussel (bij de KVS). 

De agenda zal later medegedeeld 
worden. De raadsleden hebben tot 
uilertijk 3 maar t tijd om agenda
punten in te dienen. 

LEDEN HERNIEUWING 
lo t op heden hebben nog maar 

een 10-tal afdelingen volledig her
nieuwd voor 1969. 

Onze beste gelukwensen. Wij 
dringen er op aan dat de andere 
afdelingen zo vlug mogelijk dit 
\oorbeeld zouden volgen. 

Destelbergen 
BAL 

Hedtn zaterdag 22 februari, om 
21) uur in zaal 417, Dendernionde-
sl eenweg, eerste groot bal van de 
N'olUsunie, met de Destel Stereo en 
DrumUmd, Inkom : 30 fr. 

Grimbergen 
VOORDRACHT 

Alle leden en sinipatizanten uit 
Humbeek, Belgem, Strombeek-Be-
ver en Grimbergen wonen de voor
dracht bij van dr Leo Wouters, 
volksN'ertegenwoordiger, over het 
sociaal programma van de V.U. op 
maandag 24 februari a s . om 20 uur 
30 in het Fenikshof, te Grimbergen. 

Heke'gem • Essene • Teralfene 
VIJFDE NACHTBAL 

Ons vijlde nachtbal gaat door op 
zaterdag 22 februari te 20 uur 30, in 
de zaal a Gildenhuis », Kerkstraat 
tt Hekelgem 

Jette 
GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN 

Wie zijn steentje wil bijdragen 
kan reeds storten op Bank van 
Biussel, agentschap 57, Van Brua-
ne nr 18{), Jette. 

Nalderen 
ONTVANGST 

De Volksunieafdeling Malderen 
ontvangt op 21 maart om 20 uur 30 
in liet Gildenhuis, Kloosterstraat 8, 
Maideren. 

AKTIVITEITEN 
Op 9 mei 1969 om 21 uur « Thé 

dansant » in het « Grevenhof ». 
Op 8 februari hielden de be-

stuiu-sleden een kolportage met en
kele leden. Het onthaal was een 
gunstig : we verkochten in totaal 
1.5Ü bladen. 

MoJiem • Brussegem 
BAL 

Op zaterdag 8 maar t 1969 om 20 
uur 30 in de zaal Alida, BoUebeek, 
eerste bal. 
DATA 

22-2-69 bal Hekelgem (Gildenhuis, 
Kerkstraat) 20 uur; 26-2-69 volksver
gadering tegen grendels te Mache-
len (zaal Egmont, Dorpstraat) 20 
luir; 28-2-69 kantonnale vergadering 
IJkkel-St. Gillis tegen grendels 20 
uur; 28-2-69 volksvergadering tegen 
grendels te Asse (Kummelshof) 20 
uur; 3-3-69 arr. bestuur (Dupont-
slraat 27) 20 uur; 7-3-69 volksverga
dering plus kantonnale vergade
ring tegen grendels te Ternat 
(Markt) 20 uur; 8-3-69 bal Mollem 
(/aal Alida, Rollebeek) 20 uur; 13-
3-69 volksvergadering tegen grendels 
te Eppegem (RubenshoO 20 uur; 
14-3-69 kantonnale volksvergadering 
legen de grendels te St. Joost 
(Stockel) 20 uur; 15-3-69 arrondisse-
mentsraad (Waltra), Stan Filips 
(KVS) te Brussel 14 uur 30; 20-3-69 

kantonnale volksvergadering tegen 

de grendels te Eisene 20 uur;21-3-69 
leceptie VU-afdeling Malderen 20 
uur; 22-3-69 bal Londerzeel, zaal 
Centrum, 20 uur. 

Vilvoorde 
KANTONNALE AKTIVITEITEN 

26-2 : Machelen : voorlichtings
vergadering met dr. Vic Anciaux en 
dr. M. Van Haegendoren. 

13-3 : Eppegem : tegensprekelijk 
debat over de grendelgrondwet. 
Volksunie met of zonder de uitge
nodigde C V . P . , B.S.P. en P.V.V. 

Spreker : prof. Eugeen de Facq, 
volksvertegenwoordiger. 

15-3 : Brussel : arrondissements-
raad. 

15-3 : Weerde, bal van de Vlaam
se Volksbeweging. 

l(j-3 : Eppegem : ouderenavond 
voor de sinipatizanten van het 
V.N.J. 
21-3 : Hofstade amnestie-avond met 

Walter Luyten en Amedee Verbrug
gen. 

21-3 : Vilvoorde algemene leden
vergadering met o.m. senator Baert. 

22-3 : Kampenhout bal van de 
afdeling. 

30-3 : Vilvoorde Volksunie en We
re - Di kolporteren te Houtem. 

31-3 : afsluiten van de abonne
mentenslag. 

Dienstbetoon Volksvertegenw. 
De Facq 

Afspraken kunnen ook gemaakt 
door bemiddeling van R. Hellinck.v 
(lel. 52.26.38). 
HALLE 

Op 26 februari a.s. van 19 uur 30 
tot 20 uur 30 in De Sleutel, Markt. 
D W O R P 

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 
luir 30 in de Welkom. 
OPWIJK 

Op 27 februari a.s. van 20 tot 21 
uur bij F. Berghmans, Ninove-
straat. 
ASSE 

Op 27 februari a.s. van 19 tot 20 
uur in het Kummebhof, steenweg te 
A-sse. 

00ST-VLAAN9EREN 

Bazel 
SPREEKBEURT 

Vrijdag 28 februari te 20 uur 
spreekt de h. Wagemans, in Cam-
brinus, Kruibekestraat 1, over : 
« vlaam.se toekoinstproblemen, geen 
grendels ». Daarna filmvertoning 
over het leven van Wim Maes en 
twintig jaar V.M.O. 

Beveren-Waas 
PROPAGANDA 

Zondag 2 februari werd er gekol-
porteercl te Nieuwkerken-Waas 
iloor de ploeg van Beveren in sa
menwerking met de plaatselijke af
deling. Rezultaat : 250 nummers . 

In teken van de grendel-aktie 
werd er zondagvoormiddag jl. te 
Beveren een sneeuwploeg ingezet 
die op drie uren tijd een verkoop
cijfer van 300 nummers haalden. 

Buggenhout 
VOORDRACHT 

Zaal Rerum Novarum op donder
dag 27 febr. 69 te 20 uur « de vlaam-
se beweging tussen de twee wereld
oorlogen » door de heer A. De 
Bruyne. 

Denderleeuw 
SCHITTEREND BAL 

De koudste winternacht van het 
jaar vermocht niet het entoeziasme 
te koelen van de deelnemers aan 
het vastenavondbal. Er was stem
ming en sfeer en het orkest hield 
er een afwisselend ritme op na. 

Een eresaluut aan de organiza-
toren, aan het orkest alsook aan de 
baas voor zijn warme zaal. 

Erembodegem 
BAL 

Het bal der Denderstreek op za
terdag 8 maar t 1%9 te 22 uur zaal 

Animo (Denderbrug), voorbehouden 
plaatsen bij de bestuurleden en tel. 
202.79 — 223.96 — 265.48 (053). 

Opbrengst voor de verdere uit
gave van oc De Knots ». 

Impe 
ANTI-GREND ELAKTIE 

Heden zaterdag 22 februari te 19 
luir 30 in café Edelweis, dorp te 
Imjie, dr . Van Leemputten over : 
& Wat met de grendels ? ». 

Dr. Van Bo.\elaere geeft een bon
dige uiteenzetting over verenigings
leven. 

De V.U.-leden van Impe, Oorde-
gem, Vlierzele, Bavegem, Smetlede, 
Erondegem, Vlekken en Ottergem, 
zullen gratis een drink krijgen. 

Orkest : « The Zombies ». 

KOLPORTAGE 
In Oordegem, Vlierzele, Bavegem 

en Smetlede, wordt gekolporteerd 
op morgen zondag 23 februari. Sa
menkomst aan de kerk van Oorde
gem te 9 uur 30. 

Marke 
VOLKSUNIEBAL 

Eerste dansavond van Volksunie 
afdeUng Marke op zaterdag 15 
maart a.s. te 20 uur in zaal Luxor, 
Rekkemsestraat, Marke. Toegangs-
kaarten 50 fr. bij alle bestuursleden 
en in 1302 te Kortrijk. 

Merelbeke 
BESTUUR 

Woensdag 26 februari bestuins-
vergadering ten huize van de afd. 
voorzitter. Bespreking gemeente
verkiezing 1970 en overlopen der 
kandidaten lijsten. 

WERKVERGAD. « WEERGALM » 
Plaatselijke mededeling voor de 

Weergalm moet binnen zijn voor 
23 febr. op adres dr. Meysman, 
Kasteelstraat, Melsen. 

Werkvergadering op maandag 24 
febr. om 20 uur in de « Vrede ». 

Ophasselt 
AFDELING SCHITTEREND 
GESTART 

Deze gemeente, centraal gelegen 
tegenover de arrondissementen 
Aalst en Oudenaarde, verheugt zich 
sedert een paar weken in een kern
gezonde nieuwe VU-afdeling met 
bijna 80 leden, een nieuw en gezel
lig lokaal en een dinamische uitba
ter : Roland Van Schoors - De Ne
ve. Het lokaal — « Real » — is ge
legen op aan de grote baan Oude
naarde - Brussel. 

Het bestuur van de nieuwe afde
ling : de heren Marcel De Boe (vz); 
Van Laetheni (o-vz); Renaat Van 
Caat (sekret.); Guido De Henau 
(prop.); Herregodts (org.); Van der 
Biest (penn.); Van Schoor (dienst-
bet.). Renaat Van Caat is afgevaar
digde naar de arrondissements-
raad. 

Oudenaarde 
ARR. KADERDAG 

Alle bestuursleden wezen op post 
op zaterdag 22 februari te 15 uur 
in de « P a r m a ». 

Sint-Niklaas 
KLEINKUNST 

Volksunie afdeling Sint-Niklaas 
nodigt uit « Het Kleinkunst » pro
gramma der lage landen, eindelijk 
in Vlaanderen na 5 jaar ononder
broken Nederland. 

Vrijdag 14 maar t 1969, 21 uur, 
zaal Serwir, Astridlaan, Sint-Ni
klaas. 

Toegang 80 fr. 

LODE DOSFEL INSTITUUT 
In het kader van de ciklus — 

«medezeggenschap en vernieuwing» 
gaat op vrijdag 28 februari de slot-
avond door in de zaal Mercator, 
Stationsstraat 35, Sint-Niklaas. 

« Kontestatie en protest » paneel-
gesprek met e.p. Van Bladel s.j., 
prof. ir. H. Cliquet, Tony Van den 
Bossche, Preses V.N.S.U. Leuven. 

Inleider en moderator de heer 
M. Coppieters, volksvertegenwoor
diger. 

Zwijnaarde - De Pinte 
Zevergem 
GOUDEN BRUILOFT 

De heer en mevrouw De Clercq -
Corijn A., Heirweg Noord 3 te 
Zwijnaarde, vieren op 22 februari 
hun gouden huwelijksjubileum, ou
ders van ons zeer verdienstelijk me
delid mevr. Anna De Clercq, echt
genote van Deken, zijn allebei trou
we leden van de kaartclub, ze ont
breken ook nook op gelijk welke 
vlaamse manifestatie. 

Het feest heeft plaats in het 
« Vlaams Huis » te Zwijnaarde. 

Onze hartelijke gelukwensen, 

30 MAART 

De vrouwelijke leden en sinipati
zanten van de V.U. worden uitgeno
digd op een feestelijke namiddag 
in de Begoniazaal De Pinte met gra
tis aangeboden koffietafel en spreek-
beiut door mevrouw Nelly Maes 
over : De Vrouw in de politiek. 

Tot besluit : modeshow! 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Na telefonische afspraak : bij 
mevr. Vermeersch, Gebuurtestraat 
19, Zwijnaarde, tel. 22.90.94, 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
VOLKSUNIE-FEEST 

Het jaarlijks V.U.-feest (show en 
dansavond) gaat dit jaar door op 
zaterdag 1 maar t a.s. te 20 uur 30 
in de feestzaal « Patr ia », Kerklaan, 
Assebroek. 

Toegang 50 fr. Kaarten nu reeds 
te koop bij de bestuursleden. 

VOLKSUNIE GROEIT 

De nieuwe ledenwerving gaf tot 
nu toe volgend rezultaat : 43 nieu
we leden voor Assebroek en 20 
nieuwe leden gemaakt door de afd. 
Assebroek voor andere afdelingen, 
hetzij in totaal : 63. Onze bedoeling 
voor 1969 is : 100 nieuwe leden. 

INFORMATIEBLAD « NU » 
Straks verschijnt nr 19 van «Nu». 

Dit 1ste nummer van de 4de jaar
gang ondergaat weerom een ver
jongingskuur. Opmaak en prezen-
tatie worden nog beter. Voor proef
nummers kan u steeds terecht bij : 
Mare De Vriése, Tuinstr. 6. 

Brugge - Torhout 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
P. LEYS 

Sint-Michiels : donderdag 27 febr. 
a.s. van 19 tot 20 uur, Leyselestraat 
104, bij J a n Fraipont, gemeente
raadslid. 

Sint-Andries : vrijdag 28 febr. 
a.s. van 14 tot 16 uur, ten huize 
Manitobalaan 5. 

Sint-Kruis : vrijdag 28 febr. a.s. 
van 19 tot 20 uur, Engelendalelaan 
89, bij afd. voorz;. Omer, Dom-
brecht. 

Sijsele : vrijdag 28 febr. a.s. van 
20 tot 21 uur, in café Rome, Dorp
straat 93. 

KADERDAG 
Heden zaterdag 22 febr. van 14 

tot 18 uur, te Aartrijke in Centrum 
« Jonkhove », Torhoutstraat 26. 
Meer dan 50 bestuursleden uit de 
14 afdelingen nemen er aan deel. 
Ook de leden uit Torhout en Aart
rijke zijn welkom. 

DANSFEESTEN 
Arr. dansfeest te St. Andries : 

zaterdag 29 maart . Jagershof. 
Oostkust : zaterdag 26 april, te 

Heist in Ravelingen. 
Jabbeke : zaterdag 22 febr. (van

daag f) in Brouwershof. 
Smt-Michiels (Vlaamse Klub) : 

zaterdag 15 maart . Centrum. 

Bredene 
AUTOKARAVAAN 

Zondag 2 maar t organizeert onze 
afdeling een anti-grendeikaravaan 
met mikrowagen doorheen onze ge
meente. Verzamelen te Bredene-
Duinen naast het politiebureel om 
9 uur 30. Propagandamateriaal 
wordt ter beschikking gesteld. 

AUTOBUS 
Voor de betoging te Oostende 

wordt een speciale bus Ingelegd : 
inschrijvingsgeld : 40 fr. Opgave bij 
de bestuursleden of bij Leo Devree-
se. Ijzerlaan 83. 

Deerlijk 
DIENSTBETOON 

Dirk Bossuyt, ondervoorzitter VU 
arr. Kortrijk, Pontstr. 61, Deerlijk, 
steeds ••. afspraak, tel. 7.35.26. 

— — — ^ ^ — — — — VVIJ 

Adressen van simpatizanten over. 
maken aan J . Bultynck, Staatsbaan 
66a, Zerkegem. 

GEEN GRENDELS 
De afdeling Brugge hield in Brey . 

delhof een leden- en simpatizanten-
vergadering. M. G. Van In sprak er 
onder grote bijval over de anti-
grendelaktie. 

Kortrijk 
KADERDAG 

Arrondissementele kaderdag op 
zondag 22-2-69 : 's voormiddags 
vanaf 10 uur in lokaal 1302. 
VOLKS VERGADERING 

Verleden zaterdag, 15-2-69 was d e 
zaal m lokaal 1302 te klein om alle 
belangstellenden te bevatten. Volks
vertegenwoordiger Vansteenkiste 
gaf, na een inleiding van afdelings-
voorzitter Roger Plancke, een ge
degen uiteenzetting over de TNT-
ontwerpen. 
DIENSTBETOON 

Hetlen zaterdag door provincle-
raadsUd Roger Vandewattijne, in 
lokaal 1302, Aug. Reynaertstr . 9, 
tel. 116.00, van 11 tot 12 uur. 

Kortemark - Handzame 
BESTUURSLID 

Daar de gemeente Handzame 
ook bij de afdeling Kortemark be
hoort, werd de heer Lucien Veile 
uit Handzame, opgenomen als 5de 
bestuurslid in onze afdeling. VTeU 
kom. 

Koekelare 
ANTIGRENDELBETOGING 

Voor deelname aan de betoging 
te Oostende op 2 maar t aanst. in
schrijven voor de speciale bus bij 
R. Willems, Ichtegemstraat. Prijs 
40 fr. 

Menen 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Provincieraadslid dr. Wilfried 
Vanholme, in « de Beiaard », he
den zaterdag van 16 tot 17 uur. 

Middelkerke 

Jabbeke 
ABONNEMENTENSLAG 

Er wordt vanaf deze week een 
biezondere inspanning geleverd om 
het aantal lezers op ons blad te ver
hogen. Wekelijks zullen een ver
hoogd aantal proefnummers verzon
den worden, waarna huisbezoeken 
\ olgen. 

LUSTRUMBAL 
Onze afdeling organizeert haa r 

5de bal, een lustrumbal in de zaal 
« Lido », Kerkstraat, heden zirter-
dag 22 februari. Orkest « De Lu
na's ». Toegang 30 fr. Grote tom
bola. 

Oostende - Veurne - Diksmuide 
KOLPORTAGE 

Met de kolporteurs van alle afde
lingen wordt ten aanval getrokken 
in Klemskerke-Vlissegem op zondag 
21 maar t aanst. 

E E U W E U N G 
Bij gelegenheid van de viering 

van de 100-jarlge Oostendenaai: 
Leon Vanoverschelden heeft zich 
onze afdeling bij de feestvreugde ge
voegd. Een telegram met gelukwen
sen werd gezonden. 

VOLKSUNIEWEEK 
Op 1 maar t wordt het startschot 

gegeven van de VU-week ! O m 15 
uur opent Arthur De Bruyne op 
feestelijke wijze de boekententoon-
stelling en -beurs. Iedereen is wel
kom : hotel Metropole. 

Onze stad werd getooid met reus
achtige borden van 5 bij 3 m. met 
grote slogans tegen de nefaste gren
dels. 

O p 18 februari werd een pers-
konferentie gehouden waar de joer-
nalisten uitleg verstrekt werd ovei; 
doel en programma van onze VU-
week. 

BETOGING 
De betoging, die op 2 maar t aan 

« Klein-Parijs » vertrekt om 14 uur 
zal aangevuld worden met vele ma
nifestanten uit het arrondissement. 
Nochtans moeten wij de hoofdbrok 
leveren! Iedereen, jong en oud, 
man of vrouw : op post ! 

Roeseiare • Tielt 
ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Alle bestuursleden van de afdelin
gen worden zonder uitzondering 
verwacht op de kaderdag van zon
dag 23 februari in café Royal, 
Nieuwstraat te Izegem. Begin om 
10 uur. 

Wevelgem 
DIENSTBETOON 

Heden zaterdag dr. jur. Herwyn 
Vandenbulcke, arr . voorzitter V.Ü., 
in café « Derby », Lode de Bonia-
gestr. 7,.van 11 tut 12 uur . 
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WEINIG GELD? VEELGELD?? GELDZORGENÜ! 
koop arbeidsuren.... 
Niet alleen uit solidariteit met de arbeider uit Genk, Cent, Leuven of Antwer
pen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel zowel in Engeland als Ame
rika weet hoe degelijk onze arbeiders werken. 
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende 
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eigen 
land, maar ook weldra een stijgende méérwaarde. 
Bovendien wint of spaart U een huishuur W i j leverden in 1968 méér dan één 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

maak zelt uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 61 slechts 
steeg van 131,18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nationaal instituut voor huisvesting meer dan 9%. Tel daarbij 
slechts 5% opbrengst min 20% lasten en U heeft 13% NETTO ! 
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen-en buitenland. 
Na jaren ondervinding en jaren studie zi jn wi j er in geslaagd met het oog op 
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren in apparte
menten van 555.000 F tot 1.190.000 F. 
W i j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

konservatiet ot progressief 
Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn w i j nogal konser-
vatief... daarom werden wi j erkend voor het uitvoeren van werken voor de 
Staat in kategorie 6D d.w.z. dat wi j werken mogen uitvoeren tot 50.000.000 F. 
W i j bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke stij l en gebruiken nog 
steeds echte Yale-sloten. Maar voor het overige zi jn wi j zeer progressief. Onze 
appartementen bv. zi jn berekend op de bewoners van 1980 die natuurl i jk een 
binnen- en buitenthermostaat verlangen, liften met 2 versnellingen en een 
selektief geheugen, aluminium ramen, thermopane beglazing, TV-antenne, 
pushvalve, parlefoon, SAUNA, open haard, droger voor kleine was, enz... W i j 
weten dat U de dienst verlangt van een concierge, die niets mag kosten en dat 
u een inkomhall wenst in marmer... en wi j weten nog veel meer ! 

reeds bii aankoop 20 t.h. winst! 
U handelt inderdaad niet met een tussenpersoon. Er gaat in een goed georga
niseerd bedrijf weinig geld verloren... de aankoopprijzen liggen laag, de omzet
cijfers hoog, de winstmarge is klein en er gaat geen t i jd verloren dankzij plan
ning en weergaloze team-spirit. Daarom kunnen wij op verzoek de wederver
koop waarborgen. Er zi jn voldoende liefhebbers. Onze beste kliënten zi jn 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden. 

fiskale, administratieve of f inanoiële zornen 
Néé ! Dat besparen U onze adviseurs en experten, die U gratis kan raadplegen 
en .. vrijbli jvend ! W i j weten natuurli jk ook dat de BTW op komst is. W i j 
weten wat uw moeilijkheden zijn... Uw geval zal bestudeerd worden, zodat u 
werkelijk geen zorgen zal kennen, geen last met het beheer van uw bezit en 
vooral geen avonturen ! 

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 
Of u nu een bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 
of landhuis, een tower-building of een fabriek... W i j bieden U een financiering 
tot 90 a 1'00% van de bouwkosten. W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
keuze van de Maas tot aan de Noordzee, van Brussel tot Antwerpen. W i j be
schikken immers over méér dan l'OOO bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 
en op de beste ligging. U spaart heel wat t i jd als U ons t i jdig raadpleegt. 

meer dan 6000 tevreden kliënten 
kunnen wi j met U bezoeken ! Dat is een referentie ' W i j 

zijn daar fier op ! W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

op een van onze vier zetels ! 

» . 

4 
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van 850.000 F af 

van 750.000 F a 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN^ V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr. 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. 016/33.735 
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Negentig jaar geleden werd 
Alexander Sergewitsj Poesjkin ge
dood in een duel, en men mag wel 
zeggen dat heel Rusland deze ver
jaardag met droefenis herdenkt. 
Méér echter dan gelijk wie treurt 
Ivan Fedorovitsj Golovkin : de 
vermelding van de naam Poesjkin 
alleen al doet hem van smart in
eenkrimpen. Want op een duister 
ogenblik van zijn leven kwam hij 
op een bizonder onfortuinlijke 
wijze in aanraking met de geniale 
dichter. Maar beginnen wij, de ge
dachtenis van onze dichter waar
dig, met het begin en keren wij 
terug naar het jaar 1921. 

In december 1921 keerde Ivan 
Fedorovitsj Golovkin uit de oorlog 
terug naar zijn vaderstad. Op dat 
ogenblik was men met de Nieuwe 
Ekonomische Politiek begonnen. 
Welke gespannen verwachtingen 
nep ze niet op ! Men bakte weer 
wit brood en de handel werd her
nomen. In één woord : de stroom 
des levens vloeide opnieuw. En 
toch, niettegenstaande dit alles 
slenterde Golovkin ongelukkig 
door de straten. Hij had immers 
geen woonst : hij sliep bij vrien* 
den op een oude mat in de hall. 
En zo kwam het dat hij zwaar
moedig en skeptisch werd. 

In 1923 vond hij dan toch een 
Kamer. Ze was klein : twee ven-

P O E S J K I 
sters, een vloer natuurlijk en een 
zoldering. Dat was alles. Maar er 
was, in zijn geheel genomen, wei
nig reden tot klagen. Golovkin on
derhield zijn verblijf met liefde
volle zorg. Hij liet zich verleiden 
tot de luxe van nieuw behangpa
pier en sloeg hier en daar een na
gel, zodat het geheel tenslotte een 
gezellig uitzicht kreeg. 

De tijd stond echter niet stil. De 
achtenzeventigste verjaardag van 
Poesjkins dood kwam in het zicht 
en ging voorbij, en zo ook de ach-
tentachtigste. Bij de negentach-
tigste verjaardag gonsde het ge
bouw waar Golovkin woonde van 
gesprekken, waarin de naam 
Poesjkin gehoord werd. Men zei 
dat hij in dit huis had gewoond. 
Vanuit deze ruimte straalde eens 
zijn genie uit. En misschien was 
het daarom wel geen slecht idee 
een plaat aan te brengen aan het 
huis. Ivan Fedorovitsj nam deel 
aan de voorbereiding van die hul
de. 

Er kwam een kommissie van 
vijf man : ze bezocht het apparte
ment en keurde alles zeer nauw
gezet. 

Zij stelde vast dat allerlei huis
houdelijke rommel rondhing in de 
kamer en zuchtte : « Juist hier 
bracht _ Alexander Sergewitsj 
Poesjkm twee weken door bij een 

vriend. Én wat zien wij na een 
eeuw ? Een slordige boel : hier 
een borstel, daar een broek die 
aan een nagel hangt te bengelen. 
Het is een schaamteloze beledi
ging aan de nagedachtenis van 
zulk een genie ! Indien de dichter 
het geweten had, zou hij zeker 
die vriend niet bezocht hebben ! ». 

Om kort te gaan : drie weken 
later moesten alle bewoners het 
gebouw verlaten. Golovkin ver
vloekte zijn lot en vervloekte 
vooral Nikolaas I en diens tijd. 
Waarom had hij, Ivan P'edorovitsj, 
niet eens een kamer om in te wo
nen ? Zonder acht te slaan op de 
mogelijke gevolgen, drukte hij 
zijn verontwaardiging op krasse 
wijze uit. « Wat gebeurt er met 
mij in heel deze affaire ? Ak
koord : laat hem dan een genie ge
weest zijn. Laat hem geschreven 
hebben over een vogeltje dat 
rondspringt op een tak. Maar 
moeten doodgewone mensen daar
voor uit hun kamer gezet wor-
ofn ? Geef ze dan tenminste een 
stukje land of een vergoeding in 
de plaats... ». 

Golovkin wou eerst naar de 
Poesjkin-Stichting gaan om de he
ren de levieten te lezen maar 
hl] kalmeerde algauw en ging 
voort met het zoeken naar een 
nieuwe woonst. • 

HIJ zoekt nog. Hij is grijs en 
holwangig geworden, drukdoene-
rig en lastig. Altijd vraagt hij 
eerst wie er vóór hem in het ap
partement heeft gewoond. En in
dien het blijkt dat er zich tus
sen de bewoners een of andere be
roemdheid bevindt, wil hij de 
woonst niet eens gratis ! 
En in feite heeft hij gelijk. Want 

niet weinig genieën hebben hun 
onbezonnen momenten gehad, 
vlinderden van het ene huis naar 
het andere en zijn rondgereisd 
zonder iets te doen... met welke 
tragische gevolgen voor later ! 

Om in de aktualiteit te blijven : 
nemen wij het voorbeeld van de 
laatste « dichter van het jaar ». 
Zeven keer heeft die mijnheer 
zijn woonplaats gewijzigd. Ner
gens kon hij langere tijd blijven : 
kwestie van de huur. En wie weet 
is ook hij geen genie ? 

jHoe zal men zijn nagedachtenis 
niet vervloeken, na vijftig jaar, 
om die zeven verschillende ver
blijven ! Misschien is het woonge-
brek echter tegen die tijd al een 
beetje verminderd. 

Laat ons hopen. Want dat is dan 
ook onze enige hoop ! 

naar M.M. Sostsjenko. 


