
Mel politieke spel lijkt vaak op een puzzle, waawan de joernalist 

glechts enkele stukken in zijn bezit heeft. De plaats trachten te be-

éfalen waar deze stukken uiteindelijk thuis horen, te raden naar 

ioat op de ontbrekende stukken afgebeeld staat, zich een ided te 

vormen van wat de puzzle in zijn geheel moet worden : dat alles 

behoort dan essentieel tot het joernalistick bedrijf. We hebben 

momenteel zo enkele brokstukken voor ons liggen. Tijdens een Iv-

programma van de R.T.B, zong B.S.P.-volksvertegenwoordiger Si-

•tnonet, die doorgaans een zeer berekend politikus is, nogal uitbun

dig de lof van de man die nog tot voor kort zijn grote tegenspeler 

tcheen. Van den Boeynants. Simonet bezwoei de Brusselaars, hun 

k)ezxoaren tegen de geioezen premier op te geven; even voordien 

had de andeilechtse burgemeester zich uitgesproken voor « een 

tteik gezag ». Enkele dagen vroeger had Spaak op een causerie in 

de Gercle Gaulois gezegd dat « de gematigden tans ten strijde moe

ten worden gevoerd door stoutmoedige leiders. Ik hoop dal dit 

tpoedig zal gebeuren ». Dezer dagen bevestigde Van den Boey

nants zijn alleenheerschappij over de brusselse P.S.C.-vleugel; bij

na op hetzelfde ogenblik pakte hij uit met een Iweeialig tijdschrift 

ial om de veertien dagen in iedere bus van de brusselse agglome-

mtie zal worden gedropt en dat — volgens de ex-premier zelf — 
t>o)dt uitgegeven los van ieder pattij of politieke groep. 

Vlaams nationaal 
Beheer : Voldersstraat 71. Brussel 1. Tel. 12.51.60 per 
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1 Redaktie • Sylvain 
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse n u m m e r s : 8 f. 

Verkri jgbaar 
bij alle 
dagblad
verkopers . 

Weekblad — 15de jaargang 

VOUfÜME 
nr 9 1 maar t 1969. 

SPELEN MET DINAMIET 

IS ER EEN P U T S C H OP TIL ? 

Het komi ons vooi, cl.u diL Itg-
stiikken zijn uit één en dezelldc 
pu/zle. En we beschikken nog 
over een paar andere stukken, 
waarvan we vermoeden dat ze 
eveneens tot hetzelfde spel beho
ren. 

Ondanks de schijn van goede 
betiekkingen heerst er momenteel 
in de C.V.P. hel allergrootste wan
trouwen tegenover Van den Boey
nants en diens bedoelingen. In so. 
cialistische kringen is het wantrou
wen tegenover Spaak en Simonet 
lo mogelijk nog groter en het 
vordt zelfs niet meer verheime
lijkt : naar aanleiding van de 

spreefc'ieun it>>de Ceicle Gaulois 
schreef Van Eynde verleden week 
een hoofdartikel in « Volksgazet », 
waarin hij Spaak onverbloemd 
waarschuwde voor avonturen. 

Dit artikel bracht weer wat méér 
tekening in de puzzle. Het lichtte 
daarenboven een heel klein tipje 
op van de sluier, waarachter de 
leiding van B.S.P. en C.V.P. hun 
onrust verbergen. 

Het is duidelijk dat Van Eynde 
méér weet en dat ook de C.V.P.-
ers over méér elementen die on
rust wettigen beschikken. Zonder 
twijfel zijn zij op de hoogte van 
de menig\uldige kontakten die de 

in onze inleiding genoemde heren 
de jongste maanden hebben ge
legd. Zonder twijfel zijn zij van 
mening dat de greep van Van den 
Boeynants naar de brusselse P.S.C, 
wonderwel past in de bemoeiingen 
van de ex-premier om een appa
raat op te bouwen, dat verdacht 
sterk lijkt op een nieuwe partij of 
dat in ieder geval toch viij vlug 
als de bazis daarvoor zou kunnen 
dienen. Zonder twijfel voorzien 
ook zij dat bijvoorbeeld een ver
dieping van de kommimautaire 
kiizis ol een veischuiving bij de 
(brusselse) gemeenteraadsverkie
zingen de « stoutmoedige leideis » 
waarover Spaak het had een enige 
gelegenheid zou bieden, om met 
één slag de volledige puzzle te ont
hullen : een offensief van de re-
aktionairen om het door Simonet 
geprezen« sterk gezag » te installe
ren en het parlement met vakan
tie te sturen. Een tussenvraagje : 
is de beioering bij onze franko-
fone « griekse » kolonels ook een 
stukje van de puzzle ? 

Over al deze mogelijkheden en 
hipotezen wordt in de twee rege-
ringspai tijen zoveel mogelijk ge
zwegen. Binnenskamers echiei ko 
men de tongen los en worden na
men genoemd van C.V.P.-eis, so
cialisten en P.V.V.-ers uit Vlaan
deren die geregelde kontakten on
derhouden met de « stoutmoedige 
leiders » van morgen. Het stilzwij
gen van de verantwooidelijken in 
de regeringspartijen is overigens 
begrijpelijk • de schijneenheid 
vandaag is voor hen belangrijker 
dan de hipotezen en waarschijn
lijkheden van morgen. 

Die bekommernis hoeven wij al
vast niet te hebben en er is dan 
ook geen enkele reden, waarom 
wij zouden zwijgen. Integendeel • 
het is onze plicht, de onrust te 
vertolken die elders leeft doch niet 
naar buiten komt. Het is onze 
plicht te waarschuwen. Alles wijst 
er op dat wij in de voorbereiden
de faze zitten van een onderne

ming dlft- niet ai«iers kan zijn dan 
fataal, niet- alleen voor Vlaande-
len, maar voor de demokratie in 
ons land. 

We zijn \asi besloten, alle 
« griekse » ondernemingen met 
hand en tand te bestrijden. En we 
willen de kandidaat-* sterke man
nen » niet de dienst bewijzen, hun 
voorbereidend werk vergemakke
lijkt te zien door het stilzwijgen 
van iedereen. 

Wie het goed meent met de de
mokratie, houde zich voor verwit
tigd : er hangt een aanslag op 
haar in de lucht 1 

tvo. 

KIEZEN! 
In de Senaat heeft Wim 

Janssen namens de Volks-
unie nog eens het partij* 
standpunt inzake de giond^ 
wetsheiziening duidelijk ge-
iteld : als de grendels er niet 
uitvliegen, blijft het « neen >i 
over de hele lijn. 

Zeei terecht is na deze tuS' 
senkomst in kalolieke klan
ten geschreven dat daaimee 
de bewegingsmogelijkheden 
van de legeiing wel zeer be
perkt zijn geworden. Aan de 
ene kani stelt de P.S.C, steeds 
grovere eisen en aan de 
andeie kant weigert de 
Volksunie, zich hoe dan ook 
medeplichtig te zm^en aan 
het inwilligen "van^-üe voor
naamste P.S.C.-eis, de gren
del. 

De bewegingsunjheid van 
de regering is haat zaak, niet 
de onze. Er gaan steeds meer 
stemmen op die Eyskens er 
van luillen overtuigen, zijn 
grondwetsherziening^ op Ie 
geven,en te trachten, bij ge
wone wellen van kulluitle 
autonomie en ekonomisciie 
decentralizalie Ie maken wat 
er van te maken ts. Zonder 
grendels. 

Voor ons niet gelaten . we 
zijn er rotsvast van overtuigd 
dat het veroveren van méér 
autonomie vooi de gemeen
schappen in de lijn van de 
toekomstige ontwikkeling 
ligt en dal we mei te wachten 
niets verhezen. Behalve dart 
de grendels. En dal ts alvast 
een pozitie] puni ! 

In ieder geval is de situ» 
tie weet wal duidelijker ge
worden. De vlaamse CV P. 
heeft de mogelijkheid om Ie 
kiezen en ze moét dal dan 
ook doen Ze moet kiezen 
lussen hel eisenprogramma 
van de P.S.C, en de bezwa
ren 7'air 'Ie Volksunie. Deze 
bezwaren worden overigens 
gedeeld door alle grote 
vlaamse kuituur- en slrijd-
verenigingen. 

Tussen een waals diktaat 
en de algemene eis van gans 
het bewuste Vlaanderen zou 
de keuze loch duidelijk moe
ten zijn. Zelfs vooi de C.V.P.! 

cv̂ . \ , 
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OORLOGSMISDADEN ? 

Zèlf ben ik, als rezerve-ma-
joor voor speciale diensten bij 
de Generale Staf, van septem
ber 1947 tot maar t 195u als of-
ficier-kommissaris bij de krijgs
raden-te-velde in Nederlands-
Indië werkzaam geweest, met 
als standplaatsen achtereenvol
gens : Batavia, Padang en Ban
doeng. Als zodanig ben ik be
last geweest met het onderzoek 
naar talloL^ misdrijven en over
tredingen door nederlandse sol
daten en meerderen (ook 
hoofd-officieren) in die periode 
gepleegd. Maar daarbij waren 
geen zgn. oorlogsmisdrijven. 

Wèl natuurlijk een aantal ge
wone misdrijven volgens het 
Wetboek van Strafrecht, zoals 
diefstal, dood door schuld 
.(meestal tengevolge van ver-
keersdelikten) enz., en enkele 
gevallen van plundering, straf
baar ingevolge het Militair 
Wetboek van Strafrecht, ik kan 
U de verzekering geven, dat de 
krijgsraden tegen dergelijke 
aeiiKten allesbehalve zachtzin
nig optraden. 

.vlet de inheemse bevolking 
konden onze militairen net 
opperbest vinden en zelf heb ik 
OOK, daar ik gewoon was mijn 
onderzoekingen tot m de verst 
afgelegen dorpen en kampongs 
op West-Java uit te strekken, 
de aangenaamste herinneringen 
aan die bevolking. Want ver
geet niet : wij vochten niet te
gen die indonezische (een ver
zamelbegrip voor verscheidene 
volken en volkjes) bevolking, 
maar tegen de subversieve 
moord-benden, soms nog onder 
leiding van Japanners, waarvan 
de vredelievende bevolking 
vaak zelve het slachtoffer werd. 

H.P.S., Zierikzee. 

IDEOLOGIE ? 

In de brochure « Progressief 
contra Konservatief » van B.J. 
De Clercq, uitgave Davidsfonds, 
komen enkele merkwaardige 
paragrafen voor. 

in verband met de opdeling 
van de bestaande ideologieën in 
progressief-konservatief, citeert 
de schrijver het werk « Ideolo
gies et realite » van de Zwitser
se filozofe J. Hersch, waarin de
ze een poging doet om enige 
klaarheid te scheppen in de on
overzichtelijke situatie van het 
politieke West-Europa. 

De kaart van de aktuele ideo
logische situatie die J. Hersch 
tekent is verdeeld in links en 
rechts, volgens het principe : 
links is de ideologie die het 
meest de vrijheid wil bevorde
ren, rechts deze die het gezag 
van het bewapende, geweld het 
meest centraal s t e l i 

Van rechts naar links situ
eert zij dan op één rij : fascis
me en kommunisme, verder de 
liberaal-konservatieven, vervol
gens de progressieve demokra-
ten en uiterst links het socia
lisme dat een ekonomische de-
mokratie betracht waarin het 
rangverschil tussen patronaat 
en nrnlptariaat is opgeheven 

B. De Clerpq vervolgt : « Het 
valt op dat de kristendemokra-
tische strekking niet afzonder
lijk wordt getekend. Op een 
vraag hieromtrent van de bel-
gische socialisten antwoordde 
J. H-^rsch dat zij geen rekening 
houdt met de valse grenzen die 
de bestaande partijen verdelen; 
de bestaande kristendemokra-
fische narti ien vertegenwoordi
gen volgens haar geen afzon-
der lüke ideologie, zij ziin een 
mengsel Van verschillende ideo
logische elementen en staan 
vaak in de buurt van eveneens 
onzuivere sociali-^tische groe
nen. In beginsel moeten de 
kristenen eespreid worden over 
de verschillendp i^pnlngieën ». 

CC. Deurne. 

MAGESIEH (1) 

Ondergetekende is student 
aan een Ëijksnormaalschool (19 
jaar) . Ik houd er aan protest 
aan te tekenen tegen « Mage-
sien ». Ik legde mijn eindexa
mens af voor de notenleerklas 
in onze plaatselijke muziekaka-
demie. Dank zij dit onderricht 
kon ik zelf tal van recente 
zangbundels ontcijferen. 

Zo leerde ik de vlaamse lie-
derenschat waarderen en ervan 
houden. 
Ik woonde destijds de schitte

rend geslaagde vlaamse volks-
koncerten in studio IV van de 
B.R.T bij die telkens bomvolle 
zalen trokken. Ook op de 
Vlaams Nationale Zangfeesten 
was ik op post. 

S.D.P., Berchem. 

MAGESIEN (2) 

De tv-direktie heeft zich ge-
waardigd ook « iets » te doen 
voor de « Dagen van het vlaam
se lied ». Maar die vorm van be
langstelling werd gekoppeld 
aan het adres der Vlaams Na
tionale Zangfeesten waar de 
programmators nog steeds 70 % 
van hun feest in het teken van 
de vlaamse liederschat zetten. 

De vrienden van de Volks
unie moeten nu maar eens to
nen dat ze deze kaakslag niet 
doodgewoon inkasseren en en
kel belang stellen in een frans 
opschrift of affiche. Zij dienen 
te bewijzen dat ze de « offi-
ciëlen » geen kans geven, onze 
zangfeesten te slopen en te ver
vangen door een soort « engel
se show ». 

J.J., Berchem. 

SCHANDE 

Er wordt met hand en tand 
gestreden voor handhaving van 
het Nederlands in onze eigen 
gewesten. 
Wel, ik ben student in een ho

gere technische school en ik 
moet vaststellen dat verschil
lende leraars het Nederlands 
niet machtig zijn en er zelfs 
geen moeite voor doen. Als men 
bedenkt dat we nu in 1969 le-
von ! Ik vraag me af. of de 

GEVRAAGD 
\H DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 

BRUSSEL 
# Bekwame TYPOGRAAF • INVORMER 

• Goede LINOTIPIST 

^ijfdagenweek - aangenanrrs werksfeer - goed loon 

Zich aanbied«n ROTATYP 
Silvain Oupuislaan 110, Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

jeugd in zulke omstandigheden 
vlaams-bewust kan worden. 

Talloze vlaamse organizaties, 
waaronder de V.U., strijden 
voor de instandhouding van on
ze kuituur Als echter de scho
len aan dialekt de voorkeur ge
ven boven het Nederlands, dan 
zijn we het einde nabij ! 

T.W., Edegem. 

MET VAKANTIE 

Voor ongeveer twee maanden 
schreven wij een brief naar de 
Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen om te protesteren tegen 
houding van de voorzitter, mi
nister Van Mechelen. Wij schre
ven dat wij het niet namen, 
dat de V.U. van het scherm ge
weerd wordt onder de mom 
van « geen ideologische inslag ». 
Iedereen weet natuurl i jk wat 
wél de reden is, nl. de afkerig
heid van de Raad van Beheer 
van de B.R.T. tegen alles wat 
vooruitstrevend vlaams is. 

Na een maand wachten kre
gen wij antwoord van de 
B.G.J.G, nl. dat de bond niets 
te maken heeft met de mini
steriële aktiviteiten van Van 
Mechelen en dat ten andere 
Van Mechelen als voorzitter 
van de bond vakantie genomen 
had om zijn ministerieel werk 

te kunnen uitvoeren. 
Op het antwoord van de bond 

hebben wij dan volgende re
pliek gegeven : « Wij lezen uit 
uw antwoord, dat na beëindi
ging van zijn ministeriële funk-
tie de heer Van Mechelen het 
voorzitterschap terug zal opne
men, wat onze voldoening niet 
kan wegdragen ». 

Misschien kunnen nog ande
ren in hun pen kruipen om deze 
toestand aan te klagen. 

J.D., Zolder. 

ZUID-VLAANDEREN 

Met genoegen las ik het 
schrijven van A.F. uit Westou-
ter in « WIJ » van 25 januari 
waarbij hij tot de vaststelling 
kwam dat in Frans- of Zuid-
Vlaanderen nog zeer veel 
« Vlaams » wordt gesproken. 

Wat echter in het schrijven 
van A.F. opvalt, was dat hij aan 
de mensen aldaar de weg 
vraagt in 't Frans. Ik vraag me 
af waarom vlaamsgezinde men
sen Frans beginnen te spreken 
als ze in Frans-Vlaanderen zijn. 

In « Ons Heem » werd een 
betere formule uitgedacht : 
eerst vragen in het « Vlaams »: 
als ze het niet verstaan, in het 
Engels of door gebarentaal. En 
als het absoluut niet gaat, dan 
in het Frans als een « noodza
kelijk kwaad ». 

A.V.B., Gits. 

MAGESIEN (3) 

Als studente aan de handels
hogeschool te Antwerpen pro
testeer ik namens een groep 
vrienden en vriendinnen die 
met mij regelmatig de zangher
halingen bijwonen van ons pa
rochiaal koor. 

De uitzending « Magesien » 
was oneerlijk en moedwillig 

vervalst op velerlei gebied. 
Mijn broer-soldaat was woest 

toen hij de leugens over het 
zangonderricht in het leger 
hoorde. Hij beweerde dat de 
zanglessen in zijn kazerne t e 
Mechelen doorgaan van 15 u 30 
tot 16 u. 45. dus t i jdens de 
diensturen, en dat de jongens 
niet weinig blii zijn van dan te 
zingen in plaats van openlucht
oefeningen te moeten doen 

J.P., Antwerpen. 

MAGESIEN (4) 

Als veertiger overweegt men 
sommige zaken veel nucht iger 
dan tieners. Wanneer we horen 
dat er ergens in Bommerskon-
ten een mis wordt gedaan me t 
tweetalige preek, steigeren wij 
alsof Vlaanderen vergaat . Voor 
een frane plakkaat zoeken wij 
onze teerpot op. Voor een fran
se omzendbrief schreeuwen wij 
alarm ! 
Vervang nu dat woord «frans» 

door «engels» en alles is goed 
en wij zwijgen als vermoord. 
Radio en T.V. proppen onze 
oren vol met engelse r o m m e l ' 
van het ergste soort en wij rea
geren niet ! De leuze « onver-
duitst, onverfranst » zou wel 
mogen aangevuld worden met 
« onverengelst » en vooral « on-
veramerikanizeerd ». 

Wanneer de vlaamse T.V het 
vlaamse lied met onze vlaamse 
toondichters en tekstschri jvers 
incluis beledigt en een kaakslag 
geeft van belang, is « doodzwij
gen » de boodschap. 

W.F. 

De redaktie draagt geen ver-
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven Ze behoudt zich net 
recht van keuze en inkort ing 
ooor Over de lezersbrieven 
wordt peen briefwiiseling ge
voerd 

van de redaktie 

Brjssel, 27 februari 19D9. 
Betr. : lezersbrieven. 

'Oer Spiercel" is niet alleen het droits politiek 
weekblad rr.et de hoogste onlage, het is tevens een 
blad dat verrassend veel lezersbriex-'en krijgt en 
dat bê vust daarop spekuleert. De rubriek lezersbrie
ven is steeds uitvoerig en daarenboven uitstekend 
verzorgd. 
Deze week heeft "Der Spiegel" enkele cijfers ver
klapt over het aantal lezersbrieven die"op de redak
tie binnenkonien. Na een vrij sensationeel*aangekon
digd artikel over paus en pil klommen 715 lezers in 
hun pen, wat meteen het rekord voor 19^8 was. Een 
artikel over de aanslag op DutschJce lokte 6̂ 9 reak-
ties uit. Het tsjéchoslovaakse drama bracht 335 
brieven op en een reeks over de duitse oerstsaar 
Sprinrer 27.. 

Heel wat nicnsen denken dat redakties overstrobnd 
worden door "honderden" en zelfs "duizenden" le
zersbrieven. De cijfers van het miIj oenenblad "Der 
Spiegel" zullen hen beleren. 
"••aj" slaat een zeer behoorlijk figuur ; van alle 
vlaa.-nse weekbladen - behalve "Humo" dan - ontvan
gen en publiceren we het meest lezersbrieven. ^e 
zijn fier op dat rekord •; het bewijst im.-ners dat we 
een zeer aktieve en kritische lezerskring hebben. 
Maar "honderden" of "duizenden" zitten er ook bij 
ons niet in. Het voorlopig rekord voor 19ó9 : 52 
hieven over Zuid-w^frika waarvan we - zonder "ideo
logische" selektie - de kleine helft publiceerden. 
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KLAARHEID IN DE SENAAT 

volksunie 
(red.) In een uitstekende tussen

komst bij de begroting van de Dien
sten van de eerste- minister heeft Wim 
Jorissen verleden dinsdag de houding 
van de Volksunie in verband met de 
grondwetsherziening nogmaals duide
lijk verklaard. 

Deze redevoering, die herhaaldelijk 
door Vlaamse C.V.P.-ers onderbroken 
werd, is een vlijmscherpe aanklacht 
tegen de regeringspolitiek en het be
leid van de drie tradit ionele partijen. 
Met een overvloed aan cijfers en fei
ten tekende Jorissen een breed paneel 
van de wantoestanden in de hoofdstad, 
de administratie en het leger, inzake 
streekbeleid of wetenschappelijk onder
zoek. , , . 

In verband met de grondwetsherzie
ning legde onze senator volgende ver
klaring af : 

«De schijnbaar openhartige oproep 
van de eerste-minsiter tot de oppozitie 
kontrasteert fel met zijn politiek, die 
er een is van dubbele dubbelzinnigheid. 

» Voor een grondwetsherziening heeft 
de regering een tweederde-meerderheid 
nodig, zeker wanneer ze het par lement 
niet vrijlaat en zelf een voorstel in
dient. Dat vergt inspraak van hen wier 
steun men verlangt. Hier ligt de eerste 
dubbelzinnigheid. Want de B.S.P. ver
zette zich tegen overleg met de P.V.V. 
en zowel de C.V.P. als de B.S.P. waren 
gekant tegen overleg met de Volksunie. 

» De tweede dubbelzinnigheid bestaat 
erm dat de regering het parlement zo
gezegd vrijlaat, maar haar voorstel als 
de regeringsbijbel indient en in eigen 
groep de partij tucht oplegt. 

» En dan is er de kwestie van de pro
cedure. Het is duidelijk dat de Volks
unie krachtig neen zal zeggen tegen 
grondwetteksten met grendels, alarm
klokken en pariteit. Indien er onthou
dingen zullen zijn, zullen die wel ko
men van de franstalige Brusselaars uit 
de regeringspartijen. 

» Voor ons mag men later de onthou
dingen verbieden of hun juiste beteke
nis in de grondwet inschrijven. Tijdens 
het spel echter mogen de regels niet 
veranderd worden. In 1967 was er ru ime 
eensgezindheid rond diezelfde procedu
re, maar nu beweert de meerderheid 
dat ze zich toen vergist heeft. De tot nu 
toe over de procedure uitgebrachte 
s temmingen zijn veelbetekenend. 

» De zoveelste oproep van de eerste-
minister tot medewerking zien wij als 
een poging om zolang mogelijk een re-
geringskrizis uit te stellen. De P.S.C, 
schijnt immers erg bang voor de P.V.V. 
en dreigt de regering te verlaten, wan
neer ze haar grendels en haar eisen 
over Leuven-Frans er niet door krijgt. 

» De eerste-minister verwijt de 
Volksunie dat ze geen voorstellen doet. 

Als eerste oppozitiepartij hebben wij 
nochtans tegenvoorstellen ingediend, 
die ta l van verbeteringen inhouden. 

» De eerste-minister geeft de vlaamse 
gemeenschap te weinig en vraagt ze te 
veel. Dat is niet het nieuwe België, 
maar het oude dat we kennen sinds 
1830 en dat de vlaamse gemeenschap 
moe is. 

» De voorgestelde grondwetteksten 
weerspiegelen het programma van de 
P.S.C., ^jOcds onze koUega de Stexhe vo
rige woensdag nog verklaarde tijdens 
de vrije politieke tr ibune op de R.T.B, 
De eenheid met de P.S.C, blijkt de 
C.V.P. wel erg duurbaar. 

» Wil de eerste-minister onze mede
werking, dan moet hij in de eerste 
plaats die grendels verwijderen. Want 
door de grendels en de alarmklokken 

GEEN 
GRENDELS 

wordt heel onze parlementaire demcH 
kratie uitgehold en vervalst. 

De eerste-minister, die zijn loopbaal» 
begon in nauw kontakt met de Vlamin
gen, voor wie de toekomst van Vlaan
deren de hoogste bekommernis was, 
mag zijn loobaan echter niet beëindigen 
door de toekomst van zijn volk grond
wettelijk af te remmen. Ieder volk heeft 
recht op de demokratische ontplooiing 
van zijn mogelijkheden. De eerste-mi
nister mag geen aanslag plegen op da t 
levensrecht en moet de grendels uit zijn 
grondwetteksten gooien». (Langdurig 
applaus bij de Volksunie.) 

• DE «VERGETELHEID» VAN 1963 (1) 

oorlog 
om de 
randgemeenten 

(red.) Terwijl we dit schrijven weten 
we nog niet, hoe het met de betwisting 
over de zes randgemeenten uiteindelijk 
zal aflopen; we hebben ook niet de tijd, 
te wachten tot wanneer de beslissing 
gevallen is. Trouwens, ook zonder dat 
we de afloop kennen zit er in de zaak 
van de randgemeenten stof genoeg voor 
een aantal bedenkingen. 

In de senaatskommissie voor de 
grondwetsherziening werd verleden 
week een akkoord bereikt over de af
bakening van de taalgebieden. Over he t 
meest kruciale punt — de randgemeen
ten — kwamen de heren echter niet to t 
een overeenkomst : de kommissieleden 
waren er hoogstens over akkoord, dat 
ze terzake niet akkoord waren. Meteen 
stelde zich in alle scherpte opnieuw het 
in 1963 « vergeten » probleem, 

«Verge ten» is geen woord van ons; 
het werd — als we ons goed herinneren 
— in het politieke forum geslingerd 
door Van Elslande. De gewezen C,V,P.-
minister zegde enkele maanden geleden 
dat de randgemeenten tot het vlaams 
taalgebied behoorden doch dat men in 
1963 « vergeten » had, deze bepaling op 

(vervolg blz. 4.). 

Het bezoek van prezident Nixon 
heeft in Brussel bij tijd en wijle de 
allures aangenomen van een mondaine 
gebeurtenis meer dan van een werk
bezoek, ivare het niet dat een nooit 
gezien veiligheidsapparaat werd ont
plooid. De belgische prominenten wer
den er dan ook, soms tot hun onge
mak en ergernis, mee gekonfronteerd, 
vooral ook omdat de Amerikanen al
leen hun eigen metodes vertrouwden 
en het belgisch veiligheidsapparaat 
over het hoofd zagen. 

Dat Brussel als eerste van de west-
europese hoofdsteden aan de beurt 
kwam had als reden dat het de zetel 
IS van de verenigde europese kommis
sies en dat België na de gedwongen 
verhuizing van de NATO ook gastheer 
voor deze instelling is. De weinig in
drukwekkende betogingen tegen Ni
xon steunden trouwens op een latente 
anti-Nato-stemming, waar tegenover 
Nixon — dat dient erkend — een per
soonlijke charme plaatste die men bij 
hem, voortgaande op foto- en televi-
zie-indrukken, niet zou vermoeden. 

Het aantal belgische vooraanstaan
den en hun aanstellerigheid deden 
bij dit bezoek potsierlijk aan. Wellicht 
zal de kortsluiting tussen deze zelf
overschatting en het lichtgewicht van 
de meeste betrokkenen de bezoeker 
niet ontgaan zijn. Maar wat bijna ze
ker is : vele brusselse Baas Ganzen-
donken zullen in hun eigenwaan ge
sterkt zijn. Niets is voor hen verleide
lijker dan in hun binnenlandse strijd 
te kunnen verwijzen naar de interna
tionale rol van hun stad en het a be
droevend feit » dat een dergelijke stad 
zich m^t (( steriele taaltwisten» en an
dere <c enggeestigheden » moet bezig 
houden De nuchtere waarnemer weet 
wel beter, al beseft hij ook wel, voor
lopig weinig te kunnen uitrichten te
gen een tans opnieuw gestegen frans
brusselse euforie. 

SCHRIK VOOR DE KIEZER 

Het stelsel van de belasting op de 
toegevoegde waarde, dat per 1 januari 
1970 in voege moet treden — België is 

samen met Italië het laatst om dit 
uit het verdrag van Rome voortvloei
end sisteem toe te passen, de andere 
E.E.G.-landen zijn er reeds mee be
gonnen — eiste vooral deze week de 
aandacht op van regering en meerder
heidspartijen. De partijraad van de 
B.S.P, brak er zich het hoofd over 
zonder tot eensgezindheid te komen, 
doch het is duidelijk dat vooral de 
schrik voor de kiezers van 1970 de 
B.S,P,-bonzen kopzorgen maakt. Ver
nemen we trouwens niet dat bvb in 
Nederland de B.T.W. een gevoelige 
prijsverhoging tot gevolg heeft gehad, 
nota bene met beduidend lagere aan
slagvoeten dan deze die de belgische 

met de invoering van de B.T,W. sa-
jnenvallende belastingsverhoging de 
nog steeds zieke rijksfinanciën flink te 
spekken. 

De Nationale Bedrijfsraad evenals 
de zakenkringen hebben er reeds bij 
de regering op aangedrongen, met ma
tige aanslagvoeten te beginnen in 
plaats van onmiddellijk hoge tarieven 
op te leggen. Ook van sindikale zijde 
werd in die zin aangedrongen. Des
noods kon men dan later de aanslag
voeten verhogen. Deze redelijke argu
menten hebben op de regering geen 
indruk gemaakt Pas toen de P.V,V. 
besloot van de B,T.W. een nieuw elek. 
toraal strijdros te maken en toen in-

beroepsHALVE 
bekeken 

regering wil opleggen ? Men kan met 
zekerheid voorspellen dat indien de 
regering deze aanslagvoeten behoudt, 
de prijzenstijging van die aard zou zijn 
dat inderdaad de regeringspartijen in 
oktober 1970 een davering van belang 
zullen oplopen. Het topoverleg tussen 
regering en partijleidingen ov̂ r̂ de 
B.T. W. zou dus een aanpassing van 
deze aanslagvoeten tot gevolg kunnen 
hebben. Premier Eyskens zei dat er 
van uitstel van de B.T.W. geen sprake 
was. Weldra zal men kunnen nagaan 
wat er bij de regering het zwaarst zal 
doorwegen : de schrik voor de kiezer 
of het verlangen door een « toevallig » 

derdaad een aanzienlijke prijsstijging 
te duchten bleek, is de regering be
ginnen aarzelen. Als dan ten over
vloede bleek dat nog geen aanpassing 
vrn het prijzenbeleid voorzien was 
(voor zover men in ons land van een 
dergelijk beleid mag spreken), besloot 
men tot topoverleg. Het lijdt niet de 
minste twijfel dat vooral de B.S.P. 
zal aandringen op een zekere matiging, 
uit elektorale schrik en daarom alleeö. 
Zoals ze met de B.T.W. handelt, zo 
handelt deze regering eigenlijk met al
les : zonder planning, zonder techni
sche benadering en met een totaal ge
mis aan psichologische feeling. Wie 

haar echter aan het w êrk ziet met de 
grondwetsherziening, hoeft zich over 
dit belgisch B.T.W.-amateurisme vol
strekt niet te verbazen. 

MEDISCH FRONT 

Men mag in zekere zin wel opnieuw 
van een front spreken, nu de genees
heren weer met stijle haren tegen de 
regering en de sociale partners bata-
vieren. Het is begonnen met de so
cialistische amendementen op het ont
werp De Paepe. Het is algemeen ge
weten dat de socialistische mutualitei
ten financiële moeilijkheden habben 
en reeds vroeger pogingen in het werk 
stelden om hun tekorten te verhalen 
op een algemene nieuwe regeling in
zake ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
Het is ook geen geheim wanneer men 
stelt, dat de partijen nauwe bindin
gen hebben met hun sociale organiza-
ties, waaronder hun mutualiteiten, 
waardoor bij het opmaken van wette
lijke beschikkingen rekening met de 
belangen van deze organizaties wordt 
gehouden. Nu is het zo dat de mutua-
listische belangen reeds herhaaldelijk 
in botsing k>vamen met wat de ge
neesheren als hun rechten en belan
gen beschouwen, waarbij het tot scher
pe tegenstellingen komt vanaf het 
ogenblik dat de financiële regelingen 
ter sprake komen. Dit is nu opnieuw 
het geval. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat mekaar vijandig gezinde 
geneesherensindikaten eenzelfde stand
punt innemen, hoewel een geneesheren-
federatie die vroeger een gematigde 
toon aansloeg (omdat ze in feite een 
prioriteitsbehandeling genoot) nu met 
een zorgenstaking dreigt terwijl de 
vroeger strijdlustigste geneesherenfede-
ratie tans gematigde taal spreekt. 

De stellingen zijn nu ongeveer be
kend. Het zal waarschijnlijk opnieuw 
tot een ingewikkeld debat komen, met 
nieuwe taktische zetten in een sisteem, 
dat aan topzware administratie lijdt 
en waarbij toch mag vastgesteld wor
den dat het stelsel van diverse beta
lingsorganismen zeker niet het meest 
efficiënte is gebleken. 



4 
'(vervolg van biz. 3.) 

t€ nemen in het akkoord van Hertogin-
cedal . 

Men stelle zich dat voor : de staats
lieden van de vlaamse C.V.P, die ons 
destijds het akkoord van Hertoginnedal 
t racht ten te verkopen als een grote 
Vlaamse overwinnig, bekenden zonder 
blikken of blozen dat ze «verge ten» 
hadden het statuut van de randgemeen
ten te bepalen. Men stelle zich voor wat 
er van Hertoginnedal uiteindelijk over
gebleven is : de franstaligen hebben 
stevig beet wat ze eisten, nl. de facili
teiten, de Vlamingen kregen niets van 
wat hen in verband met Brussel of de 
vernederlandsing van het bedrijfsleven 
in ruil van de faciliteiten beloofd werd. 
En uiteindelijk bleken de zes randge
meenten — naar de eufemistische term 
van de dagbladpers — «in de lucht te 
hangen » ! 

De «vergetelheid» (!) van de Vlaam
se C.V.P.-ers heeft op dit ogenblik een 
vreselijke nasleep. De waalse P.S.C.-ers 
eisen koudweg dat de zes randgemeen
ten uit het nederlands taalgebied wor
den gelicht en dat ze onder de bevoegd
heid van de beide ministers van Kui
tuur zouden komen. Deze eis ging in 
het begin van deze week gepaard met 
de bedreiging dat, indien hij niet ver
vuld werd, de P.S.C.-ers de regering 
zouden doen struikelen. 

Minister Tindemans kon niet anders 
dan bevestigen dat de zes randgemeen
ten bij Vlaanderen hoorden, ieder ande
re stellingname zou, in het licht van de 
« vergetelheid », voor de C.V.P. naar een 
regelrechte elektorale katastrofe in 
Vlaanderen leiden. 

Zoals gezegd : de uitslag van de 
strijd kennen we nog niet terwijl we 
dit schrijven. Eén ding is zeker : van 
een « overwinning» van de C.V.P. kan 
er hoegenaamd geen sprake zijn. Want 
als de P.S.C.-ers hun slag niet thuisha-
len, betekent dat alleen maar dat het 
op zichzelf reeds monsterachtige ak
koord van Hertoginnedal niet nog mon
sterachtiger wordt. 

DE «VERGETELHEID» VAN 1963 (2) 

in ieder 
geval 
moeilijkheden 

(red) Hoe ook de uitslag van de 
strijd weze, het staat reeds tans vast 
dat voor de «vergete lheid» van de 
C.V.P.-ers aan Vlaanderen een peper
dure rekening zal geprezenteerd wor
den. 

Ofwel verliezen we de randgemeen
ten, en dat is fataal. 

Ofwel behouden we ze, maar dan zal 
volgend jaar blijken dat de huidige be
roering de brusselse frankofone ekstre-
misten een gedroomd motief heeft ver
schaft om er hun kampanje voor de ge
meenteraadsverkiezingen rond te bou
wen, ledere Vlaming die de toestand in 
en rond Brussel kent, die zich reken
schap geeft van de ongehoorde morele 
en sociale en ekonomische en propagan
distische druk die de frankofonen er 
uitoefenen, kijkt met bezorgdheid de 
gemeenteraadsverkiezingen in en rond 
het hoofdstedelijk gebied tegemoet. De 
«vergetelheid» van de vlaamse C.V.P.-
ers zal het hoofdtema van de strijd wor
den. Welke frankofoon immers — hij 
moge nog halverwege van goede wil 
zijn — zal kunnen geloven dat « staats
lieden » zes jaar geleden gewoonweg 
vergaten, het s tatuut van de randge
meenten te bepalen ? De zogenaamde 
« vergetelheid » zal gehanteerd worden 
als het sluitend bewijs voor de vlaamse 
kwade trouw. Uit de mond van Van 
Elslande en uit het arsenaal van 
C.V.P.-drogredenen zal het scherpste 
en gevaarlijkste wapen tegen de Vla
mingen in en rond Brussel worden ge
smeed. 

Dat is — tans reeds — de verantwoor
delijkheid van het stel wankelmoedige 
onbekwamen, dat namens de vlaamse 
C.V.P op Hertoginnedal geslikt heeft 
wat hen bevolen werd te slikken en 
«verge ten» heeft wat zij in hun laf
hartigheid waarschijnlijk maar liefst 
vergaten. 

De monsterachtige bedreiging die 
tans opnieuw weegt op Vlaams-Brabant, 
is het rechtstreeks gevolg van de onbe
kwaamheid en de halfslachtigheid der 
vlaamse Hertoginnedalers. 

Toppunt van onbeschaamd cinisme : 
zij die gisteren «verga ten» een gren
del te schuiven op wat ons nog rest te 
van het ontstolen gebied, prediken 
vandaag grondwettelijke grendels die 
ons met één slag beroven van het eni
ge wat we hebben — onze demokrati-
sche meerderheid. 

wu 

VERBREYT-KRIZIS TE ST NIKLAAS 

waarom 

het personeel 

moet stempelen 
(ACO) De krizis bij de N.V. Verbreyt 

Gebroeders en Co te Sint-Niklaas, wordt 
door velen in de eerste plaats ervaren 
als een tewerkstellingsprobleem. So
ciaal en menselijk is dat de juiste vi-
zie. 

Het mag ons niet verhinderen ook de 
andere aspekten van de zaak Verbreyt 
te analizeren. Men wordt in dit bedrijf 
namelijk sedert jaren ook gekonfron-
teerd met een managementvraagstuk. 

Over de verder afliggende direktie-
vraagstukken willen we niet eens meer 
spreken. Enkele jaren geleden werden 
grote verwachtingen gebouwd op dr. 
jur. Walter Waeterloos die als afge
vaardigde-beheerder bewijs gaf van een 
onmiskenbare daadvaardigheid en van 
grote eigenschappen op het gebied van 
vlotte reprezentativiteit en uitdruk
kingsvermogen. 

In een weekblad als het onze kan men 
over deze in tragische omstandigheden 
verdwenen Verbreyt-beheerder niet 
zonder enige ontroering schrijven. Hij 
was met verscheidene redakteurs en 
met leidende figuren van de Volksunie 
verbonden door gemeenschappelijke 
antecedenten. In vele opzichten was hij 
briljant, maar we moeten erkennen dat 
naast zijn bijna charismatisch-aandoen-
de kwaliteiten ook gebreken had, gebre
ken die in een ander bedrijf dan Ver
breyt gemakkelijker geneutralizeerd 
zouden zijn. 

Wie gehoopt had dat na Walter Wae
terloos' ontslag Verbreyt er boven op 
zou komen, heeft zich deerlijk vergist. 
Wat onder Waeterloos' bewind ontbrak, 
bleef verder achterwege en de soms iet-

GEEN G R E N D E L S ! 
« Wil de eerste-minister onze medewerking, dan moet hij in de eerste 

plaats de grendels verwijderen. Want door de grendels en de alarmklok
ken wordt heel onze parlementaire demokratie uitgehold en vervalst. 
De eerste-minister, die zijn loopbaan begon in nauw kontakt met de 
Vlamingen voor wie de toekomst van Vlaanderen de hoogste bekom
mernis was, mag zijn loopbaan echter niet beëindigen door de toekomst 
van zijn volk grondwettelijk af te remmen. Ieder volk heeft recht op de 
demokratische ontplooiing van zijn mogelijkheden. De eerste-minister 
mag geen aanslag plegen op dat levensrecht en moet de grendels uit 
zijn grondwetteksten gooien ». 

Met o.m. deze verklaring bevestigde Wim Jorissen verleden dinsdag in 
de Senaat het reeds eerder door de Volkstmie ingenomen standpunt. 

wat gewaagde en globale maar dinami-
sche aanpak van vroeger was eveneens 
verdwenen. 

In dat verband dient toch even ge
wezen op de eenzijdigheid van de scha
kels die tot s tand gekomen zijn tussen 
N.V. Verbreyt Gebroeders en de Natio
nale Investeringsmaatschappij . Kapi
taal heeft de NIM wel aangebracht, 
maar in de moderne ekonomie dient de 
inschakeling van een nieuwe kapitaal-
groep tevens gepaard te gaan met een 
vers terking van he t «managemen t» , 
indien er op dat gebied leemten bestaan. 
En dat is in het grootste tekstielbedrijf 
van Sint-Niklaas onbetwistbaar het ge
val. 

Die leemte werd niet aangevuld door 
het opnemen in de raad van beheer van 
enkele mensen van de groep d'Aoust. 
Meer bepaald de heer De Graeuwe lijkt 
overbelast door de taak die hij bij Ver
breyt op zich genomen heeft. 

Zonder kwaadaardige bedoelingen 
stellen we hier de vraag hoe C.V.P.-se-
nator De Bondt het nu verder denkt aan 
te pakken en hoe groot de vorderingen 
zijn die de heer De Graeuwe bij de stu
die van het Nederlands gemaakt heeft 
De heer De Graeuwe rondt zijn taalken
nis af onder leiding van een zeer vaar
dig en filologisch onderlegd direkteur, 
die destijds gelast was met met he t 
«bi j -werken» van de kennis van het 

het gouden kussen 
A'rt hei geval Weher en de overige fianskil]07ise diijtieiijen in het lege) had 

men mogen veiwachten, dat P.W. Segers eindelijk eens met iets méér over de brug 
zou h\3men dan vage voorspellingen en ijdele belojten aan de Vlamingen. Zoals 
in het liedje echter, « het heeft niet mogen zijn... ». 

De minister van Landsverdediging had zich inderdaad aan het xueth gezet om 
de lamentabele incbitk, die zijn beleid in Vlaandeien luekt, min of meer uit ie 
ivissen. Hij kivam op de proppen met een « plan Segers » om binnen afzienbare 
tijd te komen tot een billijker verhouding tuisen het aantal fianstalige en vlaam
se officieren. 

Dit plan is een schoolvoorbeeld voor de — op z'n zachtst gezegd — verbazing
wekkende wijze luaarop « kommunautaire » pioblemen aangepakt worden door 
verstokte iinitaristen. P.W. Segers stelde voor dat de hoofdofficieren vervi\3egd in 
pensioen zouden kunnen gaan, om zodoende plaats te ruimen voor nieuw-bevor
derden. Deze nieuw-bevorderden zouden dan, volgens Segers, v(k>ral Vlamingen 
zijn en zodoende zou door een « minnelijke schikking » de krachttoer 'van een 
billijker evemvicht worden gespeeld zonder dat de minister zich onpopulair hoef
de te maken bij de loaalse protestanten op het Daillyplein of in de Kifficiersmess 
van ergens een garnizoen. Want (en dit was wel het minnelijkste element van heel 
de schikking) de heren frankofone hoofdofficieren mochten vrijwillig beslissen of 
zij al dan niet vervroegd pensioen nemen; om hen bij die belangiijke beslissing 
een beetje te helpen, zouden zij op rust hunnen gaan met behoud van de volle
dige reedde. Van de lieve belastingbetalers — en voornamelijk van de vlaamse, die 
de meerderheid vormen — verwachtte P.W. dat ze met de glimlach hun centen 
zouden zien omzetten in gouden kussens, waai op de heren vrijivillige renteniers 
het veimoeide achteriverk kunnen neerlaten. 

Nou goed : al zweemde het ergens naar de vaudeville, het plan P.W. bestond. 
Het werd verleden week vrijdag besproken in de kabinetsraad. En afgetakeld. 

De socialistische ministers deden — oveiigens zeer terecht — opmeiken dat 
ons leger een verontrustend hoog aantal oppei\3fficieren telt. Het kader is méér 
dan overtollig en, zo zegden de rozerode excellenties, het plan Segers bood een 
voortreffelijke gelegenheid om het aantal bestemden met minstens vierhonderd 
eenheden te vermindren. Ze verklaarden zich bereid, het plan Segers te aanvaar
den voor ^ver het er toe zou strekken, het kader drastisch in te krimpen. 

En daarmee dan, lieve vlaamse medeburgers, heeft het plan Segers zijn, op 
zichzelf reeds zo betrekkelijke betekenis voor het bereiken van een billijker ver
houding in het officierenkorps bijna totaal verloren. Wat overblijft is een mik-
makje waarbi] de C.V.P.-ers de socialisten hoogstens wat elektorale blabla kunnen 
verkopen, een onschuldige grap die alleen ten gtoede komt aan een stelletje offi
cieren dat in komfortabele omslandigheden zijn (vroege) levensavond in het 
moestuintje wil gaan slijten. 

Van taalkaders heeft P.W. Segeis inmiddels natuuilijk nog altijd niet ge
hoord.,. 

dio Genes. 

Nederlands van Pol Vanden Boeynants. 
Een leerling waaraan de Verbreyt-di-
rek teur in kwestie tans allicht met ge
mengde gevoelens terugdenkt ? 

Die laatste opmerkingen kan men als 
marginalia beschouwen. Het feit blijft 
dat Verbreyt niet alleen een nieuwe fi
nanciële inspuiting, maar vooral een 
beter bedrijfsbeleid aan de top behoeft. 

Het sluiten van een produktiedepartp-
ment en het ontslaan van personeel is 
meer dan eens een kamoeflage voor 
andere problemen op een hoger niveau, 
voor de aanpak waarbij de nodige 
moed ontbreekt. 

> DE HUIDIGE REGERING EN DE B.T.W. 

mag 

parlement 

niet beslissen? 
(ACO) De invoering van de belasting 

over de toegevoegde waarde (B.T.W.) 
is in vele opzichten een zware hipo-
teek geworden voor deze toch al zwaar 
belaste regering Eyskens. 

Wie het doen en laten van de minis
ters in de jongste tijd volgt, heeft be-^ 
merk t dat het advies ui tgebracht door 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsle
ven voor hen biezonder hinderlijk ge
worden is. 

In de halve tonen die in dergelijke 
omstandigheden gebruikelijk zijn, voert 
onder meer minister van Financiën ba
ron Snoy et d'Oppuers een polemiek 
met de Centrale Raad — polemiek die 
des te hinderli jker is omdat men noch 
langs de ene, noch langs de andere zijde 
fors kan toeslaan, 

We beleven een partij t je schaduw-
boksen tussen de regering en de Cen
trale Raad, parti j t je dat we amuzant 
zouden noemen, ware het niet dat de 
B.T.W. een alles behalve pret t ig poli
t iek en ekonomi'^^'h orobleem geworden 
is. 

In zijn advies neet t de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven de in het wets
ontwerp voorgestelde aanslagvoeten 
scherp aangevallen. De Raad acht die 
percentages veel te hoog. We leggen de 
nadruk op « veel». In het advies wordt 
een drastische verminder ing voorge
steld van de aanslagvoeten. 

Op dat punt lijkt de minister van Fi
nanciën wel biezonder prikkelbaar. We 
moeten openhart ig bekennen dat we 
zijn houding terzake niet goed begrij
pen. 

Eensdeels laat hij in het wetsontwerp 
aanslagvoeten voorzien die volgens des
kundigen veel te hoog liggen en die 
dramatische gevolgen kunnen hebben 
voor het prijzen- en lonenpeil in België. 

Anderdeels zegt de regering echter 
zelf dat ze inzake aanslagpercentages 
experimenteel wil te werk gaan, en dat 
het zeer goed mogelijk is dat ze de per
centages zal verlagen als de konjunk-
tuur of het evenwicht van de prijsvor
ming het wenselijk maken. 

Om die reden wil de regering inzake 
de toepassing en de modaliteiten van de 
B.T.W. voor zich zelf een vrijheid van 
handelen behouden waardoor het parle
ment in feite onder kuratele gesteld 
wordt. 

Dat de regering, via Koninklijke Be
sluiten en zo, totale autonomie zou ver
krijgen bij het manipuleren van een be
lasting waarvan de opbrengst zowat 7 
of 8 percent van het nationaal produkt 
vertegenwoordigt, lijkt ons een aan
fluiting van het par lementai re regime. 
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HET KONGRES 1969 
Wat over een vijftigtal dagen voor het voetlicht komt, moet af zijn ! 
Nog een vijftigtal dagen scheiden ons van het partijkongres 1969; het wordt 

op 19 en 20 april te Brussel gehouden. Bijna nog twee maanden dus : schijn
baar een zee van tijd voor wie de vlugge gang van zaken in het partijleven 
gewoon is. 

Eigenlijk echter zitten we middenin de kongresperiode. Maanden geleden 
reeds werden de eerste voorbereidingen getroffen, nog onder de dinami-iche 
koördinatie van onze betreurde vriend Slosse die trouwens verongelukte toen 
hij onderweg was naar een voorbereidingsvergadering van het kongres te Brus
sel. 

Sinds enkele weken zijn de verschillende kommissies volop aan het werk ge
gaan. Ze zijn reeds zo ver gevorderd met de kongres tekst en, dat het 
Partijbestuur er vandaag en morgen een uitvoerige bespreking kan aan wijden. 

Inmiddels zijn ook de technische en artistieke kommissies van wal gestoken 
met de organizatie van de kongresvergaderingen. En alles wordt klaargemaakt 
om de arrondissementen en afdelingen in de eerstkomende weken rechtstreeks 
te bereiken bij de statutair voorziene werkzaamheden. 

Van al dit werk dringt voorlopig nog weinig of niets naar buiten. Maar wie 
er bij betrokken is, weet er van mee te spreken : het tempo ligt reeds weken 
lang razend hoog. 

HET KONGRES 
v/at over een vijftigtal dagen voor het voetlicht komt, n 
Nog een vijftigtal dagen scheiden ons van het partijko 

op 19 en 20 april te Brussel gehouden. Bijna nog twee n 
baar een zee van tijd voor wie de vlugge gang van zak 
gewoon is. 

Eigenlijk echter zitten we middenin de kongresperic 
reeds werden de eerste voorbereidingen getroffen, nog 
koördinatie van onze betreurde vriend Slosse die trouwe 
hij onderweg was naar een voorbereidingsvergadering va} 
sel. 
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gaan. Ze zijn reeds zo ver gevorderd met de kon 
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Inmiddels zijn ook de technische en artistieke kommiss 
met de organizatie van de kongresvergaderingen. En alles 
om de arrondissementen en afdelingen in de eerstkomenc 
te bereiken bij de statutair voorziene werkzaamheden. 

Van al dit werk dringt voorlopig nog weinig of niets ti 
er bij betrokken is, weet er van mee te spreken : het te 
lang razend hoog. 
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Morgen zondag, 2 maart , 
houdt de Vlaamse Volksbewe
ging haar kongres in de zaal 
«Serwir», Koningin Astridlaan 
te St Niklaas. De sektieverga-
deringen beginnen te 9.30 u.; 
de plenaire vergadering zal 
rond 18 u. geëndigd zijn. 

In een sektie «Demokra t ie 
n u » worden referaten gehou
den door Filip Lambrechts en 
Hugo Van den Broeck. In de 
Bektie «Federalisme n u » voe
ren het woord : Lode Verhae-
gen over de T.N.T.-ontwerpen, 
Hugo Van Eecke over Brussel 
en Jan Rijckeboer over het 
federalisme. De rezoluties zul
len tijdens de plenaire zitting 
toegelicht worden door Mare 
Boey, terwijl V.V.B.-voorzitter 
Paul Daels de programmatische 
rede houdt. Een politiek paneel 
'(Calewaert, Coppieters, De 
Bondt en Vanderpoorten) zal 
debateren over he t «vr i jwaren 
Van de levensbeschouwelijke 
vrijheden » 

Het V V B -Kongres is vrij 
toegankelijk voor iedereen. 

BELGIË MET STREEPJES 
In het franse dagblad «Le 

Monde » versrheen onlangs een 
kaartje, waarop de fransspre-
kende landen aangeduid ston
den met gestreepte vlakjes De 
anders zo verstandige «Mon
de » bleek de streepjes héél on-
Verstandig te hebben aange
bracht : heel België, zoals het 
waait en draait tussen Noord
zee en Hoge Venen, was ge
streept 

Toeval of bewuste uiting van 
frans kultuurimperial isme ' 

We veronderstellen het laat
ste Want het i» evenmin toe
val dat een frans ambassadeur, 
in tegenstelling met bijvoor
beeld V S-ambassadeur Tyler 
te den Haag nooit ofte nimmer 
een andere taal dan Frans in 
de mond zal nemen. 

Vanuit Parijs wordt een kei
harde en volgehouden politiko-
kulturele aktie gevoerd die 
onder het gaullisme nog méér 
doelgericht is als tevoren. 

JORISSEN OUT ? 

De « Gazet van Antwerpen » 
besloot haar verslag van de 
merkwaardige tussenkomst die 
Wim Jorissen verleden dins
dag in de Senaat hield, als 
volgt : «Tenslot te noemde hij 
de inbreng van grendels een 
grondwetteli jke aanslag op he t 
Vlaamse volk, en zei dat hij er 
zich van bewust was door deze 
weigering zijn mogelijke poli
t ieke loopbaan voortijdig af te 
sluiten ». 

Het is ons niet helemaal on
bekend dat Jorissen af en toe 
het een of ander voortijdig af
sluit, maar zijn politieke loop
baan is daar stellig niet bij . 

De redakteur van de «Ga
zet » moet overigens 's nachts 
wakker gelegen hebben van 
zijn eigen verklaring; de vol
gende dag immers zette hij ze 
keurig recht door — ditmaal 
beter geïnspireerd — te schri.j-
ven dat Jorissen het gehad had 
over de politieke loopbaan van 
Eyskens. 

EEN RAPPE 
De P.V.V.-er Gillet heeft 

reeds dagen geleden °en inter
pellatie aangekondigd over het 
aan Brussel gewijde tv-pro-
gramma « Magesien ». 

Verleden woensdag zag hij 
dit programma voor de eerste 
keer tijdens de speciale uit
zending in de Kamer, op 
verzoek en ten gerieve van 
een aantal f ran kof one en ver
ontwaardigde heerschappen 

Zodat Gillet een interpellatie 
had aangekondigd over iets 
waar hij op dat ogenblik niets 
van wist. Zelfs niet of hii het 
nog ooit zou te zien krijgen. 

EN NOG MAGESIEN 
Nu we het toch over Mage

sien hebben ' een lezer bchreef 
ons een vrij verbolgen brief 
om ons te verwijten dat we 
niet bovenarms op de uitzen
ding over het vlaamse lied wa
ren losgevlogen 

We hebben de gewraakte 
uitzending gezien, maar we 

moeten deemoedig bekennen 
dat wij persoonlijk er noch van 
binnen noch van buiten door 
«gequetst» werden. We hebben 
er enkele keren best mee kun
nen lachen. Nochtans hebben 
wi., destijds een goed deel van 
onze energie besteed aan een 
koor dat ons, naast de kennis 
van ontelbare mooie en minder 
mooie volksliederen, ook ons 
toenmalig lief en huidige echt
genote verstrekte. 

Magesien zélf en de reakties 
erop doen ons echter vrezen, 
dat we in Vlaanderen nog lang 
niet toe zijn aan de mogelijk
heid van satirische program-
mas. 

ONZE BEZWAREN 
Helemaal zonder bezwaren 

hebben we Magesien echter 
toch nog niet gezien. Ergens 
hangt de formule halverwege 
tussen informatie en satire en 
deze halfslachtigheid is dan 
ook ons voornaamste bezwaar. 
Het dooreenhaspelen van de 
twee formules is trouwens de 
voornaamste reden van de her
r ie die nu reeds rond twee Ma-
gesiens is ontstaan. 

Laten we eerlijk wezen ! Het 
programma over Brussel heeft 

in Vlaanderen alleen maar 
gunstige reakties gekregen. Het 
vertoonde echter dezelfde 
zwakten en gebreken als dat 
over het vlaamse lied. Ergens 
is het dan met logisch, het ene 
programma heerlijk goed en 
het andere aartsgemeen te gaan 
heten. Natuurliik zijn de jon
gens van Magesien bevooroor
deeld op het vlaamse lied (jui
ster : op enkele aspekten rond 
en naast het vlaamse lied) af
getrokken. En ze zijn er o.i. 
onvoldoende in geslaagd, hun 
vooroordelen te relativeren en 
op te vangen in een zuiver^sa-
tirische onderneming. Maar 
van daar tot hen in de ban van 
de vlaamse beweeing te slaan 
is de stap toch wel wat groot... 

WOLUWE 
Op pagina 9 schrijft senator 

Van Haegendoren deze week 
een artikel, waarin hij alle be
zwaren opsomt die de Vlamin
gen kunnen en moeten heb
ben tegen de vestiging van de 
medische fakulteit van Leu
ven-Frans te Woluwe. 

Toen hij dat artikel schreef, 
beschikte hij nog niet over het 
jongste element in deze zaak. 
Verleden woendag werd door 
de studenten en assistenten van 
de franstalige medische fakul
teit te Leuven een witboek 
voorgesteld, waarin onomwon
den wordt gezegd dat de oplos
sing Woluwe ontoereikend is 
en dat er een tweede UCL-hos-
pitaal ergens in Wallonië moet 
worden opgericht. 

NAAR WALLONIË 
Het is al èen halve stap dat 

in hét Witbeek gewezen wordt 
op enkele bezwaren die aan 
Woluwe kleven en aan de nood
zaak om ergens in Wallonië 
een universitair ziekenhuis te 
bouwen. 

Deze halve stap naar de er
kenning van de feitelijkheid 
houdt echter het gevaar in, dat 
Leuven-Frans binnenkort twee 
vestigingen voor de medische 
fakulteit gaat eisen en dat wij 
dan verzocht worden, ze te be
talen. 

Er is maar één enkele dege
lijke oplossing : weg uit Wolu
we, naar Wallonië! 

« GERMANiZATIE » 

Dat het belgisch leger be
dreigd werd door « flamandiza-
t ie» , weten we nu al zo lang
zamerhand : er gaat geen dag 
voorbij zonder dat de ene of 
andere Weber er alarm over 
schreeuwt. 

Tijdens het Kamerdebat van 
verleden woensdag hebben we 
echter geleerd, dat naast de be
dreiging van de «flamandiza-
tie » ook het gevaar voor « ger-
manizat ie» bestaat. Er blijken 
namelijk al 1 456 belgische mi
litairen in het huwelijk getre
den te zijn met duitse meisjes. 

We hebben meer dan één 
traan geplengd toen wij het 
vernamen. We kunnen ons na
melijk het vreselijk lot voor
stellen van korporaal Dupont, 
tijdens zijn diensturen ver
pletterd door de hiel van zijn 
flamingantische generaal en 
na de dienst zwoegend onder 
de slof van Hildegard Muel
ler 

Het leven kan wreed zi jn! 

3.000 
Plaatsgebrek belet ons deze 

week, uitvoerig over de abon

nementenslag uit te wijden. 

Het moge volstaan te zeggen, 

dat de nieuwe abonnementen 

in een bevredigend tempo blij

ven binnenstromen Deze week 

werd de kaap van 3 000 nieuwe 

vaste lezers overschreden. 

De abonnementenslag gaat 

inmiddels onverminderd ver

der tot einde van volgende 

maand We dringen er bij de 

arrondissementen en afdelin

gen op aan, dat aan de her

nieuwingen aandacht zou wor

den besteed : de rezultaten 

liggen er voor het rapen Als de 

hernieuwingen krachtig en sis-

tematisch worden afgewerkt, 

eindigen we met een abonne

mentenslag die de verwachtin

gen ver zal overtreffen. 

Morgen zondag, 2 maart, wordt Renaat Veremans 75 jaar. Bij deze gelegenheid zal hij méér dan 
verdiend in de bloemetjes gezet worden te Antwerpen. We wensen hem, namens onze redaktie en 

lezerskring, nog vele aktieve en gelukkige jaren. 
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iSONNEER N U ! 
Een abonnement vanaf 

deze week tot einde 1969 
kost 257 -fr; tot einde 
juni 120 fr. Door over
schrijving van dit be
drag op prk. 1711.39 van 
«Wij — Vlaamsnatio
naal », Brussel 1, bewijst 
u onze propagandisten 
een grote dienst : u 
helvt hen de rezultaten 
van de abonnementen
slag naar omhoog te drij
ven 

Word van gelegen-
heidslezer een vast lezer 
en neem een abonne
ment ! 

VERVANGING 

De heer Claes, V.U.-provin-
cieraadslid voor Leuven, heeft 
2opas ontslag genomen uit zijn 
provinciaal mandaat : zijn toe
genomen beroepsaktiviteiten 
beletten hem, zich nog langer 
met de aangelegenheden van 
de provincieraad bezig te hou
den Hij blijft vanzelfsprekend 
verder aktief in de Volksunie. 

Hij werd tijdens de jongste 
zitting van de provincieraad 
vervangen door mejuffer Alida 
Brauns In de brabantse pro
vincieraad is het tans alleen 
nog de C.V.P. die geen vrouw 
in haar fraktie heeft 

We wensen meiutfer Brauns 
eei aktieve mandaatsperiode. 

f NATIONAAL » 
Te Brugge kwam de nationa

le voorzitster van het (ook al) 
Nationaal Verbond der Oorlog
weduwen een toespraak hou
den. Ze bleek héél degelijk na
tionaal te zijn, want ze kende 
geen woord Nederlands en dus 
sprak ze maar in het Frans. 

Een Daar kranten hebben 
daar hun welgemeende veront

waardiging over uitgedrukt. 
Als wij echter héél eerlijk zijn, 
dan moeten we bekennen dat 
wijzelf niet verontwaardigd 
waren. De hele santenboetiek 
van patriottieke verenigingen 
is aan de top totaal Frans Een 
voorzitster die een paar woor-
de 1 of zelfs een hele redevoe
ring Nederlands zou spreken, 
zou slechts zand in de ogen 
strooien • achter dat Neder-
lands-voor-de-gelegenheid kon 
d(. franskiljonse mentaliteit 
schuilgaan 

We willen maar zeggen : laat 
die patriotten rustig in het 
Frans voortdoen. Zo voelt zelfs 
de meest hardleerse Vlaming 
met 'de ellebogen, hoe vreemd 
heel dat gedoe ons eigenlijk is. 

V.Ü.B. GESPLITST 

In de brusselse universiteit is 
de beslissing gevallen : de uni
versiteit zal gesplitst worden. 
Vanzelfsprekend verheugen we 
ons over deze beslissing, die in 
de lijn ligt van het vlaams 
eisenprogramma en van de 
steeds voortschrijdende federa-
lizering van het land. 

Bij deze principiële beslis
sing zijn er echter een aantal 
minder fraaie nevenverschijn
selen, die ons de vreugde om 
de splitsing zélf vergallen. 

De nederlandstalige V.U.B. 

zal moeten starten onder de fi
nanciële en infrastrukturele 
voorwaarden die vastgesteld 
worden door de huidige Raad 
van Beheer, waar de verhou
ding franstaligen - Vlamingen 
drie tegen één is. 

Het zou wel een mirakel zijn, 
moest V.U.B -Nederlands goed 
varen bij de «vrijgevigheid» 
van deze Beheerraad. De 
Vlaamse universiteit Brussel 
zal het —- op z'n zachtst ge
zegd — zéér zwaar hebben om 
een behoorlijke start te nemen. 

Is dat misschien de bedoeling 
der franstaligen ? Eens lekker 
te bewijzen, hoe « onleefbaar » 
een vlaamse V.U.B, is ? 

Het « bewijs » zal in ieder ge
val een vervalst bewijs zijn... 

OPLUCHTING 
Niemand was méér opgelucht 

na het vertrek van prezident 
Nixon dan de brusselse politie-
en rijkswachtverantwoordelij
ken. 

De heren hadden niet alleen 
last gehad van de verantwoor
delijkheid; kommer en zorg 
was hun daarenboven nog be
rokkend geworden door de 
amerikaanse veiligheidsdien
sten en de lijfwachten van 
mister prezident, die met een 
misprijzend oog de belgische 
veiligheidsmaatregelen over-
schouwden en om de haverklap 
met nieuwe eisen voor de dag 
kwamen. 

Het wemelde trouwens van 
«gorillas» in de buurt van de 
prezident. Met hun stereotiepe 
regenmantel en slappe vilten 
hoed (genre «de onkreukba-
ren ») vulden ze bij wijlen het 

GEEN GRENDELS 
«Indien de Walen een grondwettelijke procedure blijven 

eisen, waardoor het steeds mogelijk is een normale vlaamse 
meerderheid af te grendelen, heeft het geen zin nog langer naar 
een akkoord te streven, want dan zoekt men naar een oplossing 
voor de kwadratuur van de cirkel. De vlaamse opinie zal nooit 
een slechte overeenkomst aanvaarden ». 

Minister De Saeger kan niet vaak genoeg herinnerd worden 
aan deze verklaring, die hij aflegde tijdens het kongres van de 
Vlaamse C.V.P. op 26 september 1964... 

In een brusselse boekhandel is Spaak - nu ook al handelsreiziger in « literaire » produkten -
Zi,n gedenkschriften komen tekenen. V kan het misschien niet lezen op ons klisjee, maar op de 
ongmele foto konden wij het wél : de boeken naast en boven het hoofd van de belgische staats-
man dragen onder meer als titel « Le Theatre., «Chansons racontées aux enfants., « Le Dissi
dent », « L Homme prehistorique », « Le grand-jeu » « La folie époque », « Le roi-soleih en' « Le 

livre de la jungle». Allemaal passende titels, zouden we zeggen... 

hele tv-scherm tijdens de uit
zendingen over het bezoek van 
Nixon. 

GEEN TEXAAN, MAAR... 
Nixon is geen Texaan en 

heeft niet de cowboy-allures 
van Johnson. Dat verandert 
niets aan het feit dat het pre-
zidentieel gezelschap een zeer 
sterke «texaanse» stempel 
droeg : de uitpuilende borst
zakken van de veihgheidsjon-
gens verraadden duidelijk dat 
het stuk voor stuk gunmen in 
onvervalste stijl waren. 

De opvallende manier waar
op dit gezelschap de wet stel
de, was eigenlijk toch heel hard 
zijn we zoiets — gelukkig — 
aan de ruige kant : in Europa 
nog niet gewoon. Dat Nixon om 
veiligheidsredenen een verblijf 
in het koninklijk paleis afwim
pelde en het Hilton-hotel ver
koos (het «little America in 
Belgium»), is in de grond een 
taktloosheid. 

We hebben dan ook met enig 
leedvermaak het nieuws verno
men dat toch één enkele euro
pese instantie het cowboy-ge-
doe niet heeft genomen : bij 
Nixons bezoek aan het Lager
huis werden de gorilla's drin

gend verzocht, hun pistolen 
achter te laten in de kleedk». 
mer. Het waren er — op da| 
ogenblik en die plaats — een 
twintigtal... 

V.N.S.U. EN ANTWERPEN 

Zowel nationaal als plaatse
lijk te Antwerpen heeft de 
Vlaams - Nationale Studenten 
Unie stelling genomen tegen-
over het driepartijenakkoord 
betreffende de antwerpse uni-
versiteit. 

In een nationale motie stelt 
de V.N.S.U. onder meer vasf 
« dat de drie verstarde traditio. 
nele partijen aan de antwerpse 
universitaire gemeenschap een 
diktaat hebben opgelegd : de 
universitaire gemeenschap 
werd niet geraadpleegd en de 
drie verzuilde partijen verte
genwoordigen niet de ganse 
vlaamse gemeenschap ». 

In een antwerpse motie van 
de V.N.S.U. heet het «dat de 
voorgestelde universiteit vast-
geankerd blijft in de traditio 
nele strukturen en dat men 
daardoor al of niet opzettelijk 
de gelegenheid heeft laten 
voorbijgaan om een nieuwe 
universiteit te kreëren, aange
past aan de noden en de eisen 
van onze volksgemeenschap». 

H O F D O L H E I D 
Nietzsche heeft al heel lang geleden de tijd vervloekt 

waarin iedereen verplicht zou zijn bij het morgenontbijt de 
krant te lezen. Maar al geeft een kranten verslag in zekere 
zin minder dan een televizieuitzending, het geeft ook wel 
iets meer en het vraagt vooral heel wat minder tijd Het 
oog van de verslaggever ziet iets anders dan het oog van de 
kamera, dat moet omdat de krant anders helemaal overbo
dig zou schijnen: maar bovendien laat het oog van de kame
ra nog werk over voor het oog van de kijker. Een werk dat 
voor het beeldscherm en in de gemakkelijke zetel vaak niet 
gedaan wordt : namelijk datgene dat te zien is, ook nog aan
dachtig, kritisph, verstandig bekijken. Ook dat moet een 
verslaggever, ten minste enigszins, wel doen. 

Zo kon, wie op de maandagmorgen na de aankomst van de 
amerikaanse prezident Nixon een aanvaardbaar kranten-
verslag over die aankomst las, iets merkwaardigs te weten 
komen. Iets wat heel waarschijnlijk niet op het beeldscherm 
te zien was: iets wat in elk geval bijna niemand zo zal 
nebben opgemerkt. 

Het aantal van de «waardigheidsbekleders» die aanko
men, IS natuurlijk onvermijdelijk kleiner dan het aantal 
«waardigheidsbekleders» dat zeker Brussel beschikbaar 
heeft. Volgens het krantenverslag stelde Nixon vier met 
name genoemde medewerkers voor, ministers en raadge
vers. Baudouin, roi des Belges, stelde eerst twee « waardig
heidsbekleders » van het hof voor en de speciale ambassa
deur die van zondagavond tot aan het spoedig volgend ver
trek van Nixon mag zorgen dat de prezident de weg vindt 
^ ^ ^ * Navo-hoofdkwartier en naar de kantoren van de 
EEG. En dan, dan kwam het, het onvergetelijke ogenblik' 
Aan Nixon werden dan nog een dertigtal belgische « waar
digheidsbekleders » voorgesteld. Burgerlijke en militaire 
vertelt de verslaggever. Waarschiinliik zijn die dertig 
gezichten, die dertig glimlachjes, die dertig handdrukken, 
die dertig van buiten geleerde woordjes die gesproken wer
den niet alle dertig op het scherm te zien en te horen 
geweest. En bijna zeker heeft niemand ze geteld. Zelfs de 
verslaggever geeft niet eens het juiste aantal : « een dertig
tal » ! 

Het is niet nodig zich verder ironisch, maar toch niet zon
der begrip, te vermeien in de ontleding van dit gegeven 
Alleen maar deze vraag : zou dan werkelijk niemand ook 
niet de heren van de plechtige hoffelijkheid, beschaamd 
geworden zijn bij dit zo grote verschil tussen het aantal 
«belangrijke» bezoekers en het aantal «belangrijke waar
digheidsbekleders» dat beslist aan de amerikaanse prezi
dent moest worden voorgesteld ' 

Maar de onvergeteliike dag is er geweest. En sinds zon
dagavond zullen een aantal nullen kunnen spreken over 
hun « persoonlijke indrukken » telkens als de naam Nixon 
-vordt vernoemd ! Hoe dan ook, zij zijn er in geslaagd (mis
schien wel voor de zoveelste keer!) het «feest van de hof-
dolheid » te vieren En eerlijk gezegd, ten slotte is zo'n feest 
nog een onschuldig kinderfeestje. Ten slotte is deze hof-
dolheid een weliswaar belachelijk, maar niet eens zo ge
vaarlijk tijdverdriif Koningin Wilhelmina, die dit woord 
«hofdolheid» schijnt gesmeed te hebben, heeft wellicht 
alleen aan dit kinderachtige gedacht. Er is echter een veel 
gevaarlijker hofdolheid : het achterna lopen van « preziden-
ten » en « koningen » en « koninginnen » die niet enkel vlug 
voorbij komen gereisd. Het achterna lopen, de hofdolheid 
tegenover de « goden » die elke tiid zich scheot De hofdolle 
dienst van de openbare opinie, die volgens Nietzsche «in
nerlijke luiheid » is. (Het oorspronkelijke « Faulheit » heeft 
"og dp bijklank « modderig rot, bedorven » bewaard !) Hoe 
luid de kreten «groot is onze godin» de publieke opinie 
ook klinken er wordt nog velerlei hofdolle dienst bewezen • 
het lijstje van onze « goden » is lang Al te lang wat velen 
ook mogen menen en schrijven en proklameren 
_ _BiJ een dergelijk « feest van de hofdolheid » past maar 
een gedachte die tegeliik een wens is • dat Nixon, deze 
toch machtige man dit alles niet anders dan als een voort
gezette «baby-kusserij» tijdens de amerikaanse verkie
zingsstrijd ziet Want « hofdolheid » is niet alleen gevaarlijk 
voor hen die er zelf door besmet zijn ' 

NEMROD 
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JONGE WERKLOZEN 
De Limburgse Ekonomische 

Raad heeft zich eens te meer 
genoodzaakt gezien, een alarm
kreet de wereld in te sturen. 
Volgens de gegevens waarover 
de Raad beschikt was vorig 
jaar één limburgse werkloze op 
vijf jonger dan 25 jaar. Onder 
de jonge manneli jke werkzoe
kenden waren er 47,2 t.h. — 
praktisch de helf t ! — gediplo
meerden. 

De Ekonomische Raad heeft 
©•^'erigens vastgesteld dat er 
van regeringswege niets voor 
Limburg wordt gedaan, terwijl 
Wallonië als het ware verwend 
wordt met nieuwe vestigingen 
'^n ihvesteringen allerhande. 
,pe RAad eist dan ook dat aan 
de waalse overheersing op de 
dienst Buitenlandse Investe
ringen een einde zou worden 
gesteld. 

PETROCHEMIE 

De limburgse Raad vraagt 
•bovendien, dat in Limburg een 
petrochemisch bedrijf zou wor
den opgericht. Nu waalse stre
ken ver in het hinter land be
giftigd worden met zo'n bedri j
ven, gaan de vroegere argu
menten niet langer op : wat 
voor Henegouwen of Luik mo
gelijk is, moet ook mogelijk 

zijn voor Limburg. En wat in 
Limburg niet rendabel is, zal 
zeker verlieslatend in Wallonië 
zijn... 

Is het overigens geen hemel
tergende schande dat na een 
halve eeuw steenkoolexploita
tie in Limburg nog altijd geen 
spoor van chemische industrie 
aanwezig is ? 

GEDIPLOMEERDE 
KLEINKU^5ST 

Minister Van Mechelen 
snijdt elektorale pijlen uit alle 
hout. Hij heeft zich de jongste 
tijd op de kleinkunst gewor
pen. Enkele taadgevers hebbén 
hem vgesuggsreerd, dat er daar 
nog lauweren te oogsten zijn 
en dus « houdt hij er zich mee 
bezig». Zijn bemoeiingen heb
ben geleid tot de installatie 
van een afdeling Kleinkunst 
bij het Hdger Inst i tuut voor 
Dramatische Kunst te Antwer
pen. 

Men zal daar dus kleinkun
stenaar kunnen worden. Na een 
full-time-opleiding van drie 
jaar. Mits men een getuigschrift 
heeft van hoger sekundair on
derwijs of nadat men een ma-
turiteitsproef heeft afgelegd. 
Men moet lichamelijk geschikt 
zijn en het bewijs leveren van 
muzikale onderlegdheid. 

En wie het aandurft, niet te 
lachen om de grappen van een 
gediplomeerd en lichamelijk 
geschikt bevonden kleinkunste
naar, wordt meteen een kul-
tuurbarbaar . . . 

Wat een onderwerp voor een 
kleinkunstenaar : de akademie ! 

B.T.W.-VERTRAGIHG ? 
Tijdens de algemene raad 

van de B S P. verleden zater
dag zijn verschillende sprekers 
komen aandringen op geheel of 
gedeeltelijk uitstel van de 
B T W . Die tussen komsten wa
ren ofwel louter technisch, of
wel zuiver elektoraal; van eni
ge sociale bekommernis om de 
gevolgen van de B.T.W voor 
de massa der verbruikers was 
er zo goed als niets te merken. 

Wat de heren dwars zit is de 
vervaldatum van de gemeente
raadsverkiezingen in 1970. In
dien er volgend jaar gee" ver
kiezingen zouden zijn, dan lie-
te.1 ze zonder enig protest de 
B T W.-trein door de mist voor
uitstormen. Zoals de zaken tans 
liggen, zijn ze echter bedacht 
op de «weers lag». Lees : op 
hun mandaten als burgemee
sters of schepenen. 

Dat is dan de «socialisti
sche » partij anno 1969! 

Eén enkele partijgenoot was 
zo openhartig het '.e beken
nen : vice-premier Cools ver
weet tijdens de vergadering de 
interpellanten, dat ze alleen 
maar oog hadden voor de ge
meenteraadsverkiezingen. 

Terwijl hij hoofdzakelijk op 
zijn ministerportefeuille is be
dacht.. . Maar dat zegde hij 
n i é t ! 

DE RUIL 
Tijdens die B.S.P -bijeen-

koms t^p rak Bert Van Hoorick 
over de randgemeenten. Hij 
eiste dat ze alle zes bij het 
Vlaamse landsgedeelte zouden 
blijven. En hij dreigde dat, in
dien de i Walen het daarmee 
niet eens zouden zijn, er van 
de grendels niets in huis zou 
komen. 

Dat doet ons denken aan de 
sukkelaar die 's nachts tegen 
een struikrover zegt: « Ik wil u 
duizend frank geven als ge me 
niet berooft». 

Inmiddels weten we toch al
weer uit Van Hoorick's mond 
dat de grendels er alleen en 
uitsluitend zijn om de Walen te 
pleizieren. 

Prtns Albert kreeg in Kongo de « Orde van de Lu'.iard», die sinds Spaak meer en meer de «Orde 
van de Handelsreiziger » schijnt te worden. 

(jeeveedee) We veikeren nu in Nedeiland in de periode waarin 
we de laatste patlementaire verkiezingen twee ]aar achter de rug 
iiebben en wnaiin ons eueneens ?A)g twee jaat resten voor we op
nieuw naar de slembus gaan slappen. Normaal gesp,*jketi altans, 
want ei hoeft ergens in het brede domein van de vaderlandse po-
hticli maar een kink in de kabel te komen, o/ de kans op tussen
tijdse verkiezingen dient zich aan. Per saldo immers slaagde de 
vorige regering (Cals-Vondeling) er ook niet in haar vastgestelde 
zittijd uit te dienen wie dus weet welke verrassingen ons in dat 
opzicht misscliien nvg dit jaar te wachten staan. 

Maar afgezien van onverwachte gebeurtenissen is de huidige 
faze wel eig geschikt om eens te kijken hoe de zaken erbij staan. 
Dan dient gezegd dat het huidige kabinet onder voorzitterschap 
van de oud-diiikbootkapilein Piet de Jong in het algemeen een 
vrij uluk eii dus weinig ophefmakend beleid heeft gevoerd. Op het 
tetiein van de ekonomie leek het er herhaaldelijk op dat de re
gering zich liet meevoeren dcror de heersende winden. Het ge
volg was dat men enige kere: verplicht was onder druk van de 
Kamer (die op haar beurt weer onder druk stond van de vakbewe
ging) bakzeil te halen, een operatie die het prestige van het mi
nister steam natuurlijk niet ten goede kwam. Inzake de werkloos
heid, in een aantal noodgebieden (de noordelijke provincies en 
Limburg bij loorbeeld) werden fantazieloze maatregelen getrof
fen en van een werkelijk ruime vizie was geen sprake. Wat de be
lastingen betreft, lag de regering nogal eens met de Kamer over
hoop, het onderwijs — al ging daar weer veel meer geld heen dan 
in vorige jaren — behield alle reden om ontevreden te zijn en 
wat het buitenlands beleid betreft, daarover werden wel veel 
schone woorden uitgesproken, maar die werden niet in daden om
gezet. 

Dal was, in grove lijnen uiteraard, de gang van zaken met 
het kabinet De Jong tijdens de eerste helft van zijn regerings
periode. Belangrijker is echter het antwoord op de vraag hoe die
zelfde regering er nu voor staat. En dan is het toch wel duidelijk 
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dat zich donkere wolken boven de ploeg van De J^ng en Witte-
veen samenpakken. De laatste weken hebben we dit voortdurend 
kunnen merken. Het zijn vooral financiële aangelegenheden 
waarmee het kabinet het moeilijk krijgt. Daar is onder andere 
de beruchte B.T.W. Inderdaad berucht omdat het nu, nadat deze 
belasting twee maanden in zwang is, toch wel zeer duidelijk is dat 
de konsument er bedrogen vanaf komt. De optimistische voor
spellingen van minister De Block (Ekonomische Zaken) dat de 
prijsverhogingen erg zouden meevallen en beperkt zouden blij
ven tot gescheiden percentages, zijn totaal niet uitgekomen. In
tegendeel, de prijsverhogingen in vrijxuel alle branches van de 
handel steken aanzienlijk uit boven de prognoses die de minis
ter eind december in de vorm van advertenties in de pers het 
afdrukken. Vooral kleine m tikeleh,die door de huisvrouwen da
gelijks worden gekocht, zijn abominabel in prijs 'gestegen. Voor 
allerlei levensmiddelen die eind december veertig cent kostten, 
moet nu vijftig cent worden betaald, wat een prijsstijging vdn 
niet minder dan vijf-en-ttuintig percent betekent. Verhogingen 
met dertig of veertig percent zijn niet zeldzaam, met name voor 
wat de konsumpties in eethuizen betekent. We zouden daar voor
beelden van kunnen geven die werkelijk ontstellend zijn. 

Het is uiteraard de minister van Ekonomische Zaken die het 
in de Kamer, maar ook in de pers, zwaar te verduren heeft ge
kregen. Ook zijn kollega Witteveen (Financiën) die met diverse 
belasting-plannen rondloopt, moet het nogal ontgelden. Hij wil 
van de ene kant een belastingverlaging doorvoeren (kwestie van 
een stokpaardje van de liberale partij te berijden) en tegelijk be
paalde andere belastingen verhogen. Dat is koren op de molen 
van de oppozitie, die dan ook niet afhxriidt de minister op dit punt 
verwijlen Ie maken. Ook de vakbeweging is zich de laatste dagen 
stevig gaan roeren en dringt zelfs aan op een kopersstaking om 
de handelaars zo te dwingen de prijzen te herzien. 

Dergelijke beroepen op het publiek halen over het algemeen 
in het eerder gematigde'Nederland niet veel uit, maar nu men 
de gevolgen van de invoering der B.T.W. pijnlijk in de porte
monnee is gaan voelen, zou het wel eens tot scherpe akties van 
de konsumenten kunnen komen. Dat een groot aantal iverkgevers 
zich al verplicht heeft gezien enige honderdduizenden arbeiders 
een extra duurtetoeslag te geven, wijst toch al op een toestand 
die niet te lang zal rnogen voortduren. 

Hel is trouwens niet alleen de B.T.W. waarmee de regering 
in haar maag zit. Zopas is ook gebleken dat de begrxrtmg van vo
rig jaar september een gat vertoont van de enige honderden mil
joenen guldens. Men tracht nu met lapmiddelen dat gat te dich
ten, maar tot nu toe heeft de Tweede Kamer zich nog niet erg 
bereidwillig getoond om daaraan mee te helpen. Met deze ma
laise heeft ook de som te maken die extra op de defensie-begro
ting is gezet terwille van de NATO (na de russische inval in 
Tsjecho-Sloivakije). En voorts zijn allerlei misrekeningen aan het 
licht gekomen bij de uitvoerine, van openbare werken en bij het 
ondenuijs. -^ 

Door al deze invloeden groeit het tekort op de rijksbegroting 
en men ziet nu al aankomen dat deze achterstand straks zal gaan 
doorwerken op de tabellen wanneer over een goed half jaar hei 
nieuwe budget moet wKirden ingediend. Hoe zal de Kamer dan 
reagere/. ? Herinnert u zich even : de vorige regering tuimelde 
ook in het najaar en de inzet was toen eveneens een gal in de be
groting. (Een gat waar overigens voor- en tegenstanders het nooit 
over eens zijn geworden.) Een herhaling van de « Nacht van 
Schmelzer » lijkt zeker niet uitgesloten. Al zal, als het zover komt, 
de naam van de katolieke fraktieleider dan wel niét aan die ge
beurtenis worden verbanden. Eerder de socialist Den Uyl, of, wie 
weet. Van Mierlo van D'66. Wait and see, De Jong zat een jaar 
geleden op rozen. Maar nu voelt hij de dorens... 
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De Kamer heeft donderdag vóór een 
week een verrassing beleefd, in die zin 
dat door Vic Anciaux bij de goedkeu
ring van de agenda voor deze week de 
vraag ter goedkeuring werd gelegd met 
betrekking tot de aanduiding van de le
den van de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht. Die kommissie is sedert vorig 
jaar niet meer in funktie. De minister 
van Binnenlandse Zaken had in decem
ber reeds aan de voorzitter van de Ka
mer geschreven dat hij wenste dat de 
Kamer de kandidaten zou aanduiden, 
die dan door de koning moeten worden 
aangesteld. 

De Waalse partijgroepen wensten dit 
niet en hebben steeds de kandidaatstel
lingen gesaboteerd. De Vlaamse slaap-
partijen wensten hun waalse kollega's 
niet te frustreren en alles bleef stil. Nu 
werden ze door de V.U. plots voor hun 
verantwoordelijkheid gesteld, want An
ciaux eiste dat men zou stemmen over 
de opneming van het punt op de agen
da van deze week. Achiel Van Acker 
was merkelijk verlegen met de kwestie 
en beloofde vlug dat alles zou geregeld 
worden op zes maart . Over deze agenda 
moest jongstleden donderdag 27 febru
ari gestemd worden. 

Deze week was de dinsdag vooral ge
wijd aan de bespreking van het ont
werp van de regering aangaande het ge
waarborgd inkomen voor de ouden 
van dagen. Het princiep van dit ont
werp is ongetwijfeld interessant : de 
ouden van dagen hebben nu recht op 
een inkomen. Een hele omwenteling, 
want vroeger moesten de minstbedeel-
den steun gaan vragen. Waar de rege
ring echter in nesten zit, is waar zij 
't bedrag moest vaststellen van dat mi
nimum. Minister I>e Paepe wordt kort 
gehouden en kon slechts een inkomen 
van 30 000, respektievelijk 20.000 fr. toe
staan in het kader van zijn begroting : 
dus ongeveer 55 fr. per dag ! Dat is nog 
altijd een mager beestje, maar het is 
een begin. De V.U.-fraktie stemde voor 
het ontwerp, maar Mik Babyion wees 
op de tekorten. Dhaeseleir van de 
P V V kwam een komediestukje opvoe
ren. Gillet vulde onvermijdelijk de tijd 
met gorgelen en tranerige romantiek 
'(19e eeuw) en de kommunisten waren 
weer eens utopische voorstellen aan het 
doen. waardoor het héle huidige pen
sioenstelsel zou overhoop gezet worden. 

Dmsdag hadden ook dé waalse inter
pellaties plaats over de overname van 
ACEC door Westinghouse. V.U.-woord-
voerder Schiltz wees op de tekortko
mingen van ons belgisch kapitalistisch 
sisteem en kreeg zelfs een open doekje 
van de Walen. De zogezegde ameri-
kaanse kolonizatie van onze industrie is 
een jammerlijk, doch logisch uitvloeisel 
van de kortzichtige ekonomische poli
tiek van de vorige regeringen en van de 
grootkapitalistische kliekjes die steeds 
elke poging tot een meer doorzichtig 
maken van hun orocédés hebben tegen
gewerkt. 

Tanghe, verslaggever over de Begro
ting van Landsverdediging, maakte een 

schitterende diagnose van de wantoe
standen op taalgebied in het leger. Hij 
kon zich echter niet helemaal van Se-
gers desolidarizeren en hij heeft daar
om de V.U.-taalkadervoorstellen als on
realistisch aangevallen (die nochtans 
door zijn turnhoutse kollega Deboodt 
lang geleden reeds werden ingediend, 
doch nooit door één C.V.P.-ke werden 
overgenomen). Jammer genoeg blijft de 
C.V.P. altijd steken bij de diagnose, de 
terapie durven ze niet aan, want dan 
zou de P.S.C, opstandig worden. Het 
was opvallend hoe geen enkel lid van 
de P.S.C, de brave toespraak van Tan
ghe heeft toegejuicht. 

In een snedige interpellatie bracht 
volksvertegenwoordiger Mattheyssens 
het schandaal Weber ter sprake. Hij 
nam een loopje met het zuinige helden
dom van generaal Champion, wiens 
naam hem tot grote daden voorbestem
de. Deze generaal had uit protest, tegen 
de (te zwakke) taalpolitiek van de mi
nister ontslag genomen... een paar 
maand vóór de pensioenleeftijd. Op iro
nische wijze wenste de interpellant de 
generaal geluk met zijn ontslag, en 
sprak de wens uit dat nog véle fransta-
lige generaals en hogere officieren de 
kampioenenprestatie van Champion 
zouden navolgen, liefst véél vroeger 
voor de pensioenleeftijd. 

Nadien nam de interpellant scherp. 
generaal Donnay op de korrel die het 
bestaan had de tuchtstraf op te heffen, 
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Schijnbaar wat overmoedig maar fei
telijk uit noodzaak, omwille van de 
P.S.C, die wil dat de grcaidwetsherzie-
ning opschiet, had eerste-minister Eys-
kens ter gelegenheid van de bespreking 
van de begroting van de eerste-mini
ster de grondwetsherziening opnieuw 
centraal gesteld. Voorzitter Struye 
bleek wat verrast en ook minder tevre
den. Hij hield de zaak liever alleen in 
de kommissie. Waar hij t a - gelegenheid 
van de bespreking van de rijksmidde
lenbegroting nog wilde beletten dat de 
senatoren Jorissen en Lagasse over de 
grondwetsherziening spraken, kon hij 
tans het debat zelfs niet beperken. 

Het antwoord kwam dan ook vanwe
ge Vanaudenhove voor de P.V.V. en 
vanwege Jorissen voor de Volksunie. 
Senator Vanaudenhove spreekt niet zo 
vaak in de senaat. Hij is, volgens zijn 
vrienden, een man die elke toespraak 
grondig en dagenlang voorbereidt Hij 
mist de rechtstreekse gloed van de 
volksredenaar maar technisch steken 
zijn redevoeringen goed in elkaar en 
als spreker is hij niet zonder brio. 

Buiten de procedurekwestie betokkelt 
h i j tans niet meer het tema van de 
voorafgaande drieparti jenkonferentie 
over de regeringsvoorstellen zelf, maar 
wel het tema van de « grote » staatsher
vorming buiten de gemeenschapsge
schillen. Even welwillend als de eerste-
minister schijnbaar is, was ook Van

die aan Weber door de chef van de ge
nerale staf was opgelegd. 

Weber had in « Le Soir » in een blik
ken hulde-artikel aan Champion de mi
nister en de regering aangevallen en 
het proza met zijn naam en militaire 
rang, die van luitenant-kolonel, gete
kend. Dat is in strijd met het tuchtre-
glement. Generaal Donnay had er een 
handigheidje op bedacht. Men had de 
man ingefluisterd dat in rechtszaken de 
twijfel bestond over het feit of Weber 
de tucht had overtreden. Reimond Mat
theyssens bewees, in een sluitend be
toog, dat Weber wel tegen het regle
ment had gehandeld. 

Hij eiste voor generaal Donnay een 
voorbeeldige straf, omdat hij van zijn 
toevallige macht had misbruik ge
maakt, om de straffeloosheid van de 
tuchteloze Weber te verzekeren. Wan
neer Donnay tégen de feiten in, tegen 
de beslissing van de stafchef in, een 
dergelijke houding aanneemt, dan is de 
enige verklaring voor dit onbegrijpelijk 
initiatief, dat Donnay akkoord is met het 
art ikel en met de tuchteloosheid van de 
steller ervan. 

Krijgt Donnay geen straf, dan bete
kent dat een onverdiende blaam voor de 
stafchef, wiens gezag ondermijnd is en 
die in die voorwaarden zijn funktie niet 
meer kan vervullen. Hij moet dan bij
gevolg ontslag indienen. 

De interpellant verweet de franstalige 
officieren dat zij vals spelen. Zij ontdui-

audenhove. Het was het klassiek maar 
ietwat verouderd parlementair tak-
tisch spiegelgevecht, want de P.V.V. 
wil in de regering eer ze mee werkt 
aan de grondwetsherziening. 

Senator Jorissen bracht een ander 
geluid. Hij ging beslist tot de tegen-, 
aanval over en drong de regering en 
de regeringspartijen vlug in de touwen,' 
waarui t ze niet meer weggeraakten. 
Volgens insiders was het een van de 
beste, zo niet de beste rede die hij in 
de senaat al gehouden heeft. 

Zijn rede deed de eerste-minister en 
de Vlaamse C.V.P. zichtbaar pijn. Veel 
onderbrekingen waren er niet want de 
debater Jorissen gunt men liefst niet te 
veel kansen. 

De V.U.-senator had het over de wei
gering van de C.V.P. om aan de grond
wetsherziening van '54-'58 mee te doen, 
over hun anti-grendel ui tspraken op 
him kaderdag in '64, over hun interpre
tat ie van de onthoudingen in '67 ,waar 
over ze tans beweren dat het vergissin
gen waren. En Jorissen vroeg of ze er 
wel zeker van waren — zij die zich al 
zo dikwijls vergisten — dat zij zich 
tans niet opnieuw vergisten ? 

Hij maakte het argument van de 
grendel in het voordeel van Vlaanderen 
belachelijk door op het lot van de Voer
streek te wijzen, zoals vermeld in de 
regeringsverklaring Hij wees er op 
hoezeer in alle vlaamse C.V.P.- en 
B.SP.-bladen geschreven werd dat 
nooit meer aan de Voer zou geraakt 
worden en voorspelde dat eer de waal
se haan tweemaal zal gekraaid hebben 
de Vlaamse C.V.P. en B.S.P ook voor de 
randgemeenten naar een nieuw Herto-
ginnedal zouden gaan. 

Hij eindigde met een tirade tegen de 
regering voor wat betreft haar beleid 
op het gebied van het leger, van de eko
nomische politiek, voor het wetenschap
pelijk onderzoek, van de toepassing van 
de taalwetten en vroeg dat de eerste-
minister zijn loopbaan niet zou beëindi
gen met het levensrecht van Vlaande
ren zelf aan le tasten. 

In zijn antwoord begon de eerste-mi
nister met ballast uit te gooien. Zo wat 
betreft Leuven-Frans antwoordde hij 
aan Jorissen dat dit misschien niet in 
de grondwet zou kunnen. De grendel 
op de taalwetten ging hij echter vlug 
voorbij. Hij praat te alleen over de taal
grens. Wat zijn klassieke uitvlucht is. 
Dat het Volksunieoffensief de vlaamse 
C.V.P. al onrustig maakt bewees de 

ken de taalwet, en zijn zo onbeschaamd 
zich op de letter van deze wet te beroe
pen om hun tekortkomingen tegenover 
die wet te verhullen. 

Spreker noemde al de wettelijke taai
normen, als wezenlijke en grondige 
kennis der tweede taal, boerenbedrog. 
Hij haalt het geval aan van een gene
raal met de wettelijke grondige kennis 
van het Nederlands, die niet ééns zijn 
eigen mili taire rang, zonder een fout, 
in het Nederlands kan schrijven. 

Mattheyssens betoogde dat buiten het 
faljiet van de kennis der tweede taal, e r 
een belangrijker faljiet is n l het faljiet 
van de vlaamse aanwezigheid in de 
hoogste officiersrangen. 

De politiek van de minister noemde 
hij. onaanvaardbaar waar deze in 1973 
tot een verhouding van 40 % Vlamingen 
en 60 9̂  franssprekenden wil komen, in 
een leger met 58 % vlaamse miliciens. 

Met indrukwekkende statistieken be
wees onze woordvoerder dat de bevorde-
ringspolitiek van deze regering een aan
fluiting is. 

Zijn besluit luidde, dat alleen taalka-
ders en de oprichting van een vlaamse 
divizie de enige oplossing zijn. 

« Doe het vóór de strijd tussen Vla
mingen en franstaligen in het leger 
openlijk oplaait, riep hij de minis ter 
toe, doe bet vóór uw part i j de grendel 
in de grondwet heeft ingeschreven, 
want met de grendel zal de eenheid van 
het leger springen. Het zal de schande 
van dit land blijven, dat na ruim 130 
jaar de Vlamingen nog niet gelijkbe
rechtigd zijn, in een leger, waar duizen
den het hoogste offer brachten, voor he t 
behoud van een staat die hun elemen
taire rechten miskende ». 

kommissie van de grondwetsherziening 
door te aarzelen de pariteit van de 
ministers in de grondwet in te schrij
ven. 

Bij de bespreking van de begroting 
kwam senator Van Haegendoren ander
maal het beleid van minister Theo Le-
fèvre aanvallen. Senator Van Haegen
doren geeft voortdurend blijk van een 
grote erudit ie en van een geweldige 
werkkracht . Zijn onderbrekingen bl i j 
ven niet onopgemerkt, wat nogal eens 
gebeurt bij die van sommige andere 
V.U.-senatoren die niet luid genoeg roe
pen om in het halfrond met de slechte 
akoestiek gehoord te worden. Senator 
Van Haegendoren staat eerst recht en 
debiteert dan zijn onderbreking. Vori
ge week donderdag onderbrak hij nog 
een F.D.F.-senator die over het onder
wijs interpelleerde en de naam Jul ius 
Caesar liet vallen. De V.U.-senator zei 
dat Jul ius Caesar een oorlogsmisdadiger 
was maar een geamnest ieerde! Mini
ster Vranckx en voorzitter Struye aan
hoorden dit met weinig geestdrift. 

Bij de bespreking van de begroting 
van de ontwikkelingshulp ging Hilaire 
Lahaye 's avonds laat andermaal heftig 
in de aanval tegen Kongo en voor de 
oud-kolonialen. Er was echter niemand 
van zijn P.V.V.-partijgenoten gebleven 
om zijn rede toe te juichen. De oud-
kolonialen schijnen in de P V V . alleen 
Lahaye te interesseren 

Tijdens deze begroting hoorden we 
ook de maiden-speech van de V.U.-sena
tor, oud-koloniaal Van de Weghe uit 
Oostende. In tegenstelling met de 
«f ighters» Jorissen, Ballet, Bouwens 
en Van Haegendoren behoort hij tot 
het rustige tipe. Hij kende echter de 
zaken waarover hij sprak grondig en 
replikeerde gevat op onderbrekingen. 
Het was een uitstekende maiden-speech 
van de Oostendenaar. speech die zelfs 
-yp sommige B.S.P.- en P.V.V.-banken 
toejuichingen kreeg. Niet op de C.V.P. 
banken want daar wordt de V U. nooit 
toegejuicht. 

De bespreking van deze begroting 
verliep zeer rustig behoudens de toe
spraak van senator Lahaye en een kort 
vinnig • intermezzo van de stevige 
C.V.P.-senator Bogaert uit het dorp van 
Permeke, Jabbeke, die \ers laggever 
was. En ze werd even rustig besloten 
door minister-vrijgezel Scheyven, van 
de C.V.P. en van de haute-finance, voor 
wie de «aitwikkelingshulp een hobby en. 
een hartstocht is. 
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WOLUWE 

NE EN I 
m^ mm lÊam mm m 

Uet vraagstuk van de universiteiten werd door de opeenvolgende belgische 

regeringen steeds met kunst- en vliegwerk benaderd, in de mist van geheime 

onderhandelingen onder de «belanghebbenden », namelijk de financiële machten 

en de pretenties van de verschillende universiteiten en van hen die er achter 

staan. De echte belanghebbende, de gemeenschap, werd zonder meer over het 

hoofd gezien. De « oplossingen » waren uitsluitend het rezultaat van een politieke 

koehandel, niet van wetenschappelijke en sociale berekeningen. 

Bij wet van 9 april 1965 — in zeven haasten goedgekeurd onder druk van de 

regering Lefèvre-Spaak — kreeg Antwerpen twee stukjes universiteit en Bergen 

één stukje. Het leeuwenaandeel ging naar Leuven en Brussel. Behalve Kortrijk 

mocht Leuven de licentiaten en doktoraten geneeskunde (Frans) te St Lam-

brechts-Woluwe en te Waver vestigen, Brussel kreeg Nijvel toegewezen. 

WOLUWE EN WAAROM WOLUWE 
Dit plan was destijds het voorwerp 

van een akkoord tussen de hoogleraren 
van beide geneeskundige fakulteiten te 
Leuven, waarbij de nederlandstaligen 
zich ongetwijfeld niet voldoende reken
schap hebben gegeven van de overplaat
sing van een frans ziekenhuis naar de 
rand van Brussel. De toestand te Leu-
ve- zelf zweefde hen te veel voor ogen : 
uitsluitend gebruik, sinds de splitsing 
van de nieuwe St Pieterskliniek door 
franstahgen en de ergerlijke misbrui
ken die daaruit voortvloeiden (behoef
tige fransonkundige zieken die door ne-
derlandsonkundige artsen en verple
gend personeel behandeld worden) . Dat 
het evenzo in het tweetalig gebied van 
Woluwe zal zijn ligt nochtans voor de 
hand. Ingevolge deze misbruiken wei
gerde de K O. O. Leuven om sociale en 
Vlaamse motieven het kontrakt met de 
universiteit te hernieuwen, zodat het 
principe van de overheveling van het 
Frani Akademisch Ziekenhuis reeds 
vóór de eigenlijke strijd om de overhe
veling verworven was. 

GEHEIME AKKOORDEN 

De universiteit kon te Woluwe tegen 
voorwaarden (die Leuven-Nederlands 
niet bekend zijn) gronden kopen van 
baron Fallon. Voor zoverre de wet de 
universiteit verbiedt deze gronden voor 
andere dan universitaire doeleinden te 
gebruiken, dienden de senatoren Van 
Haegendoren en Baert een wetsvoorstel 
m, ertoe strekkende aan de leuvense 
universiteit gronden te verkopen tegen 
de vigerende grondprijzen. 

Een geheim akkoord tussen Leuven-
r rans en de brusselse universiteit 
plaatste het licht op groen. Het is trou
wens een gevestigde tradit ie dat kardi-
^u ^" J ° ^ ^ ^'^^ uitstekend verstaan 
telkens het om hun «be langen» gaat. 

: ï^?" ^ich daarbij niet stoort aan de 
wet blijkt uit het feit dat de « Ecole de 
santé pubhque» werd gebouwd, waar 
geen klinisch onderwiis wordt gegeven, 
hoewel de wet dit ul+'^'-„Vkeliik voor
schrijft. 

Intussen kwam van vlaamse ziide 
verzet tegen Woluwe en werd onder 
andere op 5 november 1967 te Antwer-
ef" tesen deze schikkingen betoogd, 
ua t belette de oarlementsleden van de 
Kleurpartijen die meebetoogden niet, 
ae eis van Leuven-Frans te aanvaarden, 
vermits deze in de regeringsverklaring 
y^" "et huidige kabinet Eyskens werd 
nerhaald. Eens te meer hielden ze het 
gegeven woord niet 

SOCIALE MOTIEVEh 
Wij verzetten ons tegen de vestiging 

van een akademisch ziekenhuis en « toe-
Denoren » van Leuven-Frans te Woluwe 
omwille van zes motieven. 

Uit verzet steunt vooral op sociale be
weegredenen De vestiging te Woluwe 
ctnt voorsprong van 's lands 

nirum op de « provincie » in universi-
vTr^L"^^''^'?* Brabant is overzadigd aan 
3 ! onderwijs, terwijl de jeugd in 
nn^ • .P-ovincies onvoldoende hoger 
onderwijs kan genieten 

Brussel IS rijk voorzien van katolie-

ke en niet-katolieke klinieken. In het 
arrondissement Brussel zijn er ca. 6.000 
ziekenhuisbedden, in de vlaamse arron
dissementen 25.000 en in de waalse 
ILOOO. Derhalve zou het billijk zijn. een 
nieuw akademisch ziekenhuis niet in 
het brusselse, doch bvb. te Charleroi te 
vestigen. Een vestiging in Wallonië zou 
passen in een logische planning van het 
ziekenhuiswezen. Zal men, tegen het 
gezond verstand in, Woluwe nu toch in 
deze planning opnemen ? 

VLAAMSE MOTIEVEN 

Uit vlaamse overwegingen is ons ver
zet al even verantwoord. Het is om te 
beginnen duidelijk dat de huisvesting 
van hoogleraren, medisch personeel en 
studenten niet binnen de brusselse ag
glomeratie zal gebeuren doch daarbui
ten. De vestiging te Woluwe van ca. 
6000 studenten (30 % van de UCL) en de 
aanduiding «vermoedelijke uitbreiding» 
op een geheime plattegrond van de 
frans-leuvense planning op het grond
gebied van de — vlaamse — gemeente 
St Stevens-Woluwe doen vermoeden 
dat Leuven-Frans niet alleen de medi
sche opleiding in s tr ikte zin doch ook 
andere sekties, kandidaturen en para
medische opleidingscentra op het oog 
heeft. Dat komt neer op de verfransing 
van heel de streek in kwestie. 

Het is paradoksaal dat een regering 
die beweert de «taal twisten » te willen 
oplossen er de uitbreiding van na
streeft ! 

Indien er in het brusselse van uit
breiding van het ziekenhuiswezen spra
ke kan zijn, dan is het duidelijk dat niet 
het frans maar het nederlands zieken
huiswezen daarvoor in aanmerking 
komt, gelet op de quasi-totale afwezig
heid van een dergelijk ziekenhuiswezen 
in Brussel-Hoofdstad. 

TECHNISCHE, FINANCIËLE 
EN POLITIEKE MOTIEVEN 

Het Vlaams verzet steunt ten derde 
op technische overwegingen. Hier werd 
reeds gewezen op het hinderend lawaai 
van de op lage hoogte vliegende vlieg
tuigen van Zaventem en Meisbroek 
over de wijk Kapelleveld, waar het 
frans ziekenhuis is gevestigd. Zowel de 
regie der luchtwegen (onrechtstreeks) 
als de gemeente St Lambrechts-Woluwe 
heeft Leuven-Frans daarop at tent ge
maakt . De algemene beheerder van Leu
ven-Frans, prof. Woitrin erkende dit 
publiek. En toch volhardt men in de 
boosheid. Hoe is het mogelijk dat waal-
se en vlaamse parlementsleden van de 
regeringsmeerderheid een dergelijk 
wanbeleid aanvaarden ? Om de uitbrei
ding van de brusselse agglomeratie mo
gelijk te maken verwaarloost men de 
vlaamse en de waalse belangen, mis
kent men de zieken en de belastingbe
talers. 

Ook uit politieke overweging is de 
keuze van Woluwe verwerpelijk. De 
wet voormeld laat uitsluitend toe dat 
Leuven-Frans te Woluwe «klinisch 
onderwijs» vers t rekt (licentiaten en 
doktoraten). Om er ook de medische 
kandidaturen te vestigen is er een an
dere wettelijke regeling nodig. Op dit 
punt dreigt men te verzanden in kom-
promissen tussen Leuven-Frans en de 
brusselse universiteit, die ten gunste 
van beide «belanghebbenden» zullen 
afgesloten worden en niet in de zin van 
een redelijke planning en taakverdeling 
D P vlaamse universiteiten zullen er het 
slachtoffer van worden. Het gevaar 
voor een universitaire schooloorlog is 
aldus niet denkbeeldig. 

Het vijfde motief van verzet tegen 
Woluwe is van financiële aard De 
bouwwerken voor een eventueel akade
misch ziekenhuis worden voor 60 % ge
subsidieerd door hot rijk, dat echter 
geen toezicht heeft op de aanbestedin
gen; de rest zal vermoedelijk wel door 
schenkingen gedekt worden Daarbij 
mogen 40 % van de kosten door de uni
versiteit worden ingelast in de subsi
dies en leningen voor de universitaire 
exoansie. 

Dat wordt een dansje van enkele mil
jarden waar de Vlamingen voor meer 
dan 60 % zullen moeten afdokken, voor 
een zaak tegen hun belangen in ! 

PLAATSELIJKE MOTIEVEN 

Ten slotte zijn er de bezwaren van 
plaatselijke aard. De gevolgen van de 
onvermijdelijke vestigingen van zoveel 
franstaligen te St Lambrechts-Woluwe 
liggen voor de hand • het aantal vreem
de inwijkelingen op de as Leuven-
Woluwe zal sterk toenemen. De be
handeling van de « inboorlingen » door 
deze vreemdelingen kan men zich licht 
voorstellen. De bouwgrondoriizen zul
len nijlsnel de hoogte ingaan Dat is nu 
reeds aan de gang, ten nadel<^ van he t 
algemeen welzijn, ten profiite van 
slechts enkelen Zoals men hier met 
«ruimtel i ike ordening» te werk gaat, 
zal er een flink stuk biigevoegd worden 
aan « lelijk Vlaanderen » door ordeloos 
gebouwde villa's, waar men zich om al
gemene belangen niet hoeft te storen en 
afgezonderd leeft in welgedane hoog
hartigheid. 

Hangen de kleine eigenaars geen 
massale onteigeningen boven het hoofd? 
Het is bekend dat doorgaans de kleine 
eigenaars bij onteigening van over-
heid.swege verlies lijden. Wie wordt 
overigens graag uit eigen huis en erf 
verdreven ? 

Het is ook ijdel te verwaf'hten dat de 
plaatselijke handel baat zal vinden bij 
de aankomst van de nieuwe bewoners! 
Onze winkeliers beelden zich misschien 
in dat hun zakencijfer aanzienlijk zal 
stijgen « Dat leren de ketters maar zij 
dolen». Voor enkale kleine behoeften 
zullen de dames van de heren orofesso-
ren wel hun meid naar het dorp stu
ren, maar met « de tweede auto van het 
gezin » zullen ze hun belangrijkste aan
kopen in de hoofdstad doen. Wellicht 
zal het brussels grootkapitaal de super
markten vermenigvuldigen, met al de 
gevolgen van dien voor de kleinhandel. 

Deze nieuwe groep bewoners zal niet 
in de plaatseliike bevolking opgaan, 
door de taalbarrière zal ze het kulturele 
leven niet prikkelen, tenzii om met hun 
centen hun wil op te leggen Ook al zou 
de streek officieel eentalig blijven, dan 
nog zullen ze de overheid dwingen de 
beschikbare betrekkingen aan mensen 
van hun taal toe te vertrouwen. 

Met andere woorden : de vestiging 
van het franstalig universitair perso
neel op de as Woluwe-Leuven maakt 
van dit gebied een balkangebied : de 
« Turken » kolonizeren de arme inheem
se « Macedoniërs » Willen de autochto
ne bewoners van de streek geen « Mace
doniërs » worden, dan moeten ook zij 
samen met gans Vlaanderen zeggen ; 
Woluwe, neen ! 

M Van Haegendoren, 
Senator. 

Baron Donald Fallon, burgemeester van Woluwe, legt «het» eens allemaal uit aan de koning. 
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NOTENKRAKERSBALLET 
Wat voor indruk prezident Nixon moet hebben van zijn europese bondgenoten 

en dan vooral van Frankrijk en Engeland nu hij zijn eerste bezoek aan Europa 
brengt kan men licht bevroeden. De diplomatieke bom tussen Parijs en Londen 
weerklonk in West-Europa en ook daarbuiten zeer luid en zal ongetwijfeld 
scherven gemaakt hebben, die we nu nog niet kunnen tellen en waarvan de 
grootte ook nog niet duidelijk is. Het is in elk geval een staaltje van diploma
tiek pokerspel, dat kan tellen, des te meer daar het de jongste jaren niet meer 
tot de diplomatieke geplogenheden behoorde op die manier te werk te gaan. 
Een tweede bedenking is deze : dat de geheime diplomatie (zo het al de bedoe
ling was aan geheime diplomatie te doen) in onderhavig geval een averechts 
effekt zou kunnen hebben. 

Van de andere kant zal de diplomatieke rel die heel het westeuropees huis
houden in rep en roer zet misschien toch heilzame gevolgen hebben : het is nu 
toch duidelijk gebleken dat het zo niet verder gaat in de EEG en ook niet tussen 
de EEG en Engeland en in derde instantie dat ook de verhouding West-Europa-
Amerika een herziening broodnodig heeft. Voor zover dit alles nog moest bewe
zen worden. 

Juist dit laatste, de amerikaans-euro-
pese verhoudingen herzien, blijkt de be
doeling van prezident Nixon te zijn bij 
zijn eerste ambtelijke reis naar het bui
tenland. De klacht dat Amerika zijn 
westeuropese bondgenoten als halve va
zallen beschouwde en aan West-Europa 
steeds minder belang hechtte ten voor
dele van Azië, het amerikaans subkonti-
nent en de derde wereld, is al heel oud. 
De verwijdering tussen Amerika en 
Frankrijk wortelt in dit verwijt, omdat 
de Gaulle met zijn sterk eigenbesef en 
als gevolg van de overschatting van 
F- '<rijks gewicht (wat in West-Euro
pa t nog toe wel heeft gerendeerd) op 
een hervorming van de NATO aan
drong, meer bepaald op medezeggen
schap in het algemeen beleid en vooral 
ook op militair vlak, kern- en raketwa-
pens inbegrepen Nixon, die tijdens zijn 
kieskampanje niet door duidelijkheid 
heeft uitgeblonken, liet dan toch blijken 
dat hij er ter zake andere opvattingen 
op nahoudt dan Johnson en in ieder ge
val bereid bleek de kwestie te onder
zoeken m de zin van de Gaulle's bezwa
ren. Zekerheid daarover hebben we na
tuurlijk niet. 

Het is intussen lang niet duidelijk hoe 
het nu eigenlijk met betrekking tot de 
frans-britse rel in mekaar steekt. Zowel 
Londen als Parijs beschuldigen mekaar 
van bedrog, gebrek aan fair-play, ver
draaiing van woorden, indiskretie. Het 
ziet er wel sterk naar uit dat Londen 
vlak voor Nixons aankomst Parijs een 
loer heeft willen draaien. Behalve de 

eigenlijke EEG-krizis speelt ook nog iets 
anders een belangrijke rol : in hoever 
wenste Nixon de « special partnership » 
met betrekking tot Engeland te wijzi
gen in een «special partnership» tot 
West-Europa, waartoe weliswaar ook 
Engeland moet behoren doch waarin 
volgens de Gaulle Frankrijk de leiden
de rol zou moeten spelen. Deze leidende 
rol is ten slotte de kern van heel de 
zaak. De vijf overige EEG-landen wil
len echter van een eventueel opdoeken 
van de EEG en de vervanging ervan 
door een lossere vrijhandelszone met 
Engeland en zijn gevolg niet weten. Een 
oude wijsheid zegt dat er geen rook is 
zonder vuur en men kan moeilijk aan
nemen dat ambassadeur Soames zijn 
gesprek met de Gaulle zo misverstaan 
zou hebben dat hij er een verkeerd ver
slag van maakt. 

De vijf EEG-partners, die geen nieu
we scherven willen maken, reageerden 
voorzichtig, maar er is nu toch een wan
trouwen tegenover Frankrijk ontstaan, 
dat niet zo licht zal weg te werken zijn 
ook al komt men met de traditionele 
britse schijnheiligheid aandraven. Wie 
de geschiedenis kent hoeft zich over dit 
alles niet te verwonderen, het is uitein
delijk een strijd om de macht, om de 
leiding in West-Europa met West-Euro
pa's twee overgebleven « grootmogend-
heden» als antagonisten, die het veel 
minder om europese perspektieven dan 
om machtspolitieke invloeden te doen is 
in een verruimd kader. 

Zoals we inleidend al schreven zal 

Eyskens : « Nixon heeft naar ons geluisterd... » 

deze rel misschien toch pozitiever ge
volgen hebben dan onmiddellijk na het 
neerkletteren van de scherven werd 
gevreesd. Zelfs zo Parijs al plannen 
koesterde om het op een koopje met 
Engeland te gooien, de kleine partners 
er halvelings uit te gooien en een door 
een nieuwe « entente cordiale » beheerst 
direktorium als instrument in West-
Europa en in de NATO te gebruiken, 
deze mogelijkheid is zeer onwaarschijn
lijk geworden. Zal er nu nog getalmd 
worden met een onderzoek van de onge
twijfeld niet alleen door Frankrijk ge
opperde bezwaren tegen een spoedige 
intrede van Engeland in de EEG ? Zal 
men in staat zijn, deze intrede even
tueel in fazen te doen verlopen, indien 
men er zou toe komen Parijs tot proce
duretoegevingen te dwingen ? De Bene-
luxlanden spelen daarin een onderge
schikte rol ook al heeft Engeland in 
een van hen, namelijk in Nederland, 
een stevige business-voet in huis, die 
trouwens de hevige anglofilie van onze 
Noorderburen verklaart. Frankrijk 
heeft al vroeger eens moeten toegeven 
met betrekking tot de landbouwpolitiek 
en heeft niet zolang de politiek van de 
ledige stoel kunnen volhouden. Ware 
het te vermetel te veronderstellen dat 
de franse monetaire moeilijkheden en 
de daarop gevolgde westeuropese finan
ciële hulpverlening helemaal van geen 
tel zouden zijn in de verdere evolutie ? 

Een eventuele versoepeling van de ame-
rikaanse vizie in NATO-verband kan 
ook van aard zijn om Frankrijk milder 
te stemmen. Het is daarom wel goed dat 
juist op het ogenblik dat Nixon in West-
Europa rondreist alle gegevens van het 
vraagstuk open en bloot op tafel liggen. 

Dat heeft weliswaar onaangename kan
ten, die de savoir-vivre kwetsen, maar 
dat heeft het voordeel dat men niet zo 
gemakkelijk kan doen alsof er helemaal 
geen probleem zou zijn. Wie er feitelijk 
oorzaak van de rel is. is bijzaak, ook 
omdat uiteindelijk noch Frankrijk noch 
Engeland er baat bij hebben. Het zal 
misschien nu duidelijk kunnen gemaakt 
worden dat de tijd van de amerikaanse 
troetelkinderen voorbij is, dat dat kind 
noch Parijs noch Londen heet, en dat er 
in plaats van een troetelkind een west
europese partner moet komen. Een ech
te berlijnse krisis zou dit besef wel 
vlugger doen ontstaan te Parijs en te 
Londen... 

DEZE WEEK 

IN DE W E R E L D 

Vietkong-offensief in Zuid-Vietnatn Vice-
prezident Ky van Zuid-Vietnam dreigt met 
vergelding. 

De vijf EEG-landen reageren gematigd op 
de frans-britse diplomatieke twist en po
gen olie op de golven te gieten. 

Prezident Nixon bezoekt de voornaamste 
^vetseuropese hoofdsteden. Hij legt er de 
nadruk op dat Amerika voortaan meer de 
west-europese partners wil raadplegen, be
tuigt zijn vertrouwen in de NATO en on
derstreept dat er van speciale bondgenoot
schappen geen sprake kan zijn. 

Prezident Ajoeb Khan van Pakistan zal 
zich niet herkiesbaar stellen als gevolg van 
tegen hem gerichte betogingen en van een 
golf van geweld. 

Bomaanslagen in Israël en israëlische 
luchtraids op Syrië en Jordanië. Egypte 
kondigt de staat van paraatheid af. 

West-Duitsland verlangt pasjesakkoord in 
Berlijn op lange termijn in ruil voor even
tueel afzien van verkiezing van de west-
duitse prezident in West-Berlijn, na een 
beperkter aanbod vanwege de Sovjet-Unie 
ein Oost-Duitsland. 

Noordierse verkiezingen bezorgen premier 
O'Neill geen steviger pozitie. 

Premier Esjkol van Israël overleden, vol
gens de israëlische regering als gevolg van 
een hartaderbreuk, volgens El Fattah als 
gevolg van zijn verwondingen, opgelopen 
tijdens de beschieting van zijn woning 
door Palestijnse verzetslieden. 

Nauwelijks iets meer dan tien jaar 
geleden, m de tweede helft van 1958 
werd niet alleen de monarchie maar 
al evenzeer het bestaan van de staat 
Jordanië zelf, gered door de militaire 
hulp van het Westen. Ook het bestaan 
van Libanon was toen bedreigd : daar 
voerden de Amerikanen, konkreet de 
zesde vloot, grote troepenlandingen 
uit, onrechtstreeks was dit ook een 
bescherming voor Jordanië. In dit 
land waren het de Britten die een min
der belangrijke maar toch stevige 
militaire macht langs een luchtbrug 
lieten aanrukken. 

Nog niet eens volle twee jaar na de 
nederlaag in 1956 was de macht en de 
invloed van Egypte al terug groot ge
noeg geworden om het zelfstandig be
staan van andere arabische staten te 
bedreigen. Niet door eigen militair 
optreden, maar door het politieke spel 
met revolutie en staatsgreep. In Irak 
lukte een eerste staatsgreep tegen de 
monarchie die nauwe familiebanden 
had met de Jordaanse koning. De eer
ste, maar niet de laatste. De laatste 
komt misschien nooit! In Jordanië 
dreigde niet uitsluitend, maar dan toch 
het duidelijkst een volksrevolutie van 
de toen al zeer talrijke palestijnse 
vluchtelingen. 

ONMOGELIJK LAND ? 

JORDANIË 
Sinds het uiteenvallen van de Vere

nigde Arabische Republiek in 1961, 
vooral echter door de uitzichtloze ont
wikkeling in Yemen na de door Nasser 
bewerkte staatsgreep tegen de monar
chie op 26 september 1962, werden de 
innerlijke spanningen in Jordanië door 
Egypte iets minder aangewakkerd. Er 
kwam een uiterlijke, een politieke, 
een diplomatieke verzoening tussen 
Nasser en Hoessein. Er kwam in Jor
danië een gunstiger en rustiger ont
wikkeling. 

En toch bleef dit koninkrijk van de 
Hasjimieten nog steeds een bijna on
mogelijk land. Omdat het op een vrij
wel onmogelijke manier was gegroeid 
en in vrijwel onmogelijke omstandig
heden leven moet. 

Het ontstaan van Jordanië is onont
warbaar verbonden met het ingewik
kelde en verwarrende spel dat Groot-
Brittanië al tijdens de eerste wereld
oorlog met de Arabieren speelde om 
het turkse rijk in de rug aan te val
len. In die tijd viel ook de verklaring 
over het « Joodse Tehuis ». In de jaren 
na die wereldoorlog, met een al even 
verwarrende geschiedenis, ontstond 
dan Transjordanië want de westelijke 
oever van de Jordaan was de grens 
van het britse mandaatgebied. Maar 
iets dergelijks bleef, zonder de uiter
lijke vorm ook Transjordanië zelf! 
Tijdens de tweede wereldoorlog sloeg 
immers vooral het Jordaanse Arabi
sche Legioen de pro-duitse opstand in 
Irak neer ! 

Datzelfde Arabische Legioen, onder 
britse leiding, veroverde in 1948 ook 
een niet zeer uitgestrekt maar uiterst 
belangrijk gebied westelijk van de 
Jordaan. In december van dat jaar liet 
Abdoellah zich tot koning over geheel 
Palestina uitroepen. De officiële naam 
van het land werd nu Jordanië. Men 
moet in een atlas de grenzen van dit 
land bekijken! Zelfs al werden zij 
bijna uitsluitend op woestijngrond ge
tekend, toch blijft het een haast onmo
gelijke vorm ! En bovendien wonen in 
het heel klein gedeelte van het grond
gebied, ten westen van de Jordaan, zo 
maar even twee keer zoveel Jorda-
niërs als in het woestijngebied. Een 
woestijngebied dat bijna onbewoond 
is, en ook onbewoonbaar is, maar waar 
de trouwe Bedoeïenen wonen die Jor
danië en Hoessein tot nog toe hebben 
recht gehouden. De geringe rijkdom 
en mogelijkheden van dit land lagen 
in het gebied dat nu door Israël bezet 
werd. Weer zijn echter, zoals na 1948 
vele tienduizenden verder het land in 
gevlucht. Zij leven in tenten op het 
woestijnzand, tussen een genadeloze 
hemel en een onvruchtbare grond. 
Maar hun opgekropte haat en hope
loosheid schijnt zich nu, anders dan 
gedurende de voorbije twintig jaar, 
rechtstreeks tegen Israël te keren. 
Hoessein houdt zijn onmogelijk land 
in stand ondanks de israëlische over
macht en ondanks de macht van de 
Palestijnse verzetsgroepen in eigen 
land, die hij niet uitschakelen kan! 

Jordanië, dit onmogelijke land, ont
stond en bleef bestaan door de wester
se diplomatie, maar evenzeer en nog 
méér door de taaiheid der Bedoeïenen. 
Hoessein is een Bedoeïen gebleven! 



WIJ n 
BRUSSEL EERST 

Misschien hebben de F D F.-
er voldoende buitenlandse be
langstelling om de aankomst 
van Nixon te Brussel-op te mer
ken, misschien jubileren ze 
zelfs al : eerst komt Nixon naar 
Brussel en helemaal op het ein
de gaat hij dan in Parijs ver
slag uitbrengen bij de Gaulle. 
Het valt echter op dat Brussel 
niet vermeld wordt in het lijst
je van de hoofdsteden die de 
prezident bezoekt Eigenlijk 
schijnt hij Brussel niet alleen 
niet eerst, maar zelfs helemaal 
niPt te bezoeken : hii bezoekt 
het hoofdkwartier van de Navo 
en de Gemeenschappelijke 
Markt, en ontsnapt zo aan de 
keuze van een of andere hoofd
stad als de eerst bezochte bond
genoot 

HET BOEK 
Het is sinds 1963 geleden dat 

een amerikaanse prezident Eu
ropa heeft bezocht. Hoe belang
rijk dergelijke bezoeken zijn, 
kan men aflezen uit herinne
ringen : Kennedy deed al het 
mogelijke om de oude de Gaul
le te charmeren; de Gaulle was 
een zeer hoffelijke gastheer. 
Drie jaar later konden de ame
rikaanse str i jdkrachten het 
Iranse grondgebied verlaten. 

Ogenschijnlijk is er van de diplomatieke bom tussen Parijs en Londen niets te merken op de 
algemene W.E.V.-vergadering te Parijs, maar de westduitse afgevaardigde Lenze zit hier toch als 

het ware tussen twee vuren : links Sir Jebb (Engeland) en rechts Legaret (Frankrijk). 

De houding van de Gaulle te
genover de Verenigde Staten 

was helemaal niet veranderd. 
Nu Nixon Europa bezoekt, 

YASSER ARAFAT 
€ Onze weg is de weg van dood en offer 

om ons eigen land tetug te veioveren. Als 
wi] ei met in lukken, dan zullen oiize kin
deren het doen en als zij er met m slagen, 
dan znillen hun kinderen lukken ». DU zei 
Mohammed Yasser Aiafat enkele maanden 
geleden met zachte slem aan eeiv joeinalt&t 
uit hei Westen. Ai af al is niet bekend ah een 
machtig redenaar, hij schijnt geen gewelde
naar xfan het wooid te zijn. Deze x>oor een 
Arabier uitTSonderlijke houding geejt des Ie 
meei hackt aan zijn stil maai intens afge
legde veiklanng. Hierin ligt wellicht een 
veel gioteie bedieiging voor het bestaan 
van de slaat Isiaél dan in alle nog zo op-
zienbaiende, nog zo geivelddadige aansla
gen. 

De haat die tussen de twee Semitische 
bioedcivolkeien gegroeid is woidt elke dag 
giotei en gevaailijker. De meest recht
streeks getioffen Arabieren, de Palestijnen, 
hebben voor het eerst weikelijk hun eigen 
lot m eigen hand genomen, hoe westers en 
niet-islaimlisch dit beeld ook moge zijn. 
Tol aan da ooi log in 1967 werden deze Pa
lestijnen vooial, zelfs bijna uitsluitend, ver-
tegenwooidigd door woordgeweldenaars die 
bovendien volledig in de greep zaten van 
de aiabische pohtiekers. 

El Fatah, die voor 1964 nog nooit een 
aklie luid gevoeld, werd de UeikUe macht. 
Een macht die, mede door de veionderde 
omstandiglieden, een echte bedieiging werd 
vooi Isiaél. Van El Fatah li Mohammed 
i asser Arafat waaisiJtijnlijk de echte leider, 
maar m elk geval de buitengewone gezant 
in de aiabische stalen, de voornaamste ver
zamelaar van geldmiddelen en de bevel
hebber m Jordanië. En daar is zijn macht 
zo gioot dat zelfs honiv" Fhirssmi dir er
kennen moet 1 

Volgens een lUim veispreid veiliaal ni hel 
Midden-Oosten zou Aiafai afstammen van 
een adellijke paleslijnse familie, die zowat 
honderdvijftig jaar geleden haai grote rijk
dom veiloor. Arafat's vader zou zijn leven 
lang voor egyptisclte rechtbanken, zowel on
der Faroek als onder Nas'.er getracht heb
ben het familiaal bezit in Kano terug ie 
krijgen. Arafat wist ah het ware al van bi] 
iijn geboorte wat het betekent ergens hut-
'engezet te worden : zelf werd hij m Jeru
zalem geboren, dichtbij de Klaagmuur 
Daar waar de Iiiaëlis met bulldozers alles 
hebben opgeruimd, ook de zo nondzake-
>jke woonhuizen 

Heel jong nog, ah tiener, ruim Ai af at 
'teel aan de eerste oorlog in 1948. Hij ken

de zo ook persoonlijk de eeisle nedeilaag. 
Daarna kon hij te Kano aan de univeisileit 
voor burgeilijk ingenieur studeren. Tege
lijk weid hl) vooiziltei van het « Palestijnse 
Studenten Verbond >. Nadat hij zijn diplo
ma had behaald weikle hij tn Koeiveit, de 
tijkste van de aiabische staten. Dat het hem 
mogelijk was daar een zeer tuelstellend be-
stacin op te bouwen, moet geen ogenblik 
worden betwijfeld ! Maar hij gaf ook nog 
een nationahstiscli lijdschrift uit, en m 
1955 kwam hij opnieuw naar Kaïro om er 
de officierenschool te volgen en zich te spe-
cializeren in spi ingslojfen. Toen de tweede 
aiabische nedeilaag kivam, m 1956, was hij 
juist luitenant gewoiden. 

Deze tweede nederlaag vei sterkte de over
tuiging van Aiafat dat de Aiabieren er 
nooit zouden in slagen de Isiaëlis met kon-
venlwnele wapens te oveiwinnen. Sinds 
1950 al had hij « cellen » georganizeei d en 
de guerriUu-lakiiek van de Algerijnen be
studeerd. In die tijd ondei steunde Nasser 
zeer rechtstreeks « verzetsgroepen > waar
over hij zo ook macht had; Ai af at stichtte 
El Fatah echter als een uitsluitend pales
lijnse beiuegmg, buiten het bereik van de 
politieker en staatsman Nasser. De Palestijn 
Arafat wilde de paleslijnse El Fatah als de 
steike inkarnatie xmn de palestijnse natio
nale wil en van de onverzoenlijke haat. 
baat. 

Pas echlci sinds de ooi log van 1967 en 
de bezetting van grote arabische gebieden 
zijn de gunstige voorwaarden voor de « ver
zetsdaden •», V001 de « teneur », voor de 
^baiidietenstrekrn » van Arafat vervuld ; 
hoe gioiei de nederlaag, hoe meer de Ara 
bieren zich bij hem zullen aansluiten, ah 
livpelozen die mets meer kunnen verhe
zen. Israël kan moigen misschien Amman 
tof Damaskus of Benoei of zelfs Kaïro be
zetten : de arabische mensenzee waai in zij 
zwemmen moeten, kunnen de IsiaÉlis niet 
leegdrinken! En de haat van Arafat kan 
die zee tot een brandende zee maken. Eens 
hebben de kruisvaarders ongeveer de pon
tics van de Israelis ingenomen : honderd-
tu'intig jaar hebben zij stand gehouden. 
Hun legendarische tegensfandei was Sala-
dijn. Die naam draagt in het Midden Oos
ten ook Arafat ' Honderden jaren geleden 
bij de kruistochten, werd een enige kans tot 
ontmoeting en verzoening gemist: het kzcani 
immeis nooit tot een verzoening Zal de 
wederzijds haai die verzoening ook nu 
onmogelijk maken ? 

N. 

geraakte het bekend dat deze 
reis grondig werd voorbereid. 
Het ministerie van buitenland
se zaken en de staf van -de na
tionale veiligheidsraad hebben 
een boek (zwart ingebonden 
voor wie het weten wil) van 
300 blz. gereed gemaakt Daarin 
staat alles wat -de prezident we
ten en doen moet tijdens zijn 
tocht Nixon schijnt « het boek » 
goed ingestudeerd te hebben. 
Wij zullen het geen scenario 
voor een marionet tenteater noe
men, maar toch lijkt het er wel 
op. 

ZELFS ZIJ 
Een paar zeer kapitaalkrach

tige internationale weekbladen 
beschikken over een u i t g ^ r e i -
de en kundige staf medewer
kers en over een goed archief 
Maar zelfs zij kunnen al eens 
de bal misslaan : zo is « Time » 
van mening dat het enige doel 
van het Vatikaan bij het be
zoek van Nixon zal zijn, het 
herstellen van de diplomatieke 

betrekkingen tussen het Vati
kaan en de Verenigde Staten. 
Kan zijn, maar dan zou men in 
het Vatikaan ook vergeten zijn 
da' er nooit diplomatieke be
t rekkingen waren. Er was al
leen tijdens de jongste wereld
oorlog een persoonlijke ver te
genwoordiger van Roosevelt, op 
een belangrijke luisterpost. 

OPTOCHTEN 
Op 18 januari trokken doop 

de straten van Berlijn twee op
tochten van linkse studenten, 
van de buiten-parlementaire 
oppozitie. Twee optochten die 
tégen elkaar waren gericht 

De eerste optocht, georgani-
zeerd door de SED (socialisti
sche eenheidspartij Duitsland, 
van Ulbricht), was gericht t e 
gen Griekenland. Het werd een 
vreedzame betoging. De tweede 
optocht, ingericht door de SDS, 
— de studentengroep die al zo
veel van zich deed spreken — 
v^as gericht tegen de linksen 
die niet links genoeg waren. 
Dat zij dat niet waren, werd 
hen bovendien duidelijk ge
maakt door het werpen van ste
nen. Met de rode vlag op kop 
en met de Internationale op de 
lippen trokken de linksen tegen 
elkaar op. Dat is trouwens een 
oude gewoonte van die lui. 

EiHDE RODE KRUIS? 
De jongste Kennedy, Edward, 

heeft zo pas een nieuw imtia-
tief genomen : hij wenst he t 
einde van het internationale 
Rode Kruis omdat het in Zwit
serland is gevestigd en door 
Zwitserse burgers wordt geleid. 
Dit zou onvoldoende internatio
naal zijn Kennedy wenst dat 
da UNO de leiding zou overne
men : dan krijgen een aantal 
afrikaanse en aziatische staten 
inspraak en (wat niet gezegd 
wordt) gelegenheid om een 
aantal diplomaten een interes
sante benoeming te bezorgen. 
Dat daardoor het Rode Kruis 
volledig overgeleverd wordt 
aan de internationale machts
strijd en misschien wel voor 
100 7t verlamd wordt, bekom
mert de heer senator Kennedy 
natuurlijk niet Zijn voorstel 
past namelijk in zijn eigen po
litieke plannen. En d a t moet 
toch wel genoeg zi jn! 

Vijftig biafraanse oor'ïogmvaUeden werden door het Rode 
Kruis naar West-Europa gevlogen. Het klassieke tafereel van 
hun aankomst, hier op het vliegveld van Zurich, dat vorige week 
ook al tn de aktualiteit kwam door de aanslag op een El AU 

vliegtuig. 



laanderen e e n s 
TOEN WIJ NOG OP DE SCHOOL

BANKEN ZATEN — DAT IS AL EEN 

TIJDJE GELEDEN — WERD IN HET 

PROGRAMMA, DAT GRENZEN EN 

GEBIEDEN VAN ONZE OPVOEDING 

EN TE VERWERVEN KENNIS VAST

LEGDE, OOK EEN PLAATSJE VOOR

ZIEN VOOR ONZE KULTURELE 

OPVOEDING. EN IN HET KADER 

VAN DEZE KULTURELE OPVOE

DING ONDERNAMEN WIJ EEN JAAR 

LANG BIJNA ELKE WEEK EEN WAN

DELTOCHT DOOR DE ANTWERPSE 

STRATEN, NAAR EEN OF ANDER 

MUZEUM OF BEZIENSWAARDIG

HEID : VANAF HET BEGIJNHOF IN 

DE RODESTRAAT TOT HET «GROOT» 

MUZEUM, DAT WIJ ZELFS TOT 

DRIEMAAL TOE MET ONS BEZOEK 

VEREERDEN. VAN DIE MENIGVUL

DIGE UITSTAPPEN IS — BENEVENS 

EEN TOEVALLIGE ONTMOETING 

MET EEN KLAS RETORIKA-MEIS-

J E S IN EENZELFDE MUZEUM — 

MIJ EEN HERINNERING HET 

STERKSTE BIJGEBLEVEN : DE IN

DRUK DIE HET — TOEN NOG KLEI

NE — MUZEUM VAN VLAAMSE LET-

- i . TERKUNDE OP MIJ MAAKTE. HET 

''' "KAN 'ZIJN DAT WIJ TOEN EEN 

BEETJE STERKER TRADITIE-BE

WUST WAREN, EERBIEDIGER TE

GENOVER DE «OUDEREN», HOE

WEL DE LATERE REVOLUTIONAIRE 

LOOPBAAN VAN MENIG STUDIE

MAKKER OP EEN ALLESZINS NIET 

TE ONDERSCHATTEN NON-KON-

FORMISME WEES.. . TOCH HERIN

NER IK MIJ NOG HET GEVOEL VAN 

EERBIEDIGE SCHROOM DAT MIJ 

BEVING VOOR DE MANUSKRIPTEN 

VAN CONSCIENCE. VOOR DE KLEI

NE, DICHTBESCHREVEN VELLEN 

MET HET GESCHRIFT VAN VAN DE 

WOESTIJNE.. . 

SEDERT DIE EERSTE ONTDEK

KING VAN HET «MUZEUM VAN 

VLAAMSE LETTERKUNDE» IS ER 

VEEL GEBEURD. DE VERZAMELING, 

ZOWEL DIE VAN ARCHIEF ALS 
MUZEUM, IS OP VERHEUGENDE 

WIJZE AANGEGROEID. OOK HET 

OUDE GEBOUW AAN DE MINDER-

BROEDERSRUI WERD VERLATEN 

EN HET HUIDIGE ARCHIEF EN MU-

ZEUM IS GEVESTIGD IN DE MIN

DERBROEDERSSTRAAT, IN EEN 

STADSGEDEELTE WAAR IN BIJNA 

ELKE STRAAT EEN OF ANDER CEN

TRUM VAN KULTUURLEVEN GE

VESTIGD IS : STEDELIJKE BIBLIO-

TEEK, AKADEMIE, HOGER INSTI

TUUT VOOR BEELDENDE KUNST, 

ROCKOXHUIS, DE ST IGNATIUSFA-

KULTEITEN, HET STEDELIJK AR

CHIEF.. . 

GESCHIEDENIS 
Het Muzeum van Vlaamse Letterkunde 

werd opgericht in 1933 Schepen Willem 
Eekeleers hakte de knoop door bij de offi
ciële opening op 5 november van dat jaar. 
Lode Baekelmans, stadsbibliotekans, kreeg 
de nieuwe mnchting onder zijn bevoegd
heid en in 1937 werd Ger Schmook be
noemd tot direkteur van het Muzeum. De 
idee om een dergelijk muzeum op te rich
ten was reeds voordien bij menigeen aan
wezig geweest, alvorens ze vaste vorm kreeg. 

Conscience, die zijn literaiie nalatenschap 
wilde behouden zien, liet deze wens in zijn 
tesiament opnemen : zijn familie veikoiht 
in 1899 deze nalatenschap aan de stad Ant-
weipen \oor 16 000 fr 

In 1912 werd in het huis De Beukelaer 
aan de Mindcibroedersrui een tentoonstel
ling ingericht bij gelegenheid van de hon-
deidste verjaiing van Conscience's gcboor. 
tedag. Emmanuel de Bom, die toen stads-
bibliotekaris was, sprak de hoop uit dat eens 
een bestendig Conscience muzeum, een blij
vende hulde zou zijn aan Conscience, en 
een simbool van de vlaamse wedergeboorte 
die hij inluidde. 

Maar niet alleen de Bom dacht aan een 
blijvend muzeum, waarin de vlaamse kuliu-
rele en literaire wedergeboorte vanaf liet 
ontstaan der vlaamse beweging een besten, 
dige en gedokumenteerde illustratie zou 
vinden. Adelfons Henderickx, Pol de Mont, 
Willem de Vreese, Isidoor Teirlinck, Stijn 
Streuvels, Eugeen de Bock, Maurits Sabbe ; 
zij allen waren gewonnen voor het idee om 
op een of andere wijze dit blijvend monu
ment onzer wedergeboorte — maar tegelijk 
een steeds aangroeiende schatkamer van ons 
kultureel leven — in de Scheldestad op te 
richten. 

De idee van het literaii muzeum en het 
literair archief is ontstaan op een ogenblik 
dat men aan de verbinding tussen auteur 
en werk belang ging hechten, op een ogen
blik dat de idee van het < Lebenswerk » 
ontstond : in de vorige eeuw. Menigmaal 
waren het vrienden, familieleden of geestes-
genoten die al wat de geliefde auteur aan
belangde of aan hem heiinnerde — van 
biiexeii en manuskripten tot meubels en 
gebruiks\ oorwcrpen — bijeenbrachten. Dit 
gebeurde niet alleen voor overleden, maar 
vaak ook voor nog levende auteurs : naast 
een Rilke-archief, een Nietzsche-archief, een 
Holdeilin-archief; naast de vele < Gesell-
schaften » (Raabe-, Hebbel-, Weinheber-
Gesellschaft) die het werk en de nalaten
schap der auteurs onder hun hoede namen; 
en naast menig muzeum gewijd aan één en. 
kei auteur (bv. het Klaus-Groth-muzeum te 

Heide het Srhiller-muzeum te Marburg)' 
zijn ei de archieven dei nog lebenden, zo
als het Ernst j unger-archief in Hambuig. 

Hoe uitgebieid, hoe nuttig en zelfs nood
zakelijk al deze verzamelingen en archie
ven ook /ijn : zij staan, door hun indivi
duele bepeiking, op zichzelf en buiten een 
algemeen kader, dat de liguur in kwestie 
iri hel algemene, nationale kultuurleven in-
tegieeu en er zi)n plaats aanduidt. Daarom 
is het vlaamse initiatief tot de oprichting 
van een algemeen liteiair en kultureel mu
zeum, en de uitwerking ervan in het voor-
ooilogse Muzeum van Vlaamse Letterkunde 
en in het naooilogse Ai chief en Muzeum 
van Vlaams Kultuurleven, een \ooibeeld, 
uniek op het ogenblik van zijn ontstaan. 

HET MUZEUM 
VAN DE VLAAMSE LEÏÏERKUNDE 

Wij vermeldden reeds hoe de stad Ant
werpen de literaire nalatenschap van Hen
drik Conscience aankocht Door bemidde
ling van Jozef Muls kon in 1922 de stad 
Antweipen het literair archief van Hugo 
Verriest verwerven. Van Cauwelaert, die 
toen burgemeester was, veiklaarde in een 
interview in 1923 dat de tijd rijp was vobr 
een < algemeen » muzeum. Het zou echter 
nog tien jaar duren vooraleer het Mu/eum 
er zou komen. Bazis van de verzameling 
was, zoals leeds gezegd, het Conscience-ar-
chief, met als nr 1 in de katalogus hel ma-
nuskript van < De Leeuw van Vlaandeien ». 

Over die periode — de « heroïsche » tijd 
— toen het muzeum nog gevestigd was m 
het huis aan de Minderbroedersrui, heeft 
Ger Schmook in een brochure en ook in 
verscheidene opstellen (o.m. in dat over 
Zielens) interessante dingen gezegd. Zie
lens, die redakteur van « Volksgazet » was, 
vond in 1940 in het Muzeum een onder
komen als bediende. Hij werd er koUega 
van Willem Gijsels, de gewezen aktivist, 
dichter van de teksten van Veiemans' 
« Vlaanderen », « De Nooidzee bruist > 
en zovele andeie. 

onz^ 
Op 16 december 1944 werd het muzeum 

dooi een VI getroffen. Aan de koUektiei 
zelf was er weinig schade. Het gebouw 
bleek echter onbruikbaar geworden om no? 
verder als muzeum te kunnen dienst doen 
Het werd daarom voor het publiek geslo. 
ten en alleen de archief-aktiviteit bleef In 
1945 weid ook de naam der instelling ver. 
andeid. De nieuwe benaming luidde nu 
« Archief en Muzeum voor Vlaams Rul. 
tuurleven ». De reeds voor de oorlog vast
gestelde te enge behuizing en dé beschadj. 
ging die het gebouw opgelopen had, deden 
diiektie en stadsbestuur aan verhuizen den. 
ken. In 1947 kocht de stad een oud notans. 
huis in de Mindei broedersstraat, een aj. 
straat van de Minderbroedersrui Het oude 
pand paalde aan de rechterzijde aan het 
nieuw verworven eigendom, zodat eventueel 
beide gebouwen zouden kunnen gebruikt 
wolden Het mu/eum bleef al die tijd 
sloten, zeer tot ongenoegen van diegenen 
welke hun giften verdwijnen zagen achter 
de geteisterde muien, en tot ongenoegeii 
ook van hen die wisten — uit de vooroor 
logse periode — welk muzeummateriaal ei 
aanwe/ig was en ongebruikt bleef. Zowel de 
pers als de kultuurverenigingen, de Akade 
mie voor Taal- en Letterkunde en de Zuid 
Nederlandse Maatschappij vooi^-Taal- en 
Letterkunde protesteerden tegen deze toe
stand. 

Op 8 juni 1953 weid eindelijk het werk 
begonnen aan het nieuwe gebouw in de 
Minderbroedersstraat. Het zou in 1959 vol
tooid zijn en zijn dubbele funktie van ar
chief en muzeum kunnen vervullen. 

ARCHIEF EN MUZEUM 
VOOR VUAMS KULTUURLEVEN 

Alvorens de lezer even rond te leiden i» 
dit nieuwe gebouw, willen wij even stilstaan 
bij de verschillende aspekten van de vena-
melingen die zich in archief en muzeum be
vinden. 

Wijzen wij er vooreerst op, dat het ei
genlijke muzeum : de tentoongestelde hand-

De Hendrik Consciencezaal met geschilderde portretten en een buste van de man die ons volk leerde lezen. 
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schiifion, schilderijen, beelden, gebruiks-
vooiweipen, meubels, tijdschiiken enz. 
slechts het < uithangboid » zijn, waarachter 
zich een veelvoud aan dokumenten aller
hande veibeigt. De kollekties zi)n ingedeeld 
in manuskripten, brie\en en dokumentatie, 
welk woord wij dan in de bieedsl-moge-
lijke zin moeten verstaan vanaf peisknip-
sels tot menu's, \an ex-libns tot gebruiks-
vooiTverpen. 

Deze dokumentatie is opgcboigeu ni twee 
kelder\erdiepingen, waar de bezoeker geen 
toegang heeft. In de eerste kelder bevinden 
zich de compactus-bergkasten en de biblio-
teek. Deze bergkasten, geheel in metaal, 
worden elektrisch aangedreven en hebben 
het voordeel dat zij, naast een veilige op
berging, ook een giote besparing aan ruim
te verschaffen. In de tweede kelder worden 
de beeldhouwwerken, schilderijen en affi
ches bewaard. Een luchtkoeling-sisteem 
houdt beide keldeis winter en zomer op de 
gewenste temperatuur, zodat de inhoud 
geen schade kan oplopen dooi vochtigheid 
of warmte. 

Een ponsmachine tekent de hele verza
meling en de aanwinsten op fiches op, waar
bij telkens de beschikbare dokumentatie 
wordt vermeld. Deze fiches — ca. 17 000 — 

.werden, door de diensten der stad Antwer-

.pen, fotografisch opgenomen en in een sa
menvattende klapper bijeengebracht : een 
alfabetische lijst die een lijvig boekdeel 
vormt, en die ter beschikking van het pu
bliek gesteld werd tegen de prijs van 100 fr. 

De brieven vormen een groot en belang
rijk deel der verzamelingen : er zijn er mo
menteel ongeveer 200.000. Het belang van 
de briefwisseling voor de historische kenni» 
van mens en tijdperk is niet te onderschat
ten • méér dan in zijn werk is de auteur er 
in genaakbaar en toont hij zich zoals hij is, 
en dat soms in tegenstelling tot en meestal 
in aanvulling van wat wij van hem uit zijn 
werk leerden... 

Wat de dokumentatie betreft : wij zegden 
reeds dat zij een heel gamma van voorwer
pen bevat die men niet als boek of brochure 
kan bestempelen. Vooreerst zijn er de on-
veimijdelijke persknipsels : zij vormen een 

aparte sektor niet altijd 100 t. h. betiouw-
baai, maar toch een iijke bron aan mate
riaal, met daarbi) vaak de inteiessaiue bij
komstigheid van een onvermijdelijke uit-
Mialing, een lesidu v i de tijdsgeest. Daar
naast /i)n ei speciale aidelingen niet jl-
bums, geluigschiiften, menu's, doodsbrie\en 
en -prentjes, clichés, penningen, eretekens, 
films, fonoplaten, kledingstukken, meube
len enz., benevens een uitgebreide « biblio-
teek » De eigenlijke dokumentatie be\dt 
naast familiepapieien en peisooiilijke ar
chieven ook aichieven van verenigingen of 
tijdschiiften (o.m. van de Nederduitsthe 
Bond, De Swigende Ede, Vlaamsche Ar
beid, Vlaamsch Fiont, Gentsch Studenten-
veibond . ) en bij de persoonlijke archieven 
vinden wij die van Benoit, Hiel, Van Lan-
gendonck, L. De Raet, A Rodenbach. H. 
Verriest, O. De Gruyter. 

Het A.M.V.C. is echter meer dan een ver
zameling, een dokumentatiecenirum, een ar
chief : het is ook een muzeum Het muzeo-
logisch aspekt van het A.M V.C. is voorze
ker niet bijkomstig. Al betekent het slechts 
de prezentatie aan het grote publiek van 
een klein gedeelte van zijn rijkdom, het 
heeft een pedagogische en kultuiele laak die 
niet te veiwaailo/en valt. 

Jeugdgroepen ••cholen, kultuiuverenigin-
gen 'zouden een bezoek aan dit muzeum als 
een morele verplichting moeten beschou
wen ! Dat buiten deze potentiële bfeioekers 
het muzeum nog toegang en ondeikomen 
vei schaffen kan aan menig kultureel initia
tief, werd de laatste tien jaar reeds bewe
zen 

HET MUZEUM 
De statige gevel van het oude notaris-

huis werd hij de verbouwingswerken behou
den : wat daarachter ligt is echter een mo
dern gebouw, dat nochtans, door de strakke 
eenvoud van zijn stijl, elke aanpassingsmo-
gelijkheid toelaat. Wij gaan binnen langs 
een sobere, maar impozante hall waar een 
buste van Lode Baekelmans, eerste konser-

De gevel van het gebouw, dat het Archief en Muzeum van het 
Vlaams Kullunrleven herbergt in de antwerpse Minderbroeder
straat. De trahes voor de bene denvensters zijn minder moot maar 

blijkbaar noodzakelijk. 

fste vaO-n Frans Willems, stichter van het Willemsfonds, prijkt in de inkomhal van het A.M.V.C. 

vator staat Naast de hall bevindt zich een 
kleine konlereniiezaal, en op de eerste ver
dieping biedt een auditorium plaats aan 200 
peisonen. 

Achter de glazen deuren die naar de be
nedenzaal voeren prijkt, recht tegenover de 
ingang, de buste van Jan t ians Willems, 
vader der Vlaamse b&weging. . Rechts en 
links hangen de portretten van Lodewijk de 
Raet en Vermeylen. Kanunnik David en 
Dosfel. Een simbool voor de diverse stiek-
kingen in de vlaamse beweging? Vlakbij 
woidt door een kleurige landkaait, aan de 
bezoeker het begrip « Vlaanderen » duide
lijk gemaakt : heel de Zuidelijke Nederlan
den. In de benedenzalen, waar Conscience, 
Gezelle, de Romantiek en het realisme zijn 
ondergebracht, tieft ons een model van het 
Gezellemonument, en een van het Roden-
bach-standbeeld van Lagae. In de glazen 
kast met herinneringen aan de jonge dich
ter ligt, naast manuskiipten, een tekening 
van hem met een tafereel uit « Gudiun ». 
Aan de oveizijde is de Verriest-kamer inge
richt, met een groot geschilderd portret van 
de meester van Rodenbach. Op de eerste 
verdieping, waar de generaties van Van Nu 
en Straks en die van tijdens en na de eer
ste wereldoorlog hun plaats kregen, hangt 
naast het portret van C.J. Hansen, de va
der der Aldietsche beweging, een tekst die 
een bijna progiammatische verklaring in
houdt van wat de vlaamse beweging beoog
de en nog beoogt : « het behoud van den 
Nedeilandschen stam, het thans gespleten 
Nederland voor wederzijdsch vergaen be
hoeden, naar middelen omzien om eenheid 
te brengen in de werking der Noorderlijke 
en Zuidelijke Nederlanders tot behoud van 
de gemeenschappelijke volksziel en de ge
meenschappelijke volkstael ». 

In deze zalen zijn manuski ipien van Van 
de Woestijne en Buysse tentoongesteld, een 
groot geschilderd jeugdportret van Streu-
vels, manuskripten en geschilderde portret
ten van Van Langendonck, Raf Verhulst, 
Jozef Muls in advokatentoga enz. Verschae-
ve IS er — nogal povei — vertegenwoordigd 
met een jeugdportret en enkele vroege uit
gaven Aan de overzijde waakt Wies Moens 
over een uitstal-kast met tijdschriften (o.m 
Van Severens « Ter Waarheid ») en over 
een andere uitstalkast met eigen werk en 
dat van andeie expressionisten Van Ostayen 
kreeg een eigen, halfduister « kabinet » 

Wij hebben slechts vluchtig enkele au
teurs en enkele dingen vernoemd, die men 
al kuierend door deze zalen zien en bekij
ken kan : het is niet onze bedoeling hier 
een katalogus van het tentoongestelde te ge-

In de benedenzaal rechts leidt een lift 
naar de hoogste verdieping. Daas, » jn de 
kantoren van de adjunkt-konservatoi en 
van het personeel dat voor de administiatio 
de aanvulling en katalogering, voor het uif. 
knippen en plakken, voor het inbindeni 
voor het fotokopieeren en voor de fotogTa^ 
fie zorgt. Daar is ook de pleine leeszaal, 
waar men zich de gewenste dossiers kan la« 
ten bezorgen en ze inzien. In ket kleine 
zaaltje ziet men dan ook vaak joernalisten, 
studenten, publicisten, leraars, mensen die 
in het A.M.V.C. een'waafdeVolfö iililp en 
een bron van dokumentatie bij hun werk
zaamheden hebben gevonden. 

De betekenis van de kulturele instelling, 
die het A.M.V.C. is wordt best geïllustreerd 
door het feit, dat vroeger herhaaldelijk in 
Nederland op het voorbeeld van het 
A M.V.C, gewezen werd, om te komen toi 
de oprichting van een < Nederlands Letter» 
kundig Muzeum en Dokumentatiecentrum % 
in Den Haag, dat tans op ongeveer dezelf
de bazis werkt. Hier ging het Zuiden het 
Noorden op baanbrekende wijze voor. De 
plaats die het A.M.V.C. in ons kultuurleven 
inneemt, is van een niet te onderschatten 
waarde : het valt er eenvoudig niet meer 
uit weg te denken l Het gebouw aan de 
Antwerpse Minderbroederssttaat is zowat 
het < Fort Knox » onzer kuituur. Wat er 
bewaard wordt is niet het goud van een 
materiele welvaart, maar wel de schatten 
van een herboren Vlaanderen, dat in zijn 
herlevende kuituur terug een eigen bewust
zijn en een eigen gezicht kreeg. Deze schaï» 
ten worden veilig behoed, maar blijven 
niettemin dagelijks hun viuchtbare uitstra
ling uitoefenen door hun kontakt met het 
levende volk : de haastige joemalist de 
blokkende student, de pluizende histonkus, 
de vlijtige publicist. Zo is dit muzeum géén 
nekropolis waarin wij alleen maar schroom, 
vol de relikwieën van het verleden bewaren 
— maar een schatkamer, waaruit wij blij
vend kunnen putten 

En wanneer wij hier in Vlaanderen op 
iets fier mogen zijn, dan is het wel op deze 
prestatie van vlaamse degelijkheid en 
vlaamse beschaving, en op deze prestatie 
tevens van werkelijk « sinjoriale » antwerp» 
se onbekrompenheid. 

J.D. 

Voor de dokumentaire gegevens maakten 
WIJ gebruik van : E. Willekens : < Stand 
en uitbouw van het A.M.V.C. te Antiver' 
pen > 1953 — De Sikkel. 

L. S, lons : < Het Archiel > Mu eum 
voor het vlaamse kultuurleven >j Ons Ei f' 
deel — sept. 1968. 
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GELIJKBERECHTIGING 
In een zweeds verslag aan de UNO 

word t de gelijkberechtiging van man 
en vrouw in het huwelijk bepleit. In 
d e toelichting heet het onder andere • 
« Beide par tners moeten zich op gelijke 
wijze kunnen inlaten met het gezin en 
m e t de wonmg De man heeft de zelfde 
rechten en plichten als de vrouw en 
moet meer mogelijkheden krijgen om 
«ürekter invloed op de opvoeding van de 
kinderen te kunnen uitoefenen Des
noods moet zijn werktijd buitenshuis 
verminderd worden» En verder heet 
he t dat «de emancipatie van de man 
even belangrijk is als deze van de 
vrouw ». . 

Daarvan sta je toch te kijken Maar 
i r dit regeringsrapport staat nog veel 
meer Bii voorbeeld dat knapen niet mo
gen opgroeien in een door de moeder 
gedomineerd milieu, wat tot agressivi
te i t leidt, hetgeen een hogere krimina-
liteit bij het manneljk geslacht zou kun
nen verklaren ». 

Het verslag is van oordeel dat eens en 
voorgoed het «misverstand moet opge
ru imd worden, waarbij gesteld wordt 
«Lat de man voor de vrouw moet zor
gen » Dit is, steeds volgens het verslag 
een der oorzaken van de minderwaar
dige pozitie van de vrouw op de ar
beidsmarkt (om een lelijk woord te ge
bruiken) Indien men een echte vrou
welijke emancipatie wiJ bewerken dan 
moet men de verhoudingen in het gezin 
volledig herzien en onder meer streven 
naar de ekonomische onafhankelijkheid 
van de vrouw, wat slechts mogelijk is 
indien men de man meer tijd bezorgt 
on aktief en direkt in het gezinsleven 
at te grijpen Men heeft uitgerekend 
da t het zweedse nationale pradukt met 
2i, % zou kunnen stijgen indien men 
•het potentieel aan vrouwelijke arbeids
kracht volledig zou benutten en het zelfs 
tot 50 % zou kunnen opdrijven «in
dien men elke geslachtelijke diskrimi-
ea t i e zou opheffen » 

Deze evolutie wordt de «demokrati-
zermg van het gezinsleven » genoemd 
Het is trouwens bekend dat ook elders 
fae'' huwelijk aan een onderzoek wordt 
onderworpen en dat men streeft naar 
een andere opvatting van het huwelijk, 
waarbij de horigheden van het verleden 
als afgedaan worden beschouwd, te 
vervangen door een gelijkberechtiging. 
die indruist tegen de vroegere en hui
dige opvattingen over zowel de rol van 
de «chtgenoot als deze van de echtgeno-
t t Bij de jongere generatie stelt men 
t rouwens vast dat de jonge nan hr t niet 
minderwaardig vindt bepaalde hTjise-
lijke en gezinstaken waar te nemen wat 
niet bij oudere mannen het geval is. In 

Zweden wordt alvast op de lagere 
school de «kuns t van het vaatwassen 
en het schoonmaken » aan de jonge kna
pen onderwezen. 

We leven in e§n tijd van verandering. 
Indien we niet alle vernieuwingen klak
keloos mogen aanvaarden we mogen er 
ook niet steevast tegen zijn Overigens 
is het zo. dat inderdaad de emancipatie 
van de vrouw een wijziging van de rol 
van de man imoliceert Dat is de logika 
ze'f maar de erkenning ervan zal nog 
tijd vergen. 

komen, van de vrouw een autonoom 
wezen maken, dat wil juist de huidige 
ontvoogdingsbeweging, de vrouw wat 
minder in funktie van de man zien en 
meer van u c h zelf. Dat is bij de huidige 
stand van zaken al een enorme taak, 
die ons echter niet mag afschrikken. 

REIZENDE VERKEERSSCHOOL 
Rondreizende verkeersparken moeten 

d> schoolgaande jeugd vertrouwd ma
ken met de verkeersvoorschriften Te 
St Lambrechts-Woluwe werd in het 
Peidon-centrum met een eerste ver
verkeerspark gestart. Hier kunnen de 
jongens en meisjes zich te voet of met 
een voertuig verplaatsen in een nage
bootst verkeerscentrum Het is de be
doeling deze rondreizende parken tijde
lijk ter beschikking te stellen van ge
meenten, wier begroting de bouw van 
een eigen verkeerspark niet toelaat. 

ADVIESBURO 
Teken des tijds ? Te Amsterdam werd 

in een — hersteld — herenhuis aan een 
der vele mooie grachten een adviesburo 
geopend : Stichting J. A. Schorer. Dat 
zou niet zo bijzonder zijn ware het niet 
dat het hier om adviesburo voor homo
fielen ging, het eerste in Nederland, en 
op de koop toe nog van rijkswege ge
subsidieerd. 

Onze noorderburen blijven werkelijk 
niet bij de pakken zitten, zouden we za 
zeggen Binnen vier jaar hoopt de Scho
rerstichting een rapport te publiceren, 
ne onderzoek van 600 gevallen over de 
houding van de homofiel in de samen
leving, j 

Blazermantel uit de koUektie van Ted 
Lapidus van grijze flanel met schouder
stukken, gordel en ruime zakken. De 

pet hoort er bij. 

De Japanner Massa ^iagami erfde van 
zijn grootvader een fles whisky, die 
meer dan 200 jaar oud is en die zijn 
opa 91 jaar geleden van een reis naar 
Europa zou meegebracht hebben. Een 
tweede fles schonk de man aan de kei
zerlijke familie. En nu maar vlug 
proeven van de «very Old Scotch». 

HUISWERK 
Een onderzoek te Wiesbaden wees uit 

dat slechts één op vijf mannen zijn 
vrouw in het huishouden wil helpen. 
IC % der ondervraagden waren van me
ning dat de man krachtig moet meehel
pen, 9 % spraken zich voor een regel
matige hulp uit Volgens leeftijd staan 
de mannen tussen 20 en 25 het meest 
pozitief tegenover «hu iswerk» . Hoe 
hoger de leeftijd hoe minder lust om een 
handje toe te steken. In volgorde van 
populariteit staan volgende werkjes : 
kachel aansteken, kolen halen, schoen-
poets, afwas en inkopen Bijna geen 
enkele man was te vinden voor het 
schillen van aardappelen, vloer poetsen 
of bed opmaken Misschien uit onaan
gename herinnering aan de soldaten-
tiid .. 

ROMANS 
In « Mijmeringen » zegt Godfried Bo-

mans over de vrouw het volgende • <' De 
gehuwde vrouw heeft het pakketje van 
leven wel door maar ze maakt het zelf 
niet open Ze beschouwt dit doorgeven 
aan man en kinderen als haar c-'igenliike 
bestemming, terwijl toch ieder mens de 
roeping heeft, zelf de touwtjes los te 
maken om te kijker wat er in zit Als 
een huisvrouw maa zorgt voor een ge
zellig huis (de man) een goede opvoe
ding (de kinderen — alsof dat ook de 
man niet aangaat) en een kraakzinde-
lijk interieur (de dagelijkse schoon
maak) dan valt er niets meer te wen
sen Dat is ook zo . voor haar man en 
haar kinderen. Maar voor haarzelf ? » 

Deze vraag zegt eigenlijk alles. Inder
daad, wat heeft de vrouw na de schoon
maak, na de opvoeding, na de gezellig
heid, van het « pakke t» voor haar zelf 
open gemaakt ? Tot dit open maken te 

Nieuw ontwerp van Slazengen voor het 
tennisveld : een kombinatie van tennis-
shirt en een bloes met V-hals, laagge
plaatste brede gordel en een ritsslui
ting. Het hoedje kun je er Mj dragen. 

NSCHAKELEN 
De Volksunie heeft steeds reke

ning gehouden met de rol van de 
vrouw in de part i j . Dat blijkt niet 
alleen uit de programmaverkla
ringen, doch ook uit de partijwer
king. Op allerlei kaderdagen 
wordt daarop geregeld gewezen 
en uit de jongste tijd herinneren 
we ons bijvoorbeeld de spreek
beurten van volksvertegenwoordi
ger Coppieters, Nelly Maes en nóg 
anderen over dit belangrijk on
derwerp. 

Tans ook weer wordt in ver
band, bij het opstellen van pro-
grammas met het oog op de vol
gende gemeenteraadsverkiezin
gen, terdege rekening gehouden 
met het vrouwelijk kiezerspu
bliek, dat door onze parti j wordt 
aangesproken. Er wordt nadruk 
gelegd op een vooruitstrevende 
sociale politiek, die van oudsher 
de bekommernis van de nationa
listen ui tmaakt en die immers het 

hele gezin en dus uiteraard de 
vrouw moet aanspreken. 

Er moet echter ook van de 
vrouw belangstelling uitgaan. 
Heel wat taboes zijn sinds lang 
overwonnen, doch de aktieve be
langstelling van de vrouw voor 
d e politiek blijft uit. Haar plaats 
is voorzien, er is geen of weinig 
mannelijk voorbehoud, doch de 
vrouwelijke mil i tante die wij ver
wachten daagt veel te weinig tal
rijk op In een maatschappij met 
toenemende inspraak van de 
vrouw ligt het nochtans voor de 
hand. dat deze inspraak ook in de 
politiek mag verwacht worden 
Het is aan ons, vrouwen, deze ge
boden kans te gebruiken door 
onze persoonlijke inzet. Dan zul
len we zélf bijdragen tot een 
steeds aantrekkel i jker imago van 
de Volksunie als moderne jonge 
partij , die het doet op alle vlak
ken, geprojekteerd op de maat-
schapij van morgen. 

80 jaar liggen' tussen de tekening links en de foto rechts : de winkelhallen zijn 
nog altijd gevestigd op de Alexander plan ie B'-rlijn maat er is een hemelsbreed 

verschil tussen de damesmode van 1889 en deze van 1969. 
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POËTISCH ERFDEEL 
In de PEN-reeks der uitgeverij Heideland (« Poëtisch Erfdeel der Nederlan

den ) verschenen zopas de deeltjes 61, 62, 63, 64 en 65, respektievelijk een keuze 

brengend uit de poëzie van Halbo C. Kool, Hendrik van Veldeke, Albert Bontrid-

der, Paul Verbruggen en Anna Bijns. Wij hebben reeds ter gelegenheid van het 

verschijnen van vorige bundeltjes op deze uitgaven gewezen, die een werkelijk 

reprezentatieve selektie uit het werk van onze nederlandse dichters van de vroe

ge middeleeuwen tot op heden brengen. Zo wordt deze reeks tevens een 

overzicht van en een uitgebreide bloemlezing uit onze nederlandse poëtische 

produktie, een werkelijk « poëtisch erfdeel. 

Nr 61 brengt onder de titel « Morgen-
gave voor meerminnen » een selektie uit 
de gedichten van Halbo C. Kool, die in 
mei 1968 overleed : hij was pas éénen
zestig geworden. Zijn l i teraire pi'oduk-
tie is niet zo groot, altans niet in het 
zuiver-kreatieve : een viertal verzen
bundels, een roman, een biografie van 
Van Gogh, een essai over poëzie. Naast 
dit kreatief werk deed Halbo C. Kool 
ook ver taalwerk : hij vertaalde o.m. een 
drietal delen der reeks « Genie en We
reld ». Zijn poëzie ver t rekt meestal van 
de dagelijkse dingen, de werkelijkheid 
van een of andere gebeurtenis of herin
nering — maar toch blijft zijn poëzie 
niet anekdotosch noch impressionistisch. 
Het beheerste in taal en beeld gaat ge
paard met een steeds belangwekkende 
gedachtelijke en gevoelsinhoud en gaat 
van het zuiver introspektieve tot de bal
lade. Echte poëzie, die elkeen aanspre
ken en ontroeren kan ! 

Nr 62 bevat fragmenten uit het werk 
van Hendrik van Veldeke : uit het ha-
giogiafische Leven van St Servaas, uit 
het liefdesepos Eneïde en uit zijn min
neliederen. Van Veldeke, onze oudste 
dichter, wordt echter ook in de duitse 
l i teratuurgeschiedenis vermeld als be
horende tot de middelduitse hoofse li-
riek. Toch is zijn werk in het algemeen 
meer diets dan duits.. . 

De Servatiuslegende ontstond uit de 
vertaling van een latijns «Vita Sancti 
Servati», een prozatekst die Veldeke 
nadien berijmde. De « Eneïde » , is het 
verhaal van de legendarische trojaanse 
held Eneïs die na heel wat avonturen 
stichter van Rome wordt, altans volgens 
het epos van Vergilius. Veldeke heeft 
het epos van de Italiaan bewerkt en de 
hele historie een kristelijk kleedje aan
gepast : hij deed dit — zeer vrij — naar 
een anglo-normandische vertal ing die 
op haar beurt het vergiliaanse epos ook 
al had « aangepast». De minneliederen 
— die door de inleider van deze selek
tie, drs Jef Notermans, in 1966 kom
pleet werden uitgegeven — zijn he t 
beste van Van Veldekes poëzie. Deze 
keuze uit het werk van onze eerste be
kende middeleeuwse dichter onder de 

titel «Die minne maket j^einen moe t» 
is als, kennismaking met Veldeke en de 
poëzie van die tijd, ook voor schoolge-
bruik zeker geschikt. 

Met het nr. 63 doen we een hele 
sprong : van de oudste naar de nieuwste 
nederlandse poëzie, van Veldeke tot 
Albert Bontridder en de selektie uit zijn 
poëzie die in de PEN-reeks verschijnt 
onder de t i te l « D e bankreet : vader» . 
A. Bontridder is een onzer eerste naoor
logse «modernen » geweest. De mees
ten zijner generatie kwamen door aller
lei omstandigheden pas na de oorlog — 
soms pas na de bevrijding — aan het 
woord : hijzelf debuteerde in 1950 met 
de bundel « Hoog Water ». Aldra volgde 
« Poésie se brise » en he t gedicht « Dood 
Hout» . Na enkele jaren «zwijgen» 
kwam in 1960 «Bagatelle-hangende 
vis » en in 1967 « Open Einde ». De poë
zie van Bontridder wordt in woordge
bruik en beeldspraak beheerst door een 
lichamelijkheid die zich o.m. zeer sterk 
uit in «Dood Hou t» dat integraal in 
deze selektie werd opgenomen, dat een 
der beste gedichten is uit de door de 
groep naoorlogse experimentelen voort
gebrachte poëzie en dat bij verre alles 
overtreft wat sedertdien aan experimen
tele verzen door de epigonen werd bij-
eengedicht. Bontridder bewijst daaren
boven dat het «geëngageerde» geen 
hinderpaal is voor werkeli jke poëzie op 
voorwaarde dat dit geëngageerd-zijn op 
oorspronkelijke wijze wordt ui tgedrukt 
en geen repetit ie is van wat manifesta
tieleuzen of een amalgaan van wat in 
de mode zijnde kontestatie-slogans. 

Bontridder heeft het experiment na 
de tweede wereldoorlog aangewend in 
zijn liriek en is er een der echtste dich
ters van geworden. Paul Verbruggen, 
die een paar jaar geleden stierf, behoor
de tot de generatie die na de eerste we
reldoorlog aan het woord kwam en het 
— langerdurende en ook diepergrijpen-
de — expressionisme meeleefde en be
leefde : de generatie van Wies Moens 
en Paul Van Ostayen en van het tijd
schrift «Ruimte» , waaraan Verbrug
gen meewerkte . Zijn expressionisme 
blijft echter getemperd en zijn vroege 

en latere liriek vloeien daarom zuiver 
in elkander over. Zuiverheid, een ken
merk van deze poëzie die nooit naar 
extatische toppen streeft, maar die toch^ 
een hoogtepunt bereikt in het serene en 
gebalde, zuivere gedicht «Zoek de 
zonkant, kind... », dat tot het klassieke 
reper tor ium van onze moderne liriek is 
gaan behoren en in praktisch geen enke
le bloemlezing ontbreekt. 

Nr 65 draagt de ti tel « Meer zuurs dan 
zoets » en de gedichten die erin bijeen
gebracht zijn, zijn een selektie uit het 
werk van de bekende antwerpse dich
teres uit de tijd van Hervorming en 
kontra-reformatie, Anna Bijns. Deze re
derijkster was een heftige polemiste te
gen de protestanten en haar «Referey-
nen » lijken wat de inhoud betreft ach

terhaald, omdat de geest van het kris-
tendom nu een andere interpretatie, in 
meer oekumenische zin, gekregen heeft. 
Begrijpelijk zijn ze echter wel, vooral 
omdat ze geschreven werden op een 
ogenblik dat de scheiding de hele wes
terse kerk bedreigde. De polemiek aan 
de andere kant — denken wij aan Mar-
nix — was trouwens evenmin zachtaar
dig. Deze religieuze polemiste schreef 
echter ook refereynen in het amoureuze 
en was een minnedichteres met een 
even grote hartstocht in die verzen als 
in haar polemiek, en dit niettegenstaan
de ze nooit getrouwd geweest is en tot 
aan haar tachtigste jaar les gaf in « Het 
Roosterken» in de antwerpse Keizer
straat. . . 

De vijf deeltjes, een uitbreiding en 
verrijking van deze reeks, zijn aan alle 
poëzie-liefhebbers aanbevolen. Sommige 
deeltjes bevatten een korte biografische 
inleiding en l i tera ' re introduktie : spij
tig dat dit niet voor elk deeltje gebeurd 
is. 

De balletkunst is in Rusland van oudsher een belangrijk element in het kul-
tuurleven. In alle grote en ook wel middelgrote en kleine steden wordt de 
koreograjie beoefend, zoals hier te Volgograd, waai de kleinsten hun beurt om 

op te treden afwachten. 

ZUID-VLAANDEREN 
op 13 januari l.l. hebben « De Kadullen » in Belle hun jaarlijks Driekonin

genfeest gevierd. Ze hebben de oude vlaamse dansen gedanst tn K>ude vlaamse 
kledeidracht, ze hebben vlaamse liederen gezongen en de drie koningen laten 
rondgaan. Ook franse vertalingen van vlaamse gedichten weiden ten gehore ge
bracht. Als we bovendien vernemen dat de nederlandse kursus in Belle vrij veel 
sukses heeft, mogen we zeggen dat Belle inzake vlaams leven op het ogenblik in 
Zuid-Vlaanderen zowat de toon aangeeft'. 

Twee mannen, een van 51 en een van 59 jaar, echte Kasselaars, zijn in « Au 
Reuze » zo vriendelijk geweest om vijf vlaamse volksliederen te zingen en op band 
te laten opnemen. Het lied van de Bakkerswagen is een echt karnavalsUed in een 
sterk ritme, dat begint met de tXjlgende woorden : 

« kom alhier alhier alhier — en bak in onzen oven — kom alhier alhier alhier 
— en vreest noch vlamme noch vier », 

Een paar andere liederen kunnen best kinderliederen zijn, b.v. « Vri], vnj, 
Vlij, m'n vader is soldaat •» of « Pariere, paroere, m'n zuster en m'n broere ». Ook 
de melodieën zijn mei kzuaardig. Zo is het reuzelied veel sterker geritmeerd dan btj 
ons. Dat kun je ook nagaan als de beiaard van Sint-Winoksbergen dat lied speelt 
op het uur. 

Zowat een jaar geleden vond in het hazebtoekse kollege een zangwedstiijd 
plaats. De leerlingen die er Nederlands leren, waren kennelijk op de hoogte van 
de leuvense kwestie, want ze kwamen op het lumineuze idee om tn groep de 
Vlaamse Leeuw te leren en daarmee aan de zangwedstrijd deel te nemen. De le
raar Nederlands bezorgde hun de tekst en de muziek en het lied liad zo'n sukses 
dat ze met brio de eerste prijs behaalden. 

Niet alleen in « Au Reuze », maar ook in « Au Laboureur » en « Au Lion 
Noir •» kun je in Kassei met Westvlaams of langzaam gesproken ABN terecht. In 
deze laatstgenoemde hei berg heeft de waai din ons verteld « hoe ze haar taal terug
vond T>. Want tol haar twaalfde jaar sprak ze alleen Frans. Haar ouders hadÜen 
haar in die taal opgevoed Kifschoon ze onder elkaar natuurlijk Kassels spraken, 
met het gevolg dat hun dochter toch alles verstond wat ze tegen elkaar zeiden. 
Dat is nu nog met de meeste frans-vlaamse kinderen het geval, we hebben het ge
probeerd met de kleinkinderen van de waardin en het lukte. Toen ze twaalf jaar 
was vroeg de bakkersvrouw uit de buurt, die op dat ogenblik ziekelijk was, of het 
meisje haai niet wat kon komen helpen in de winkel. De buurvrouwen die hun 
brood kiuamen halen en door het meisje inhet Frans bediend werden, nKimpelden 
onder elkaar : « Wat 'n trots meisje! ». Dat gaf de doorslag. Sindsdien probeerde 
het meisje haar moedertaal te spreken en nu kunt u gaan konstateren dat ze het 
uitstekend doet. 

Kleine feitjes wijzen soms op een heel andere werkelijkheid als wat een toe
vallige bezoeker van Zuid-Vlaanderen zo maar oppervlakkig waarneemt. Je ont
moet een jonge, pas getrouwde leraar m Duinkerke, die in z'n eentje ijverig Ne
derlands leert omdat hij hiervoor bij geen enkele kursus terecht kan. Hij weet 
veel meer af van onze gemeenschappelijke geschiedenis en van de geschiedenis van 
onze taal als een doorsnee leraar bij ons. Je gaat spreken met twee dtrekteurs van 
middelbare scholen in Belle : de een spreekt je aan in het vlotste Zuidvlaams dat 
je maar kunt bedenken, de ander is een Bretoen. Maar wat opvalt : allebet laten 
ze een lK>ek zien dat in hun bereik ligt, over de geschiedenis van Zuid-Vlaande
ren of over de geschiedenis van het vroegere kollege (waar ze tot aan de franse 
revolutie ongeveer alleen Latijn en Nederlands leerden). Je praat met een waard
in in Bollezele die er openlijk voor uitkomt dat ze veel liever Vlaams spreekt dan 
Frans. Je ontmoet toevallig twee blonde jongetjes uit Houtkerke met wie je vht 
in je eigen taal kunt praten. En zo zou ik kunnen doorgaan. 

Nu een en ander over Rijsels Vlaanderen. In Rijsel raakten we toevallig tn 
de sakristie van de Sint-Mauritiuskerk. De koster was er aan het werken en heel 
vriendelijk schonk hij ons het onthaalboekfe van de rijselse parochies. Op de 
voorpagina staat onderaan een mooie oude tekening van het stadspanorama afge
beeld. Boven de optocht van torens binnen de oude vestingsmuren kunnen we de 
beide namen van de stad lezen : Lille en Rijset. Rijsel is sinds de twaalfde eeuw 
nooit anders dan tweetalig geweest. We kregen ook een eksemplaar van het paro
chieblad . het heet la Bancloke. Naai de koster vertelde is du de naam van een 
oude, verdwenen klok tn Ripet ; we zouden zeggen de stormkhk. Onder de ru
briek geboorten, huwelijken en begrafenissen lees ik bijna de helft vlaamse na 
men : Dejaeger, Vanliaeke Degrave, Tone, Van Robays, Plaet, Verhaeghe, Vanpo-
peringhe. Van Piaet. De meeste andere zijn ook bij ons bekend en verspreid : De-
lannoy, Dupont, Hubert enz 

Wist tl dat de vroegere naam van La Madeleine bij Rijsel Berkem luas Maar 
wist u ook dat nu nog een parochie van het Rijselse, in de gemeente La Madelei
ne de naam Berkem draast. precies gespeld zoals u hier kunt lezen* 

CM. 
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S i n n f e i 
El beslaat ovet de terse geschiedenis en de ieise vrijheidstiijd een uitgebreide liteiaiuur, 
zelfs wanneer men abstraktie maakt van mémoiieSj geiomanceeide of niet-geiomanceende 
auiobtografieén en romans met histonsche achtergiond zoals bijvooibeeld de autobiogra-
iieén van Sean O'Casey en van Brendan Behan, de rtymans van Sean O'Fallian, Liam Fla-
htitey. Iris Murdoch, Fiank O'Connor enz. Alleen al over de Valera zijn er tahijke bio-
giafieèn veischenen : vanaf die van Sean O'Fallain tot die van Mary Biomage. Maar ook 
elders heeft de ierse vrijheidsstrijd en hebben de teise leiders belangstelling gewekt bij 
histonci, politieke essayisten en publicisten. Enkele jaien vooi de ooilog verscheen van de 
hand van de in Vlaanderen welbekende Fianz Fromme een duitstalige geschiedenis van 
de ieise vnjheidsstrijd. En bi] ons wekten de ietse vrijheidsstiijd en haai leiders de be
langstelling op van auteurs als o.m. Steven De Bioey, wiens boek ovei Patrick Pearse en
kele jaren na de ooilog verscheen. 

Een nederlandslalige geschiedenis van rle 
ieise viijheidistrijd die « bijgewerkt » was 
en die ook de jongste geschiedenis vermeld
de, ontbrak nog. Met zijn boek « Snin Fe-
in > heeft Ait l iur de Biuyne in de weike-
lijke betekenis in een leemte, voorzien. Ier
land en Vlaanderen hebben veel dingen ge
meen gehad, maar er zijn ook grote ver
schillen in hun vrijheidsstrijd. 

Deze verschillen werden met alleen door 
het volkskarakter en door de omstandighe
den bepaald — omstandigheden van geo
grafische, politieke en sociale aard — maar 
ook dooi een vei schil in meiode. De vlaam-
se beweging droeg steeds een steike kul tu 
iele stempel, omdat van in het begin de 
kul tu ie le veiheffing als condit io sine qua 
non beschouwd werd voor een algemene 
volksbevrijding, ook op het sociale en poli
tieke vlak. De weg die zij daartoe insloeg 
was die der overtuiging en beïnvloeding. 
En zelfs in haar rebellische momenten — 
in de eerste en tweede wereldoorlog — 
bleef zij overwegend geweldloos. Ierland, 
dat met de rug tegen de m u u r stond, so
ciaal en politiek onmondig en tot in zijn 
fi/isch l e \ t n bedreigd, kon tegenover een 
t i ianniek Engeland en een onverschillige 
weield geen andere uitweg vinden dan die 

van het fizisch verweer, waarbij de politie
ke strijd in part i jen en par lement vaak 
slechts een verlengstuk leek van de illegale 
strijd. 

lei land had daarbi j weinig tijd over, om 
nog op het kul turele front het tegen de en
gelse taal op te nemen, d ie via de volks-
school de eigen keltische taal verdrong. O p 
dat gebied was zijn pozitie ook ongunst ig : 
een zeer gekomplikeerde en moeilijke taal, 
zonder noemenswaardige h le ra i ie geschie
denis — altans sedeit de middeleeuwen — 
en zonder mogelijkheid tot aanleuning bij 
een taalkundig hinter land, stond tegenover 
een weieldtaal , die formeel e e n \ o u d i g en 
gemakkelijk aan te leren was. 

I n Vlaanderen was de situatie piakt isch 
omgekeerd. Ier land heeft zijn taal verloren, 
maar zijn polit ieke vrijheid veroverd : het 
is vanui t deze pozitie dat he t n u zijn kul
turele en sociale bevri jding moet beginnen. 

Vlaanderen behield zijn taal, al moest 
het daa ib i j pozities opgeven zoals in Brus
sel. Maar het kon met deze geweldloze me
tode zijn politieke zelfstandigheid niet ver
overen. H e t kon echter vanui t zijn kul-
tuiele mondigheid een polit ieke bazis op
bouwen, die ook zijn sociale ontvoogding op 
gang bracht. Alle sociale beweging van voor 

MOMENTOPNAME 
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Hugo C '('.^ 'S nog eens m het 
nieuus gekuiaeii met de behandeling 
van zi]n Maschei oen-zaak voor hel bc-
loepshof te Gent. De rechtbank e 
Biugge had de schrijver tot 4 maan
den gevangenis veroordeeld wegens 
« zedenmisdrijf > te Knokhe. 

De verdediging betoogde nogmaals 
dat het er de auteur om te doen s, 
al te buigeihjke en vooibijgeslieefde 
opvattingen over de goede zeden te 
vei vangen ÜOXJT nieuwe en uileiaard 
unmeie opvattingen. Daarop komt 
het toch neer 

Intussen blijkt uit icaklies in de 
peis, ook op andere initiatieven van 
Claus, dat men kritischer begint Ie 
ilaan tegenover Vlaandeiens nieuwe 
« wondei knape ». Die tiouwens vlug 
naar de veertig gaat, wat hem met 
belet af te geven op het establishment 
doch het staatsmanna niet te xieisma
den 

PASSIEKONCEHi 

II oensdug 3 maait heeft om 20 uur 
3tl in de keik van Si. Jan de Evange
list te 1 ervuren een pastiekoncert 
plaats dooi de BRT-2 Omiyjcp Bra
bant, tn samenwerking met de plaat
selijke verenigingen. Een hele schaar 
solisten van Mustca Polyphonica en 
Sadler Wells Opera-bas Stafford Dean 
volenen hun mcdeweikmg. 

Kaarten aan 80 Ir., 40 Ir. voor de 
leugd en studenten, tn de plaatselijke 
'tankagenischappen, de mutualiteiten, 
Ie openbare bibhoteken en de VTB 
posliek nr 100460). 

liRUSSELSE BOEKENBEURS 

We herinneren er nogmaals aan 
dat de vlaamse boekenbeurs in het 
Centraal Station te Brussel duurt tot 

7 maait, dagelijks viij toegankelijk 
van 10 tot 19 uur. Men kan een gra
tis Vegangsbewijs bij de kaartjeskon-
tioleurs bekomen, te bewaren om het 
station te kunnen vei laten. 

DE BIJBEL 

Tot 16 maait heeft in het piovin-
ciaal begijnhof te Hasselt de tentoon
stelling plaats, gewijd aan de bijbel 
en aan de bekroonde kindertekenin
gen van de provinciale wedstrijd 
« Kinderen tekenen bijbelse verha
len ». Dagelijks van 10 tot 13 
en 14 tot 18 uiii. 

OP ZOLDI.JS 

Het kleinkunstteatei « Op Zolder » 
Iluweelsliaat 24,Gent, piogiammeeii 
elke dinsdag en elke vrijdag van 27 
febiuan tot en met 16 mei een klein
kunst fiivgiamma met o a Luk Jans-
sens. Piet Piiyns, Cecile De Cock. Luk 
Denian, Ton van Ark, Willem Ver-
mandere, Werner Booms, Peter Blan
ker, Kor van der Goten, Gents Mtme 
teater, 't Gemeen, Louis Veibeeck 
Luk Brat, de Elegasten Miei Cools 
Miek en Roel en anderen. 

200 fr. voor 6 voorstellingen, 400 ƒ?. 
voor 12. Inlichtingen Marcel Van 
Landeghem, Geitstraat 93, Gent tel 
09-264334 

HUBEIU DE l'KlL.i 

Naar aanleiding van zijn 70ste vei-
jaaidag verschijnt bij het Artiesten 
fonds, Edegemsestraat 215 te Oude 
God-Mortsel een 160 blz. tellend boek 
over de door en door vlaamse kunst 
schilder Hubert De Vries. Rijk geïl
lustreerd met zwart-wit en kleuren 
reprodukties omvat het boek een uit-
"oeriee studie, biografie en btblit^ 
grafie. Voorintekenprijs : 200 fr. 

de ooi log ten spijt, bleef Vlaanderen een 
ekonomisch en sociaal verwaarloosd gebied; 
alleen het nat ional isme en de jongere ge
neraties, die de vruchten van het ku l tuur -
flamingantisme plukten en zelfstandig had
den leren denken, dwongen de staat, de 
par t i jen en de vakbonden tot toegevingen. 
Zwartberg is hiervoor wel een sprekend 
een simbool. 

H e t boek van Ar thu r de Bruyne over de 
ieise vrijheidsstrijd noopte ons tot deze en
kele beschouwingen : meer dan in gelijk 
welke andere strijd kunnen wij in die der 
l e i en een les vinden, juist om de menige 
verschillen bij de enkele raakpunten . Daar
om is dit boek voor ons, Vlamingen zo leer
zaam De auteur hoeven wij onze lezers ze
ker niet voor te stellen : zijn boeken over 
Van Severen, over Dosfel, over de Boeren 
krijg, zijn vele artikels en studies over onze 
geschiedenis en die van andere volkeren — 
ook over Ier land ! — hebben hem genoeg 
bekendheid veischaft. Beginnen we met te 
zeggen, dat zijn geschiedenis van de lerse 
viijheidsstrijd (onderti tel : \ a n Paasopstand 
tot Repub l i ek ) , overzichtelijk ingedeeld en 
vlot leesbaar, een uitgebreid lezeispubliek 
kan aanspreken. 

Na een koi te inleiding, met enkele histo
rische gegeven, schetst de auteur in een eer
ste gedeelte do verschillende e tappen van 
Gaellic League tot Paasopstand. In het 
tweede gedeelte wordt dan deze paasopstand 
veihaald en wat er op volgde : de groei van 
Sinn Fein, de aklie van het I R A , de vrij
staat en de burgeroorlog. He t derde ge
deelte verhaalt de polit ieke stiijd tussen 
Cosgrave en de Valera, diens aan het be
wind komen in 1932 en de daaropvolgende 
s tappen naar de onafhankeli jkheid; de uit
roeping der republiek tenslotte en de neu
traliteitspolitiek in de tweede weieldooilog. 

Wa t in de hele geschiedenis van deze 
strijd opvalt — naast de antiteze met de 
vlaamse beweging qua metodc waarover wij 
hel hieiboveii reeds hadden — is de sterke 
sociale s t ioming : Labour had zowel bij de 
Paasopstand als bij de vorming der repu
bliek een belangiijk aandeel . He t socialis
m e van Connely stond — anders dan in 
Vlaanderen — in dienst van de algehele 
nat ionale bevrijding; Connely zelf weid te
rechtgesteld ! 

Ook da t is een les voor ons en voor die 
genen welke de sociale strijd uit het geheel 
van de nat ionale bevri jding willen lichten 

Arthur de Bruyne : « Sinn Fein ». 186 
blz — 7 illustraties. — Davidsfonds, Leu
ven — ing. 115 fr., geb. 150 fr. 

Illlllllfll^ 

KAMERTONEEL 

De fians-belgische toneelschi ijver 
Fernand Crommelynck is vooral be
kend vc\}r zijn « Cocu magnifique », 
een half lealistische, half geheimzin
nige klucht, met een poëtische atnios-
feei die boven de wei kelijkheid uit
groeit. 

Het Kamertoneel heeft tans « Les 
Amants puéitls » op het piogramma 
genomen, « Minaars als kinderen », 
een kiealie in het Nedei lands, in de 
vertaling van Kaïel Jonckheere, ins
gelijks een werk met een dubbele at
mosfeer : de poëtische, ongeiepte lief
de van twee veertienjarige kinderen, 
kontiasteiend met de laatste pijnlijke 
ontmoeting van twee oude en lelij
ke, afgeleefde en versleten viKiegere 
minnaars, met als derde antagonisten 
twee ruwe, vuile, a- en immorele 
VI lenden; allen beiuegende tn een 
vieemde, iiieële, wazige wereld, die 
ons ten slotte koud heeft gelaten. 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

Het is niel altijd teater wat Crom
melynck hier heeft geschreven, maar 
dikwijls literatuur en poëzie. Zijn 
taal is klaar en duidelijk : poëtisch, 
zuiver en verheven voor de twee km-
deien, suf of veibitteid voor de twee 
levende doden, gemeen en smerig 
voor de meiden; hieidoor zijn de 
personages gekarakterizeerd. 

Waar regisseur Vandéric, samen 
met Lou De Vel (kostumes) gemeend 
hebben de laatste vier te moeten toe
takelen door de ouderen m een kar-
navalspak te steken, zodat de over
drijving storend werkt, en de mei
den m lompen om er holbenMueis 

'van te fnaken, is een opvatting die 
het stuk niet ten goede komt. Als 
men in de vei taling tot driemaal 
hoort zeggen « laat me genist » en 
er spiake is van « van kop tot teen » 
kan men dit niet als perfekt Neder
lands beschouwen. 

Het Kamertoneel heeft zich weer 
met hart en ziel ingespannen om dit 
stuk aanvaardbaar te maken, waarin 
het met is geslaagd, omdat het, naar 
we meenden, leeds lang afgeschieven 
XV as. 

JV. 

« Autokerkhof » aHwatint van Ben Ikelaar, een de bekendste nederlandse grafici 
van dit ogenblik. 
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Vlaamse 
Zaterdag 1 maart 

T.V. 
Dinsdag 4 maart 

15 30 • Wielrennen • Gent-Gent '— 
16 30 to t 18 30 • Volksuniversi tei t — 
18 50 Zandmonnet ie — 18 55 Dons 
Day-show " Het kompiocnschop — 
19 20 • Horizon — 19 50 Keurig Frons 

19 52 Zoekl icht — 19 57 Mede
delingen — 20 00 • TV nieuws — 
20 25 : Wt|, heren van Zichem u Vloe
ken doet 'm goed Hod ik het moor 
geweten > — 21 00 • The Black and 
White Minstrel-show — 21 45 : Echo — 
22 15 • Mannix • The need ot e Friend 
— 23 05 ; TV-nieuws 

Zondag 2 maart 

14 30 • Poly in Portugal — 14 45 : Ka
pitein Zeppos I t l : Tweng — 15 15 : 
Binnen en bui ten — 17 15 t o t 17 50 : 
Volksconcert Concert voor piano, viool, 
cello en orkest opus 56 in C van Ludwig 
van Beethoven — 18 15 . Klem, klem 
kleuler t ie — 18 35 : Sportreportage — 
19 05 : Ben de Beer — 19 30 - D e ge
schiedenis vctn de XXIe eeuw Genees
kunde en atomen — 19 55 : Mededel in
gen — 20 00 : TV-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 Een moeder u i t 
Tur im • Drama van Gianni Bongioonni en 
Lucille Laks — 21 25 • Gilbert Becoud 
j i n g t (!) — 22 05 De afstammel ingen : 
De Bernodottes — 22 55 : TV-nieuws 

14 05 to t 16 00 : Schooltelevisie — 
17 50 Schooltelevisie — 18 50 Zand
monnet ie — 18 55 : Tienerklanken ; 
Bert en Bertje — 19 25 . Al le dag : 
Magazine voor het gezin — ^9 50 : 
Keurig Frons (x) — 19 52 Zoekl icht (x) 
— 19 57 : Mededelingen (x) — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 • Pas op dat ie geen 
woord zegt spel von D im i tn Frenkej 
Frank — 22 05 Goodbye Piccadilly Do
cumentaire van de Britse Televisie — 
22 55 • TV-nieuws 
(x) Indien alles volgens plan verloopt aan 
boord van Apolio 9, ontvangen we tussen 
19 45 en 20 15 rechtstreekse beelden 
vanui t het ruimteschip, m welk geval 
« Keurig Frons » en a Zoekl icht > ver
val len 

Woensdag 5 maart 
17 00 : Tip-top — 18 00 • Schooltele
visie — 18 55 . Zandmonnet ie 
— 19 00 : Wereld zonder grenzen 
— 19 25 . Arena — 19 50 
Hier spreekt men Nederlands —- 19 55 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 
TV-nieuws — 20 25 C'est ia vie Show 
— 21 20 : Kennismaking met Josef von 
Sternberg — 22 10 Concert met de p ia
niste Ingrid Haebler en het orkp^l van 
de Deense Radio o I v Herbert Blomstedt 
— 73 00 TV nieuws 

Maandag 3 maart 

14 05 to t 15 15 : Schooltelevisie — 
18 30 : Guten Tag — 18 55 • Zandmon
netie — 19 00 Zorro : De hond van de 
Sierros — 19 25 : Vergrootglas op de 
postzegel — 19 40 Openbaar kunst
bezit : « Steengroef te Fontamtb leau » 
van Jean-Boptiste Corot — 19 50 ; Hier 
spreekt men Nederlonds (x) — 19 55 : 
Mededelingen - De Weermon (x) — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : High Cho-
porral : Buck's beschermelingen — 
21 15 • "^en huize van Leo Delwoide, 
schepen von de haven van Antwerpen — 
22 05 : Leven zonder woorden Prograrrt-
mo van de Schotse Televisie — 22 30 • 
TV nieuws 
(x) Indien alles volgens plan verloopt aan 
boord van Apollo 9, ontvangen we tussen 
19 50 en 21 15 rechtstreekse beelden 
vanui t het ruimteschip, m welk geval 
«Hier spreekt men Nederlands» en «De 
Weerman vervallen. 

Donderdag & maart 

14 05 t o t 15 15 . Schooltelevisie — 
18 30 : Guten l a g — 18 55 . Zandmon
net ie — 19 00 • Tienerklanken — ' 9 3 5 : 
Pol i t ieke t r ibune ' De Belgische Socia
listische Port i i (B S P ) — 19 50 keu
rig Frans — 19 52 Zoekl icht — 19 57 : 
Mededelingen — 20 00 TV nieuwe — 
20 25 : De Forsyte Soga De u i tdaging 
— 21 15 Enquête of reportage (xl —• 
22 00 - De geboorte (x) Vandaag De 
geboorte en dood von Dirk Vonder Steen 
ir — 22 30 • Premiere (xl — 23 10 • 
TV-nieuws (x) 
(x) Indien het ruimteschip Apollo 9 na 
zes dagen vlucht gerecupereerd wordt 
zul len we de rechtstreekse reporloge von 
de landing ui tzenden tussen 21 35 en 
22 45 onze programma's zul len, zo nodig, 
öangepost worden 

Vrijdag 7 maart 
14 05 t o t 16 00 • Schooltelevisie — 
18 25 • Schooltelevisie — 18 55 Zand
monnet ie — 19 00 ; Film — 19 05 
De wereld is k lem Pelgrimage naar 
M e k k a — 19 30 Ziet u er wat in ' — 
19 50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19 55 • Mededelingen - De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20.25 • Speelfilm 
Horten in nood — 22 05 - T V nieuws — 
22 10 t o t 22 55 : Denkbeeld . Lord 
Thomson. 

EEN MOEDER UIT TURIJN 

De speelfilm van zondag
avond was de bijdrage van de 
Italiaanse televizie tot de Italia-
prijs 1967 in de kategorie oor-
spronkelgke dramatische wer
ken Het is een soort verfilmde 
nachtmerrie : een moeder die 
ergens op een negende verdie
ping in Turijn haar negenjarig 
kind van een dreigende val in 
de diepte t racht te redden. 
Veertig minuten duurt de span
ning tot er een kelner opdaagt 
die hulp gaat halen. De kineast 
Gianni Bongioanni, ' 'anceerde 
zich pas m 1963 m het draaien 

vau' speelfiïms. Voordien maak
te "hij joer'nalistieke enquêtes. 
Het scenario is van de hand 
van Lucille Laks, een te Rome 
verblijvende Frangaise die ge
regeld scripten levert voor film 
en televizie. 

Zondag 2 maar t om 20 40 u. 
(Brussel Ned.) 

LEVEN ZONDER WOORDEN 

Deze show — een produktie 
van de schotse televizie — werd 
buiten wedstrijd voorgesteld 
op het festival van de Gouden 
Roos te Montreux 1968. Het is 

« Leven zonder woorden », programma van de schotse televizie met mimekunstenaar Mc Avoy 
dat buiten wedstrijd werd voorgesteld op het Festival van de Gouden Roos 1968 te Montreux. 

Mc Avoy iö een leerling van Marcel Marceau. — Maandag 3 maart — Brussel Ned. 

een soort proeve van zuivere 
televizie, m die zin dat er geen 
gesproken woord aan te pas 
komt. Alles blijft bij muziek, 
dans en mime, met als hoofd
figuur Alex Mac Avoy, een mi-
mekunstenar uit de beroemde 
school van de Fransman Mar
cel Marceau Mac Avoy speelt 
de rol van een soort moderne 
EIckerlyc. Hij reflekteert de 
schoonheid, tragedie en kome
die van het leven tegen een 
muzikale achtergrond van mo
derne jazz, speciaal geschreven 
om de mime te illustreren. 
Mac Avoy wordt omringd door 
de Norman Mean Dancers. 

Maandag 3 maar t om 22 05 u. 
(Brussel Ned ) 

KENNISMAKING MET 

VON STERNBERG 

De Vlaamse televizie start 
vanaf 10 maar t met een retro-
spektieve filmreeks over de ki
neast Josef von Sternberg. 

In de reeks korte speelfilms, gedraaid in opdracht van de BRT over de geboorte^ is er deze week 

* De geboorte en dood van Dirk Vander Steen jr. » van Robbe de Hert, naar een scenario van 

Ward Ruyslinck. — Donderdag 6 maart — Brusel Ned, 

Sternberg werd in 1894 in We
nen geboren, maar maakte in 
Hollywood karrière Hij was de 
man die Mariene Dietrich ont
dekte «n de onvergetelijke 
Blaue Engel filmde. Zes van 
zijn beste films heeft hij met 
Mariene gedraaid. Woensdag
avond maken we kennis met 
Sternberg. Er is een uitgebreid 
interview met hem dat opge
nomen werd tijdens zijn recent 
verblijf te Brussel. 

Woensdag I maar t om 21.15 u. 
(Brussel Ned.) 

PELGRIMAGE NAAR MEKKA 

De vurigste wens van elke 
Moslem is om ééns in zijn le
ven naar Mekka, de heilige 
Stad in Saoedi-Arabië te gaan. 
Wie geen Moslem is krijgt 
overigens geen toegang tot het 
bedevaartsoord. De laatste ja-
reii is er nochtans enige ver
soepeling gekomen in deze 
strenge bepalingen. Mostafa 
Hammuri maakte een filmre-
portage over een dergelijke 
pelgrimstocht. U krijgt o.m. 
beelden te zien van de Ka'bah, 
een gedenkteken dat volgens 
de Moslims door Abraham 
v e r d gebouwd, en van ver
scheidene heilige plaatsen .. 

Het is een programma uit de 
BBC.- reeks Travellers ' Tales 

Vrijdag 7 maar t om 19.05 u. 
(Brussel Ned.) 

DIRK VANDERSTEEN JR 

Geboorte en dood van Dirk 
Vandersteen J r is de vijfde en 
voorlaatste film in de reeks 
korte speelfilms die in op
dracht van de B.R T' gemaakt 
werden op het tema van de ge
boorte Deze mi naar een scena
rio van Ward Ruyslinck. in een 
regie van Robbe de Hert. 

Een dorp wacht op de leider 
va.i het land • Dirk Vander
steen, diktator. De vrouw van 
de diktator verwacht een baby. 
Onderweg naar het dorp wordt 
eei aanslag gepleegd op de 
diktator die razzia's doet uit
voeren onder de bevolking. In
middels is zijn vrouw opgeno
men in een ziekenhuis, omdat 

ze ingevolge emoties na de aan
slag, vroegtijdig barensweeën 
heeft gekregen. Er breekt een 
opstand los onder de dorpsbe
volking en de diktator vlucht 
in het ziekenhuis. Daar is zijn 
vrouw bevallen van een mon
stertje. Een lijfwacht raadt de 
diktator aan het kind te nemen 
van iemand die bij één van de 
razzia's werd opgepakt De dik
ta tor geeft een receptie en 
daarop schiet de eigenlijke va-
de*- — per ongeluk — zijn eig«n 
kind dood De man wordt aan
gehouden en de diktator krijgt 
de toestand opnieuw onder 
kontrole. 

Donderdag 6 maar t om 22 u. 
(Brussel Ned ) 

HARTEN IN NOOD 

Vincent J. Donehue draaide 
dit psichologisch drama in 1958 
naar de bestseller Miss Lonely-
hearts van Nathanaël West en 
het toneelstuk van Howard 
Teichman 

De hoofdfiguur in dit mense
lijke en enigszins cinische ver
haal is Adam White die redak-
teur wil worden op een krant. 
Om zijn doel te bereiken aan
vaardt hiji door bemiddehng 
va 1 de vrouw van de direkteur, 
Florence Shnke . de hartskro-
niek Zijn verbit terde en ^ini-
sche direkteur. Bill S h n k e , 
n^aakt hem allerlei sarkastische 
opmerkingen. White dreigt ten 
onder te gaan aan zijn werk 
omdat hij de problemen van 
zijn lezers te ernstig opneemt 
en er de zijne van maakt Zelf 
heeft hij trouwens ook heel 
wat zorgen • zijn vader zit in 
de gevangenis wegens moord 
op- zijn moeder Vlaar niemand 
is van deze teiten op de hoog
te Ten slotte komt Whitfc toch 
tot rust. wanneer hi] onder
vindt dat één van zijn knrres-
Dondenten een histerisrhe 
vrouw is die hem probeeri te 
verleiden Bijna had haar echt
genoot hem neergeschoten .. 
White dient zijn ontslag in en 
vertrekt met zijn verloofde 
Justy om een nieuw leven te 
beginnen . 

Vrijdag 7 maar t om 20.25 u. 
(Brussel Ned.) 
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BESCHAMEND 
De voetbalwedstrijd België-

Spanje is geëindigd op een over
winning (2-1) van onze Rode 
Duivels, die zich, net als in 
Spanje, als echte duiveltjes heb
ben geweerd, en daarvoor alle 
lof verdienen. 

Is deze uitslag zeer verheu
gend — hij opent voor de Bel
gen bijna zeker de toegang tot 
de eindronde van het wereld
kampioenschap — het moet ons 
toch van het hart dat wij het 
geboden spektakel nogal bescha
mend vonden. We geloven dat 
de objektiviteit gebiedt daar on
middellijk aan toe te voegen 
dat vooral de Spanjaarden en de 
al te lankmoedige scheidsrech
ter daarvoor verantwoordelijk 
dienen gesteld. Beschamend 
dus, omdat wij nog zo simpel 
van geest zijn van mensen, die 
tienduizenden franken ontvan
gen voor een prestatie als een 
voetbalwedstrijd, te verwachten 
dat zij zouden proberen er iets 
behoorlijks van te maken. We 
geloven niet dat dit objektiff 
toepasselijk is op de wedstrijd 
België-Spanje. 

WEER E P , , , ^ , . 
Zolil'̂ "è%iî , ll'rfifi'afe""ï)aniël 

Mortier het zei voor de TV, hét 
•Was verleden zondag een zeer 
goede dag voor de belgische 
sport. Voor onze voetballers, 
maar ook voor onze renners. Zij 
hebben het er namelijk uitste
kend afgebracht tijdens de we
reldkampioenschappen veldrij
den - , 

-8T]"^e l ieftebbers won onze 
René D^ Clercq, met een tik
keltje geluk misschien, omdat 
een andere landgenoot, Roger 
De Vlaeminck, even voor de 
aankomstlijn ten val kwam. 

Bij de beroepsrenners heeft 
E n k De Vlaeminck er een reci
tal van gemaakt. Zijn tegenstre
vers hebben hem eigenlijk maar 
ééns goed kunnen bekijken : bij 
het vertrek. Voor de rest heeft 
hij heel de wedstrijd aan de lei
ding gereden, hoewel die wed-
Strijd uitzonderlijk zwaar was. 

Van harte proficiat dus aan 
onze veldrijders, en meer spe
ciaal^ aan de kersverse wereld
kampioenen. 

GOED PRINCIPE 
O p een perskonferentie heeft 

de h. Lams, direkteur van de 
(nieuwe) vlaamse vleugel van 
BLOSO, al enkele plannen be
kend gemaakt. Hoe interessant 
die ook zijn — we hebben het 
er later nog wel eens over — in
teressanter lijkt ons nog het 
door hem uiteengezette princi
pe dat aan de grondslag zal 
liggen van de sportpolitiek, 
door minister van Meclielen en 
BLOSO gevoerd : passieve 
sportafgoderij vervangen door 
aktieve sportbeoefening door 
jong en oud, en daarom, liever 
dan vele miljoenen te besteden 
aan de vervolmaking van een 
<.leine élite, met de aktieve 
sport naar de massa gaan, door 
het oplichten van vele sport
centra, voor iedereen gemakke
lijk te bereiken, en waar ieder
een aan zijn trekken kan ko
men. 

Wij denken dat dit de enige 
weikelijke sportpolitiek is, die 
naam waardig En wij hopen 
dat men van dit o.i. gezonde 
principe nooit zal afwijken. 

MISLUKTE MEETING 
Tijdens de veigadering van 

Ie biabantse vollevbalklul)») 
werden natuuili)k de iiiogcii|k-
heden van struktuurhervonniii-
gen — waarvan ^ i j een. paar as-
pekten vermeldden in ons vorig 
nummer — in de bond bespro
ken. Naar aanleiding hiervan 
heeft de voorzitter, de h. Was-
terlain, in zijn funktie bedieigd, 
een vurige kiesmeeting gehou
den van meer dan een uur lang. 
Naar het schijnt is deze echter 
in geen te beste aarde gevallen, 
niet alleen omdat ze eentalig 
Frans was, maar ook omdat de 
h Wasterlain, tevens direkteur 
van de franstabge afdeling van 
BLOSO, de verdienste opeiste 
van de aanwerving van een 

Roemeen, die tot taak heeft 
overal in Wallonië mitianecen-
tra en oefenkampen in te rich 
ten, om geleidelijk tot een soort 
Waalse federatie te komen, met 
de hoop (van de h. Wasterlain) 
dat hij dan later ook nog trai
ner van de nationale ploeg zou 
worden. Met die eigenmachtige 
manier van handelen ten voor 
dele van Roemenië en Wallonië 
waren veel aanwezigen het na
tuurlijk niet eens, zodat de mee
ting van de h. Wasterlain een 
dikke flop werd. 

EN DE ANDEREN ? 
Het internationaal olimpisch 

komitee heeft de internationale 
skifederatie gewaarschuwd dat 
ei grote kans bestaat — de be
slissing zal vallen tijdens de e.k. 
vergadering van het komitee — 
dat het skiën van het program-
na van de olimpische spelen, 
wmieispclen 1972 in )apan zal 
geschrapt worden indien de 
skieis zich verder laten betalen 
vooi hun prestaties, zoals dat op 
dn ogenblik het geval is. 

Wij zelf zijn supporter van 
ware liefhebberssport, en we 
kunnen heus wel begrip opbien-
gen voor het «olimpisch ideaal» 
van de zuivere « sport om de 
sport », maar we zien toch niet 
goed in hoe men het denkt 
klaar te spelen wereld! omoeti-
lies op het niveau van de oliin-

Erik De Vlaeminck, die de zware wedstrijd voor het weieldknm-
pioenschap beroeprenners won, geleek met zijn beslijkte benen 

en gezicht aan een echte wegduivel. 

pische spelen in te richten met 
reine maar arme amateurs. Ver
der vragen wij ons af waarom 
deze waarschuwing alleen tot de 
skiërs werd gericht, vermits zo-
>vat alle federaties daarvoor in 
aanmerking komen. 

DECENTRALIZATIE 
Het provinciaal olimpisch ko

mitee Antweipen heelt tijdens 
zijn laatste vergadering een 
paar merkwaardige rezoluiies 
goedgekeurd. Aan het belgisch 
olimpisch komitee wordt ge
vraagd provinciale afgevaardig
den in het direktie-komitee o p 
te nemen. Het ministerie van 
ku i tuur wordt verzocht bij he t 
samenstellen van een hoge raad 
de provinciale afgevaardigden 
niet te vergeten. Van het pro
vinciebestuur wordt verlangd 
dat het een provinciale sport-
raad zou oprichten. Deze rezolu-
ties — ongeacht of ze zullen 
worden aanvaard of verworpen 
— lijken ons belangrijk, omdat 
zij erop wijzen dat enige decen-
tralizatie wenselijk wordt ge
acht. Of, om het anders te zeg
gen, omdat ze aantonen da t 
p "1 links en rechts niet meer 
n ioott in de nationale leidin
gen, zogezegd unitair en alleen 
zaligmakend. 

DE DODER (?) 
Wij hadden het verleden 

week over de belgische bokser 
Huber t , die op zo'n onverant
woorde wijze « uitgespeeld » 
werd tegen de spaanse zwaarge
wicht LJrtain, « de doder van 
San Sebastian ». Diezelfde Ur-
tam heeft zopas weer een tegert-
silever « afgemaakt » in precies 
2 '< sekonden. Dat is dan de viif-
de tegenstrever die al na enkele 
sekonden tegen het vilt ^^aat 
voor de volle rekening. Hei kan 
ons nochtans niet overtuigen^ 
Als het allemaal challengers znn 
van het tipe Huber t (42 jaar en 
onvoorbereid schier), dan krijgt 
heel die reeks sensationele over
winningen een erg kommercieel 
geurtje. Met andere woorden, 
WIJ vermoeden dat men bezig is 
met alle middeltjes de bokse r . 
L'rtain naar de top te voeren. 
In een beroepssport is daai ei
genlijk niet veel tegen in te 
biengen, tenzij misschien de 
vraag of het moreel geoorloofd 
IS .laatvoor een aantal mensen 
liet iiziko te doen lopen blijven
de letsels — aan de hersens bij 
voorbeeld — op te lopen. 

NIEUW VOORSTEL 
Het sportwereldje m ons land staat 

eigenlijk wel op een serieuze manier 
op stelten. Steeds meer Vlamingen 
hebben de buik vol van het franse 
(vooral brusselse) overwicht aan de 
mop. 

In het kader van de kulturele auto-
nomie gaat een sportautonomie hoe 
langer hoe logischer lijken. 

Steeds meer Vlamingen verwerpen 
de franse suprematie en de fransspre-
kenden blijven hoe langer hoe meer 
gehecht aan diezelfde suprematie, uit 
vrees m een situatie van « minoriza-
tie » terecht te komen als ze die 
mochten verliezen. 

De toestand wordt onoverzichtelij
ker met de dag en w stilaan maar 
zeker onhoudbaar Er moeten nieu
we situaties komen. Maar welke? De 
prijsvraag is uitgeschreven Wie vindt 
een oplossing? 

Minister van Mechelen zag heil m 
de splitsing van de administratieve 

diensten Zijn oplossing weid maar 
« halvelmgs > aanvaard, naar goede 
belgische traditie. 

De Sportiaad voor Vlaanderen stel
de de federalizering van olimpisch 
komitee en federaties voor. Het ge
jank dat toen ts opgestegen tegen die 
« scission > was afgrijselijk, en nog 
bibbert de noodkreet « redt de uni
te > over het land. 

Minister Leburton stelde voor, de 
sport te laten beheren door één para-
stataal lichaam bestuurd door de 
sportlui zelf. 

De Waalse mlksvertegenwoordigei 
Lucien Gusttn ziet het nog enigszins 
anders. Hij wil de sport toevertrou
wen aan een soort < hoge * of < ko
ninklijke kommissaris >, behorend tot 
de diensten van de eerste-minister 
(waarborg voor niet-splitsing). Die 
kommissaris zou benoemd uAorden 
voor zes jaar en geen politikus, maar 
een sporttechnikus moe'ten zijn. Zijn 

bevoegdheid zou ongeveer deze zijn 
van ten eerste het huidige (gesplit
ste) BLOSO, ten tweede met toezicht 
op de medische spoitkonliole en ten 
derde op de spon op schooi De 
jeugdbewegingen zonden buiten ii^n 
bevoegdheid vallen en biijven x Kjite 
ren onder de ministeis van Kidtuur. 

Onder die kommissaiis vooiziet dt 
heer Guüin due direkties. 

A Een vlaamse direktie met be
voegdheid ovet de ontspanrungsspoi t, 
de sportinitiatie, het vormen van op-
leidmgskaders, het oi gantzei en van 
opleidingskaders, het organizeren van 
vormingskampen en de tnfiastruk 
tuur m het algemeen Dit in het 
vlaamse land. 

B Een gelijka/i}dtge Franstalige di
rektie. 

En tenslotte C een dei de dnektie 
waaronder alles zou ressorteren dat 
met de sportfedeiaties en hun kom
petities te maken heeft. 

Ook aan de xierdelme van de kre
dieten xverd al gedacht. Gewone en 
buitengewone begrotingen gaan naar 

de diiekties A en B, hel sportfonds 
(waarvan de omvang moet vergioot 
worden), naar de unitniie derde di-
leklie. 

Zo op het eeisle gezicht lijkl het 
allemaat in m de Maai losl het veel 
op ^ 

De kwestie van de kiedielen over 
de duekties A en B {vlaams en waals) 
blijjt bestaan. De direktie C blijft, 
naai de wens van de sportfedeiaties, 
unitau Maar zal die wens blijven be
staan ^ Is heel die direktie C er liou-
wens nodig ? Kunnen de sportfedera
ties niet hun eigen boontjes doppen, 
eens dat zij (globaal) hun kredieten 
ontvangen hebben <* Wensen zij wel 
een soort derde diiektie die vcfortdu-
rend met ministeiiële ogen op hun 
vingeis zit te kijken "> Zal men van
wege de heer Gusttn de splitsing in 
A en B aanvaarden, als men ze van
wege de heer van Mechelen of van
wege de Sportraad voor Vlaanderen 
verwerpt ? 

WIJ denken dat de prijsvraag nog 
altijd open is. Oplossingen kunnen 
nog altijd worden ingestuurd. 
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Onze propagandisten verspreiden tans 

750MOO pamfletten tegen de in de grond

wetswijziging voorziene antivlaamse gren-

del procedure. Ze nlakken tienduizende 

anti'grendehaffiches aan in gans Vlaan

deren. 

Steunt hun onhaatzuchtis^e en zeer he-

52) langrijke voorlichtingsaktie door Uw hij-

v ^ ^ drage te storten op postrekening nummer 

^ 1476.97 van VOLKSUNIE, VZWD, Brus-

sel h Dank hij voorhaat. 

BRUSSEL, LEUVEN, MECHELEN... ??? 

ê^ UtSTJA 
BUREAU VOOR ONTWERP 

EN PLAATSING VAN 
OPEN HAARDEN 

02.59.72.57 
Dreef 16, Erps-Kwerpi 

Stelt ten toon op INT. BOUWSALON van 1-9 maert '69/Stancl 3139 A. 

W i N T E L P O O R T 

type ALUGA 

EEN GOEDE REIS 
IN VLAAMS GEZELSCHAP... 

EEN GROEPSREIS MET DE 
V.T.B. ! 

Vraag vrijblijvend de lijvige reisbrochure 

« CROEPS- EN PRIVEREiZEN 1969 » 

Daarin vindf u zeker uw keus I 

Alle inlichtingen ; V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen 
en de V.T.B.-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, 
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PERS 

Karel de Grote, de Gaulle, zorgde deze 
Week voor heel wat beroering in de europese 
wateren. Volgens oude franse gewponte in 
volle minachting voor de Nederlanden, tegen
woordig Benelux genoemd. Zijn plannen zul
len morgen nog wel geen werkelijkheid zijn, 
want Jos Van Eynde is er tegen. 

In het zuidelijk deel van die Nederlanden, 
tegenwoordig België genoemd, w^orden de 
voortekenen echter steeds ongunstiger. Wiens 
schuld ? Dat is het wat ongeveer w^eek aan 
week de bladen en in rechtstreeks gevolg de
ze kroniek vult. 

VOLKSGAZET 

Onder de titel « De Gaulle is onze prezident 
niet en nog minder onze keizer » krijgt Char
les Ie Grand de tegenstander die hij verdient 
in de persoon van Jos Van Eynde Kan men 
nu nog twijfelen aan de vlaamsgezindheid van 
deze maceklier uit de Klauwaertstraat te Ber-
chem ? Vindt men hier geen echo van het 
« Enen leeuw knielt voor gienen Fransman » 
zoals Robrecht de Leeuw het Charles* voor
ganger Philippe Ie Bel toeslingert in de 
Poesje te Ant^verpen -

« Wij stellen de vraag in volle ernst : heeft 
liet sjiel \an de Gaulle nu nog niet lang ge
noeg geduurd ? Zullen dè landen \an West-
Europa, die wel bereid zijn om niet Frank
rijk een vruchtbare samenwerking te hand-
ha\en, waarxiil Parijs beslist evenvee! voor
delen put, zoniet méér, dan de anderen, op 
dezelfde manier die de Gaulle bezigt einde
lijk gaan zeggen dat de generaal wel onze 
bontlgenoot is, doch geenszins onze presi
dent en zeker niet onze keizer ? 

Het lijkt ons hoogste tijd te worden, wil
len de vijf landen die naast Frankrijk in de 
E.KG. zitten, zich niet laten verlagen tot 
de rang van gedienstigen. » 

DE NIEUWE GAiET 

Uit de duistere plannen van de Gaulle trekt 
dit oude « geuzenblad » één les : « solidari
teit tussen de Beneluxlanden is nodig meer 
dan ooit », 

Krijgen we hier een echo van het oude 
geuzenwoord van Marnix van Sint Aldegon-
de a Het is te cleen om gedeelt te zijn ». Mis
schien een klein voorstel aan Vanaudenho-
ve, de orangist : zouden we, de zaken zijnde 
wat ze zijn, de grondwet niet beter ineens 
herzien in grootnederlandse richting ? 

« Zulks veronderstelt bo\endien dat Enge
land zich van de Verenigde Staten losmaakt 
en bereid is de NAVO in haar huidige vorm 
volledig op te doeken. 

Aldus volledig geïsoleerü, zou (Jroot-Brit-
tannië meer nog dan vpndaag het geval is, 
aan de genade van de Gaulle zijn overgele-
\erd 

Van die genade heeft net niet veel te ver
wachten. Voor Italië is in het voorgestelde 
direktorium, uiteraard slechts een figuranten
rol weggelegd. Reeds is gebleken dat Frank
rijk het met West-Duitsland alleen, veel ge
makkelijker heeft om zijn veto-)x>litiek ten 
aan/ien van de Britten door te drijven en de 
Gaulle rekent er stellig op dat hij, in de eind-
f;ize, de strijd om de suprematie met het nog 
steeds verdeelde Duitsland toch wel zal win
nen 

Dat hij daarbij de buiten-Europese politie
ke context uit het oog verliest is duidelijk, 
maar maakt de zaak slechts erger. 

De kleine drie kunnen uit de jongste ont
wikkeling weer eens de leerzame les putten 
dat zij, meer dan ooit solidair moeten blij
ven. 

Andermaal is aangetoond hoezeer degenen 
ongelijk hadden die aan de wieg van de Eu
ropese Ekononiische Gemeenschap betoogden 
dat Benelux een voorbijgestreefde idee was. 
Dat is ze vandaag minder dan ooit. » 

HET VRIJE WAASLAND 

Het Mane-tekel-fares van de belgische on
dergang staat niet te Brussel maar in Haas
donk, ons w l bekend door de folkloristische 
goudzoeker uit onze koUegebloemlezingen 
van Hendrik Conscience De Belgische triko-
lore-vrijheidswilgeboom daar geplant in 
1830 nadat de brusselse revolte <c avait brisé 

l'orange » heeft de geest gegeven na 139 jaar 
vrijheidsuitstraling Maar hier is de schuldi
ge gekend. Zoals de misdadiger steeds terug
keert naar de plaats van de misdaad, heeft 
het opnieuw « den OUander « gedaan, gewa
pend met... aardgas. 

« Het laatste restje hoop schijnt nu wel de
finitief verzwonden. Waar men heimelijk nog 
niet zover durfde of wilde denken, heeft men 
zich nu te Haasdonk toch bij het onvermij
delijke moeten neerleggen ! 

De \rijheidsboom, geplant in ISJifl, dus 1,̂ 9 
jaar oud, staat op het punt het tiidelijke met 
liet eeuwige te verwisselen. Is dat een veeg 
teken \oor de toekomst van wat hij simboli-
zeerde ? 

Tans heeft men zekerheid gekregen om
trent de oorzaak. Wie hiid kunnen vermoe
den dat de vrijheidsboom het slachtoffer zou 
worden van het aardgas ? Bij het afbreken 
van de gasleidingen in l e t politiebureau dat 
binnenkort zal worden gesloopt om plaats te 
maken voor het nieuwe gemeentehuis, kwam 
men tot de vaststelling dat er in de hoofdlei
ding verschillende lekken zitten. Door een 
ploeg «erklieden \'an de anlwerpse gasmaat
schappij werd aldus op 14 plaatsen de hoofd
leiding blootgelegd, die in de onmiddellijke 
nabiihe'd \ an de oude linde loopt. Langs de 
lekken drong het aardgas in de grond. Zo 
kwam het dat de vrijheidsboom, in plaats 
\an \oedzaine sapjien, gasbellen opzoog. 
Hierte.L'en was de boom, die al zoveel iaren 
het doi p slei t en er al een en ander heeft 
meegemaakt, niet bestand. » 

HET FINANCIËLE DAGSLAD 

Deze noordnederlandse krant maakt een 
scherpe diagnose van de belgische ziekte. 
Zelden zagen we het zo goed samengevat. 
Enkele van de meest markante vaststellin
gen. 

« De unitaire politieke partijen kunnen 
geen oproep tot eenheid en begrip meer uit
sturen, want zij zijn opgedeeld in vlaamse, 
Waalse en brusselse vleugels en worden elk 
uur van elke dag bedreigd met definitieve 
schisma's. 2^lfs de kerk, die in haar hiërar
chische top traditioneel een unitair bolwerk 
was, is uiteengevallen in vlaamse en waalse 
bisdommen, die bestuurd worden door bis-
schojipen die zich meer en meer respektie-
velijk lot de vlaamse en tot de waalse zaak 
bekennen. De regering is de speelbal op de 
vechtweide en het parlement nog slechts een 
residu van de trotse volksvertegenwoordi-

Meer en meer rijjite het inzicht volgens 
welk het unitaire België slechts een kunst
matige opdruk is die een schljneenheid ver
leent aan eei,i gedeelde natie. Met het afne
men van de'overmac'lit der Frans spreken
de Belgen en de opkomst der Vlamingen 
groeide het verlangen naar een regeling van 
zaken. Tien jaren geleden hadden Walen en 
Frans sprekende Brusselaars de Vlamingen 
nog kimnen afkopen met een bord linzen-
soep, nu niet eens meer met goud. 

De gespleten regering is machteloos en 't 
parlement voert een farce op. In geen ander 
europees land tiert het absentisme zo welig 
en zo ongestraft. Het belgische parlement is 
een huis dat voornamelijk uit burgemeesters 
bestaat die in hun plicht tegenover natie en 
kiezers schromelijk tekort schieten. Beslui
ten worden buiten de hoge huizen van afge-
\aardigden genomen en de burgemeesters 
hebben daar vrede mee. 

Walen, Vlamingen en Brusselaars spelen 
met vuur maar zijn daarin zeer bedreven. 
Het centrale bestuur door regering, maa r 
ook door ministeries, overheids- en semi-
Dxerheidsondernemingen wordt meer en 
meer krampachtig en minder doeltreffend. 
Intriges worden veelvuldiger en door politie
ke tegenstellingen geforceerde beleidsfouten 
zijn aan de orde van de dag. Het verzadi
gingspunt moet weldra bereikt zijn. 

Alle Belgen spelen mei vuur, maar het wil 
vele waarnemers voorkomen, dat de Frans 
sprekenden dat bovendien doen in de buurt 
van een kruitvat. De dagen van de regering-
Eyskens worden reeds geteld. De herziening 
van de grondwet werd reeds afgeschreven. 
In de hoofdkwartieren van de vooral ver
moeide unitaire politieke partijen doktert 
men in verbazende kortzichtigheid aan ver
kiezingskampanjes. Het is alsof men de toch 
zeker betrekkelijke ernst van de situatie niet 
ziet of niet wil zien. De vlaamse leeuw in 
vyiens muil en aan wiens poten nu waarach
tig toch tanden en klauwen groeien laat een 
dof en dreigend gegrom horen. De Walen 
zingen onder aanvoering van hun radio- en 
televizie-omroep Vive !a France en koeste
ren zich demonstratief in de franse kuituur. 

Als de franse prezident de Gaulle in Luik, 
als in Quebec, met gespreide armen zou uit
roepen : Vive la Wallonië libre, zou België 
na een tiendaagse veldtocht ophouden te be
staan. Weinige Belgen zouden daarom tra
nen laten en daarin schuilt de verklaring 
van de vreemde volksdans op de rand van 
de afgrond. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

« Na het .gepraat van een Yerna, Perin, 
Laga.sse. Massart onthouden we vooral dat 
tussen twee si>rekers in van de Ra.ssemble-
ment Wallon het kongres een tussenkoiiist 
te horen kreeg van de heer Califice. Hij ver
heugde zich over deze « manifestatie van 
waalse eenheid » en verzette zich tegen het 
deelsgewijze behandelen \ an de geineen-
schaps- en ekonomi.sche problemen. De heer 
Califice, die kristen-demokraat is, en nooit 
zijn simpatie verborg voor de federalistische 
« Renovation wallonne » werd volksverte
genwoordiger te Charleroi op een C.V.P.-
lijst. Hij spot aldus met de mening van ziin 
kiezers Wij willen toch geloven dat de lieer 
Servais. voorzitter van de waalse vleugel van 
de C.V.P. dit incident niet zonder reaktie zal 
laten voorbijgaan. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Zoals de GauUe dus blijft wat hij was en 
de Libre al even stevig vasthangt in haar 19de 
eeuwse salonzetel is er weinig kans dat deze 
twee douarrières de stem zullen horen van 
dr. Henk Brugmans, rektor van het Europa-
kollege, die bij de installatie van de europese 
fakulteit voor Mens en Gemeenschap de toe
komst opengooide voor de federalistische ge
dachte naar boven en naar onder. 

« Een tweede denkbeeld is dat de sociaal-
ekonomische en politieke eenwording van 
Europa een volkomen reorganlzatie en ver
nieuwing van onze staatkundige en adminis
tratieve instellingen meebrengt. Het zal blij
ken dat ons integratieproces alleniinst staten 
t e z a m e n brengt, die in zichzelf, in hun bin
nenlandse funktioneren. hetzelfde zouden 
blijven. 

De Fransman die zich tegen de integratie 
verzet, omdat dan, volgens hem, een euro
pese super-staat moet worden geschapen, 
waarvan het franse vaderland slechts een 
« departement » zou zijn, die is blijven ste
ken in de koncepties van het verleden. De 
nieuwe zekerheid, dat er boven de nationale 
staat nieuwe organen komen, brengt onver
mijdelijk mee, dat men zich tevens afvraagt 
waarom er niet binnen die staten nieuwe au-
tonomieën mogelijk zouden zijn. M.a.w. het 
europees federalisme stelt de vraag van het 
federalisme in het algemeen, en dus de vraag 
van de veelheid der gezagsvormen. 

Dit is zeker geen teorie. Immers, er breekt 
tans overal een nieuw regionalisme door, dat 
onder verstandige leiding kan leiden tot in
terne decentralizatie en erkenning van de 
verscheidenheid der levensvormen binnen 
één vaderland. » 

Si. Pieters-Leeuw twee franstaligen in de ge
meenteraad. Het zijn twee B.S.P.^rs . De 
B.S.P. heeft trouwens bij de jong.ste gemeen
teraadsverkiezingen haar hele kampanje ge
voerd op het tenia van de verfransing, voor
al in de vlaamse gemeenten ten zuiden van 
de hoofdstad. Van sociale, laat staan socia-
list'sche tenia's, was er geen sprake. » 

WALTER LUYTEN. 

LA RELEVE 

Waar de Libre Belgique Outers van het 
Rassemblement Wallon verweet de fransta
ligen in Vlaanderen aan hun lot over te la
ten en anderzijds Califice zijn federalisme 
aanwrijft, is dit blad, hoewel unitarist, toch 
logischer in het zoeken naar « vrede onder 
de Belgen ». Zij weten dat de bewuste Vla
mingen deze waals-brusselse dubbelzinnig
heid niet kunnen nemen op straffe van ein
deloze vlaatnse zelfverminking. 

« Naar aanleiding van de stemming over 
de landsgebieden had het F.D.F, een amen
dement neergelegd waarbij de verandering 
van taalregime in een streek zou gebeuren 
door een lokaal referendum, eerder dan door 
de dubbele meerderheid van het regerings-
ontweip. 

Zonder door te dringen in de fundamen
tele beschouwingen rond dergelijke proce
dure, kan men zeggen dat er hier een tegen
stelling is met de hele richting van de bel
gische taalpolitiek sinds 1932 en zeker sinds 
1959, toen de talentelling werd afgeschaft om
dat ze geacht werd een referendum te zijn. 
Dat het F.D.F, dit voorstelt is normaal maar 
dat bij de franstaligen het opnieuw alleen de 
C.V.P.-ers waren om zich hiertegen te ver
zetten is weinig bemoedigend voor de toe
komst. » 

En dat bovenstaand iets zo maar geen hol-
lands smoesje is leren we uit het veront
waardigd gejammer van de Libre Belgique, 
die naar aanleiding van het kongres van de 
waalse verenigingen dat vorige week door-

• ging, nu zelfs al de getrouwen van de waal
se C.V.P. moet gaan kapittelen. 

HET VOLKSBELANG 

Nog minder bemoedigend voor de toe
komst van Vlaams Brabant is de toestand 
van de B.S.P. in een aantal vlaamse gemeen
ten rond Brussel. Het zijn geen rode leeu-

•«wen maar « echte straathonden, die uit elke 
franse teil willen eten ». Zo schrijft uitvoe
rig het blad van het Liberaal Vlaams Ver
bond. Is het beter gesteld met de Vlaams
gezindheid van de doorsnee-P.V V.-er in 
Vlaams Brabant ? 

« De brusselse « rode leeuwen » hebben 
moeilijkheden. Verscheidene B.S.P.-afdelin-
gen uit Vlaams-Brabant hebben hen de rug 
gekeerd. Zij willen aangesloten blijven bij de 
franstalige federatie van Simonet, Cudell en 
hun vrienden. Het gaat o.m. over de afde
lingen van Dworp, St. Pieters-Leeuw. Halle, 
Lot, Ruisbroek, Buizingen. 

Wie de toestanden kent, zal zich hierover 
geenszins verwonderen. 

Lucien Radoux, de goede vriend van de h. 
Spaak houdt deze afdelingen in zijn macht. 
Bij de gemeenferaadsverkiezingen zorgt hij 
er voor, dat de franstaligen er zo sterk mo
gelijk vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er te 

VAN DE V.y.-LEIDING 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak de problemen die zich stellen 
in verband met de ant-werpse universi
teit. 

Het partijbestuur meent dat de uit
bouw van de antwerpse universiteit zo 
vlug mogelijk moet uitmonden in één 
enkele pluralistisch-opgevatte en vrij-
autonoom beheerde ^rijksuniversiteit. 

Dergelijke rijksuniversiteit moet 
grondig verschillen van de klassieke en 
al te zeer politiek beïnvloedbare be
staande instellingen en een voorbeeld 
vormen voor de verdere ontwikkeling 
van ons onderwijsstelsel. 

In het zogenaamde driepartijenak-
koord ziet het Partijbestuur van de 
Volksunie — afgezien van het onverde
digbare uitscbakelen van de Volksunie 
bij de besprekingen — een poging om 
de oude verstarring te doorbreken. 

De Volksunie staat niet negatief te
genover de evolutie die hierdoor in plu. 
ralistische zin kan op gang gebracht 
worden. Zeer veel echter zal afhangen 
van de praktische toepassing ervan. 

De Volksunie blijft tegenstander van 
de dubbele waaier van kandidaturen 
en dringt aan op een vlugge versmel
ting van de bestaande, met eerbiedi
ging van de levensbeschouwelijke ver. 
scheidenheid binnen de ene universi. 
teit. 

De samenstelling van de beheersli-
chamen van de nieuwe universiteit 
moet zo geschieden dat én de overheid 
én alle belangrijke opiniestromingen 
evenals professoren en studenten er 
deel van uitmaken. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
bevestigt dat de Volksunie bereid i» 
haar medewerking te verlenen aan het 
tot stand komen van dergelijke éne 

antwerpse universiteit. 
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ONVERMOEID TEGEN DE 6RENDELS 
AALST 

Vrijdag 28 maart , sprekers en zaal 
nog aan te duiden. 

BUGGENHOUT 
Dinsdag 4 maar t om 20 uur in 

zaal De Vlinder, Station, met sen. 
W. Jorissen en volksvert. Decom-
mer. 

EIGENBILSEN 
Zaterdag 22 maar t te 20 uur ge

meentezaal, met Hugo Schiltz. 

EISDEN 
Zaterdag 15 maar t te 20 uur ca

fé Atlanta, met E. Raskin. 

EINDHOUT 
Donderdag 20 maar t om 20 uur 

30 in zaal Lambertus, Dorp, met 
volksvert. Belmans en sen. Jorissen 
(voor afdeling Vorst-Kempen). 

CKEL 
(j maar t om 20 uur 30 in het 

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

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. 

HEIST 
Maandag 10 maar t om 20 uur 

Pension des Hirondelles, Zeedijk, 
niet prov. lid J. Deroose. 

MERELBEKE 
Woensdag 12 maar t om 20 uur 

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

MELSELE 
9 maar t om 10 uur « Marcel » 

met Coppieters en De Paep. 

OORDEGEM 
Maandag 10 maar t om 20 uur in 

«aal De Bok, Steenweg naar Gent, 
met volksvert. dr. Van Leemputten. 

bewegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 

VLAAMSE VRIENDENKRING 
T U L EN NELE 

Daar wij verplicht waren enkele 
maanden stil te blijven, door op
heffing van ons lokaal kunnen wij 
tans met vreugde melden dat de 
Vlaamse Vriendenkring een onder
komen heeft gevonden in café « Het 
Anker » (bovenzaal) waar ook de 
Vlaamse Harmonie is gevestigd, As-
hidplein 1 (bij centraal station). 

Op de algemene vergadering 
werd overgegaan tot aanvulling van 
het bestuur. Voorzitter De Caluwe 
Jan; ondervoorzitter Roels Herman; 
sekretaris Van den Houdt Gaston; 
penningmeester Heyrnan Edward; 
ontspanning Jespers Willy en Gia-
comini Julien. 

Op 1 maar t algemene ledenverga
dering; op 8 maar t uitstap met au
tobus en inhuldiging nieuw lokaal 
Kenipenland, Statieplein, Heren-
tals. Vertrek 19 uur aan ons lokaal 
« het Anker ». Terug 2 uur. Prijs 
30 fr. 

ledere donderdagavond rond 8 
uur 30 heeft een bestuurslid zitdag 
waar met de leden kontakt kan 
worden opgenomen en nieuwe le
den worden aangeworven en in
geschreven. 

Lidgeld 10 fr. per maand. 

ZITDAG SENATOR 
DR. H. BALLET 

Maandag 3 maar t van 18 uur 30 
tot 19 uur 30 bij hem aan huis. 
Jan van Rijswijcklaan 74, Antwer
pen of na telefonische afspraak 
(38.0.5.77) 
KOLPORTAGES 

Met radiowagen op linker Oever 
op zondag 9 maar t a.s. met vertrek 
om 10 uur uitgang voetgangerstun
nel op Linker Oever. 
LENTEVOLKSBAL 

Op Linker Oever organizeert de 
afdeling Antwerpen-Stad heden 
avond een 'entebal. Lokaal « Zee
ster », Wandelweg, Antw. Strand 

Inkom 30 fr. 
ABONNEMENTEN 

Eerstdaags worden alle achterge
bleven abonnenten, aangeschreven 
of bezocht. Ze kunnen ook zelf het 
sekretariaat verwittigen. 

OOSTENDE 
2 maart . Wit Paard, om 15 uur 

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

PEER 
Zaterdag 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. ANDRIES 
Woensdag 5 maar t om 20 uur 30 

in café De Kolenmarkt, Gemeente
plein, met prov. raadslid K. Lam
mert. 

ST. GILLIS WAAS 
Woensdag 5 maar t om 20 uur in 

café Koningshof, Kerkstraat, met 
volksvert. M. Babyion. 

ST. NIKLAAS 
14 maar t (arrondissementeel) om 

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

TERNAT 
7 maar t om 20 uur in V.U.-lokaal, 

Keizerstraat 15, met sen. Baert, 
volksvert. De Facq en Van Drogen-
broeck. 

TURNHOUT 
25 maar t om 20 uur 30 Terminus, 

Markt, met volksv. Fr . Van der Eist. 

WESTERLO 
5 maar t om 20 uur 30 zaal nog 

aan te duiden met sen. Jorissen. 

WONDELGEM 
14 maar t om 20 uur café Misa-

waka, met F. Baert. 

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 . 

Berchem 
LEDENVERGADERING 
GEZELLIG EETMAAL 

Vrijdag 28 maar t 1969 te 20 uur 
(en niet op 14 maart) . 

Zaal Limburgia, BeernaartstrSat 
te Berchem. 

Na de uiteenzetting door arrond. 
voorzitter R. Frickel over de gren
delgrondwet gezellig eetmaal voor 
slechts 30 fr. Inschrijvingen tot 24 
maar t Grote Steenweg 165 en bij al
le bestuursleden. 
VERBROEDERING 

Zaterdag 8 maar t brengen wij een 
tegenbezoek aan Eigenbilzen naar 
aanleiding van het bal van afdeling 
aldaar. 

Vertrek rond 19 uur per autbous 
aan ons lokaal Grote Steenweg 165. 
Prijs 100 fr. Vooraf inschrijven. 

Borgerhout 
VOORTDOEN 

Het is verheugend vast te stellen 
dat Borgerhout nog steeds aan de 
leiding staat in de abonnementen
slag. Doch wij rusten niet op onze 
lauweren. Enkele leden begrepen 
hun plicht en maakten ons adressen 
over. Geeft ook Wij na lezing door 
aan vrienden. 
DE STRIJD TEGEN DE 
GRENDELS 

Hoopgevend is het dat meer en 
meer nieuwkomers en vooral jon
geren zich aanboden de pamfletten 
tegen de grendels te bussen of te 
plakken. 
PRIJZEN WORDEN 
INGEWACHT 

Voor het bal van de Vlaamse 
Vriendenkring op 12 april a.s. ver
wachten wij prijzen. Zich wenden 
Piet Willems, De Winterstr. 14, tel. 
36.43.08. 

Edegem 
KOLPORTAGE 22 FEBRUARI 

Onze kolportageploeg ; Jef De 
Boel, Karel Lombaert , Robert Suy, 
Robert Palmaerts , Karel Van Reeth 
en Jan Muys verkocht in 2 uur 81 
eksemplaren in de Kontichwijk. 
LEDENWERVING 

Van de wijkmeesters wordt ver
wacht dat zij het streefcijfer-leden
werving voor mei bereiken. Lijsten 
met kandidaat-leden te verkrijgen 

bij de propagandadienst, Elsen-
borghlaan 1. 
DANSAVOND 

De dansavond van de Kulturele 
Kring Edegem heeft plaats 15 maar t 
in « Elzenhof », Kerkplein, Elsdonk 
Inkom : 50 fr. 

Hoboken 
AUTOKARAVAAN 

Onder het motto « Geen Gren
dels » richt onze afdeling een auto
karavaan in op zaterdag 15 maart . 

Verzamelen in de Nachtegaallaan 
wijk Meerlenhof te 14 uur. 
GOUDEN JUBILEUM 

Op 12 april worden onze simpa-
tieke penningmeester Jan Peeters 
en zijn dame gehuldigd naar aanlei
ding \ an hun gouden bruiloft. 

Bene\ens uw aanwezigheid, reke
nen wij ook op uw financiële steun: 
postrekening 1339.44, V.U.-afdeling 
Hoboken. 

3RABANT 

Hoevenen 
EERSTE AFDELINGSBAL 

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

Kapellen 
ABONNEMENTENSLAG 

Het streefcijfer van de afdeling 
Kapellen werd begin februari be
reikt. 

Wie wil kan nog altijd abonne
ren bij een van volgende personen: 
Geert Schankeren, Part isanenstraat 
110, Kapellen-Putte, Guido Van 
Geenhoven, Douglaslaan 9, Kapel-
lenbos en Viktor Lenaart, Bevrij
dingslei 29 te Kapellen. 

Kessel 
DERDE VLAAMSE DANSAVOND 

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

Merksem 
PROPAGANDA 

Steeds hebben wij te weinig hel
pers voor bus- en plakwerk. Onze 
gemeente is groot en geen wijk of 
buurt mag vergeten worden. 

\ a n diegenen die daar niet kun
nen aan meedoen vragen wij om 
tussendoor een bankje van 20, 50 
of 100 te bezorgen bij een van onze 
bestuursleden. De gemeenteverkie
zingen zijn op komst en wij moe
ten rezerve-munitie oppotten. 

Dank bij voorbaat. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Voor inlichtingen en aansluitin
gen : Jos . Peeters, Bredabaan 786, 
dagelijks na 19 uur. 
GEEN GRENDELS 

Nietegenstaande heï slechte we
der was de voorlichtingsavond op 
donderdag 20 februari een sukses. 

Na een korte inleiding van voor
zitter Luc. Droogmans, gaf volks
vertegenwoordiger R. Mattheyssens 
een zeer de.gelijke uiteenzetting, ge
volgd door een gespreksbeurt waar
in animo stak. 

Mortsel 
NAKLANK 

Enkele houderden aanwezigen in 
een overvolle zaal Hellemans be
leefden op vrijdag 21 februari jl. de 
sfeer van onze « V.U.-top-ontmoe-
tingsavond » met volksvertegen, 
woordiger Hugo Schiltz en Kor Van 
der Goten. 

PRIVE-LEDEN-LENTE-AVOND 
Tientallen deelname - formuliert

jes betaling werden reeds ingeleverd 
voor onze « Privé-lente-avond » op 
21 maart e.k. in zaal Hellemans te 
20 uur. 

Inschrijven voor 10 maart bij 
Wim Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel, tel. 55.39.09. 
AB.N.-VERENIGING 
GEVAERT 

De A.B.N.-Vereniging-Gevaert, 
onder de dinaniische leiding van 
dhr. Jan Ducheyne en sekretaresse 
mej. Noë, verdient onze warmste 
sinipatie voor haar baanbrekend 
werk. 

Het bewijs van haar sterkte en 
invloed werd nogmaals bewezen bij 
de opening van de jaarlijkse A.B.N.-
veertiendaagse in het auditorium 
van de N.V. Gevaert-Agfa-bedrijven 
te Mortsel. 
TONEELKRING STREVEN 

In de nationale toneelwedstrijd 
verwierf onze mortselse toneelkring 
« Streven » de 1ste prijs, de prijs 
van de koning. Van harte proficiat! 

Brussel 
ARR. RAAD 

De volgende 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 
uiterlijk 3 maar t tijd om agenda
punten in te dienen 
PROPAGANDAMATERIAAL 

Er zijn no,s> altijd affiches en 
kleef/.egels op het arrond. sekreta
riaat, Dujjonlstraat 27 te Schaar
beek. Die moeten weg. 

Grimbergen - Beigem 
Himbeek - Strombeek 

VIER II JULI IN IERLAND 
Onze afdeling heeft gedacht dat 

het goed zou zijn dit jaar 11 juli 
op een originele manier te vieren en 
wel in Ierland. 

Onze vlaams nationale feestdag 
wordt er ieder jaar op een stem
mige en gepaste manier gevierd 
door de meer dan 60 vlaamse fami
lies die ginds wonen. Waarom zou
den wij ze door onze aanwezigheid 
geen hart onder de riem gaan ste
ken ? 

Een uitgebreid programma werd 
door de vlaamse kring in Ierland 
voor ons uitgewerkt dat loopt van 
6 tot 12 juli. 

Prijs : 6.500 fr. In deze som is 
begrepen : vliegtuigreis Brussel-Du-
blin en terug; half pensioen in eer
ste rang hotels; ontbijt en avond
maal ; autocarreizen; alle hoteltak
sen en fooien; verrassing-optreden 
van een overbekend vlaams trou
badour; een populaire en graagge-
ziene VU volksvertegenwoordiger 
welke ons tijdens de ganse reis zal 
vergezellen. 

Jette 
JEUGD VERGADERING 

5 maart te 20 uur in de Stylstraat 
115. 
DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 9 tot 11 uur, 
bij Jan De Berlangeer, Leopoldstr. 
354. 

Moliem - Brussegem 
BAL 

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

St Pleters-Leeuw 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 2de zaterdag bij de heer 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg 109 
te Zuun (St. Pieters-Leeuw) van 11 
tot 12 uur, in samenwerking met 
de volksvertegenwoordiger Eugeen 
De Facq. 

Ternat 
VOLKSVERGADERING 

Tegen de grendelgrondwet op vrij
dag 7 maar t 1969. 

In « Bij J a n Meert », Keizerstr. 
15 (Markt), Ternat. 

Sprekers : E. De Facq, Vic An-
ciaux, Frans Van Drogenbroek en 
senator Baert. 

Deze vergadering geldt ook als 
driemaandelijkse kantonnale verga
dering van het kanton Asse. 

DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger 

E. DEFACQ 
Dinsdag 4 maar t 1969 Gooik (sa

men met provincieraadslid De Don-
cker) in de Groene Poort van 19 tot 
20 uur. 

Vollezele (samen met prov. raads
lid De Doncker) in de zaal Mersch 
van 20 tot 21 uur. 

Donderdag 6 maar t 1969 Hekel-
gem in het Oud Zandtapijt van 19 
luu- tot 20 uur. 

Dinsdag 11 maar t 1%9 Brussel in 
Tribunestraat 14, Brussel 1 van 18 
tot 19 imr (2de verdieping). 

Essene in het lokaal bij Roels, 
oud-renner. Kerkstraat van 19 uur 
30 tot 20 uur 30. 

Woensdag 12 maart 1969 Kruis-
houtem (O. Vlaanderen) bij P . 
Rijckbosch, Woestijnestraat 6a. 

Dinsdag 18 maar t 1969 Dilbeek 
(samen met provincieraadslid M. 
Panis) in Moeremanslaan 86. 

Donderdag 20 maar t 1969 St. Mar-
tens-Bodegem bij F . De Rijbel, ca
fé. Stationstraat of via R. Hellinckx. 

Ternat in V.U. lokaal bij J Meert, 
Keizerstraat 15. 

Woensdag 26 maar t Dworp in De 

Leeuwerik, Kerkplein van 18 tot 19 
uur. 

Buizingen in De Welkom, de 
Kerchovestraat van 19 uur tot 19 
uur 45. 

lialle in De Sleutel, Markt, van 
20 tot 21 uur. 

Donderdag 27 maart Asse in Het 
Kiunmelshof van 19 tot 20 uur. 

Opwijk bij Berghmans, Nanove-
straat van 20 tot 21 uur. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Denderleeuw : senator Diependae. 
Ie in café « De Klok », Dorpsplein, 
te 18 uur maandag 3 maart . 

Welle : senator Diependaele in 
café « Cambrinus », Dorp, maandag 
3 maart te 18 uur 45. 

Moor.sel : senator Diependaele op 
maandag 3 maart in café Capet, 
Dorp, te 19 uur .30. 

Baardegem : senator Diependae
le ten huize van Willy Cobbaut, 
Dorp 33, maandag 3 maart te 20 
uur 15. 

Aalst : senator Diependaele in 
(f De Vriendschap », Kerkstraat 9, 
maandag 3 maar t te 21 uur. 
MEDEDELINGSBLAD 

Nr 7 (speciaal nummer naar aan
leiding van de abonnementenslag) 
\ a n het mededelingsblad voor be
stuursleden in het arrondissement 
Aalst, werd deze week rondge
stuurd. 

Men kan nummers aanvragen op 
het sekretariaat, p-a De Vriend
schap, Kerkstraat 9, Aalst. 
ADRESVERANDERINGEN 

Alle afdelingssekretarissen wor
den verzocht om alle adresverande
ringen onmiddellijk mee te delen 
aan het arrondissementeel sekreta
riaat, p-a De Vriendschap. Kerk
straat 9, Aalst. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

Vrijdag 7 maart te 20 uur 30 stipt 
in het lokaal c< De Vriendschap », 
Kerkstraat, Aalst. Dagorde per om
zendbrief. 

Burst 
SOUPER 

Op zaterdag 29 maart te 19 uur 
in het lokaal : jaarlijkse souper van 
de vlaams - nationale spaarkas :Wij 
reizen om te leren. Leden gratis. 
Niet-leden 50 fr, 
LEDENVERGADERING 

Zondag 2 maart 1969 te 10 uur 
algemene ledenvergadering in ons 
lokaal. Iedereen welkom. 
Plaats, tel, 242.52. 

zoekertjes 
Corsica : familiepensioen aan zee, 

omgeving Calvi. Vlaamse .gast
vrouw. Goemans, Flamingosstr 27, 
Merksem. Tel. 45.71.36 — T 21. 

Verlof aan zee. Twee apparte
menten (1 of 2 kamers) te huur in 
villawijk — rustige ligging — 300 
m. van zee — Pasen, maanden : 
mei, juni, juli, augustus, september. 
Villa « Ter Wulke », Pannelaan 22, 
St Idesbald (tel. 058-519.43) — T 21. 

HoofdredaUtem 
T van Overstraeten 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar 
Rotatyp Sylv. Dupuislaan 
110 Brus 7 Tel 23.11.98 

Beheei 
Voldersstraat 11 Brussel i 
Tel (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement , 300 fr 
Halfjaarlijks : 170 fr 
Driemaandelijks : 95 tr 
Abonnement buitenlanö 

48Ü tr 
Steunabonnement 820 h 

(minimum) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
f Wij B Vlaarrt.s-nationaal 
weekblad 

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

Brussel 12 
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bewegi 
Beveren-Waas 
SUKSES 

De kolportiige-ploeg van Beveren 
verkocht in eigen gemeente 350 Wij-
ninniners. 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Appels : « Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon » gewestelijk se-
kietariaat ; Stuifstraat 7, tel. (62-
24776, elke woensdag van 20 tot 22 
uur, elke zaterdag van 13 tot 15 uur. 
Zele : zaterdag 1 maart van 18 tot 
19 lun' door volksvert. Dr. De Com-
mer en de Meester in het « Vlaams 
Huis », Kloosterstraat, tel. 44220. 

Dendermonde : zondag 2 maart 
\:\n 10 lot 11 uur door de hh. O. 
De Pus en R. Meert. V.U.-sekreta-
riaat, Ridderstraat 24, tel. 237.60. 
Lebheke : zondag 2 maart van 11 
tot 12 mir door de hh. De Pus en 
R. Meert in het « 't Palingshuis », 
Grote ])laats, tel. 24252. 

Klke woensdag \an 20 tot 22 uur, 
elke zaterdag van 13 tot 13 uur, op 
het gewestelijk sekretariaat, Stuif
straat 7, Appels. Tel. 052-24776. 

ZELE 
Zaterdag 1 maart \an 18 tol 19 

uur door de heren Dr. De Com-
nier, volksvertegenwoordiger, en De 
Meester, plaatselijke soc. medewer
ker, « Vlaams huis «, Kloosterstraat, 
tel. 44220. 

LEBBEKE 
Zondag 2 maart van 11 lot 12 uiu-

door tie heren De Pus en Meert R. 
in hel « 't Palingshuis », Grote 
Plaats, lel. 242.52. 

Deinze • Petegem - Astene 
OVERLIJDEN 

Alhie]- o%erleeJ mewouw Alina 
l.abaere. weduwe van de heer 
Achiel Ryckbosch en moeder van 
onze voorzitter de heer Robrecht 
Ryckbosch. Onze oprechte deelne
ming. 

Erembodegem 
BAL 

Hel liaK'der Denderstreek op za
terdag 8 maart 1969 Ie 2 uur zaal 
Animo (Dendei brug), voorbehouden 
plaatsen bij de bestuurleden en tel. 
202.79 223 96 - 265.48 (0.53), 

Opbrengst voor de verdere uit
gave van a De Knots », 

Gent 
TOl 'BAL 

Zaterdag 1 maart in de Roeland 
topbal \an het jaar « kameraden-
bal », uigericht door Vriendenkring 
Snevssens Orkest Peter Philips. 
Toegang 40 tr. 
KOLPORTAGES 

Zondag 2 maart Si, Amandsberg; 
9 maart te Zulte; 16 maar t te Me-
lelbeke en 23 maart te Destelber-
gen N'ertrekken en verzamelen tel
kens om 9 uur in het lokaal « Zel-
bale ». .Steendam 46. Gent. 

Horebeke • Munkzwalm 
ABONNEMENTENSLAG 

Oii/e abonnenientenslag is een 
suk.ses geworden en heelt 160 t. h. 
van haar eigen streefcijfer bereikt. 

Voortaan zal . e bestuursvergade-
iing plaats hebben om de twee 
maand en dit de eerste zondag. 

Merel beke 
WERKVERGADERING 
. WEERGALM » 

De maandelijkse werkvergadering 
voor ons kantonnaal maandblad zal 
plaats hebben op donderdag 6 
maart om 20 uur 25 stipt in de zaal 
van café « De Vrede », Melle, Vo-
gelhoek (stallen), 
BAl 

5de lentebai van de aldeliiig op 
zaterdag 22 maart om 20 uur in de 
zaal « Regi », Hundelgemsesteen-
\\eg, wijk Molenhoek. 

Nederbrakel 
KOLPORTAGE 

De uitgestelde kolportage van de 
arrondissementen Aalst en Oude
naarde te Nederbrakel heeft plaats 
op zondagvoormiddag 9 maart . Na
dere gegevens per omzendbrief. 

Nevele - Landegem 
BAL 

Onze vrienden Gilbert Mortier, 
\oorzitter Nevele, en Guido 
Schaeck, voorzitter Landegem, rich
ten heden zaterdag om 20 uur een 
bal in de zaal Riva te Deurie in met 
als gastvedette .Jimmy Frey en zijn 
orkest. 

De volledige opbrengst gaat naar 
het revalidatiecentrum voor spasti
sche kinderen te Landegem. 

Ninove 
KOLPORTAGE 

Na 3 maanden non-aktiviteit 
spreken we voor morgen zondag 
2 maart af aan de kerk te Meer-
beke om 9 uur 30. Meerbeke is 
lie eerste van de « grote » gemeen
ten. Om in één klaar te komen 
zijn er 20 man nodig ! 

Vrasene 
GRENDELAKTIE 

Besloten werd deze aktie te on
dernemen in samenwerking met St 
Gillis en Nieuwkerken. Een volks
vergadering werd gepland voor de
ze gemeenten te St Gillis-Waas. 
LEDENWERVING 

Een speciale aktie wordt onder
nomen om het ledenaantal te ver
hogen, We moeten beslist tegen 
half mei de 200 bereiken. Momen
teel zijn we aan 158 op 3500 inwo
ners. Ons ledenaantal einde maar t 
19(>8 was 13, Elk doe een inspan

ning. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
VOLKSUNIE-FEEST 

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

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

Blankenberge 
NIEUWE LEDEN 

Het bestuur der VU-afdeling 
Blankenberg doet een beroep op 
zijn leden om zoveel mogelijk adres
sen te bezorgen van kandidaat-le
den ol kandidaat-lezers. 

Hartelijk dank bij voorbaat. Zich 
w enden tot de sekretaris Tersi F , 
de Smet de Naeyerlaan 141, Blan
kenberge, tel, 41637. Vrijwillige me
dewerkers eveneens welkom 
WEEKBLAD WIJ 

Uw oude nummers van Wij wor-
tlen met dank aangenomen als pro
pagandanummers. Lezers die niet 
regelmatig hun blad ontvangen 
worden verzocht de bestuursleden 
te verwittigen. 

Bredene 
Z.'TDAG 

Elke eerste zaterdag, houdt prov. 
raadslid Kris Lambert zitdag in het 
café « Tijl », Duinenstraat om 11 
uur, 
KARAVAAN 

Morgen zondag 2 maart, organi-
zeert onze afdeling een autokara
vaan tegen de grendels. 

Verzamelen om 9 uur .30 te Bre-
dene-Duinen, naast het politiebu-
reel, "s Namiddags massale deelne
ming aan de anti-grendelbetoging 
te Oostende, Petit-Paris, om 14 uur. 

Kortrijk 
ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Voor een honderdtal bestuurs- en 
kaderleden uit alle afdelingen van 
het arrondissement Kortrijk orga-
nizeerde het arrondissementeel be
stuur verleden zondag 23-2-()9 zijn 
eerste kaderdag, 's Voormiddags 
gaven de arr. bestuursleden Plan-
cke en Dabels een overzicht van de 
struktuur en de werking van de 
Volksunie in het Kortrijkse. 's Na
middags was het de beurt aan de 
arr . raadsleden Descamps en Van 
Steenkiste om de gemeenteverkie
zingen 1970 onder het vergrootglas 
te nemen. 

Tot slot belichtte senator Frans 
Baert de procedure betreffende de 
grondwetsherziening en de taktiek 
van de Volksunie. 

AUTOKARAVAAN • 
GEEN GRENDELS! 

Een anti-grendel autokaravaan 
trekt door het arrondissement op 
zaterdag 22 maar t a,s. Verzameling 
te 13 uur 30 op het Gevangenis
plein. 
KOLPORTAGE 

Het kolportagesisteem werd in 
arr. Kortrijk volledig herwerkt. 

ledere afdeling levert zijn opgege
ven aantal deelnemers. Eerste kol
portage volgens het nieuwe pro
gramma morgen zondag 2 maar t in 
Harelbeke. Verzameling te 9 uiu" 
aan de Sint-Salvatorkerk (Markt). 

Marke 
DANSAVOND 

Eerste dansavond op zaterdag 15 
maar t te 20 uur in zaal « Luxor » 
op de Rekkemsestraat. Orkest ; 
« Los Martinos ». Inkom : 50 fr. 

Menen 
THE DANSANT 

Morgen 2 maart , eersle thé-dan-
.sant door de Vujo in « Krak », le-
perstraat 146, te 18 uur. Leden 15 
fr.; niet-leden 20 fr. 
ANTIGRENDEL 

Door de aktieve Vujokern werden 
6000 pamfletten verspreid o\ev de 
ganse stad. 
LENTEBAL 

Initiatief afdelingen Menen-We-
velgein, orkest Norbert Goddaer, 
Parkhotel Cortina Wevelgem, zie
daar enkele troeven om 5 april vrij 
te houden. Deuren 20 uur 30; eer
ste dans 21 uur. 

Inkom 50 fr. Stadskledij. 
UITSLAG KAARTING 

1. Lourick Diana - Vlaeminck 
Adolf; 2. Ghyselen Her wig - Leen-
knecht Maurits; 3. Debeuf Berna-
dette - Perneel Valeer. 

Middeikerke 
LUSTRUMBAL 

Onze afdeling organizeert haar 
5de bal, een lustriinibal in de zaal 
« Lido », Kerkstraat, heden zater
dag 22 februari. Orkest « De Lu
na's ». Toegang 30 fr. Grote tom
bola. 

Roeselare • Tiett 
DIENSTBETOON 

Meulebeke 
. BAL 

Halfvaslenbal van de Vlaamse 
\ riendenkring zaterdag 8 maar t in 
zaal Relais, Brugse baan, Meulebe
ke, om 21 uur. 

Reuze tombola, daverende kar-
navalsfeer, premie van 500 fr. voor 
mooist verklede paar. 

Tombolaprijzen worden met dank 
aanvaard bij Milo Vanseveren, 
Bertje, Santensweg 5, Meulebeke. 

Oostende 
VU-WEEK 

Iedereen ontving het programma
boekje. Onnodig te zeggen dat oti-
ze afdeling de massa moet leveren 
voor de grote anti-grendelbetoging 
en meeting, morgen zondag om 14 
uur. Verzamelen Petit-Paris. 
VLAGGEFEEST 

Morgen zondag tijdens de mee
ting in het Wit Paard , overhandigt 
de nationale voorzitter, Frans van 
der Eist, de vlag aan onze afdeling. 

Wim Jorissen houdt de feestre
de. Het is een ereplicht aanwezig te 
zijn. 

Sint-Kruis 
TREFPUNT 

Op vrijdag 14 maart 1969 orga
nizeert « Trefpunt » te 20 uur in 
de zaal Sint-Elooi, Moerkerkesteen
weg 187, een voorlichtingsavond 
met debat over de B.T.W., met als 
spreker de heer J . Maes, dr . juris. 

Hij zal speciaal de situatie voor 
de zelfstandigen belichten. 

Inkom ; 10 fr. 

Stene 
S U K S E S ! 

Op 14 februari liep de gelagzaal 
van de veiling weer vol. Senator 
van de Weglie gaf historiek en ana
lyse van de onzalige grendels. Arr. 
sekretaris J. Nagels hield een toe
spraak over het « Gelaat van de 
V.U. ». Nieuwe leden en nieuwe le
zers werden ingeschreven. 

Tielt 
AGENDA 

Het bestuur dankt alle aanwezi
gen op de kiar t ing tot steun aan 
de afdeling. 

Avondfeest op zaterdag 12 april 
m de zaal De Beiaard, Markt te 
ïielt. 

Volksvertegenwoordiger Mik Ba
byion : 

Ardooie ; café « De Arend », 
Kerkplein, iedere tweede zaterdag 
van de maand, van 9 tot 9 uur 30. 

Izegeni : café « Royal », Nieuw
straat, tel, 051-30549, iedere tweede 
zaterdag van de maand van 10 tot 
10 uur 30. 

Ledegem : café De Boonhoek, 
Rollegemstraat, iedere vierde zater
dag van de maand van 11 tot 11 
uur 30. 

Meulebeke : café <t De Spiegel », 
Marktstraat, tel. 051-40342 iedere 
tweede zaterdag van de maand van 
10 uur .30 tot 11 uur. 

Moorslede : bij Berteloot, Station
straat, iedere vierde zaterdag van de 
maand van 9 uur 30 tot 10 uur. 

Tielt : café « D'Hesi>e », Markt, 
iedere tweede zaterdag \ a n de 
maand van 11 uur 30 tot 12 uur, 
tel. 051-41624. 

Bij hem thuis : Westlaan 145, 
Roeselare, iedere maandag van 17 
tot 19 uur of op afspraak, tel. 051-
20208. 

Senator Willy Persyn ; 

Aarsele : café « De Hert », Sta
tionstraat, tel. 051-63119, iedere eer
ste zaterdag van de maand van 10 
tot 10 uur 30. 

Gits : café « De Hert », Dorp, ie
dere derde zaterdag van de maand 
van 11 tot 11 uur .30. 

Lichtervelde : café <c St. Marga-
reta », Hoogstraat, tel. 051-72160, ie
dere derde zaterdag van de maand 
van 10 uur tot 10 uur 30. 

Oostrozebeke : café « De Engel >», 
Markt, tel, 056-66085 iedere eerste 
zaterdag van de maand van 12 uur 
30 tot 13 uur. 

Ruiseleden : café « Landbouwers-
huis », Markt 3, tel, 051-68099, ie
dere eersle zaterdag van de maand 
van 9 tot 9 uur 30, 

Tielt : café « D'Hespe », Markt, 
tel. 05141624, iedere derde zaterdag 
van de maand van 1 uur 30 tot 2 
uur, alsook iedere eerste donderdag 
van de maand van 10 tot 11 uur. 

Wakken : café « Het Schaak », 
tel, 056-62686, iedere eerste zaterdag 
van de maand van 11 tot 11 uur 30, 

Wiesbeke : café « De Hert », 
Wakkenstraat 11, tel. 00,56-66537 
(vragen naar Mr. Follens Gaston), 
iedere eerste zaterdag van de 
maand van 12 tot 12 uur 30. 

Zwevezele : café « Pallletrr », 
Lichterveldestraat, tel, 051-61501, ie
dere derde zaterdag van de maand 
van 9 tot 9 uur 30. 

Bij hem thuis : Wingene, Rate-
linge, iedere maandagnamiddag 
vanaf 18 uur of op afspraak, tel. 
051-65090. 

Provinciaal raadslid G. Deman : 
Fonteinestraat 31, Pittem, op af

spraak, tel. 051-46130 en 46416. 

Provinciaal raadslid E. Depoor-
ter : 

Kortrijkstraat 172, Izegem, op af
spraak, tel. 051-31039. 

Provinciaal raadslid J. Lievens : 
Schoolstraat 112, Roeselare, op af

spraak, tel. 051-25470. 

MEDEGEDEELD 
Brussel 
FEESTAVOND 
VLAAMSE HARMONIE 

Heden zaterdag 1 maar t 1969 te 
20 uur in de Jozef Clottenszaal van 
de Graaf van Egmont (J. Van 
Praetstraat 28) : 13de jaarlijkse 
feestavond van de Vlaamse Peter 
Benoit-Harmonie. 

Programma : 
1. Harmoniegedeelte met liede-

renzang onder leiding van muziek-
bestuurder Karel Pisane. 2, Optre
den volkskunstgroep De Garve, 3, 

Optreden van het Lieven Duvosel-
koor. 4, Gezellig samenzijn niet 
dans en muziek. 

Inkom : 30 fr. 

V.Y.B.-Kongres te St. Niklaas 
PRAKTISCHE GEGEVENS 

Zondag 2 maar t in het hotel «Ser-
wir». Koningin Astridlaan te St. 
Niklaas. 

Om 9 uur 30 vangen de sektie-
vergaderingen aan. 

Sektie 1 ; « Demokratie nu I ». 
Sektievoorzitter : Dr Herman 

Wouters; sekretaris : de h. André 
Monteyne; referaathouders : Mr. Fi-
lip Lambrechts en Mr. Hugo Van 
den Broeck. 

Sektie 2 : « federalisme nu ! ». 
Sektievoorzitter : Mr. Jaak Van 

Waeg; sekietaris : de h. John Van 
den Bossche; referaathouders : Mr. 
Lode Verhaeghen, Mr. Hugo Van 
Eecke, Mr. Jjin Ryckeboer en Dr. 
Rigo De Nolf. 

Slotvergadering te 13 uur. 
Voorzitter : de h. Lieven Clays. 
De beide sektievoorzitters lezen 

de kongresbesluiten voor, welke ge-
kommentarieerd worden door de 
h. Mare Boey. 

Dan volgt een forum over « De 
vrijwaring van de levensbeschouwe
lijke minderheden » met sen. Wil
ly Calewaert (B.S.P.), volksvertegen
woordiger Maurits Coppieters (VU), 
senator Ferdinand De Bondt 
(C.V.P.) en senator Herman Van 
der Poorten (P.V.V.). 

Dan vol.gt een boodschap uit 
Wallonië door de heer Humblet . 

Als besluit van het kongres 
spreekt dan notaris Paul Daels, al
gemeen voorzitter van de V.V.B. 
zijn programmatische rede uit. 

Kachtem 
BAL V.N.J, 

Het V,N,J,, Vlaams-Nationaal 
Jeugdverbond, gouw West-Vlaande-
ren richt op 1 maar t om 20 uur ni 
de zaal nieuw gemeentehuis te 
Kachtem een avondfeest in. 

Zwalmstreek 

TOERISTISCH . HISTORISCHE 
KWIS 
De voetbalploeg F.C, Munkzwalm, 

in samenwerking met de VTB-afd. 
Zottegem en de V.V.V. De Zwalm, 
organizeert een toeristische en his
torische kwis over de Zwalmstreek. 

Schiftingen : zaterdag 22 m a a r t 
1969 te 16 uur in « Ad Fundum » te 
Erwetegem, Finale : zaal « De 
Gendt » op 29 maar t te 20 uur, 
eveneens te Erwetegem. 10.000 fr. 
prijzen. Nadien dansfeest. 

Inlichtingen : Marcel De Boe, 
Leopoldlaan 41, Ophasselt. 

Roeselare 
AVONDFEEST 

Het V.NJ. richt heden zaterdag 
1 maar t een avondfeest in de zaal 
nieuw gemeentehuis te Kachtem. 
Warm aanbevolen. 

Zangavond te Kortrijk 
Om 19 uur 30 op zaterdag 1 

inaart in café « 1302 », B, Reynaert-
straat 9, Kortrijk, richt kring Kor
trijk van Were Di, een zangavond 
in, dit in het kader van « De Da
gen van het Vlaamse Lied ». Wer
ken mee : Wies Pée, dirigent, Ka-
miel Inghels, sollist en het V.M.O.-
trompetterskorps. Iedereen welkom! 

Heden zaterdag 22 febr. te 16 uur 
in dezelfde zaal spreekt Maurits 
Wrhaest , over « Onze Nederlan
den in Frankrijk n. Toegang vrij. 

OOSTENDE : Zondag 2 MAART 

GROTE 

Sprekers : F. 

ANTIGREÜDELBETOGING 

EN MEETING 
* • 

14u, Verzamelen aan « Klein Parijs » 

15u, In het W i t t e Paard : 

MEETING EN 
VAANDELOVERHANDIGING 

VANDER ELST en W I M JORISSEN 

file:///oorzitter


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 "j 
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende i 
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eij»en \ 
land, maar ook weldra een stijgende méérwaarde. •! 
Bovendien wint of spaart U een huishuur W i j leverden in 1968 méér dan éen i' 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

maak zeil uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 67 slechts 
steeg van 131,18 tot 1 35,35 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 w i 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%. 

konservatlet 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 natuurli 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 bij 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- I 
koop waarborgen. Er zi jn voldoende liefhebbers. Onze beste kliënten zi jn 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden. 

liskale, administratieve otlinanoiële zorgen 
Néé ! Dat besparen U onze adviseurs en experten, die U gratis kan raadplegen 
en . vrijblijvend ! 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 
tot on ^ i l ^ T ^^^^''-building of een fabriek .. W i j bieden U een financiering 
OT vu a \üü/o van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 

^ h - l t ^ ^ ' ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^°^ ^^" ^® Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be-
scnikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 

°P de beste ligging U spaart heel wat t i jd als U ons t i jdig raadpleegt 

meer dan 6000 tevreden kliënten 

111 SP^^ 

van 850.000 F af 

kunnen wij met U bezoeken ! Dat is een referentie ' W i , 

zi/n daar fier op ! W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

op een van onze vier zetels ! 
van 750 .000 F af 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

CENK 

Winterslagstr. 22 

tel. 011 /54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. 016/33.735 
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BiASSER ZIET HET BEZOEK 

Brussel ; « hoeft u zich niets van aan te trekken... ZA denken gewoon dat u vlaamsgezind bent f H 

•̂ -t I I I ».< I I I r,j i i t t I \-t t I—^-

"^^SSIS^ 

Gesprek de Gaulle-Nixon : ... ballontje oplaten.., « Nixon voert politiek van de vrede » (de krant). 

Wie Nieder-Ueber-Oberhausen 
niet kent, is daarom geen steen-
ezel. Het stadje ligt ver van de 
toeristische wegen. Het heeft ge
veltjes in vakwerk, maar niet ge
noeg om van te leven. Industrie is 
er niet en overigens wordt er ook 
niet om geroepen, want de Nieder-
Ueber-Oberhausers hebben voor
lopig nog wel de handen en de 
beurzen vol. 

Beweren dat de vooruitgang to
taal aan Nieder-Ueber-Oberhausen 
voorbij gegaan is, zou onjuist we
zen. Het stadje kreeg in 1944 een 
behoorlijke portie bommen en de 
inwoners zijn er welvarend ge
noeg om zich een tv-toestel te kun
nen veroorloven. De middenstand 
heet er overigens uitgesproken 
progressief. 

Neem nou bijvoorbeeld Kremer-
Weissenberg. Sinds driehonderd 
jaar ligt die juwelierszaak op de 
hoek van de markt en de Teller-
gasse. Zo op het eerste zicht is er 
aan het huis in die driehonderd 
jaar niets veranderd. Maar bij na
der toekijken ligt het uitstalraam 
vol met peperdure juwelen en mo
derne uurwerken ; in het raamko
zijn van de eerste verdieping 
werd zes jaar geleden een alarm
bel aangebracht. Wie het in zijn 
hoofd zou halen om bij Kremer-
Weissenberg uurwerken te gap
pen, wordt onmiddellijk verraden 
door luid gerinkel. 

Wachtmeester Prade weet er 
van mee te spreken. Vorige 
woensdag was hij met zijn VW-
busje en drie agenten op nacht-
ronde in de nieuwe wijk, toen hij 

ALARM 
via de boordradio opgeroepen 
werd door het kommissariaat. Een 
paar late herbergklanten hadden 
gesignaleerd dat de alarmbel bij 
Kremel-Weissenberg rinkelde en 
Prade moest maar eens dringend 
gaan kijken wat er schortte. 

Op de markt waren inmiddels 
al een tiental mannen samenge
troept ; in de huizen naast Kre-
mer-Weissenberg werden venster-
luiken opengestoten en hingen be
woners in nachtgewaad over de 
vensterleuning te gissen naar de 
oorzaak van het alarm. Bij Kre-
mer-Weissenberg zélf echter bleef 
alles potdicht. Prade wist dat 
Frau Kremer slaappillen nam 
en de ouwe zelf was zo goed als 

-doof ; het kon dus best dat het 
echtpaar niets hoorde van de ei
gen alarmbel. Het kon echter ook 
best, zo overlegde Prade, dat het 
echtpaar al lang koud gemaakt 
was door een bandiet. 

Eigenlijk neigde Prade eerder 
tot de overtuiging dat de alarm
bel vanzelf in werking was geko
men. Dat kon, hij wist het want 
hij had het geleerd in de kursus : 
als ergens een koekoeksklokje in 
het uitstalraam naar beneden ge
donderd was op de draad van het 
alarmsisteem, dan ging de bel aan 
het rinkelen. Dat Prade het in de 

eerste plaats bij deze billijke ver
onderstelling hield was vrij nor
maal : het is altijd fout, méér na
righeid te voorzien dan er eigen
lijk is. 

Van de andere kant echter... De 
mogelijkheid van een diefstal, 
desnoods zelfs moord, mocht niet 
worden uitgesloten. En Prade be
sefte volkomen dat hij zijn ge
dragslijn zó moest bepalen, dat 
ze het uitgestrekt gamma van mo
gelijkheden volkomen bestreek. 

Een van de omstaanders gaf de 
wachtmeester de raad, het huis 
binnen te breken. Prade schoof de 
kepi in de nek, bekeek de man 
met een vernietigende blik en 
snauwde kwaad : « Nou man, en 
huisvredebreuk plegen ! Ofwel is 
er bij Kremer helemaal niets ge
beurd en dan is het gewoon huis
vredebreuk. Ofwel steken we on
ze kop door het raam en wordt de 
ouwe Kremer wakker en schiet 
hij ons in onze raap voor hij heeft 
kunnen vaststellen dat het wette
lijk gezag door de venster bin-
nenklautert. Ofwel zit er een dief 
in huis en zijn we helemaal de si
gaar ». 

De toeschouwer had daar niets 
tegen in te brengen. « Als ik jou 
was », zegde hij. « dan stelde ik 

mijn mannetjes in ieder geval op 
rond het huizenblok om eea 
vlucht van de bandiet onmogelijk 
te maken ». « Ja zeker, meneer », 
snoof Prade, « en jij betaalt over
levingspensioen aan mijn vrouw. 
Als er een dief is, kan ik dat niet 
weten en dan kan ik ook niet we
ten dat hij weer weg wil ». 

Een andere herbergklant tracht
te te sussen : « Nou Prade, het 
loopt wel los. Morgen zal blijken 
dat de bel vanzelf ging. Het erg
ste wat jou overkomt, is dat je 
hier moet blijven wachten tot 
wanneer het klaar wordt en Kre
mer opstaat ». 

Dat had Prade al lang bij zich
zelf overlegd. Hij wist drommels 
goed dat hij er aan hing om een 
nachtje te kleumen. Hij snauwde 
de kijkers naar huis en installeer
de zich zo goed en kwaad als het 
ging in zijn VWeetje. 

's Morgens om tien uur was bij 
Kremer-Weissenberg nog alles 
potdicht. Vanuit het kommissa
riaat werd het parket verwittigd 
en rond de middag kwam de Kri-
minalpolizei het zaakje overne
men. Toen de Kripo's bij Kremer 
binnengedrongen waren, vonden 
ze de twee oudjes dood in bed. 
Vermoord En de winkel leegge
plunderd. 

Prade vernam het nieuws bui
ten op de stoep met enige voldoe
ning. « Stel je voor », mompelde 
hij, « dat we hier de hele nacht 
voor niets hadden staan schilde
ren en dat die stomme Kremer 
gewoonweg gemaft had. Dat zou 
het toppunt geweest zijn ». 


