
Tijdens een spreekbeurt te Leuven heeft 
minister Vlerick verklaard dat « het anderhalf 
miljard dat aan een petrochemische vestiging 
in Walonië wordt gespendeerd, krankzinnig 
en ekonomisch niet verantwoord is ». Dat is 
duidelijke taal! Iets minder duidelijk zijn 
echter de ministeriële Uaden. Wanneer de re
gering anderhalf miljard verloren gooit in een 
« krankzinnige .en ekonomisch niet verant
woorde )) onderneming, dan zou daar méér 
reaktie op moeten komen dan alleen maar een 
verklaring. Van Vlerick en van de vlaamse 
ministers die zijn mening delen — en die 
zijn er! — zou men mogen verwachten ofwel 
dat ze de krankzinnige geldsmijterij beletten 
ofwel, indien ze daartoe niet in staat zijn. dat 
ze ontslag nemen. We schieten er geen milli
meter mee op dat de vlaamse ministers aan 
verbale krachtpatserij komen doen in Vlaan
deren; hun bedenkingen moeten ze maken 
daar waar het hoort : in de Wetstraat. En als 
men er daar geen rekening mee houdt, moe
ten ze er uit trekken. Of achten ze anderhalf 
miljard de moeite niet f 
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GEEN UITWEG 
We zijn benieuwd om te horen, 

welk liedje de vlaamse C.V.P.-ers in 
de terstvolgende dagen en weken 
gaan zingen. Het oud liedje kennen 
we • de Volksunie is schuld van al
les, liet is de lout van de <( vaandel-
vluchtige » Volksunie, dat de grond-
weislierziening niet van de grond' 
komt. Het is op z'n minst nodig, dat 
daar een nieuwe strofe en vooral een 
nieuw refrein bijkomt. Want inmid
dels riet zelfs een stekeblinde dat de 
grondwetsherziening vastgelopen is, 
niet op de houding van de Volksunie, 
maar op de verdeeldheid van de 
meerderheid en vooral op de ver-
scheuidheid van de C.V.P.-P.S.C. 

Met een waanzinnig aandoende 
overmoed blijven de P.S.C.-ers eis op 
eis stellen. Na de grondwettelijke 
waarborgen voor Leuven-Frans en 
vooi de regeringspariteit zijn ze voor 
de dag gekomen met een eisenpro
gramma, dat er gewoonweg toe strekt 
de hele taalwetgeving — niet alleen 
die van 1963, maar zelfs die van 1932 
•— af te breken. Zij willen bevoegd
heid in de randgemeenten, in de ge
mengde gebieden langsheen de taal
grens en zelfs in heel Vlaanderen, dat 
zou moeten openstaan voor de impe
rialistische initiatieven van hun kul-
tuurminister. De wederkerigheid die 
zij toezeggen, is gewoonweg boeren
bedrog. Wat zij eisen komt er op neer 
dat zij de asociale franskiljonse kaste 
in Vlaanderen een grondwettelijke 
steun en hulp zouden kunnen bieden, 
terwijl de integriteit van het franse 
taalgebied onaangetast blijft. 

Deze eisen zijn zelfs de vlaamse 
C.V.P. te gortig. Over de voor de 
massa gewone mensen vrij mgewik-
kelde, juridische grendelmaterie wa
ren de vlaamse C.V.P.-ers zonder 
meer heengestapt, in de hoop dat ze 
het anti-vlaamse maneuver zouden 
kunnen verzuipen in fraaie woorden 
en spitsvondigheden. De nieuwe ei
sen van de P.S.C, kunnen ze niet aan
vaarden, gewoonweg omdat ze dan 
elektoraal zouden worden wegge
vaagd. Enkele jaren geleden zouden 
ze — met de spreekwoordelijk ge
worden « dood in het hart » — nog 
door de zure appel heengebeten heb
ben, net zoals ze nog akkoord waren 
met Leuven-Frans te Leuven en met 
de universitaire kastescholen. Tans 
gaat dat niet meer : de Volksunie is 
te sterk geworden. Zij zijn verplicht, 
stelling te nemen tégen de eisen van 
hun jarenlange politieke vrienden en 
bondgenoten 

Het spel is gespeeld! Van een 
« nieuw België », dat uit de grond
wetsherziening zou geboren worden, 
durft geen zinnig mens meer praten, 
ook niet in de regeringspartijen. Mis
schien worden de' gebroken potten 
wel weer voor een tijdje gelijmd, mis
schien slaagt men er in de hoeken 
weer eens wat af te ronden. Maar 
wat uiteindelijk uit de bus zal ko
men, kan niets anders meer zijn dan 
een misselijke koehandel waarvoor 
zelfs de vlaamse C.V.P.-ers en B.S.P.-
ers hun neus zullen ophalen. Zij we
ten het trouwens I 

Dat zij dan de moed hebben, te 

breken. Dat zij de moed hebben te 
erkennen dat zij van meet af aan fout 
geweest zijn door het gesprek met de 
onmogelijke overzijde te aanvaarden, 
dat zij in de grendels getrapt zijn en 
dat zij voor hun knechtendiensten 
niet eens werden bfedankt.' 

Alleen vanuit een vlaamse machts-
pozitie kan er nog gesproken worden 
met de overzijde. Want waarom is 
de Waalse P.S.C, voor de dag gekomen 
met steeds nieuwe, steeds driester ei
sen ? Het antwoord op deze vraag is 
eenvoudig : de Walen hebben sinds de 
opstelling van het plan voor de 
grondwetsherziening en sinds de vor
ming van de huidige regering, vaa 
hun vlaamse partners toegeving op 
toegeving en kapitulatie op kapitula-
tie gekregen. Zij werden daardoor zo
zeer gesterkt in hun overmoed, dat ze 
zich eenvoudigweg konden voorstel
len, alles te mogen vragen. De waan
zinnige Waalse overmoed is het 
rechtstreeks gevolg van de waanzinni
ge vlaamse laksheid in de regerings
partijen. 

Nu de Vlamingen in regering en 
regeringspartijen — en vooral dan de 
vlaamse C.V.P.-ers — met de rug te
gen de muur staan, kunnen zij zich
zelf niets meer wijsmaken. Zij moe
ten kiezen : de eenheid van hun par
tij of het belang van Vlaanderen. Ze 
hebben een kwarteeuw verloren met 
schipperen tussen de twee. Dat gaat 
niet meer langer : een tweede Herto-
ginnedal zal Vlaanderen hen niet la
ten overleven t 

VOLKSUNIE-
KONGRES 
19 EN 20 
APRIL 
BRUSSEL 

NA 189 JAAR... 
In een flink gedokumenteerde interpellatie hekelde onze volksver
tegenwoordiger Reimond Mattheyssens de taaitoestanden in het 
leger en de ergerlijke gevolgen van de achterstand en de achter
stelling, waarvan de vlaamse militairen het slachtoffer zijn. Deze 
interpellatie werd gehouden tegen de achtergrond van de zaak 
Champion-Weber-Donnay. Minister P.W. Segers besloot zijn ant
woord op de interpellatie met de woorden ; « Laten we niet onge
duldig zijn »... 
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VLAMING ZIJN 

Het volgende gebeurde een 
paar weken geleden. Een hoog
staand paartje dat in het huwe-
hik wilde treden : de bruide
gom van het vlaams dorpje 
Laarne. de bruid van de Vlaam
se stad Gent. De bruidegom 
vroeg aan de pastoor of hij de 
huwelijksmis wilde opdragen 
in de franse taal. aangezien het 
Frans hun nauw aan het har t 
ligt. Maar de pastoor antwoord
de « mijn dorp is een vlaams 
dorp : ik kan aan uw wens geen 
voldoening schenken ». 

Dat moet hard ziin geweest 
v^or het paar franskiljons, te 
moeten huwen in een « vreem
de » taal. In ieder geval hoop ik 
voor hen. dat ze zich niet ver
gist hebben en niet « neen » 
hebben gezegd. 

P.D.B., Mater. 

200 FR INKOM BAL 

Het is er plezierig en er kan 
gepronkt worden en dan is 200 
fr. met te veel. Maar geeft U 
ook 200 fr. als er geen plezier, 
gp<^n pronk en praal is ? 

"Reeds 18 jaar staat de Bond 
der Vlamingen van Oost-België 
op de bres om de verfransing 
van Overmaas in te dijken. De 
overheveling van de Voer
streek naar Limburg was in 
1963 voor ons een overwinning, 
gp"n zegepraal. 

Nog steeds kruipt de verfran
sing langs Aubel en Platdietse 
streek waar administratie, kerk 
en school nog eentalig Frans 
z'in, de Voerstreek binnen. De 
franse school van Remersdaal, 
nu zelfs beschermd door een 
v 'aams minister, houdt stand 
en zoekt de Voer-jeugd (toe
komst van de streek) te verbas
teren Dezelfde pest-verschijn-

selen barsten reeds open in an
dere Voergemeenten, waar ver
raderli jke potentaten de feodale 
scepter zwaaien en luikse gro
ten miljoenen voor de ontwik
keling van de verfransing in
vesteren. 

Kunnen wij dansen en pron
ken bij zoveel verbastering en 
ontaarding ? Wij mogen niet 
versagen in de strijd. De Bond 
der Vlamingen van Oost-België 
wijkt niet. Ons drietalig Over-
maasblad « Grenzen Open » be
gint weldra zijn vijfde jaar-

' gang. Waarom zoudt U ons niet 
helpen ' 

Als inkom voor een groot ste
delijk bal betaalt u 200 fr. 
Waarom zou u niet een zelfde 
som aan de werking voor Over
maas en Voerstreek kunnen ge
ven ? 

Voor ons is geen offer om 
Overmaas te redden te groot. 
De strijd voor eigen aard en 
taal is er niet uitgestreden en 
uw hulp blijft nodig. 

Uw bal-inkomgeld en meer 
zijn welkom op prk. 53.38.48 
van « Rond der Vlamingen van 
Oost-België » te Tongeren om 
een zegepraal-bal in Overmaas 
voor te bereiden. 

J .C , Tongeren. 

ZUID-AFRIKA 

Weens die toedoen van n goeie 
en opregte vlaamse vriend, is 
ek bevoorreg om u koerantjie 
weekliks per lugpos te ont
vang. Die briewe wat ek daar
in lees laat geen sweem van 
twijfel by my ontstaan dat die 
vlaamse volk die afrikaner 
volk baie simpatiek gesmd is 
nie. Aan die opregtheid van 
hierdie briewe twyfel ek ook 
nie in die minste nie. 

Wat my aangaan is die taal-
stryd wat daar in België op die 
oomblik gevoer wordt. Dit is 
vir my voorwaar 'n bemoedi-

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

EEN SUPERHOOG lOT VAN 

TIEN MILJOEN 

1 lol 

1 lol 

von 2 000 000 fr. 

van 1 000 000 fr. 

2 loten van 

6 [olen van 

24 loten van 

120 loten van 

120 loten van 

600 loten van 

600 loten van 

1 200 loten von 

2 400 loten van 

12 000 toten van 

60 000 lolen van 
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200 000 f r . 

100 000 f r . 

50 000 f r . 
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400 f r . 
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BRUSSEL 
0 Bekwame TYPOGRAAF INVORMER 

• Goede LINOTIPIST 

Vi|fdagenweek aangename werksfeer - goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Sllvain Dupuislaan 110, Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

ging om te sien met wat ter on-
verdrote ywer die vlaamse volk 
veg vir dit wat hulle eie is. Uit-
drukkin.gs soos « vefransing, 'n 
franskiljonse mentaliteit» is nie 
vir my baie vreemd nie, maar 
is trouens probleme waarmee 
ons daagliks hier te kampe het. 

F.S.L., Braamfontein (Z.A.) 

ZUID-AFRIKA 

Wij lazen hier al zoveel brie
ven over Zuid-Afrika. Mag 
daarom ondergetekende, voor
zitter van v.z.w. «Vrienden van 
Zuid-Afrika», die reeds twee
maal vrij door heel dit land 
reisde, het volgende voorstel
len ? 

Elke persoon die iets te zeg
gen heeft over Zuid-Afrika (po-
zitief of negatief), mag steeds 
zijn zienswijze schrijven aan 
het adres van de vereniging : 
« Vrienden van Zuid-Afrika », 
Postbus 61 te Gent. 

Elke persoon, die meer in
lichtingen wenst, kan ook bij 
ons terecht. 

Voor belangstellenden stellen 
wij voor : korrespondentie met 
een Afrikaan. Een afrikaans-
en of engelssprekende (zowel 
Bantoe als blanke) is be
reid, te korresponderen over de 
toestanden hier en ginds. Tal
rijke adressen van penmaats 

(zowel mannelijke als vrouwe
lijke) berusten op ons sekreta-

Schrijf ons en de rest is kin
derspel. 

F M., Gent. 

KAZAKKEERDERS 

In 1964 bestreden de vlaamse 
C.V.P.-ers hardnekkig de gren
delartikels, -omdat ze een erge 
verknechting voor Vlaanderen 
zouden worden 

In 1969 verdedigen dezelfde 
vlaamse C.V.P.-ers dezelfde 
grendelart ikels en zeggen nu 
dat ze voor Vlaanderen voorde
lig zijn. ._ 

Van « kazakkeerderi] » ge
sproken ! 

En zeggen dat met de zaak 
van de taalkaders in het leger 
(voorstel Deboodt) nu juist het
zelfde gebeurt ! 

Te noteren valt dat de vlaam
se kiezers niet zo gauw verge
ten en de rekening bij de_ eerste 
gelegenheid zullen aanbieden. 

En wanneer zullen de vlaam
se ( ' ) parti jbladen de moed op; 
brengen om de kazakkeerderi j 
van hun parlementairen aan de 
kaak te stellen ? 

V., Brugge. 

ABN-YEERTIENDAAGSE 

De zakelijke verslagen in de 
pers over de « ABN-veertien-
daagse » nopen ons enkele 
vluchtige kant tekeningen t e 
maken, die niet van akade-
mische aard zijn, maar alleen 
beogen het ABN-knelpunt in 
zijn oplossing praktisch te be
naderen. 

De kernoorzaak van onze 
dialektkwaal ligt in de diepte 
van ons volkswezen, ingevolge 
langdurige vreemde overheer
sing en de vijandelijke reaktie 

van 1830 tegen al wat diets wa% 
De Vlaamse zelfbewustheid 
ging er bij te loor. Die toestand 
verbeterde van lieverlede in de 
XXe eeuw door de opkomst van 
de demokratie. Evenwel is on
ze volksnationale status op ver
re na nog niet gesaneerd, daar 
wij in de greep bleven steken 
van een politieke kliek die he t 
voorbijgestreefde ideaal der vo
rige eeuw hooghoudt. 

Naast onze gewettigde be
trachtingen van dit ogenblik 
hoeven wij daarom te pogen 
het zelfbewustzijn van ons volk 
weer omhoog te tillen, door o.a. 
te grijpen naar het taai instru
ment dat de hoogste eksponent 
is van elke volksverbonden
heid. Daarenboven is de kul tus 
van een « beschaafde spreek
taal » voor elk volk voedsel 
voor zijn besef van eigenwaar
de en middel om zijn geeste-^ 
lijke vermogens tot volle bloei 
te brengen. 

Laten wij dan minder om de 
pot draaien met « ABN in he t 
gezin », « ...in de bediendenwe
reld », « ...in het arbeidersmi
lieu » en andere vulgarizeren-
de of akademische onderwer
pen, om rechtstreeks op ons 
doel af te gaan. Er heerst ove
rigens een krizis van takt iek in 
de ABN-beweging : de enen 
willen het noodzakelijk doen 
met « taalzuivering », doch wij 
kunnen niet geloven dat de me
tode van «zeg niet. . . maar zeg» 
al veel bekeerlingen heeft ge
maakt . De anderen willen 
rechtstreeks op het doel afstu
ren en dus maar de dialekten 
ui t de school verbannen : ABN 
over heel de lijn Van daar de 
gespletenheid tussen de bazis 
en de top. 

Mat t ray. 

De redaktie draagt geen rev 
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde^ lezer»-
brieven Ze behoudt zich net 
recht van keuze en inkorting 
voor Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge-
tjoerd 

van de redaktie 

Br-assel, 6 maart 1969. 
Betr. : Brussel. 

Deze week t i jdens een korte t a x i r i t door Brussel 
een (dus ook kort) gesprekje gevoerd met een t a 
xichauffeur. De man was - aan z'n t a a l te horen -
kennelijk geen Brusselaar. Op onze desbetreffende 
vraag kregen wp volgende m.onoloog als antwoord : 
"Van Aantwaarpe, meneer, en a l der t ig jaar t e 
Brassel. Zeg ik het nog goed : Aantwaarpe ? Ik 
spreek natuurlijk mijn Vlaams en mijn Frans. Maar 
mijn kinderen ~ dr ie dochters - heb ik naar de 
Vlaamse school ges^^uurd. Niet dat ik een flamin
gant lee lar in de franse 
T? 

school leren ze 
school 
rest van 
Dat gaat 

Maar ze srreken 

ben, 
rans en daarmee gedaan. In de vlaamse 

hebben ze Vlaams en Frans geleerd ; de 
het Frans i s er vanzelvens bijgekomen, 
vanzelf hier te Brussel, newaar 
alle drie-Vlaams". 
"Enfin, ze spreken hurt twee talen beter dan ik . 
En ze beklagen zich dat n i e t . Ze hebben goede 
plaatsen, a l l e d r i e . Op den buro na tuur l i jk" . 
En na een korte pauze : "Op den buro. Tegenwoor
dig gaat iedereen op den buro. Want wie wil er 
nu nog werken ?" 
Het was duideli jk wat h i j met werken bedoelde : 
de fabriek. En het was niet minder d^aidelijk dat 
h i j t r o t s was op het f e i t dat h i i drie doc ' te rs 
ha.d die niet hoefden te "werken". 
En hij realizeerde zich bo\'endien dat hij, met 
zijn vlaamse school, slimmer geweest was dan de 
anderen. ^ 
Een plezierige rit was het wel, dank je. Ci lU. 



> EN STEEDS MAAR TOEGEVEN 

de 
Irusselse 
ekonomie" 

(e. de facq) De regering vindt dat ze 
nog niet genoeg heeft toegegeven aan 
de brusselse sloltop. De imperialisten 
a la V.d.B. en Simonet vinden de krea-
tie van een Ekonomisch Bureau Brus-
sel-19 gemeenten een beperking van 
hun « natuurlijke uitstraling » ! 

Daarom w^erd de oprichting van een 
Ekonomische Raad voor Brabant aan
gekondigd, met dezelfde bevoegdheden 
als de Waalse en vlaamse raden. Dit zou 
betekenen dat Halle-Vilvoorde en Leu
ven (en Nijvel) elk door twee verschil
lende ekonomische raden zullen beheerd 
worden. Ten eerste betekent dit brus
selse bemoeiing in gebieden die een to
taal verschillende ekonomische struk-
tuur hebben. Daarenboven hebben we 
niet vernomen, welke raad dan eigen
lijk de adviezen zou geven. Een zaak is 
duidelijk : de maneuvers van de frans-
taligen maken ook de ekonomische de-
centralizatie tot een aanfluiting van de 
meest elementaire principes van goede 
organizatie en efficiënt beheer. De on
bestuurbaarheid neemt steeds uitbrei
ding. Men zou haast gaan denken, dat 
ergens enkele heren bewust zulke chaos 
nastreven om dan nadien des te beter 
onder moord-en-brandgeschreeuw aan 
de kolonels een kans te geven. 

De dubbel paritaire samenstelling 
'(evenveel nederlandstaligen als fransta-
ligen; evenveel Brusselaars als niet-
Brusselaars) stelt eveneens problemen. 
Wie zullen de nederlandstalige Brus
selaars zijn ? In hoeverre zullen die 
enkele brusselse Vlamingen voldoende 
onafhankelijk kunnen stemmen ? Zul
len zij niet de gijzelaars zijn in het 
fransdolle kamp ? En wat doet de rege
ring met de principiële pariteit voor de 
brusselse agglomeratie ? En met de 
randgemeenten ? 

Daarboven kwam als klap op de 
vuurpijl de inrichting van brusselse 

bureau's bij de Raden van Senatoren. 
Tindemans heeft geen bezwaar, zegt hij. 
Misschien heeft hij eveneens geen be
zwaar tegen een luiks bureau bij de 
waalse Raad en tegen een gents of een 
antwerps of een ninoofs bureau bij de 
Vlaamse Raad? We gaan een gang... 

Tegenover deze wirwar zijn de struk-
tuurhervormingen in federatieve zin 
uit de V.U.-voorstellen monumenten 
van eenvoud, redelijkheid, doelmatig
heid en staatszin. 

> IN DE VOEDINGSNIJVERHEID 

koekjes 
en 
nieuwsmedia 

(ACO) Alle tekenen wijzen erop dat 
dat er nieuwe koncentraties op komst 
zijn in een industriële branche die ook 
voor de vlaamse ekonomie van groot 
belang is, nl. de voedingsnijverheid en 
de brouwerijen. . 

Onder invloed van een krantenbericht 
is de direktie van General Biscuits (met 
als kern De Beuckelaer en Parein) ver
plicht geweest, haar beleid van totale 
black-out vroeger dan voorzien te wijzi
gen. Officieel liet ze bekend maken dat 
General Biscuits en Biscuiterie Alsa-
cienne een « principieel akkoord inzake 
financiële en kommerciële samenwer
king » hebben gesloten. 

Rond die frans-belgische kern zal 
vermoedelijk een hergroepering tot 
stand komen, die moet leiden tot een 
reorganizatie van de sterkste europese 
groep van de bedrijfstak in kwestie. 

Anderzijds liggen nog niet bevestigde, 
maar vermoedelijk eveneens juiste be
richten voor over de konfiserie-choco-
lateriefirma Lutti, die zou opgeslorpt 
worden door Continental Food-groep 
waarvan de kern oorspronkelijk lag bij 
de antwerpse firma's De Vos-Lemmens 
en Imperial, en waarin o.m. « De Blau
we Hand » werd opgenomen. 

In het geval van General Biscuits 
is het aanvankelijk gebrek aan in

formatie het moeilijkst van al te verde
digen. De aandelen van deze maat
schappij worden op de belgische beurzen 
genoteerd. De direktie kan dus moeilijk 
beweren dat het hier uitsluitend haar 
eigen zaken waren die op het spel ston
den. 

We weten ook dat in vergelijkbare 
gevallen de dïrekteuren en beheerders 
hun zwijgzaamheid trachten goed te 
praten door een verwijzing naar even
tuele spekulatie op de beurs die in de 
hand zou gewerkt worden door een kom-
munikee vanwege de firma's. Het omge
keerde is waar. De spekulatie wordt 
door niets zo zeer aangemoedigd als 
door het achterwege blijven van be
richtgeving uit autentieke bronnen. 

In zulke gevallen beginnen de beur
zen en de omliggende bars te gonzen 
van onkontroleerbaar nieuws en ligt 
het voor de hand dat gedirigeerde mis-
leidingsmaneuvers een kans krijgen. 

De enige gezonde oplossing bestaat in 
een grotere openheid van het belgisch 
bedrijfsleven. Dan zullen ook de vak
bondafgevaardigden en het personeel 
niet de onaangename verrassing moeten 
beleven dat ze via een krant nieuws 
vernemen dat hun rechtstreeks of langs 
de ondernemingsraad had moeten voor
gelegd zijn. 

Het is moeilijk nog een andere oplos
sing inzake informatie onder ogen te 
nemen dan een wettelijke verplichting. 
Uit eigen beweging is ons bedrijfsleven 
niet mededeelzaam en niets wijst erop 
dat het spontaan een ander beleid wil 
toepassen. 

• ... EN DE BROUWERIJEN 

black - out 
op 
biernieuws 

(ACO) Men vindt ook een treffende 
illustratie in de brouwerijnijverheid. 

Op internationale schaal hebben er 

fuzies plaats gehad die zeker hun eind
punt nog niet bereikt hebben. Zo is er 
bvb. spraak geweest over kontakten van 
de wereld-groep Unilever die, officieel 
en openlijk, stappen heeft gedaan om 
in de nederlandse en britse brouwerij
en gistingsnijverheid een plaats in te 
nemen. 

Dat hangt ook samen met een nieu
we, universele aanpak van de Horeca
bedrijven, meer in het biezonder van 
het internationaal hotelwezen. Zulke 
projekten zijn van groot belang voor de 
nationale en internationale ekonomie. 

Er is een bericht in omloop gekomen 
dat Unilever kontakten gezocht heeft 
met brouwerij Artois en dat er bespre
kingen gevoerd werden. 

De joernalisten moesten dit nieuws 
opvissen in de weinig overzichtelijke 
wereld van de brusselse tapkasten en 
van de financiële experten en pseudo 
experten, die er hun zeg hebben. 

Vanwege de ondernemingen zelf 
wordt de pers bejegend met een supe
rieure minachting. Tot een of ander 
krant toch iets verneemt en publiceert. 
Dan spelen de beheerders en de direk-
teurs van de onderneming in kwestie de 
rol van een onschuldige maagd die ge
weld werd aangedaan. 

Hoe lang dit verstoppertjesspel in de 
brouwerijwereld nog kan voortgezet 
worden, weten we niet. Het publiek, de 
uitbaters van lokalen, de eigenaars en 
huurders, verdelers, enz. enz. zijn allen 
voor hun bestaan betrokken bij beslis
singen die op het hoogste niveau zullen 
genomen worden, of uitgesteld, of defi
nitief afgewezen. 

In geen enkel westeuropees land is 
terzake een zo hermetisch wereldje ge
schapen als in België. We vinden dit 
achterlijk en onsociaal. En totaal over
bodig. Want in de V.S.A. of in Enge
land, of in Duitsland, of in Nederland, 
zijn de bedrijfsleiders niet zo licht-
schuw en heeft men geen panische 
schrik voor meer openheid en voor 
normale relaties met de nieuwsmedia. 

Hoe lang kan die vorm van paterna
lisme in België nog gehandhaafd wor
den ? Hoe lang zullen de duizenden 
rnensen wier bestaan afhangt van fu
zies, koncentraties, kommerciële en 
technische samenwerking nog aanvaar
den, dat ze als onmondigen uitgesloten 
blijven, tot ze op een mooie morgen, 
als ze bij de ontbijttafel hun dagblad 
overlopen, vernemen dat ze van werk
gever veranderd zijn ? 

De belgische ekonomische zen- ' 
ding prins Albert-Fayat werd vol
gens de officiële milieus met een 
volledig sukses bekroond. Als men 
daarvoor alleen de geijkte maat
staven van public relations, eko
nomische belangen en vooral het 
instandhouden van een belgisch 
imago aanlegt, zal dat wel juist 
zijn. De tijd sinds de « dipenda » 
heeft echter de betrekkelijkheid 
en de grote wisselvalligheid van 
de verhoudingen maar al te vaak 
in het licht gesteld. Maar kom, 
het zijn wij niet die verlangen 
naar een verslechting in plaats 
van een verbetering ïn de betrek
kingen met Kongo, in de eerste 
plaats al omdat het altijd meestal 
vlaamse mensen zijn, die ginder 
het eerste slachtoffer van kongo-
lese oprispingen worden. 

De belgische « amnestie» voor 
het Moboetoe-regime is er dus, on
danks de vele moorden, geweld
daden en beschadiging van goede
ren Deze amnestie is er gekomen 
omdat Kongo nu eenmaal een rea
liteit is, een markt vertegenwoor
digt waar ook konkurrenten van 
België in stijgend aantal gaan 
neuzen en waar uiteindelijk toch 
een betrekkelijke rust en veilig
heid is ontstaan. Moraliteitsover
wegingen hoeft men in deze poli
tiek niet te zoeken, zeker niet in 
de kongolese. Men heeft het trou
wens voortdurend over « het ge
zag » van het Moboetoeregime. 
Ook dat gezag is betrekkelijk als 
men de mensen, die ter plaatse 
zijn, hoort praten over de kongo
lese prokonsuls in de ver van Kin-
sjasja gelegen gebieden. Maar zou 
men in dit verband ook niet eens 
denken aan het gezag in België, 
dat van de huidige regering ? De 
sinds lang begonnen belgische ge-
zagskrizis en de huidige politieke 
poespas laten onze bonzen aller
minst toe, te gaan oordelen over 
de graad van gezag van het Mo
boetoe-regime. 

Wanneer straks de koning (mis
schien in 1970, juist tien jaar na 
de belgisch-kongolese echtschei
ding) weer voor het eerst naar 
Kongo zal gaan, zal dat — naast 
de ekonomische aspekten van 
^ulk een reis — misschien een 
aatste gelegenheid voor onze uni-

'=iristen zijn om het beeld op te 

roepen van het Belgique de papa. 
Het zou hen nochtans duidelijk 
moeten zijn, dat dit beeld én in 
België én in Kongo niet meer in
slaat. Maar brusselse salon-ekono-
misten zijn hardleers. 

TWEEDE TAAL 
De belgische bisschoppen hebben 

het eindelijk toch over hun hart 
kunnen krijgen, voor het vrij on
derwijs de vrije keus van de 
tweede taal toe te laten. Tot nog-
toe was de tweede taal in het ge
subsidieerd onderwijs de tweede 
landstaal (Frans in Vlaanderen, 
Nederlands in Wallonië). Dit kon-
servatieve standpunt is, naarmate 
de twee volksgemeenschappen in 
ons land meer eigenbesef gaan 
verwerven, voor de unitaristen 
een troost geweest. Nu valt ook 
déze troost weg en wordt de weg 
vrij gemaakt in gans het belgisch 
onderwijsnet voor het Engels als 
tweede taal. Men versta ons goed: 
wij zijn geen anglofielen en we 
zijn geen frankofoben. Maar de 
taaldiskriminatie tussen beide on
derwijstakken, de groeiende bete
kenis van het Engels als weten
schappelijke en technologische 
taal, het feit dat in Wallonië 
steeds meer ouders het Engels bo
ven het Nederlands als tweede 
taal voor hun kinderen kiezen : 
dat zijn toch argumenten ! Het 
geweeklaag van de « Libre » over 
de teloorgang van het « bilinguis-
me » (zonder vermelding dat dit 
bilinguisme er een in enkele 
richting is) bewijst ten overvloe
de, dat deze beslissing slechts 
aansluit bij de federalizerende 
evolutie in deze staat. Doch zelfs 
in het geven van troostprijzen 

spelen de unitaristen vals : aan de 
vrijheid van keuze in het gesub
sidieerd onderwijs zal een propa-
gandakampanje voor de tweede 
landstaal worden gekoppeld. We 
zijn er van overtuigd dat deze 
kampanje in Vlaanderen wél en 
in Wallonië niét zal gevoerd wor
den. In Wallonië is het daarenbo
ven uitgesloten dat een propagan-
da-aktie voor Nederlands als twee
de taal enig rezultaat zou opleve
ren. De haat tegen het Nederlands 
gaat er samen met het inzicht, dat 
Engels een steeds belangrijker 
medium wordt. En de Vlamingen 
moeten dan maar zorgen voor 
tweetaligheid, daar waar de Wa
len het nodig achten. 

TEGEN BENELUX 
Het is niet van vandaag dat de 

Walen tegen Benelux zijn. Dat 
bleek nog eens uit de tussenkomst 
van L. Outers van het F.D.F, in 
het debat over de begroting van 
Buitenlandse Zaken. Hij trok 
vooral van leer tegen het politie
ke aspekt van Benelux ,waarin hij 
een wapen ziet voor de verwezen
lijking van grootnederlandse dro
men en waarin de Walen «als ver
doolde schapen ronddolen». Als 
men dan weet dat de kulturele in
tegratie tussen Nederland en 
Vlaanderen met een tergend lang
zaam slakkengangetie vordert en 
voortdurend door Brussel wordt 
gedwarsboomd, dan beseft men 
eens te meer gekonfronteerd te 
zijn met de zoveelste waalse over
drijving. De aap kwam trouwens 
uit de mouw toen Outers Harmej 
verweet, een anti-franse politiek 
te voeren. 

beroepsHALVE 
bekeken 

HAVENPOLITIEK 

De evolutie in de scheepvaart 
maakt dat men zelfs in België de 
toestand en vooral de toekomst 
van onze havens niet uit het oog 
kan verliezen. Deze evolutie gaat 
zowel voor de olietankers als voor 
de ertsschepen rezoluut naar su-
pertonnematen. Het is duidelijk 
dat onze havens daarop niet zijn 
voorbereid. Daaraan herinnerde 
senator Jorissen in het debat over 
de begroting van Openbare Wer
ken waarbij hij pleitte voor een 
nationaal havenbeleid, een ge-
koördineerd beleid, waarin ter
dege met de mogelijkheden van 
de « nieuweling » Zeebrugge reke
ning moet worden gehouden. Een 
vraag van kamerlid Leys bracht 
aan het licht dat de kommissie 
Verschaeve toch al ettelijke ke
ren is samengekomen. Openbare 
Werken riskeert het blijkbaar 
niet, de zaak te laten aanslepen, 
maar minister De Saeger is nog 
steeds niet gewonnen voor een na
tionaal havenbeleid. Hij houdt het 
er bij, dat we in de beste der ha-
venwerelden leven en zweert bij 
«zijn» plannen. Het is algemeen 
geweten dat sommige belgische 
plannen ook bedoeld zijn als ruil
middel tegenover de Nederlan
ders. 

Het probleem wordt er niet dui
delijker op als ook de voorstan
ders van bepaalde projekten inza
ke Zeebrugge niet met alle gevol
gen van hun projekten rekening 
blijken te houden, zoals bijvoor
beeld inzake Zeestad : het projekt 
wordt technirch wel verwezen
lijkbaar geacht, doch het drijven 
van een zeven kilometer lange 
wig in de stromingen nabij de 
Scheldemonding kan gevolgen 
hebben, die men tans onmogelijk 
kan kennen. 

Het debat duurt voort. Het vol
staat niet vast te stellen dat men 
vroeger op het huidig niveau had 
moeten beginnen ; er zijn nog 
kansen om de opgelopen achter
stand in te halen. Maar dan moe
ten onder andere bepaalde heren 
zich over hun gekwetste ijdelheid 
kunnen heenzetten. Of er over
heen gezet worden 



V.V.B.KOHGRES TE ST NIKLAAS 

op zoek 
naar 
harde klaarheid 

(red.) Het is een hele prestatie, op 
een zondag vijfhonderd mensen bijeen 
te brengen voor een politiek kongres 
dat niet kan steunen op een sterk geor-
ganizeerde macht. De V.V.B, is daarin 
geslaagd. En dit welslagen moge een 
duidelijke aanwijzing zijn voor wie niet 
graag zien dat in Vlaanderen de tijd 
voorbij is, toen de vlaamse beweging 
alleen maar belangstelling kregen van 
enkele zeldzame zonderlingen. 

Het onderwerp van dit kongres om
vatte vrijwel alle aktuele politieke pro
blemen. « Demokratie nu » en « Federa
lisme nu» : rond deze beide kernpro
blemen werd degeijk voorbereidend 
studiewerk verricht en tijdens de be
sprekingen bleek hoe groot de belang
stelling en het verlangen om mee te 
spreken bij de aanwezigen waren. 

Bij het behandelen van «Demokratie 
nu » werden niet alleen de doelstellin
gen duidelijk geformuleerd, maar ook 
allerlei aspekten van het samenleven 
aangeraakt. In een vooruitstrevende 
geest werden oplossingen gezocht die 
misschien niet zo onmiddellijk het po
litieke leven van deze weken beheer
sen, maar die voor de uitbouw van een 
gezonde gemeenschap uiterst belang
rijk zijn. 

Waar standpunten werden bepaald 
die rechtstreeks aansluiten bij het poli
tiek leven nu, is het opvallend hoe 
sterk deze. gelijken op wat door de 
Volksunie werd verdedigd. De tijd is 
beslist voorbij dat het voldoende was, 
de vlaamsgezinden met het woord « kul-
tuurautonomie» tevreden te stellen, 
het gevaar van de grendels die de hui
dige meerderheid en de huidige rege
ring ons samen met een heel vage kul-
tuurautonomie willen opsolferen, werd 
zowel tijdens de besprekingen als in de 
besluiten scherp onderstreept. 

Tijdens het paneelgesprek in de na
middag werd gezocht naar een soliede 
en verantwoorde vrijwaring van de le
vensbeschouwelijke vrijheden. Het was 
hier heel duidelijk dat het niet langer 
mogelijk is, alleen aan de traditionele 
partijen het recht tot spreken en tot 
beslissen te geven. Het « kultuurpakt» 
dat er in een ontvoogd Vlaanderen ko
men moet, zal niet opgesteld worden 
tijdens een onderonsje van enkele «be 
langrijke» heren van de belgische 
staatspartijen. Want, zoals volksverte
genwoordiger Coppieters zei : het is 
uitgesloten dat uit een driepartijenak-
koord ooit een werkelijk nationaal ak
koord zou groeien. 

We kunnen ons enkel verheugen 
over de ingenomen standpunten; een 

even grote reden tot 
de krachtige eis dat de 
gers van het vlaamse 
eindelijk eens hardere 
ken. De aanwezige 
mentsleden — dr Van 
Ballet, dr De Paep en 
rits Coppieters konden 
onrechtstreekse hulde 

tevredenheid is 
vertegenwoordi-
volk te Brussel 
taal zullen spre-
Volksunieparle-
Leemputten, dr 
natuurlijk Mau-
deze eis als een 

beschouwen. 

BiJ EEN « OPiNiEPEILING » (1) 

nederlands 
leren 
is inciviek! 

(m.v.d.b) Het brusselse blad «La 
Dernière Heure » heeft zijn lezers naar 
hun mening gevraagd over de twee 
hiernavolgende punten : « heeft het 
unitaire België afgedaan ? » en « Wal
lonië op zoek naar zijn toekomst». En
kele vooraanstaande franstalige per
soonlijkheden waren verzocht die en
quête in te leiden met een artikel, 
waarin zij hun vizie daaromtrent heb
ben uiteengezet. De meningen van de 
heren Simonet, Duvieusart en anderen 
ter zake voldoende bekend zijnde door 
vroegere uitspraken, blijven wij daarbij 
niet stilstaan. De inleidende bijdrage 
van de leuvense U.C.L.-er Simon-
Pierre Nothomb kunnen wij toch niet 
zonder meer voorbijgaan. Hij schrijft 
onder meer : « het eerste doel moet zijn 
de solidariteit van Brussel op te eisen 
voor geheel Wallonië. Brussel is bevolkt 
met tot het Frans bekeerde Vlamingen 
en voornamelijk met Walen. Ik durf 
het haast niet zeggen, maar de aller
eerste wet van een zekere waalse bur
gerzin is het recht, zoniet de plicht, 
nooit Vlaams te leren! » 

Mocht een vlaams professor zich in 
die bewoordingen tegen het aanleren 
van het Frans in Vlaanderen verzetten, 
dan werd hij ongetwijfeld onder een 
berg scheldwoorden begraven, doch van 
een verre nakomeling van de belgische
vlaggetjes-werper in de Westerschelde 
na de oorlog 14-18, toen het « Comité de 
Politique Nationale» een klowneske 
aktie voerde voor de aanhechting van 
Zeeuws-Vlaanderen en Nederlands-Lim-
burg bij België, schijnt men zo een uit-

A-BOM EN VREDE 
Morgen wordt er weer tegen de A-bom gemarsjeeid. Naai hel schijnt. Héél 

zeker zijn we er niet van, want het komitee dat de marsj organizeert heeft feeste
lijk verzuimd, ons van de manifestatie op de hoogte te brengen : geen motiêtje, 
geen pershommunikee, geen mededeling is onze ledaktie binnengewaaid. We heb
ben echter elders gelezen of gehoord dat er op 9 maait een anti-A-bommarsj is en 
dat zal dan wel zo zijn... Een gikiep Vujo-leden uit Oudenaarde heeft ons overi
gens enkele tijd geleden schriftelijk gevraagd, pozitief stelling te nemen tegenover 
de marsj. 

We nemen in ieder geval pozitief stelling voor de vrede. Over de marsj, zo 
menen we, kan men van mening verschillen. Er zijn mensen die alleen het hoofd
doel voor ogen hebben en abstraktie maken van wat zij bijkomstigheden achten. 
Onder deze bijkomstigheden rangschikken ze dan de in het verleden herhaaldelijk 
ondernomen en geslaagde uiterst-linkse noyautering. Anderen (die, tussen haak
jes, even fel voor de vrede zijn als de eersten) zijn wél bereid om te geloven in 
de goede trouw van het inrichtend komitee, ze gaan er van uit dat de noyautering 
geen bijkomstigheid was doch integendeel het beeld van de marsj al te fel heeft 
bepaald. Dus blijven zij weg. De lijst van de deelnemende organizaties is indruk
wekkend; de lijst van de organizaties die weg blijven is niet minder lang. Dit jaar 
zijn er nieuwe organizaties toegetieden en zijn er andere, die vtoeger meededen, 
weggevallen. 

We geloven niet dat het onze plicht is, onze lezers een gedragslijn rvoi te 
schrijven. Wat zij individueel het zwaarst achten, moet voor hen dan ook maar 
zwaarst wegen. We geloven in de eerlijkheid van de Volksunie-mensen die morgen 
meemarsjeren; we geloven in de eerlijkheid van hen die thuisblijven. En in dat 
deelnemen of thuisblijven zien wij hoegenaamd geen reden om te beweren dat de 
enen voor en de anderen tegen de vrede zijn. 

Dat de marsj ingericht wordt, dat ze duizenden mensen — ifooial jongeren 
— bijeenbrengt, vinden wij op zichzelf pozitief. Zoals wij het eveneens pozitief 
vinden dat het inrichtend komitee tans, na het fiasko van verleden jaar (toen de 
marsj doodgewoon in het water viel), een ernstige poging heeft ondernomen om 
een uitgebalanceerd eisenprogramma op te stellen. De'^ndanks — of ook wel mis
schien juist daarom — zal de marsj ook dit jaar haar vijanden hebben. Een d'eel 
van de thuisblijvers. Maar ook een deel van de marsjeerders. En we zijn zo vrij 
te zeggen, dat de laatste soort de fataalste is : de heren die stelselmatig gepoogd 
hebben en blijven pogen, de marsj en de vredesbeweging uoor hun politieke win
kel te spannen. 

We weten niet of de inrichters op vnze raad gesteld zijn, maar we willen hem 
toch geven. In hun plaats zouden wij wat minder de nadruk op de A-bom en wat 
meer de nadruk op de algemene vredesgedachte leggen. De A-bom moge sinds Hi-
rosjima een simbool zijn, zij is al lang niet meer het vreselijkste wapen uit het ar
senaal van de menselijke verwording. Hoe gek het ook moge klinken : ergens is 
het de A-bom — de balance of power — die ons nu al een kwarteeuw voor een 
derde wereldoorlog heeft behoed. De vaststelling is inderdaad vreselijk, maar 
daarom niet minder juist. En hoe men het draaie of kere : de intieme verweving 
van vredesgedachte met ban-de-bom-kampanje is een erfenis van het verleden; zij 
dateert uit de tijd dat de balance of power nog niet bestond en dat het Kremlin in 
arren moede propagandistische draad spon uit het super-springkatoen van de 
Amerikanen. 

We hopen dat de beloging moge lukken. Niet alleen inzake opkomst, maar 
ook inzake 'een fair aanvaarden van de echte vredesgeest dtoor alle deelnemers. Het 
zou ons persoonlijk toelaten, volgend jaar niet meer op de stoep te slaan. 

dk> Genes. 

spraak normaal te vinden. Maar ja, de 
heer Nothomb is een eksponent van de 
universele uitstraling van de geestelij
ke en intellektuele wereldfakkel die de 
franstalige universiteit van Leuven is, 
of waarvoor men die doet doorgaan; hij 
zal te Leuven beslist geen unicum ziin. 
En zeggen dat de Vlamingen zelfs niet 
meer luidop mogen denken «Walen 
buiten ! » terwijl volksvreemde vlaams
haters op vlaamse bodem ongestraft het 
lef hebben de Walen als een civieke 
daad voor te houden, te weigeren Ne
derlands te leren. Is het niet hoogtijd 
dat zij er uit getrapt worden ? 

Maar als het groene hout — in oasu 
onze U.C.L.-er — zo schrijft, wat kan 
men dan van het dorre hout — met 
name de waalse lezers van «La Derniè
re Heure» — verwachten ? Hun ant
woorden zijn vanzelfsprekend een trou
we weerspiegeling van de onzin, die 
hun dag-in-dag-uit door de franstalige 
kranten voorgeschoteld wordt. Enkele 
pareltjes : 

«De toekomst van Wallonië : stilaan 
geheel verdwijnen»; «Het wordt hoog
tijd voor de revolutie »; « Het unitaire 
België is voorbijgestreefd : vive la 
France ! »; « De waalse toekomst ? Wij 
zullen overspoeld worden door de 
vlaamse massa» : «Ik word nog liever 
een Kanaak of een Chinees dan een 
geflamandizeerde Brusselaar of een 
verplicht-tweetalige». En als laatste : 
«Over enkele tijd zal Wallonië nog 
enkel een hoekje zijn, waar 's zondags 
de rijke en welgedane Vlamingen zul
len komen wandelen, met hun lunch-

Geef toe, beste lezer, dat dit alles 
voor de arme Walen maar een droevig 
vooruitzicht is! 

BIJ EEN « OPINIEPEILING » (2) 

een ander 
waals 
geluid 

(m.v.b.d) Met genoegen stellen wij 
echter vast dat er toch ook nog verstan
dige en bezadigde Walen zijn, die een 
onbevangen en onpartijdig oordeel over 
de eigen tekortkomingen van hun 
volksgenoten uitspreken. Niemand min
der dan de rektor van het universitair 
centrum van Bergen, de heer Max 
Drechsel, legt in een indrukwekkend 
en zakelijk betoog de vinger op de 
waalse wonde en wijst de Walen op hun 
eigen verantwoordelijkheid voor de 
ekonomische achteruitgang van hun 
land. Hij noemt het « een tragisch voor
beeld van gebrek aan vooruitzicht, 
honderd miljard te hebben gestort in 
de ten dode opgeschreven steenkool
mijnen, in plaats van daarmede nieuwe 
aktiviteiten te scheppen». Hij is ook niet 
mals waar hij zegt dat « de overgrote 
meerderheid van de Walen meer aan 
komfort dan aan de toekomst denkt». 
Hij verwijt de Walen «dat de malaise 
die de waalse ekonomie ondermijnt in 
hun binnenste schuilt : hun ziekte is, 
dat zij niet meer kunnen willen» En 
nadat de heer Drechsel « de schrik van 
de Walen om kinderen te krijgen» 
heeft aangeklaagd als het verderflijkste 
gevaar van onze tijd, besluit hij met te 
zeggen « dat het niet met romantische 
moties noch met vernuftig ineengesto
ken wetteksten is dat Wallonië zal ge
red worden, maar dat de Walen een 
nieuwe ziel en een nieuwe geest moet 
ingeblazen worden ». 

Dit is ten minste klare en duidelijke 
taal, die schril afsteekt tegen het af
gunstige gedaas van de meeste Walen 
over de bevoordeling van Vlaanderen 
door een regering, waarin enkele Walen 
alleen nog als gijzelaars worden ge
duld. 

Het is niet de eerste maal dat wü ia 
deze kolommen als onze mening heb
ben te kennen gegeven dat het de Wa
len mangelt aan initiatief en dat zii er 
beter zouden aan doen, de handen uit 
de mouwen te steken dan maar steeds 
voor de klaagmuur te zitten wachten 
op de hulp die Vadertje-Staat hun met 
onze centen moet verlenen. Het doet 
ons genoegen dat onze menng worat 
bijgevallen door een zo gezaghebbend 
wetenschapsmens als de rektor van het 

. universitair centrum van Bergen. Mocht 
hij er in slagen de ogen te doen open 
gaan van zijn door een misdadige pro
paganda verblinde landgenoten, dan zal 
zijn artikel in «La Dernière Heure» 
ongetwijfeld als het voornaamste plus
punt van de door dit blad ingestewe 
enquête dienen beschouwd te worden. 



WIJ " 

ABONNEMENTENSLAG 
Zonder dat de rezultaten be

neden een behoorlijk peil zak
ten, was er toch duideljik een 
verslapping waar te nemen de
ze week. Mogen we er onze pro
pagandisten op wijzen, dat de 
slag verder gaat tot einde 
maart en dat de hernieuwingen 
nog altijd eens flink moeten 
aangepakt worden ? 

Het erelijstje is deze keer 
kort : we beperken ons tot de 
beste rezultaten van deze éne 
voorbije week. Een pluim dan 
voor de afdelingen Bornem, 
Erps - Kwerps, Goefferdinge, 
Heverlee, Hulshout, Mechelen, 
Ninove, St Niklaas en Zwijn-
drecht. Een pluim eveneens 
voor de propagandisten Aen-
denboom, St Niklaas; Augustij
nen, Mechelen; De Meyer, He
verlee en Vinckx, Erps-Kwerps. 

In ons volgend nummer bren
gen we weer het hele klasse
ment. We hopen — en eigen
lijk zijn we er van overtuigd 
— dat het er flink zal op voor
uitgegaan zijn. 

B.T.W. OP KOMST 

Men moet er maar eens de 
reklamebladen en de adverten
ties op naslaan om vast te stel
len dat de B.T.W.-psichoze al 
volop bezig is. Artikelen wor
den te koop aangeboden « voor 
de B.T.W. komt», prijzen wor
den vermeld «nog zonder 
B.T.W.». 

De spiraal komt reeds in be
weging, negen maanden voor
aleer de B.T.W. wordt inge-
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voerd. Dat is het rechtstreeks 
gevolg van het feit, dat de re
gering de B.T.W.-trein in hard-
stik-dikke mist laat vertrek
ken. 

GELDOLF CONTRA 
MATTHEYSSENS 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens interpelleerde deze 
week minister Harmegnies 
over een parlementaire vraag 
in verband met een VL-inci-
dent te Mettet, waarbij een 
Waalse rijkswachter een vlaams 
automobilist een klap toe
bracht. Onze verkozene vond 
het te bar dat hij na 6 maand 
nog geen antwoord had gekre
gen en diende een interpella-
tieverzoek in. Tijdens de inter
pellatie kreeg hij het aan de 
stok met Geldolf, de antwerpse 
schepen die zich een B.S.P.-
kroonprins waant en burge
meester Craeybeckx in 1965 
probeerde te likwideren. De 
B.S.P. - militanten verhinder
den het pl^nnetje-Geldolf en 
maakten een motie openbaar 
waarin werd meegedeeld dat 
Geldolf niet het nodige formaat 
heeft voor het burgemeesters
ambt. 

MENEER VERCAUTEREN 

Deze pijnlijke publieke af
straffing, door eigen mensen, 
heeft 's mans zelfkennis geen 
snars gebaat. In zijn zelfover
schatting blundert hij verder 
aan de lopende band. Zijn in
terpellatie tegen de B.R.T., die 
hem honderden protesten van 
socialisten bezorgde, was daar 
een bewijs van. Hij voelde zich' 
ook geroepen Mattheyssens te 
onderbreken. Slecht bekwam 
het hem. Onze woordvoerder 
kaatste onmiddellijk de bal te
rug tot pret van de aanwezigen. 

E l toen de antwerpse blunde
raar de verkeerde opmerkin
gen opstapelde en bovendien 
de interpellant steeds met 
«meneer Anciaux» aansprak, 
vond onze verkozene het stil
aan welletjeö. Hij zond de 
kwakende onderbreker met een 
paar direkte replieken naar 
het vilt, hem daarbij «meneer 
Vercauteren» noemend, onder 
het luid gelach van de aanwezi
gen, voorzitter Van Acker en 
de joernalisten incluis. Het is 
dodelijk voor de B.S.P., dat 
mannen als Huysmans en 
Craeybeckx moeten opgevolgd 
worden door een Geldolf en 
een Mangeschots! ^ 

"GEEN GRENDELS" TE OOSTENDE 
De anti-grendelkampanje van de Volksunie heeft verleden 

zondag haar tot nog toe meest spektakulaire uiting beleefd te 
Oostende. In deze vroegere liberaal-klerikale burcht kwam er bij 
de vorige gemeenteraadsverkiezingen een eerste vlaams-natio-
nale stoot met de verkiezing van de heer Leo Vande Weghe in 
de gemeenteraad. Sindsdien is het met de partijwerking steeds 
bergop gegaan en kreeg de Volksunie in onze kust-hoofdstad een 
stevig imago. 

Dat is vorige zondag duidelijk gebleken met de anti-grendel-
betogtng van het arrondissement Veurne-Oostende-Diksmuide. 
Het IS belangrijk te onderstrepen dat deze betoging de eerste 
vlaamsnationale betoging te Oostende is zowel vóór als na de 
oorlog. 

Meer dan 300 man zijn zon
dagnamiddag naar het stads
centrum van Oostende opge
stapt. Daarvan leverde de stad 
Oostende 80 f̂. De stoet werd 
geopend door 8 hostessen die de 
nieuwe afdelingsvlag van Oos
tende begeleidden, gevolgd 
door de mandatarissen onder 
wie gastheer senator Leo Van-
de Weghe, partijvoorzitter Van 
der Eist, senator Wim Joris-
sen, volksvertegenwoordigers 
Lootens en Leys en negen west-
Vlaamse provincieraadsleden 
öpandoeken werden meege 
dragen me„ «Wij schuiven de 
grendels weg», «Priorité pour 
la Wallonië» (gevolgd door 
vier plakkaten met de namen 
van vier grote nieuwe vesti
gingen in Wallonië^ en derge
lijke meer. Een wagen met een 
stevig gegrendelde kooi waar 
m een nagemaakte leeuw, en 
boven er op een levende haan 
oogstte veel sukses bÜ de kij
kers. Achter het spandoek 
«Het brusselse staatscirkus 
prezenteert» stapten drie sjo-
rel geklede (vlaamse) arbei
ders, gevolgd door drie sjieke 
Waalse heren, die niet nalieten 
at en toe in het Frans «les 
*iamins» tot meer spoed aan 
te zetten 

Er werden ook plakkatei 
meegedragen met dik door 
streepte opschriften als « Echte 
autonomie », « Nationaal haven-
beleid» enz De stoet die door 
geen enkel incident werd ge
stoord en begeleid was door 

een zeer korrekte oostendse po
litiemacht, eindigde met het 
grote spandoek «Onze oplos
sing : Federalisme». 

Voor een goede duizend man 
had dan in het « Witte Paard » 
een geestdriftige antigrendel-
meeting plaats. Wim Jorissen 
en Frans Van der Eist waren 
beiden sterk op dreef en droe
gen aldus bij om van deze mee
ting een triomfantelijke zitting 
te maken. Partijvoorzitter Van 
der Eist overhandigde nlechtig 
de nieuwe oostendse afdelings
vlag. Senator Vande Weghe 
sprak daarna de massa toe. 

Tussenin was er het optreden 
van de zanger van de West
hoek Willem Vermander die 
een speciaal voor deze dag ge-
komnoneerd lied « Onze Vlaam
se taal» zong. en het zeer de-
gelüke instrumentaal en v6-
kaal barokensemblp Ter Dui
nen uit Brugge. Arrondisse
mentsvoorzitter Van Synghel 
en de afdelingsvoorzitter na
men beurtelings het voorzitter-
schan waar 

Het is dan ook niet te ver
wonderen dat deze laatste 
tot slot temidden luid applaus 
de kiesstrijd voor Oostende 
voor geopend kon verklaren. 

Betoging en meeting te Oos
tende waren de meest snekta-
kulaire elementen van een 
Volksunie-week Oostende die 
zaterdag in het Hotel Métropole 
voor meer dan 100 genodigden 
werd geopend met een Boeken
beurs door de auteur Arthur 
De Bruyne. De boekenbeurs, 

waar uitsluitend werken over 
de Vlaamse beweging te bezich
tigen en te koop zijn, kende 
heel de week een zeer druk 
bezoek. Het verkoopcijfer liegt 
er niet om. De V.U.-week be
stond verder nog uit enkele 
spreekbeurten, waaronder deze 
van senator Elaut een nadruk
kelijke bijval genoot. 

Met al deze manifestaties 
heeft de Volksunie te Oostende 
een voltreffer geplaatst, dank 
zij een intense voorbereiding, 
een stevige organizatie en de 
medewerking van tientallen 
militanten. We kunnen niets 
anders dan onze vrienden van 
de Vlaamse middenkust zeer 
hartelijk feliciteren met hun in 
elk opzicht tot navolging aan
zettende initiatieven. 

C.V.P. 
EN DE PARITEIT 
(Fr. Baert) — Na de januari-krizis werden in alle stilte 
nieuwe regeringsvoorstellen voor de grondwetsherziening 
ingediend : pariteit in de regering en waarborgen voor 
Leuven-Frans te Leuven. Deze voorstellen waren het re-
zultaat van nieuwe eisen van de waalse C.V.P. en van 
nieuwe toegevingen van de vlaamse ministers. De achter
ban was er niet gelukkig mee : reeds hadden de Vlamin
gen uit de meerderheidspartijen het zo lastig met het 
(wanhopig en zonder ove)tuiging) verdedigen van de an
dere grendels : en nu komt de regering het hun nog moei
lijker maken. Stemmen gingen op om de Walen deze 
waarborgen wel te « garanderen » in feite, maar om ze 
a.u.b. toch niet in de g)ondwet op te nemen. En dan 
schrijven wij woensdag 26 februari, vergadering van de 
Senaatskommissie voor de grondwetsherziening. Op de 
agenda : de staatssekretarissen, een nogal technisch punt 
waar echter listig de pariteit in de ministerraad werd in 
geschreven. Vrij algemeen verzet van alle Vlamingen in 
de kommissie tegen het piincipe van de pariteit. Zelfs de 
vlaamse P.V.V.-ers, zelfs de aanwezige (socialistische) mi 
nister dringen natuurlijk aan. 

Er wordt nog niet gestemd, doch ik kan mi] reeds vet 
heugen, vaststellend dat er een tendens bestaat om de pa 
nteit niet in de grondwet op te nemen, met dien verstan 
de natuurlijk, dat wij tegen die pariteit zijn, afgezien van 
het grondwettelijk opleggen ervan. Het is immers de ne 
gatie van de demokratie, te bepalen dal, ook indien er iv 
de toekomst dubbel zoveel Vlamingen als Walen zouder 
zijn, wij toch — in aeternum — slechts evenveel minister 
kunnen hebben. 

Donderdag 27 februari ging de diskussie in de senaai 
kommissie verder. En zie : heel het tableau was verai 
derd; het verzet van de vlaamse C.V.P. was verzwakt, ze 
niet ingestort. De eerste-minister was aanwezig samen mt 
de heer Houben om te waken op de trouw van zi]n kuddi 
En wanneer voorzitter Stiuye, altijd met een frans-brussei 
idee in zijn achterhoofd, bij verrassing een stemming uu 
lokte over het beginsel van de pariteit, was het rezultaa 
10 voor, 4 tegen, 2 onthoudingen. Alle Walen stemdei 
voor evenals de vlaamse P.V.V. en de heer Houben. D 
vlaamse socialisten, boos en meer verrast dan wie ook, ei 
ikzelf stemden tegen. En de vlaamse C.V.P. ? De twee 'aar, 
wezige leden, Custers en Van Cauwelaert hebben zich da' 
maar onthouden. (De heer Van de Kerckhove was eve, 
weg en heeft niet meegestemd). De mannen die ons al var 
te voren van zucht naar onthouding meenden te moetei 
beschuldigen, onthielden zich... 

De heer Eyskens verliet bijna onmiddellijk na du 
stemming de vergadering en met de glimlach op de lippen 
dat had hij er toch weer doorgekregen, dank zij de zwak 
heid van zijn vlaamse partijgenoten en de steun var. 
P.V.V. en F.D.F. 

Wij beloven hem dat de reaktie in Vlaanderen tegen de 
ze en andere grendels zo sterk zal worden dat hem de glim 
lach op de lippen zal besterven. 

Intussen hebben wij echter wel de proef op de som ge 
kregen van wat wij al wisten : dat als het er op aankomt 
het de vlaamse C.V.P. is die vlucht in de onthouding. 
Vlaanderen moge het niet vergeten. 

\ 

Enkele spandoeken bij de vorming van de oostendse anti-grendelbetoging, waaraan honderden 
Oostendenaars deelnamen. 
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NOG STEEDS... 

Bert Van Hoorick — gewe
zen vlaams-nationalist, gewe
zen kommunist en tans B.S.P.-
volksvertegenwoordiger — 
heeft in Aalst nog maar eens 
uitgepakt met een van haat 
druipende kampanje tegen de 
Volksunie. «Volksunie : nog 
steeds Hitler achterna . » zegt 
Van Hoorick, omdat de Volks
unie amnestie eist. Hij sleurt 
er het hele arsenaal bij : het 
bloed, de moordenaars, de beu
len en de miljoenen aan de 
knechten van de bezetter. 

Bert Van Hoorick misrekent 
zich deerlijk als hij denkt, 
daarmee nog iemand in Vlaan
deren te kunnen vangen. 

En voor de rest bewijst hij, 
welke weg hij gaat : nog steeds 
Stalin achterna. 

V.U. I N D E 
RADIO 

Volgende week donder
dag, 13 maart te 19.45 u. 
komt het maandelijks 
radioprogramma van de 
Volksunie op antenne. De 
uitzending zal waar
schijnlijk gewijd zijn 
aan de B.T.W. 

Al onze lezers stem
men die dag af op de 
Vrije Politieke Tribune 
van de V. U. ! 

WEER EEN El 
Geregeld duikt in de belgi-

sche politiek een Kolumbus op, 
met om nieuwe kontinenten te 
ontdekken maar om de stunt 
met het ei te herhalen. Waals-
vlaamse problemen ih België ? 
Geen nood ; met een truk, zo 
simpel als het ei van Kolum
bus, zijn ze in een handomdraai 
opgelost. 

De nieuwste belgische Kri-
stoffel is professor Baudhuin 
die de «Libre Belgique» tei
stert met ondoorzichtige arti
kelen, zoals ze in Vlaanderen 
slechts geschreven worden door 
Leemans in de « Standaard ». 

Het ei van Kristoffel Bau
dhuin lost alles op! Aan de 
antwerpse universiteit zouden 
slechts Walen — bijvoorbeeld 
Henegouwers, zegt Baudhuin — 
mogen studeren En Bergen zou 
alleen akademische gastvrij
heid verlenen aan Antwerpe
naren. Op slag zal het tot een 
verbroedering komen en moet 
wederzijds respekt voor taal 
en kuituur ontstaan 

Ge moet toch maar op het 
gedacht komen ! 

FAKTOR VAN BELANG 
In het A.B.V V. is al sinds 

geruime tijd een federalize-
ringsproces aan de gang. Het 
ACV. blijft echter strikt uni
tair. Voorzitter Houthuys, de 
opvolger van Gust Cool, heeft 
in een interview met «Le 
Soir » zopas nog maar eens be
klemtoond, dat hij onwrikbaar 
aan een unitaristisch sindikaat 
blijft houden. 

Als men de politiek van de 
C.V.P. — en vooral van de 
Vlaamse C.V.P.-ers — wil be
grijpen, dan moet men op de 
achtergrond ervan steeds de 
macht en het standpunt van 
mannen als Houthuys en zijn 
organizati zien. 

HUWELIJKSKONTRAKT 
In de «Libre Belgique» 

wordt de grondwetsherziening 
een poging genoemd die Vla
mingen en Walen moet toela
ten om « zoals echtgenoten die 
lange jaren geleefd hebben in 
volledige gemeenschap van 
goederen, terug voor de nota
ris te verschijnen en een nauw
keuriger huwelij kskontrakt op 
te stellen ». 

De redakteurs van de «Li
bre» zijn beslist geen juridi
sche bollebozen : een der be
langrijkste kenmerken van een 
huwelijkskontrakt is namelijk, 
dat het tijdens het huwelijk 
onmogelijk in rechte kan wor
den gewijzigd. Wat wél kan : 
de scheiding van goederen. 

Voor ons niet gelaten 1 

NIET ALLEEN 
VREEMDELINGEN... 

Er wordt wel eens geklaagd 
over de hoge kriminaliteit bij, 
de gastarbeiders in ong land.. 
Statistisch houden deze klach
ten vaak geen steek en voor 
het inderdaad grote aandeel 
van de vreemdelingen in enke
le speciale vormen van krimi
naliteit zijn er oorzaken en re
denen aan te wijzen, die meer 
op het sociale dan op het kri-
minalistische vlak liggen. 

Men hoede zich trouwens 
voor veralgemeningen. Op één 
en dezelfde dag lazen we in 
één en dezelfde krant dat te 
Mechelen een landgenoot werd 
aangehouden die zich gespecia-
lizeerd had in verkrachtingen 
— of pogingen daartoe — van 
vreemde vrouwen en meisjes 
en dat een marokkaans meisje 
van zestien te Antwerpen het 
slachtoffer werd van een ver
krachtingspoging door een bel-
gisch geneesheer. 

MEETING ANTWERPEN 
Een der belangrijkste volks

vergaderingen van de anti-
grendelkampanje der V U. 
wordt op 20 maart te 20 uur 
gehouden in de zaal Majestic 
aan de Carnotstraat te Ant
werpen. Het woord zal er ge
voerd worden onder meer door 
volksvertegenwoordiger Van 
der Eist en senator Baert. 

Vanzelfsprekend houden alle 
lezers en simpatizanten uit het 
antwerpse van nu af die datum 
reeds vr i j ! 

GROOT NIEUWS 
Tachtig jongens en meisjes 

uit Willebroek en Marcinelle 
hebben vanuit hun sneeuw-
klassen te Flumet in de franse 
Alpen aan senaatsvoorzitter 
Struye laten weten, dat ze het 
goed stellen en dat ze goed 
overeenkomen. 

Struye heeft — in de twee 
nationale talen — geantwoord 
dat hij «de kleine Vlamingen 
en Walen gelukwenst omdat zij 
zo mooi verbroederen in het 
gebergte ». De « Libre » wijdde 
e ontroerd een echo aan. 

Normale verhoudingen zijn 
dus zo zeldzaam geworden in 
ons land, dat een dergelijk feit 
als uitzonderlijk wordt be
schouwd... 
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In de oostendse anti-grendelbetoging was ook deze gekooide 
leeuw te zien, simbool voor het België der huidige grondwets-

herzieners. 

« ZWART » EN ZWART 
Prins Albert is zopas uit 

Kongo terug. Sogers is er naar 
toe en over niet al te lange tijd 
gaat Bwana Kitoko in hoogst-
eigen persoon. Onze kranten 
schrijven dat «de tijd van de 
bitterheid voorbij is» 

Een jaar geleden werd Moe-
Iele vermoord en drie jaar ge
leden Kimba Nog iets langer 
geleden werden 250 missiona
rissen en zusters (hoofdzakelijk 
Vlamingen) vermoord, waarbij 
vaak aan kannibalisme werd 
gedaan. Een groot deel van 

deze moorden komen voor re
kening van de soldateska van 
Moboetoe. 

Nu willen we niet bepleiten 
dat de verhouding Kongo-Bel-
gië alleen in het licht van deze 
dingen moet worden gezien. 
Maar wél verbaasd het ons dat 
voor een aantal bladen de tijd 
van de bitterheid in Kongo zo 
snel voorbij is, terwijl diezelf
de bladen in naam van « de tijd 
van de bitterheid» kampanje 
voeren tegen iedere politieke 
amnestie in België 

Inciviek zijn is ook erger dan 
kannibalisme J 

Wij zi]n schuldig. Er kan en mag niet langer aan ge
twijfeld worden want de grote pers, zowel de franstalige 
als de nederlandstalige, heeft er over geschreven en het 
wordt sinds enkele maanden met een aangrijpende en 
intense morele verontwaardiging door de waalse C V P 
herhaald en geproklameerd. Het vertrouwen is gebroken. 
Voor de franstalige pers en voor de waalse C.V.P. ligt de 
schuld volledig bij de Vlamingen of ten minste bij de 
vlaamsgezinden en vooral bij de radikaal vlaamsgezin
den die dan (terecht !) herleid worden tot de Volksunie. 
De Walen kunnen geen vertrouwen meer hebben in de 
goede trouw, in de betrouwbaarheid, in het woord, in de 
afspraken van deze Vlamingen De nederlandstalige pers 
doet natuurlijk, en gelukkig, wel opmerken dat ook de 
Vlamingen wel enige reden hebben om op dezelfde wijze 
over de Walen en de franstaligen te oordelen. Maar 'de 
zogezegd vlaamse C.V.P. laat zich niet tot verklaringen 
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verleiden. Zij aanvaardt zwijgend, zonder enig antwoord, 
de beschuldiging. En als het « geweten » van Vlaanderen 
die beschuldiging aanvaardt, dan zal het ook wel zo zijn. 
Wij zijn schuldig 

Wij zijn schuldig aan verdragbreuk. Eeavoudiger uit
gedrukt : wij houden ons niet aan onze afspraken en bij
gevolg is ieder woord dat wij nog zouden kunnen spre
ken, iedere afspraak die wij voorstellen, niet veel meer 
dan bedrog en misleiding. En daartegen moeten de mo
reel verontwaardigde Walen zich met de krachtigste 
middelen verdedigen. Het gaat immers om de grondsla
gen van het samenleven zelf, het gaat om de morele orde 
zonder meer. Het is hun niet te doen om eigenbelang en 
evenmin om een machtspozitie • het is gewoon hun hei
lige plicht ! 

Konkreet gaat het hierom dat in 1963 de Vlamingen 
(of nauwkeuriger : sommige Vlamingen, die meenden 
dat zij het toen zonder meer voor het zeggen hadden) 
aanvaard hebben dat de franstalige afdeling van de leu-
vense universiteit (met mandarijnenscholen en een 
dienst die de onverstaanbare termen « naam » en « be

roep » zou vertalen !) in Leuven zou blijven en dat in 
zes randgemeenten faciliteiten werden erkend. Nauwe
lijks vijf jaar later werden de Walen en de franstaligen 
gedwongen tot het aanvaarden (ten minste met woor
den), van de overheveling. En minder dan zes jaar later 
blijken de Vlamingen niet te willen aanvaarden wat de 
tegenpartij zich bij de term « faciliteiten » allemaal 
schijnt gedroomd te hebben Kan men dan nog betrou
wen op het woord van zelfs de « beste » Vlamingen ? Is 
niet elke afspraak met hen zonder meer onbetrouw
baar ? 

Nee, we ontkomen er niet aan : voor de rechtbank van 
de moraal gedaagd, worden we zeker veroordeeld. Het 
vonnis is trouwens al uitgesproken ! Wij zijn schuldig ! 

Het is trouwens duidelijk dat onze aanklagers al te be
scheiden zijn. De honderdachtendertigste verjaardag van 
de eerste belgische grondwet op 7 februari had ons de 
beschuldiging kunnen bezorgen dat wij, Vlamingen, de 
« afspraak » van 1831 dat het gebruik van de talen in dit 
land vrij moet zijn, hebben geschonden. Al sinds tiental
len jaren hebben wij gevraagd en daarna gewoonweg af
gedwongen dat de rechters die een doodvonnis over ons 
kunnen uitspreken, ook nog Nederlands moeten kennen. 
Dat de rijkswachters die ons bekeuren, Nederlands ken
nen. Dat het onderwijzend personeel voor onze kinderen 
ook al Nederlands kent. En zelfs dat de generaals die 
tienduizenden Vlamingen in het vuur en in de dood stu
ren, een « grondige kennis » van het Nederlands zouden 
hebben. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Het zou 
een lange lijst worden als alle « woordbreuken », als ie
der verbreken van de « afspraak » werden opgesomd ! 

De grote rechtsgeleerden, waarop de franstaligen zich 
beroepen, schijnen niet te willen weten dat elke overeen
komst, dat elke afspraak ontstaat door de instemming 
van twee (of meer) partijen en onder de altijd aanwezi
ge maar vrijwel nooit uitgedrukte bepaling « rebus sic 
stantibus » (in de gegeven omstandigheden), zoals Hugo 
Grotius (de Groot) het eeuwen geleden uitdrukte. Maar 
die omstandigheden zouden natuurlijk niet mogen kun
nen veranderen ! De Vlamingen zouden nog altijd in 
klompen moeten rondlopen en alle vertrouwen stellen in 
een De Saeger ! Wij zijn schuldig omdat wij de afspra
ken openlijk willen veranderen en omdat wij hierbij 
steunen op onze macht die nu groter is dan in 1831 On
schuldig zijn zij die nooit enige afspraak hielden. Die al 
in 1831 het recht van de vlaamse beklaagde ontkenden 
om alleen Nederland»? te kennen Die nog in 1969 t^vee 
zinnen Nederlan-^»: nH ^pri generaal smond een « grondige 
kennis » noemen. Vermits zij onschuldig zijn. zün wij 
schuldig ! 

NEMROD. 



DELWAIDE 
We hadden méér verwacht 

van de tv-uitzendmg « Ten hui
ze van Leo Delwaide ». De ant-
werpse havenschepen hebben 
we volop in akt ie gezien, maar 
*K; mens Delwaide kwam wei
nig of niet aan bod. 

Uit wat Delwaide en diens 
echtgenote zegden, bleek dat 
ze kwalijker her inneringen 
hebben aan de repressie- dan 
aan de kollaboratietijd. De 
tegenstelling tussen de Londe-
naars en de «bl i jvers» kwam 
ter sprake, de houding van 
Londenaar Huysmans tegen
over blijver Delwaide. 

Eén naam werd niet ge
noemd : die van Segers. Segers 
heeft nochtans beslist zijn rol
letje gespeeld in de (tijdelijke) 
politieke uitschakeling van 
Delwaide; hij was t rouwens de 
voornaamste begunstigde van 
heel de onderneming. 

GEEN VRIENDEN 

Dat krijgsauditeur Maes he t 
klaarspeelde om Delwaide « o p 
de l i jst» t e zetten, kwam voor 
P.W. — die nochtans ook oor
logsschepen was geweest — 
héél goed uit. Om de sakrosan-
t e partij-eenheid niet te scha
den, werd het odium van he t 
hele geval dan maar op Huys
mans geworpen, die inderdaad 
zijn portie toch ook wel ver
diende 

Het kan niet anders of de 
wrok tussen mannen als Se
gers en Delwaide moet groot 
zijn Hij is er alleszins niet op 
verminderd sinds de jongste 
verkiezingen. Delwaide viel 
onder de valbijl van de parle
mentaire leeftijdsgrens in de 
C V P . , terwijl Segers aan een 
tweede politieke « j eugd» 
mocht beginnen. En blijkens 
de verklaringen van Delwaide 
tijdens de tv-uitzending, is de 
havenschepen ook niet al te ge
rust over zijn toekomst na de 
gemeenteverkiezingen v a n 
1970... 

NOG ALTIJD 
DUUR BETAALD 

« De vis wordt duur betaald » 
zegde Heyermans destijds in 
«Op hoop van zegen». Dat is 
ook vandaag nog waar, blijkens 
de cijfers die senator Leo Van-
deweghe kreeg in antwoord op 
een parlementaire vraag. 

In 1964 bleven zes vissers 
dood bij de zeevisserij; in 1965 
waren er het negen, in 1966 en 
1967 respektievelijk vijf en 
acht In 1968 waren het er elf 
op een totaal van 1.450 zeevis-
sers. Dat is één dode per 132 
vissers, hetzij 0,76 t h . We heb
ben het statistisch niet kunnen 
nagaan, maar dit moet een der 
hoogste percentages — zoniet 
het allerhoogste — zijn voor 
alle beroepen. 

Wanneer de vissers eisen 
stellen, onder meer in verband 
met hun sociaal s tatuut , zou 
men daar wel eens mogen aan 
denken! 

NATTIGHEID 

Er zijn tekens die niet be
driegen. Wanneer de zwaluwen 
laag vliegen, komt er regen. 
En wanneer Jan Verroken lan
ge en verwarde artikels in de 
t< S tandaard» begint te schrij
ven, hangt er politieke nattig
heid in de lucht. 

Nooit is Verroken zo aktief 
geweest met de pen als ten 
tijde van Hertoginnedal. In de 
Vrije Tribune van de «Stan
da rd» wierp hij zich op als de 
grote bepleiter van het ak
koord, waarvan de ondervin-

GEEN GRENDELS 
In haar kongresmotie nam de Vlaamse Volksbewe

ging verleden zondag te St Niklaas volgende tekst op : 

«Aan de kultuurautonomie mogen geen politieke 

grendels verbonden worden, die er niets mee te maken 

hebben want kulturele autonomie is ontvoogding voor 

Vlaanderen en voor Wallonië », 

Heel het bewuste Vlaanderen is solidair : geen gren

dels.' De kleur politiekers moeten gedwonegn worden, 

hun opzet prijs te geven. 

ding sindsdien zelfs de meest 
hardleerse Vlaming heeft dui
delijk gemaakt dat het een 
slecht akkoord was. 

i 
T * H i 
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Dtt zijn dan de allereerste U.C.L.-werkzaamheden in de bossen en bietevelden van Ottignies. Op 
deze plaats komt het proef!-'-oratorium voor bouwmaterialen en even verder de fameuze ciklo-

tron. Zoals men op de foto kan zien : Ottignies is een « wereldcentrum »... 

Deze week begon Veroken in 
de Vrije Tribune aan een «ro
man fleuve» over de grendels. 

De verdachte ijver waarmee 
de voorzitter van de vlaamse 
C.V.P.-kamervleugeI opnieuw 
in de pen is geklommen, ver
raadt zijn slecht geweten. 

ALTIJD PRIJS 

Proza van Verroken schit 
t e r t nooit door cartesiaanse hel
derheid, ook niet zijn huidige 
pleidooi voor de grendels. 

Zijn betoog komt e r op neer 
dat het negatief gebruik van de 
alarmbel door de Walen de 
par lementaire ketel s tuk zou 
doen springen. En aangezien 
Verroken een dergelijk onge
luk in de belgische keuken on
denkbaar acht, is hij er van 
overtuigd dat de Walen de 
alarmbel alleen maar pozitief 
zullen gebruiken; hij droomt 
in dat verband van een soort 
«sport ieve vlaams-waalse koë-
xistentie ». 

Eén punt heeft Verroken me t 
geen woord aangeraakt in zijn 
art ikel : namelijk het belang 
dat de Vlamingen bij de gren
dels hebben. We wanhopen 
echter niet dat hij ook daar
voor een glasheldere drogre
den zal vinden, die we dan wel 
bmnenkort via de «Stan
daard» geserveerd krijgen. 

DE BRUSSELSE SCHANDE 
De anti-vlaamse driestheid der brusselse 

machthebbers kent geen gienzen. Beiile-
mans kan zich werkelijk alles veroorloven . 
de frankofone supeibuiger kan zich sliat-
feloos heenzetlen over ledeie wet die hem 
niet behaagt. 

Het geval Liénaid is méér dan een voor
beeld van deze mentahteit : het is het slui
tend bewijs voor het volledig faljiet van de 
houding der vlaamse kleurpoHtiekers tegen, 
ovei de lioofdstad. 

Het brussels gemeentebestuur benoemde 
maanden geleden de gewezen schoolprefekt 
Liénard tot direkteur-generaal voor het 
stadsonderwijs. Deze benoeming was on
wettig, omdat Liénard geen Nederlands 
kent, wat door de wet is voorgeschreven. 
Het brussels gemeentebestuur zette zich 
over de wet heen en benoemde de man 
toch De brabantse vice-goeverneur Cap-
puyns — sinds Hertoginnedal in zijn spe
ciaal in het leven geroepen funktie gelast 
met toezicht op de naleving der taalwetten 
— vernietigde de benoeming Sindsdien is 
dat een komedie zonder einde geworden 
Brussel stapte over de nietigverklaring heen, 
Liénard zakte door het ïaalexamen, de vice-
goeverneur bevestigde de nietigverklaring 
enzoverder enzovoort. In het geheel trad 
Cappuyns vijf maal op — telkens zonder 
gevolg _ en zakte Liénard tweemaal door 
het wettelijk eksamen. Maar het brussels ge-
meentfibestuur handelde verder, alsof er 
geen vuiltje aan de lucht was. 

De laatste stand in deze zaak is, dat het 
gemeentebestuur Liénard zal benoemen tot 
inspekteur-generaal; in deze tunktie is hij 
niet wettehjk verplicht om een eksamen 
Nederlands af te leggen. Het brussels stads
magistraat zal er dan wel voor zorgen dat 
Liénard — zonder kennis van het Neder
lands — toch de bevoegdheid en de wedde 
van een direkteur-generaal kiijgt. 

Die ongelooflijke zaak leent zich tot aller
lei méér dan bittere kommentaren. Wat 
moet men bijvoorbeeld denken van een 
stadsbestuur dat als toppedagoog aan de lei
ding van het gemeentelijk onderwijs een 
man wil stellen, die niet in staat is te doen 
wat van iedere leerling wordt verwacht, na-
mehjk te slagen in een eksamen ? Het aan
leren van een tweede taal in de beperkte 
mate die nodig is voor het afleggen van een 
wettelijk eksamen is een prestatie, die in het 
bereik ligt van iedere middelmatig-begaaf-
de. Wanneer Liénard daarin niet slaagt, 
zijn daarvoor slechts twee verklaringen mo
gelijk Ofwel wil hij het niet, ofwel kan hij 
het niet. Dat de man van slechte wil is, staat 
wel vast. Hij heeft zich nochtans twee keer 
voor hef eksamen aangeboden en werd tel
kens gebuisd, zodat de veronderstelling dat 
hij gewoonweg een domkop is zeker niet 
mag worden uitgesloten. In ieder geval is 
het ongelooflijk dat Brussel ïegen de wet 
in volhardt in de benoeming van een man, 
die niet eens aankan wat van tienduizenden 
vlaamse bedienden en ambtenaren als van-

zelfsprekend wordt geacht. En deze onbe
kwame zou direkteur-generaal moeten wor
den, hij en niemand anders 1 

IX? zaak Liénard is geen « incident >, het 
is een »;mbool I 

Het is onder meer ook een simbool voor 
het plichtsverzuim en de misdadige lank
moedigheid van de vlaamse kleurpolitiekers 
tegenover hun geestesgenoten te Brussel. 
Deze vaststelling dringt zich op. De franko
fone driestheid te Brussel is het gevolg van 
het jarenlange plichtsverzuim der vlaamse 
kleurpolitiekers. 

De vlaamse C V P . heeft in 1963 op alle 
toonaarden gezongen, dat Heitoginnedal 
een vlaamse « overwinning » was : in ruil 
voor « onbeduidende » taalfacihteiten in 
« slechts » zes randgemeenten, zou de brus
selse agglomeratie voortaan verplicht wor
den de hand aan de taalwetten te houden. 
Als garant voor deze verplichting werd de 
vlaamse vice-goeverneur aangesteld. 

Welke vlaamse C.V.P.-er, B SP.-er of 
P.V.V.-er zou vandaag durven beweren, dat 
de franse koorts te Brussel sinds 1963 is ge
zakt? Wel integendeel : ze is gestegen tot 
een waanzin waarvan het einde nog lang 
niet in het zicht is. De plechtige verbinte
nissen werden niet nagekomen en de belof
ten doodeenvoudig geklasseerd op het ste
delijk stort van Brussel. De vlaamse socia
listen heten hun partijgenoot Cappuyns — 
de vice-goeverneur — in de hoek diummen 
en bespottelijk maken : de man kom er al
leen nog aan te pas. om te bewijzen dat hij 
absoluut machteloos is, een vetbetaalde pal
jas met of tegen zijn zin. 

De C.V.P.-ers hebben in het brussels ge
meentebestuur een spitsbroeder, waarmee 
zij altijd zeer nauwe betrekkingen hebben 
onderhouden en die jarenlang de politiek 
ook van de vlaamse C.V.P. heeft bepaald : 

gewezen partijvoorzitter en gewezen eerste-
minister Van den Boeynants. 

De betrekkingen mogen dan de jongste 
maanden iets bekoeld zijn : minder dan 
een jaar geleden was Van den Boeynants 
nog de lijstaanvoerder, de broodheer en de 
bevelhebber in heel Vlaams-Biabant. Na de 
verkiezingen hebben de vlaamse C.V.P.-ers 
gezorgd én voor de nodige «Kadaverdiziplin> 
én voor een eerste-minister, om het door 
Van den Boeynants met Collard gesloten 
akkoord — mét de grendels — te aanvaar
den, te verdedigen en te verwezenlijken. 

Nooit in het kwarteeuw dat achter ons 
ligt hebben de Vlamingen uit de kleurpar-
tijen aan hun trawanten, geestesgenoten en 
spitsbroeders te Brussel gezegd : nu is het 
genoeg. De taalwetsovertreders van gisteren 
en vandaag, de histerici van de zaak Lié
nard, de verachters van het meest elemen
taire vlaamse recht zijn al die tijd flink toe
gejuichte, graag geziene en zeer geachte 
voormannen geweest van de vlaamse kleur
politiekers. 

Het drama Brussel is niet alleen het dra
ma van de frankofone hondsdolheid; het ts 
ook en vooral het drama van het vlaams 
verraad. Niet het verraad van Vlaanderen, 
maai wél het verraad van hen die het nood
lot er toe heeft bestemd, Vlaanderen jaren
lang politiek te vertegenwoordigen. 

Het is dan ook geen toeval geweest da'f 
toen Wim Jorissen het over het geval Lié
nard in de Senaat aan de stok kreeg met 
minister Harmegnies, de vlaamse kleurpoli
tiekers toejuichten Neen, niet Wim Jorissen. 
Maar Harmegnies I Toejuichingen voor de 
man die het beleid verdedigde dat zij jaren
lang hebben geduld of zelfs aktief voorge
staan. Een beleid waarvan ze de < ekses-
sen > betreuren (vooial omdat die hen be
roven van een alibi), maar waarvoor zij in 
de grond steeds medeverantwoordelijk heb
ben getekend. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

In de wandelgangen gonsde het van 
strijdhaftige uitspraken van vlaamse 
C.V.P.-ers op de onbeschaamde imperia
listische eisen van de waalse C.V.P.-ers, 
inzake de randgemeenten. Njet, had het 
geklonken in de vlaamse C.V.P.-fraktie-
vergadering. En de heren waren nog wat 
verhit, tot in de koffiekamer zodat ver
zwakte echo's van hun strijdbaarheid tot 
bij de Volksunietafels doordrongen. 

In de vergaderzaal zat een uitgedun

de schaar van universele geesten, die de 
waals-vlaamse problematiek en zelfs de 
problemen van het dierbare België van 
uit de kosmos bekeken. 

Vooraan een paneel van drie minis
ters die alle drie wat met de buitenland
se politiek te maken hadden : Harmei, 
Fayat en Scheyven. Harmei noteerde 
ijverig en met haast aandoenlijke ernst 
de talrijke opdrachten die de spre
ker van het ogenblik hem van op de 
tribune wou toevertrouwen om de vre
de te herstellen in Vietnam en de ara-
bisch-israëlische wereld, oiii Portugal en 
Griekenland uit de Navo te schoppen, 
om de tsjechoslovaakse overrompeling 
ongedaan te maken, om Nixon nog dich
ter bij de G a u l k te brengen en bij Mao 
Tse Toeng en bij de russische leiders, 
om Engeland in de E.E.G. te brengen, 
om Wallonië te bevrijden uit de Bene-
lux-slavernij. Wij verbaasden er ons over 
dat geen enkele spreker de aandacht van 
de achtbare minister vestigde op de toe
komstige maanproblemen, want ook 
daar kan hij nut t ig tussenbeide komen. 

Harmei hield een lange uiteenzetting 
over zijn buitenlands beleid. Hij is een 
verstandig man, die zich uitslooft en be
stendig op stap is in het bui tenland om 
de lieve vrede te herstellen. Hij is een 
man die de Vlamingen veel beter aan 
hun trekken laat komen dan Spaak ooit 
deed. Hij is geen druktemaker en doet 
zich zacht geweld aan om met iedereen 

vriendelijk te zijn. Maar boeiend is hij 
niet. Hij kan Spaak niet doen vergeten. 
Spaak met al zijn tekortkomingen, die 
de Vlamingen in zijn departement ach-
terstelde (eerder uit apatie tegen de be
staande toestanden dan uit Vlamingen-
haat), die verrassende zwenkingen in 
zijn politieke loopbaan uitvoerde, die 
van het socialisme, dat hem had gekoes
terd, deserteerde naar het meest ploeto-
kratische kapitalisme, deze Spaak was 
een boeiend man. 

Hij zette zijn ideeën — die men niet 
moet bijtreden — klaar uiteen met een 
trefzekere formulering en verhelderende 
beeldspraak. Hij kon hooggestemd ge
dachten verdedigen en. zakelijk opko
men voor nuchtere belangen. 

Zelfs al kende hij het dossier niet 
grondig, in het debat werd hij niet ge
vloerd. Hij ontweek behendig de aan
vallen van zijn opponent , stootte door 
op de zwakke plekken van zijn argumen
tatie, liet daar speels zijn ironie op in
werken en kreeg het gehoor op zijn 
hand. Hij bezat het sprankeitje dat van 
een rijmelaar een dichter maakt. 

De Wulf, een bescheiden vlaamse 
C.V.P.-er, sprak een sluitend rekwisitoor 
uit tegen zijn partijgenoot voor ontwik
kelingssamenwerking, minister Schey
ven. Hij maakte de uitspraak van voor
zitter Van Acker waar, dat mindere po
litieke goden ^uitstekende redevoeringen 
houden. 

Maurits Coppieters bepleitte het recht 
van de vlaamse volksgemeenschap, om 
mee de krachtlijnen van de buitenland
se politiek te bepalen. Hij verdedigde 
een engere samenwerking in Benelux en. 
de oprichting van politieke instellingen 
in haar schoot. He t volksnationalLsme 
moet tot konkrete formuleringen komen 
van het zelfbeschikkingsrecht, zo besloot 
hi j . 

Outers, de F.D.F.-man die er met zijn 
doorploegd gelaat en zijn gebogen hou
ding uitziet als een « poète maudi t » die 
aan het leven lijdt, deed een aanval op 
Benelux. Hij vond natuurl i jk, samen 
met andere franssprekenden, argumen
ten voor de anti-europese politiek van 
De Gaulle. Ook in de buitenlandse po
litiek lopen de opvattingen van frans
sprekenden en Vlamingen uiteen. 

Këimond Mattheyssens interpelleerde 
over een incident met de VL in Wallo
nië, omdat minister Harmegnies na zes 
maand nog niet had geantwoord op een 
parlementaire vraag hierover. Hij pro
testeerde tegen de praktijken van Har
megnies, die ofwel niet antwoordt of
wel een partikuliere brief s tuurt en de 
parlementaire kontrole beknot, doordat 
hij de openbaarheid onmogelijk tracht 
te maken. De Volksunie-woord voerder 
snoerde de B.S.P.-er Geldolf, die besten
dig met dwaze opmerkingen onderbrak, 
onder luid gelach de mond. 

NIK CLAES. 

grendel 
I N DE 

SENAAT 
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VOLKSUNIE 

In de Senaat is het beslist de V.U.-
toorts die het hoogst brandt . De C.V.P.-
en de B.S.P.-jongens-in-de-regering zijn 
braaf en blinken niet ui t door volhar
dende aanwezigheid. 

Wat zouden zij er ook komen doen ? 
Altijd zeggen dat het goed is? Natuur
lijk bestijgen zij ook wel het spreekge
stoelte « om de welwillende aandacht 
van mijnheer de minister » te vragen 
voor een of ander dorpspolitiek belang, 
maar zij eindigen er dan steeds mede te 
zeggen dat zij natuurli jk op de regering 
vertrouwen « en alles zal reg kom ». De 
oppozitie van de P.V.V. is er een van 
gehakt stro : te heftig mogen zji niet 
te keer gaan of zij moeten horen dat 
(( ze 't wel goed vonden » toen zij er 
bijwaren. Voor de vreugdige noot zorgt 
bijwijlen Hilar ius Hilaire Lahaye, in 
't Vloms en in 't Frans ook om beur
ten; zijn bekvechterij met minister 
Scheyven over ontwikkelingshulp, verge
leken met de degelijke kost die Leo Van 
de Weghe (V.U.) geserveerd had, reikte 
niet hoger dan een ruzie in een dorpse 
gemeenteraad. 

Het potsierlijkste bewijs van C.V.P.-
platbroekerij werd geleverd bij de be
spreking van en de stemming over het 
voorstel van wet van senator Ballet om 
aan de twee landstalen in alle publi-
katies om de b e u r t , d e eerste plaats te 
geven. Het is 71 jaar geleden (1898) dat 
de beruchte gelijkheidswet (gelijkheid 
van beide landstalen) gestemd werd en 
in de geest wordt zij nog niet toegepast. 

De vlaamse C.V.P. en B.S.P. hebben er 
zich heftig tegen verzet dat België in zijn 
officiële publikaties een gelaat zou to
nen dat voor de vlaamse meerderheid 
aanvaardbaar is; hoe ongelooflijk het 
'moge klinken waren de Walen wél ge
neigd op het voorstel Ballet in te gaan. 

Senator Jorissen nam minister Ansee-
le (P.T.T.) onder handen betreffende de 
aangekondigde taai-barbarismen in de 
telefoongids die door de belgische staat 
met alle publiciteitsprofijten vandien 
aan Bell werd toevertrouwd. Indien di t 
schandaal wellicht nog enigszins zal 
rechtgetrokken worden, is het ongetwij
feld aan de V.U. te danken. De bespre
king van P . T . T . bood insgelijks aan 
senator Blancquaert de gelegenheid om 
zijn bondige en gedegen maiden-speech 
voor te dragen. De Kortrijkzaan gaf 
Wijk van een gedegen kundigheid ter 
zake, die een vaste belofte inhoudt voor 
zijn parlementaire toekomst. 

De bespreking van de begroting van 
Openbare Werken bood de gelegenheid 
tot een aantal uit ingen van kleine en 
regionale « bodemkul tuur ». Torenhoog 
staken daarboven uit de tussenkomsten 
op hoger vlak vanwege de Volksunie. 

Senator Jorissen behandelde het ha-
venbeleid in een bijzonder sluitend re
feraat. Niettegenstaande zijn lichamelijk 
en politiek gewicht riskeerde hij zich 
ongetwijfeld op glad ijs. Als nationalist, 
verantwoordelijk voor alle streken, toon
de hij duidelijk en sintetisch aan dat er 
solidariteit beslaat onder alle havens en 
dat er geen wezenlijke tegenstellingen 
zijn. Alleen is het zo dat wij een grote 
achterstand boeken inzake havenbeleid 
over het algemeen. Evenzeer als Joris
sen in zijn rede over het havenbeleid 
bewees Van Haegendoren eens te meer, 
dat een volksnationalistische partij nog 
wat anders is dan een « taaipartij », 
door het hele gebied van de ruimtelijke 
ordening aan een overzichtelijke en po-
zitieve kritiek te onderwerpen. Het is 
opvallend dat een werkelijk vooruitstre
vend beleid inzake ruimtelijke ordening 
niet van socialistische zijde, maar van 
Volksunie-zijde voorgesteld werd. 

In het niet-taalpolitreke probleem 
van openbare werken en ruimtelijke or
dening beheerste de Volksunie de se
naatsvergadering, vooral door de in
houd van wat er werd naar voren ge
bracht. Minister De Saeger erkende dit 
overigens impliciet door de betekenis 
van Van Haegendoren's betoog publiek 
te onderstrepen. 
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Het is duidelijk dat België als dusdanig geen enkele specifiek belgische 
behoefte heeft aan defensie en er dus ook geen eigen belgisch defensie
beleid denkbaar is. 
Een aanval op België vanwege één van zijn buurlanden is vanwege het 
NAVO-verdrag ondenkbaar. De eventualiteit van een buitenlandse aanval 
speciaal tegen België wordt in geen geval ingekaikuleerd in onze buiten
landse politiek. 
De enige, absoluut enige eventualiteit waar het belgisch buitenlands en 
militair beleid rekening mee houdt, is een konfiikt tussen de NAVO en het 
Warschau-pakt. 
Artikel 68 van de grondwet zegt dat de Koning het bevel voert over land
en zeemacht. Door het toetreden tot de NAVO heeft België in feite dit 
artikel van de grondwet <( gepasseerd » ; het is een taak van de huidige 
konstituante, het te herzien. 
Militair gesproken heeft de belgische weermacht dan ook opgehouden te 
bestaan, evenzeer als er vóór 1914 geen specifiek wiirtenbergse. hanno-
veriaanse of beierse weermacht bestond, maar alleen een keizerlijk duits 
leger. 

ONS LEGER 

SCHIJN EN 

W E R K E L I I K H E I D 

u 

De staats- «legers » van de europese 
NAVO-landen zijn «onderde len» van 
het NAVO-leger, dat onder één opper-
kommando staat. De belgische staat 
heeft er qua effektieven en bewapening 
zijn kontributie aan te leveren, noch 
min noch m e e r ! 

België heeft dus wel een (beperkt) 
eigen militiebeleid en een (beperkt) 
eigen beleid tot aankoop en onderhoud 
van oorlogsmateriaal. 

Een belgisch-nationale defensie en 
bijgevolg een belgisch-nationale «weer
macht » zijn echter een mite. 

EENHEID 
VAN DE BELGISCHE WEERMACHT ? 

In een federalistische staat of in een 
staat op weg naar federalizatie is de 
eenheid van de defensie-politiek van™ 
zelfsprekend. Het beschikken over een 
strijdmacht is één van de essentiële 
aspekten van de staatssoevereiniteit en 
daartoe is de eenheid van deze strijd- • 
macht noodzakelijk. Van zodra echter" 
een staat niet meer soeverein is (wat 
m^t België het geval is) wa t de defen
sie betreft, verval t het ware motief van 
de eenheid van de weermacht . 

Deze eenheid van de str i jdmachten is 
nog slechts een statussimbool, ofwel is 
zi; een ins t rument van binnenlandse 
centralistische politiek. 

De NAVO bestaat uit verschillende 
aparte entiteiten. Een klein land als 
Denemarken (4 % milj . inwoners) en 
zelfs het minuskule Luxemburg vor-
rr.en er een enti tei t van. 

De weermacht van het duitse keizer
rijk (vóór 1914) bestond ook uit apar te 
entiteiten ( van ieder der in 1871 gefe
dereerde duitse s ta ten) . 

De strijdbaarheid van de NAVO heb
ben wij gelukkig nog niet moeten on
dervinden, m a a r de ondervinding heeft 
tot onze schade wel uitgewezen dat de 
differentiatie in het duits-keizerlijk 
leger geen afbreuk deed aan de strijd
baarheid ervan in 1914. Van NAVO-
standpunt ui t (het enige dat realistisch 
militair is) kan een interne federalize-
ring van het belgisch leger geen grote
re nadelige reperkussie hebben dan de 
noodzakelijke samenstelling van de 
NAVO-strijdmachten uit x na t ionale» 
kontingenten. Het tegenovergestelde is 
net geval. De stri jdbaarheid van een 
leger moet er onder lijden, indien er 
tussen de officieren en de manschappen 
een taalkloof of een mentale kloof be
staat 

Het worat aus eviaent dat er met de 
noodzakelijke heilige eenheid van de 
strijdmacht geschermd wordt voor niet-
nnlitaire motieven van binnenlandse 
aard. 

De eenneid van het leger is het sta-
tus-simbool van de unitair-centralisti-
sche staatsidee. 

Het is "een verbazend archeologisch 
verschijnsel dat de vorst, als hij offi
cieel optreedt, dat nog steeds in miU-
|air uniform doet ofschoon het opper-

evel van de stri jdmacht juist niet meer 
'°t zijn attr ibuties behoort. De werke

lijke funktie van de vorst is deze van 
hoofd van de uitvoerende macht en 
van de wetgevende macht; voor deze 
funkties is er geen bepaald « uniform » 
voorzien. 

De eenheid van het leger heeft mis
schien nog andere (ook binnenlands po
litieke) gronden. 

Men moet een aantal frankofone offi
cieren aan het hoofd van de vlaamse 
troep in hun funktie kunnen behouden. 

Of wil men deze eenheid handhaven 
als ul t iem wapen van de gevestigde 
machten tegen de demokratische en de 
Vlaamse volksmacht om voor het geval 
dat wij de grendels niet aanvaarden' ' 

Dat er aspirant-griekse-kolonels in 
België bestaan, is voor niemand een 
geheim. 

REGELING 
VAN DE TAALKENNIS OF TAALKADERS ? 

De vigerende taalwet (1938) voorziet 
dat er zoveel mogelijk eentalige een
heden zouden gevormd worden en dat 
de officieren de taal moeten kennen van 
hun ondergeschikten. 

Wij weten, hoe deze taalwet normali
ter vaderlandslievend werd ontweken 
door de hogere legerleiding, met als ge
volg dat de vlaamse jongeren zich on
voldoende aangetrokken voelden tot de 
officiersloopbaan. 

De taalwet eist alleen de taalkennis, 
d.w.z dat ook indien de wet skrupuleus 
zou toegepast worden, de franstalige 
officieren het bevel kunnen voeren over 
nederlandstalige eenheden Vermits de 
franstaligen aan de top zitten en gelet 
op de spreekwoordelijke hoffelijkheid 
van de Vlamingen, blijft de interne om
gangstaal van het officierenkorps in 
vele gevallen Frans en vervoegen de 
franstalige officieren-families de frans
kiljonse kaste in Vlaanderen. 

De menselijke verhoudingen worden 
zeker niet vergemakkelijk^t als de sol
daten weten dat ze door een meerdere 
aangesproken worden in een taal die 
voor hen een vreemde taal is, ook al 
spreekt hij deze taal schools-korrekt. 

Wij gaan niet overdrijven ! Iets ech
ter blijft er waar van de vergelijking : 
de inboorling die gekommandeerd wordt 

door een officier uit het kolonizerende 
moederland. 

De situatie zou er anders uitzien in
dien er taalkaders werden ingevoerd 
(voorstel van wet van oud-senator De 
Boodt in 1963, onlangs opnieuw inge
diend door de Volksunie-kamerlid Mat-
theyssens en es en senator Bouwens en 
es). 

De taalkaders zouden in verhouding 
staan tot de nederlandstalige en frans
talige dienstplichtigen. Ieder officier 
zou alleen de taal van zijn kader kun
nen gebruiken en in zijn taaikader pro
motie maken. 

Eigenlijk zou ook deze wet niet ver
hinderen dat franstaligen tot het 
vlaamse kadei toetreden, indien zij 
grondig Nederlands kennen. 

Principieel is het dus noch een «na 
tionalistische» noch een federalistische 
wet, maar ze beantwoordt aan datgene 
dat momenteel politiek haalbaar zou 
zijn... moesten de vlaamse vleugels van 
de kleurpartijen aan hun beginselen 
niet ontrouw zijn. 

In feite zouden voortaan in het ne-
derlands kader alleen terecht komen 
jonge officieren die na nederlands mid
delbaar onderwijs ook nederlands mili
ta i r onderwijs gevolgd hebben. Deze 
wet zou een gezond, zij het minimalis
tisch, uitgangspuntzijn. Een federalize-
r ing van het leger zou er niet het gevolg 
van zijn; de vlaamse jongens zouden 
zich echter voldoende thuis voelen in 
he t leger. 

REALISTISCHE BETEKENIS 
VAN HET BELGISCH LEGER 

Opdat onze jongens zich zouden thuis 
voelen in het leger en het een « volks
verbonden » leger zou worden, zijn er 
natuurl i jk nog andere perikelen dan 
taalperikelen te overwinnen. 

In het bestek van dit artikel zal ik 
maar geen betoog houden over wat 
men in wandeling heet «de opvoeden
de taak » van het leger noch over ver
ouderde reglementen het tuchtregle-
ment , het militair gerecht enz . 

Het leger heeft maar zin indien het 
tot iets dient. Alleen een klein gedeelte 
van de dienstplichtigen komt terecht in 
werkeli jk strijdbare eenheden en ziin 
moderne soldaten" het grootste aantal 
eenheden zijn alleen maar vage hulp
troepen. Een beperkt beroepsleger .s 
uit demokratische overwegingen at te 
wijzen maar da<" betekent nog niet rtat 
men d'- illuzie moe. recht houden dat 
degenen die in deze hulptroepen '• die
nen» , werkelijk soldaat zijn. 

Vanuit deze vaststelling mondt men 
ui* op de vraag of een groot gedeelte 
van het leger niet beter als een soort 
arbeidsdienst ot gemeens'^-hapsdienst 
zou ingericht worden 

Deze «manschappen» zouden dan 
wellicht, in plaats van de illuzie te koes
teren «he t vaderland te verdedigen », 
de zekerheid hebben de gemeenscbar te 
dienen. 

M. van Haegenooren 
Senator. 



DE DERDE MACHT 
In de ontleding van de nieuwe spanning om Berlijn heeft men de Sovjet-Unie 

drie redenen toegeschreven om deze spanning niet op de spits te drijven. Daar 
is de wens — trouwens aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gedeeld — 
om met Amerika en het Westen tot een akkoord te komen inzake beperking 
van de verspreiding der kernwapens. Daar is het vraagstuk Tsjecho-Slovakije, 
hoezeer het door de Sovjets ook als een « interne » kwestie wordt beschouwd, 
dat de verdeeldheid in de kommunistische « familie » nog scherper vormen heeft 
doen aannemen en een halt heeft toegeroepen aan de malaise in de Nato, die 
nu trouwens na het bezoek van Nixon (vooral na een eerste poging tot herstel 
van goede betrekkingen tussen Amerika en Frankrijk) een kans maakt om op 
een nieuwe leest geschoeid te worden. Daar is ten slotte en niet het minst de 
chinese kwestie, die Moskou reeds water en bloed heeft doen zweten. 

Op de vooravond van de verkiezing 
van de westduitse prezident in West-
Berlijn (men heeft het niet op een koop
je kunnen gooien, omdat waarschijnlijk 
Oost-Duitsland geen pasjesakkoord op 
lange termijn wenste, omdat het met 
een dergelijk akkoord een belangrijk 
drukkingsmiddel tegenover West-Duits
land zou kwijtspelen) deed zich sinds 
de jongste verwijdering het zwaarste 
grensincident tussen Russen en Chine
zen voor. 

China blijkt de specialiteit te hebben 
op geregelde tijdstippen nu eens de ge
wezen russische bondgenoot — tans als 
deviationist van de rechte leninistische 
lijn aan de pekingse kaak gesteld — 
d.'. weer de «kapitalistische imperia
listen van het Westen » voor het hoofd 
te stoten. Wie geen rekening houdt met 
de subtiele en vaak voor het Westen 
onbegrijpelijke oosterse denkkronkels 
kan moeilijk wijs geraken uit wat in 
Mao's reuzenrijk gebeurt. Normaal ge^ 
sproken zou bij voorbeeld een rege-
rings- en administratief apparaat ont
redderd geweest zijn na een experi
ment als de kulturele revolutie. Dat 
blijkt trouwens hier en daar wel het 
geval te zijn geweest doch niettemin 
heeft de struktuur van staat, leger en 
partij stand gehouden in de georgani-
zeerde chaos, die tans de plaats heeft 
geruimd voor naar westerse maatsta
ven meer of opnieuw normale toestan
den. Blijkens berichten, die reeds door 
westerse waarnemers konden getoetst 
worden op hun echtheid, zou de chinese 
ekonomie niet noemenswaardig geleden 
hebben onder de gevolgen van de ver
warring, die ten slotte maar een onge
woon middel zou geweest zijn om Mao's 
nieuwe greep naar de macht te helpen 
verwezenlijken. 

Vlak voor Nixon in West-Europa 
rondreist om in de eerste plaats de ame-
rikaanse belangen in West-Europa vei
lig te stellen door o.a. een herziening 

van het amerikaans-europees bondge
nootschap zegt China het nieuw diplo
matiek overleg met Amerika op ambas
sadeursniveau te Warschau af. China-
kenners en specialisten beweren dat Pe
king zich nu te zwak zou gevoelen om 
het gesprek met Amerika te hervatten, 
waar anderen precies het tegenoverge
stelde beweren en aannemen dat Pe
king zich juist nu sterk genoeg gevoelt 
om Amerika nog wat te laten wachten. 
Te Peking weet men ook dat van Nixon 
het beëindigen van de Vietnamoorlog 
verwacht wordt en dat hij daarvoor op 
russische steun rekent. Wat weten de 
Chinezen trouwens over Nixon ? Wat 
weten zijn bondgenoten over hem ? Tot 
nog toe zeer weinig, want hij verstaat 
de kunst, zich op de vlakte te houden en 
«ieder het zijne te geven » (of te belo
ven). In dit opzicht is zijn blitz-Europa-
reis tiperend, overal heeft hij iedereen 
voor zich pogen in te nemen, met uit
zonderlijk hoge lof voor de Gaulle om
dat blijkbaar in Nixons ogen Frankrijk 
de meest aan te halen partner van 
West-Europa is. 

Men heeft ook gedacht dat het afzeg
gen van de kontakten het gevolg was 
van het overlopen van een chinees di
plomaat te Amsterdam, tans in Ameri
ka (CIA. ?). Dat zal, indien ja, wel niet 
de enige reden zijn. Sinds Kanada, Bel
gië en Italië officiële betrekkingen met 
Peking willen aanknopen kan zich te 
Peking een gevoel van sterkte hebben 
kenbaar gemaakt. We laten daarbij 
buiten beschouwing of de betrokken 
landen zich veel illuzies moeten maken 
over de gevolgen van het aanknopen 
van diplomatieke betrekkingen met 
Peking. Zij die er al vertegenwoordigd 
zijn hebben uiteindelijk niet zoveel 
meer komfort dan zij die er tot nog toe 
alleen officieuze betrekkingen mee had
den. Ook het star verloop van de Viet-
namkonferentie en de verdere aderla
ting in Vietnam zelf kan de Chinezen 

in de overtuiging sterken dat het tans 
niet het gepaste moment is voor direkt 
kontakt met Amerika. 

Het zal ten slotte de Chinezen niet 
zijn ontgaan dat aan de leiding van de 
afdeling Oost-Azië van het State Depar
tement nog altijd William Bundy staat, 
nauw bevriend met de vroegere staats-
sekretaris Rusk en broer van George 
Bundy, die algemeen als de hardnekkig
ste voorstander van de eskalatie in 
Vietnam wordt beschouwd. Zelfs rnet 
een nieuwe prezident heeft men de in
druk dat deze afdeling niet alleen de 
oostaziatische politiek van gisteren 
verdedigt, doch zinnens is ook deze van 
morgen in de zin van die van gisteren 
zoveel als mogelijk voort te zetten. 
Bundy geniet het volle vertrouwen van 
Nixon, zoals reeds herhaaldelijk is ge
bleken. 

Peking zou wel eens geschrokken 
kunnen zijn van hetgeen de Amerika
nen wilden voorstellen te Warschau. 
Het was een hele reeks konkrete voor
stellen zoals het inrichten van post- en 
telegraatverkeer, uitwisseling van viza 
voor joernalisten, uitwisseling van 
zekere wetenschappelijke programnias, 
zelfs wederzijdse officiële toezegging 
van ko-existentiebeginselen. Dit laatste 
zal de ideologen te Peking zeker hebben 
doen gruwen. Uiteindelijk is er nog al
tijd Taiwan, waarvan Washington het 
bestaan officieel en in funktie van gans 
China erkent, terwijl Mao-China zoals 
bekend ook op Taiwan (Formosa) als 
deel uitmakend van het rijk aanspraak 
maakt. Dat blijft dan ook het struikel
blok voor China's lidmaatschap van de 
UNO waar het de steun van gans het 
Sovjetblok en van de derde wereld 
geniet, doch steeds op bazis van gans 
China (Formosa inbegrepen) en alleen 
dat China. Door bijkomende en over
dreven eisen kunnen zelfs niet alle neu
trale staten de kandidatuur van China 
steunen. 

Het is trouwens China niet zozeer om 
dat UNO-lidmaatschap te doen. Voorlo
pig zijn de voordelen van niet-lidmöat-
schap blijkbaar groter dan de nadelen, 
om op gebied van kernbewapening. 
Peking volgt een strikt eigen weg, die 
beurtelings en soms tegelijker tijd de 
twee wereldmogendheden plaagt en 
prikkelt, achter een scherm van schijn
en formele kommunistische eenheid m 
de Uno, in werkelijkheid meer en meer 
als derde wereldmogendheid in wording, 
die de aanspraken der andere twee 
steeds meer doorkruist en aanvecht en 
daarvoor een bepaalde graad van afzon
dering nodig heeft. 

DEZE WEEK 

IN DE WERELD 

Schotland en Wales ontwaken en eisen steeds met groter klem werkelijke auto
nomie. De ekonomische acht eruit stelling van deze « buitengewesten » speelt 
daarin een belangrijke rol, dankbare voedingsbodem voor de nationalistische 
partijen. Tegen de op 1 juli a.s. voorziene investituur van prins Charles als prins 
van Wales betoogden duizenden Welshmen te Caernavon. Zo te zien is het 

Welsh nationalisme in volle opmars. 

Prezident Nixon beeinaigt zijn Europa-
reis te Rome, waar hij door Paulus VI 
ontvangen wordt. Bij zijn bezoek aan 
Bonn bevestigt hij de amerikaanse garan. 
ties inzake West-Duitslands veiligheid, te 
Rome herhaalt hij tegenover de Italiaanse 
regering zijn inzicht een dialoog met Mos-
kou aan te gaan. Te Parijs spreekt hij in 
uitzonderlijk lovende woorden prezident 
de GauUe toe. Deze laatste zal begin 1970 
een officieel bezoek aan de USA brengen. 

De direktie van Ford Engeland daagt de 
vakbonden van de transportarbeiders en 
van de metaalarbeiders voor de rechtbank 
om een einde aan de staking in haar 23 
bedrijven af te dwingen. 

Geslaagde proefvlucht van brits-franse 
Concorde. 

1 Onder leiding van generaal Hafez Al-As-
sad grijpt het leger naar de macht in Sy
rië. 

I Ondanks oostduitse plagerijen en na ul
tiem westduits voorstel heeft in West-Ber-
lijn de verkiezing van de nieuwe west
duitse prezident G Heinemann plaats. 

I Zwaar russisch-chinees grensincident met 
doden en gewonden aan de Oesoerri-ri-
vier ten zuidwesten van Vladivostok, in 
omstreden grensgebied. Beide partijen ge-
ven elkaar in protestnota's de schuld. 

I Apollo-9 vertrekt feilloos met drie astro
nauten aan boord de ruimte in en voert 
onder andere een koppelmaneuver met de 
zogenaamde maankever (landingstoestel) 
uit. De oefenvlucht moet 10 dagen duren. 

I Mevrouw Golda MeiV, gewezen minister 
van Buitenlandse Zaken, door Mapai-par-
tij tot opvolger van wijlen Esjkol, premier 
van Israël, aangewezen. 

Wie belangstelling heeft voor de 
buitenlandse politiek, behoort een 
aantal namen van onafhankelijke sta
ten te kennen. Anders zou het al te 
duidelijk zijn dat hij spreekt over een 
wereld waarover hij maar heel weinig 
afweet. Daarom behoren wij met de 
passende aandacht de «geboorte» (en 
vaak is het een te vroege of een te 
late of op een andere wijze een mis
geboorte !) van onbelangrijke onaf
hankelijke staatjes ergens ter wereld 
te volgen. Dat de drie reusachtige 
wereldrijken — de Verenigde Staten, 
de Sovjetunie en het rijk van Mao — 
elk voor zich werelden zijn, merken 
we nauwelijks. En dat wordt ons ook 
niet kwalijk genomen : er wordt over 
de machtsverhoudingen in de wereld 
geschreven alsof de vijftig staten van 
Noord-Amerika samengeperst zitten 
in het noord-oosten, soms zelfs hele
maal in de staat New York. En alsof 
de spreekbuis van de politieke macht 
daar de «New York Times» is. En 
toch liggen tussen de oost- en de west
kust van de Verenigde Staten afstan
den die reusachtig zijn, zijn er tussen 
de verschillende staten onderling soms 
grote tegenstellingen en bestaat er bo
vendien vaak heel duidelijke politieke 
spanning. In de Verenigde Staten be
staat niet alleen nog altijd de tegen
stelling tussen noord en zuid, die de 
Seccessie-oorlog nu al meer dan een 
eeuw overleeft, maar er is al evenzeer 
de tegenstelling tussen de twee kusten 
die wellicht nog altijd toeneemt! 

In de namen van de zevenendertig 
prezidenten van de Verenigde Staten 
is de overweldigende politieke voor
rang van de oostkust neergeschreven : 
Truman was de eerste prezident uit 
een meer in het westen gelegen staat, 
het vrij onbelangrijke Montana. Nixon 
was de eerste vice-prezident uit het 
westen en is nu de eerste prezident 
uit dit « andere Amrika ». 

NIXON 'S 

6EBO0RTESTAAT 

CALIFORNIA 
California behoort nauwelijks hon

derdtwintig jaar tot de Verenigde Sta
ten en heeft een heel andere geschie
denis achter de rug dan de oostelijke 
staten. Ontdekt door een Portugees 
die in spaanse dienst stond, behoorde 
het tot het begin van de negentiende 
eeuw tot de spaanse invloedssfeer. 
Alle grote steden en ook nog een aan
tal minder bekende, dragen spaanse 
namen : San Francisco, Los Angeles, 
San Diego; de hoofdstad is nog steeds 
Sacramento. De engelse zeerover Dra
ke, die omwille van zijn piraterij 
geadeld werd, zeilde wel langs de 
kusten van California; hij gaf dit ge
bied ook de naam «New Albion», 
maar enige werkelijke invloed hadden 
de Angelsaksen daar niet. Voor de 
oorspronkelijke bevolking, de India
nen, is dit in elk geval gelukkig ge
weest : tot 1830, toen de spaanse mis
sies werden opgeheven, leefden daar 
een 130 duizend Indianen en in 1582 
was dit aantal al tot 85 duizend ge
daald en in 1960 bleven er nog slechts 
39 duizend over! 

Voor wat de oppervlakte betreft is 
California de derde grootste, voor wat 
de bevolking betreft zelfs de eerste 
van de vijftig staten. Maar de ontwik
keling is er eigenaardig verlopen : 
toen hondertwintig jaar geleden de 
goudzoekersstorm begon, had San 
Franscisco 810 inwoners; geheel Cali
fornia telde niet meer dan 15 duizend 
niet-indiaanse inwoners. Tegen het 
einde van 1949 waren er al honderd
duizend, drie jaar later was dit getal 
weer verdubbeld. Het goud bracht 
echter niet de ekonomische bloei, het 
werd een valse start. De zeer grote 
mogelijkheden van dit gebied bracht 
wel enkele keren, zo na de eerste 
wereldoorlog, een zekere hoop; maar 
de grote ontwikkeling kwam pas met 
de tweede wereldoorlog. Een oorlog 
die — en dat vergeten wij in Europa 
wel eens — evenzeer de westkust ais 
de oostkust van de Verenigde Staten 
aanbelangde. Ekonomisch en politieK 
gezien is California een zeer jonge 
staat, niet zozeer omdat er geen ver
leden is als wel omdat de mogelijkhe
den voor de toekomst zo reusachtig 
zijn. En dit op vrijwel elk gebied! 

Nixon begon zijn politieke loopbaan 
als senator voor California, maar hi] 
mislukte er als goeverneur. De laatste 
jaren leefde hij in New York. Maar de 
ontwikkeling van dit gebied, dat gro
ter is dan gans het aktuele Duitsland, 
lijkt nu wel onstuitbaar! 



WILHELM SCHWARZ 
Een onbelangrijke naam ? In

derdaad ! Aan die naam is ech
ter iets tipisch m o d e m s ver
bonden. Student Schwarz werd 
gefotografeerd terwijl hij naa r 
een voetbaluitzending op de 
televizie keek. Als hartstochte
lijke supporter. Sindsdien ver
scheen diezelfde foto al met 
feeii onderschrift, waarui t bleek 
da t het om een studentenrevol-
te ging. De foto van Wilhelm 
Schwarz heeft nog een lange 
toekomst voor zich. En Schwarz 
heeft zijn laatste protestbrief 
tegen het « gebruik » van deze 
goedgelukte foto nog niet ge
schreven. 

TIEN JAAR GENEESKUNDE 
Ieder land heeft zijn eigen 

organizatie, of zijn gebrek aan 
organizatie, van de geneeskun
dige zorgen die iedereen wel 
eens nodig heeft. De ontwikke
ling van de technische moge
lijkheden verhoogt steeds meer 
de prijs van de verzorging. In 
de Verenigde Staten is de stij
ging van deze verzorging tus
sen 1959 en 1968 groot geweest : 
terwijl de levensduurte in het 
algemeen met 20 % steeg, zijn 
de erelonen van de geneeshe-
r«' met 45 % gestegen en de 
kostprijs van één dag kliniek 
zo maar met eventjes 122 %, 
Slechts ter informatie, niet om 
sommigen te troosten en ande
ren eetlust te laten krijgen... 

Op de grote luchthavens wordt momenteel geen enkel riziko meer genomen ,* israëlische en 

arabische vliegtuigen krijgen een extra-bewaking, zoals hierboven op Orly. Of het veel zal helpen? 

HUURSOLDATEN 

De naam « huursoldaten » is 
tegenwoordig een scheldwoord 
geworden. En dit ondanks het 
feit dat er eeuwenlang, in ge
heel Europa en later ook in 
Noord-Amerika, bijna geen 

andere soldaten bestonden dan 
juist huursoldaten. Dit sis-
teem heeft inderdaad heel wat 
nadelen; maar men moet toch 
wel naïef zijn om te menen 
dat ons aktueel sisteem, dat 
van het volksleger en de ver-
olicht ingelijfde rekruten, he-

SytND GEISLER 
Een deense boer vond enkele maanden 

geleden langs een verlaten veldweg hat iij^ 
van een man met ingeslagen hoofd. De po
litie stelde vast, dat het ging om de ver
maarde Svend Aage Geisler, zevenenveer-
tig jaar oud. Maar daarmee was de kous 
niet af. Want de vermoorde was een der 
meest beruchte figuren uit het deense ver
zet geweest en men vermoedde halvelings, 
dat het hier een wraakneming betrof van 
verwanten of vrienden van een zijner vele 
slachtoffers. 

Geisler behoorde tijdens de oorlog tot de 
verzetsgroep « Zuidzee >, een der groepen 
die — zoals t>veral — zich weinig bekom
merde om wat van hogerhand wél en niet 
werd bevolen en die, zoals het deense blad 
« Politiken » schreef, wel eens het recht 
in eigen hand nam zowel inzake het uit
moorden van echte of vermeende kolla-
borateurs als wat het zich verrijken ten 
hoste van privé-personen of gemeenschap 
betrof. De situatie in Denemarken bleek 
dus op dat gebied niet anders te zijn dan 
bij ons, waar look onder het mom van ver
zet gemoord en geplunderd werd voor pri-
vé-doeleinden. Svend Geisler was een man 
uan de « likwideringen *, een specialist-
moordenaar. De meest opzienbarende 
moord echter die hij voltrok, gebeurde met 
goedkeuring van een zogenaamd <krijgsge-
recht » van de verzetsbeweging. 

De Zweedse verpleegster Ebba Horney-
Granberg, die informatie aan de verzets
beweging had verstrekt, werd ervan ver
dacht een dubbele rol te spelen. Geisler en 
een handlanger vntvoerden haar uit Stock
holm naar Helsingborg; men bracht haar 
op een vissersboot buiten de territoriale 
wateren en na de uitspraak van het « ge
recht » vermoordde Geisler haar. Het lijk 
werd, met twintig kilo lood aan de voe
len, in de Oeresund geworpen. 

Geisler kon echter moeilijk onderscheid 
naken tussen de « toegelaten » moord en 
'ie andere. Hij hanteerde pistool en ma-
hinepistool ook voor eigen voordeel of 

•ia persoonlijk oordeel. 
Zo scffoot hij in 1944 in het restaurant 

^ranida in Kopenhagen een arbeider neer. 
'in wie men zei dat hij simpalie voor de 
'"Users koesterde. Ook van de moord op 

de groentenhandelaar Peter Bangs werd hij 
verdacht. 

Na de oorlog — m li>4d - werden m 
dezelfde straat een heer en mevrouw Ja-
cobsen vermoord; zij zouden vroeger duits-
gezind geweest zijn. Ook hier viel direkt 
de verdenking op Geisler, doch de politie 
had geen bewijzen. 

De verzetsheld en -doder Geisler vlucht
te enkele jaren later in 1953 — wegens ver
scheidene overtredingen, waaronder dief
stal, naar Zuid-Amerika. Vandaar beland
de hij in de Verenigde Staten. In 1964 
keerde hij naar Denemarken terug, nu als 
staatsburger der V.S. Op zijn relaties met 
de kopenhaagse onderwereld — vooral in 
verband met smokkel — werd herhaalde
lijk gewezen. 

Geisler onderging het lot van zijn siacht-
vfjers : hi] werd vermoord. 

Niet eens de « eer > van een moord uit 
wraak bleef echter voor hem over. Zijn 
beide moordenaars — vader en zoon — ga
ven toe de man niet te kennen en de stom
dronken Geisler neergeslagen te hebben 
om hem te beroven. 

Wij zouden het weinig interessant on 
derwereld-personnage dat Geisler was, niet 
vermelden indien zijn evenbeeld in vele 
westerse landen — ook bij ons — met tot 
de eer der vaderlandse altaren werd ver
heven; indien niet alle misdaden die door 
dergelijke individuen bedreven werden — 
van diefstal en moord tot verkrachting —' 
de patriottieke amnestie hadden genoten 

Minister Vranckx heeft als de eerste de 
beste hyena voor het parlement lijken op-
gedolven om amnestie te weigeren aan 
mensen, die niet tot de onderwereld be
hoorden. 

In zijn lijstje vergat hij echter een aan
tal doden te vermelden, namelijk diege
nen die werden vermcford door een schijn-
verzet dat met echt verzet niets te maken 
had, door Geislers en anderen. Indien hij 
de lijst niet moest bezitten, dan kunnen 
wij hem die bezorgen. Met alle vaak gru
welijke details erbij. Voor deze doden 
blijft elke belgische regering verantwoor
delijk, zolang er geen amnestie komt. Een 
amnestie waarvan deense, belgische en an
dere Geislers sinds lang genieten. 

lemaal zonder nadelen zou zijn. 
«Huursolda ten» kan in ver
schillende betekenissen wor
den gebruikt : voor hen die 
zich persoonlijk en vrijwillig 
laten aanwerven voor ,allerlei 
avontuurli jke en gevaarlijke 
oorlogen en oorlogjes: maar ook 
voor hen die door hun regering 
ten slotte « verhuurd » worden 
Misschien wil iemand prote
steren tegen het gebruik van 
deze term, maar dan moet hij 
maar een nieuw woord ontdek
ken voor tans bestaande ver-
noudingen! 

De Verenigde Staten van 
Noord-Amerika nebben in de 
duitse Bondsrepubliek 210.000 
manschappen; hun onderhoud 
wordt voor 80 % door duitse 
betalingen in allerlei verze
kerd. Deze 900 duizend dollars 
mogen dan volgens sommigen 
per jaar (dit is 45 miljoen bfr.) 
niet gelijkgesteld worden met 
het « huurloon voor huursolda
ten », maar het lijkt er toch 

wel sterk op. Dezelfde toestand 
bestaat trouwens ook voor het 
britse Rijnleger. 

WERELDWIJD BEKEND 

De internationale pers, dïö 
Verslag uitbracht over het be
zoek van Nixon aan Europa, 
had uiteraard niet zoveel be
langstelling voor Brussel en 
België. Trouwens, het enige 
wa+ de Brusselaars met inter
nationale aanspraken hadden 
kunnen hopen — namelijk dat 
Nixon hulde zou brengen aan 
de « hoofdstad van Europa » — 
is achterwege gebleven. Het is 
echter wel tiperend voor de 
verandering die sinds enkele 
jaren is ingetreden dat in het 
ene kleine zinnetje dat gan 
Brussel zelf gewijd wordt nog 
te lezen staat dat deze stad de 
hoofdstad is van en klein land 
dat verdeeld is door een «et 
nische » tegenstelling. België 
en Brussel hebben « h e t » niet 
langer kunnen stil houden. 

PLAN UITGEVOERD 
Een paar weken geleden 

werd hier de aandacht geves
tigd op het plan van generaal 
Allon, die tegelijk vice-eerste-
minister was en nu tijdelijke 
opvolger van Levi Esjkol om 
de bezette gebieden nog stevi
ger te bezetten door het bou
wen van kibboets en nieu^ve 
steden. Over dit plan werd on
geveer niets geschreven in de 
dagbladpers. In de voorbije 
maand werd echter duchtig aan 
de uitvoering gewerkt : in de 
heuvels var Golan, het gebied 
dat vroeger aan Syrië toebe
hoorde, worden wegen aange
legd die de nieuwe dorpen met 
elkaar moeten verbinden. Deze 
wegen moeten dag en nacht 
worden bewaakt, maar dat ge
beurt dan ook : overdag trek
ken de meisjes van het israëli
sche leger de wacht op en 
s nachts, als het gevaarlijker 

is, de gewone soldaten. 

Overal wordt gewerkt aan de 
uitvoering van het plan Allon. 
En Allon is een gematigde! 

Siberië is al lang niet meer alleen maar een verbanningsoord. 
Ten oosten van de Oeral liggen de grootste rijkdommen en de 
toekomst van Rusland. De ontsluiting van Siberië vordert in 
een snel tempo, maar de oude traditionele bezigheden en beroe-
pen — zoals de pelsjagerij — zijn er nog lang niet uitgestorven,,^. 
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inylaanderen 

FRANS VAN STERBE 

MJ 

WETENSCHAPSMAN. KUNSTENAAR. GESCH 

De zestiPTide eeuw is • met namen als Do-
doens^ Clusius^ de Lohel, Vesalius^ Mer
cator of Ortelius - bii uitstek de eeuw van 
de vlaamse wetenschap geweesL Nadien 
kwam een inzinking : de scheiding tussen 
Noord en Zuid hegon haar fatale rol te 
spelen, In de zeventiende eeuw echter zijn 
er toch nog hoogtepunten bereikt en ging 
- ondanks de ekonomische en politieke 
hindernissen - het kontakt met het Noor
den niet helemaal verloren. Eén figuur 
uit deze nabloei van onze grote eeuw ivih 
len we even in de kijker plaatsen : Frans 
van Sterheeck. Lekkerhekken zullen met 
belangstelling vernemen dat hij niet al
leen een wetenschapsman was^ maar er
gens ook een voorloper in de kulinaire 
wetenschappen: hij maakte de paddestoel 
in Vlaanderen ^(mondgemeen^y^ in de let-
terliike en overdrachteliike zin van het 
ivoor d,». 

Een van onze meesï befaamde plantkun-
digen van de 17de eeuw was Johannes 
Fransiscus Van Sterbeeck. Hij kon zich be
roemen op niet te onderschatten verdien
sten niet alleen als botanist, maar ook als 
kunstenaar, bouwkundige en geschiedschrij
ver 

Frans Van Sterbeeck werd geboren te 
Antwerpen in 1630 en aldaar gedoopt in 
de St. Walburgiskerk op 17 november. 

De familie Van Sterbeeck behoorde tot 
een der aanzienlijkste van de stad Ant
werpen. Uit het archief der katedraal van 
Antwerpen blijkt dat Frans Van Sterbeeck 
universitaire studies deed en tot Magister 
Artium uitgeroepen werd. In de op het 
rijksarchief te Brussel bewaarde promotie-
boeken der universiteit Leuven komt zijn 
naam echter niet voor. Dit laat toe te ver
onderstellen dat hij, evenals zovele ant-

werpse studenten der 17de eeuw, de leer
gangen der hogeschool van Dowaai heeft 
gevolgd. 

Zich geroepen voelend tot het priester
schap werd hij priester gewijd op 18 sep
tember 1655 door de bisschop van Antwer
pen, Marius Ambrosius Capello. 

Hij besteedde de vrije tijd waarover hij 
beschikte aan het beoefenen der plantkun
de. Van de verschillende takken der bota-
niek genoot echter de mycologie (studie 
der paddestoelen) zijn voorkeur en dit om 
zeer persoonlijke redenen. 

Eigen ondervindingen hadden hem ge
leerd dat de < fungi goet voor de maghe 
zijn, dat sij wel voeden ende camerganck 
verwecken ». Hij doorkruiste onverpoosd 
de bossen en velden van de antwerpse om
geving en Brabant, overal op zoek naar 

fungi en andere planten die hem interes
seerden. 

Voor de tweede helft der 17de eeuw zijn 
het Frans Van Sterbeeck en de kring van 
zijn talrijke vrienden, die het wetenschap
pelijk leven te Antwerpen gaan kenmer
ken. 

In 1652 had hij te Antwerpen een mooie 
plantentuin die ettelijke jaren nadien in 
het buitenland reeds gunstig was aange
schreven. 

Zijn eerste studiereis deed Van Sterbeeck 
in 1660 naar Holland. 

Daar kwam hij in betrekking met een 
aantal noordnederlandse botanisten. In 
1663 begon de beroemde engelse botanicus 
John Ray een wetenschappelijke studie-
tocht op het kontinent, die drie jaren duur
de en waarvan hij een relaas publiceerde. 
Van 5 tot 15 mei verbleef Ray te Antwer
pen en bezocht er onder mter Van*Ster-
beecks plantentuin. 

Hetzelfde jaar wordt Van Sterbeeck be
noemd tot kapelaan van Ambrosius Ca
pello, bisschop van Antwerpen en oud-le-
raar van de universiteit van Dowaai. 

Een eerste publikatie van Van Sterbeeck 
verscheen in 1668, naai aanleiding van de 
antwerpse uitgave van « De Verstandige 
Hovenier »; het werkje vormt het laatste 
traktaat en draagt als titel « Traktaat van 
de Campernoeliën ghenaemt Duijvels-
broot. Hare kracht, soo goedt als quaedt, 
kenisse ende regeringhe. Bevestigt door de 
Voornaamste Herbaristen ende Medecij-
nen als door eijghen ondervindinghe >. 
Het bestaat uit 12 bladzijden 

Tot in 1670 vertonen de dokumenten in 
Van Sterbeeck niets anders dan de priester 
en kruidkundige, die zich bij voorkeur 
wijdt aan de studie der zwammen Ambro
sius Capello besloot omstreeks 1670, de pre-
dikherenkerk van Antwerpen (St. Paulus) 
te versieren met een nieuw hoogaltaar. Het 
feit dat de kerkvoogd zijn kapelaan Frans 
Van Sterbeeck gelastte met het ontwerp 
van het prachtig kunstwerk dat opgericht 
en gebeeldhouwd werd door Pieter Ver
bruggen, openbaart ons eensklaps de aan
wezigheid van uitstekende artistieke en 
bouwkundige kennissen. 

Die reusachtige konstruktie van wit en 
zwart marmer, in sierlijke barokstijl opge
trokken, met de reeks van twaalf brede 
trappen die naar het altaar leiden is op 
zichzelf beschouwd een heerlijke kunstpres
tatie; om haar komt Frans Van Sterbeeck 
een ereplaats toe in de rij der vlaamse ar-
chitekten van de postrubensiaanse periode. 
Tijdens de tragische nacht van 3 op 4 april 
1968 is deze kerk erg in het nieuws geko
men; zij werd zwaar door brand geteisterd. 

In 1671 ondernam hij nogmaals een 
rondreis in Holland en deed in de kruid-
tuinen een rijke oogst van nieuwe kennis 
op. Het was eveneens tijdens die reis dat 
hij de gelegenheid had, voor de eerste 
maal de werken in te zien van Carolus Clu-
sius (Charles de 1'Ecluse, Atrecht 1526-
Leiden 1609). Het volgend jaar krijgt hij 
door tussenkomst van meester Adriaan Da
vid, een antwerps apotekei, de Codex van 
Clusius in bruikleen. Vooraleer het hand

schrift aan zijn bezitter terug te bezorgen, 
vervaardigde hij er een trouwe reproduk-
tie van. 

De kennismaking met de werken vaa 
Clusius stelden hem in staat een plan tea 
uitvoer te brengen dat hij reeds tijdens zijn 
studiejaren had ontworpen. Sinds 1654 waj 
hij begonnen dag voor dag de rezultaten 
van zijn kruidkundige navorsingen aan te 
tekenen. Reeds toen was hij vast besloten, 
een latijns werk over de paddestoelen uit 
te geven. Met de tijd wijzigde hij zijn plan 
en het boek zou verschijnen in het Neder» 
lands : « Theatrum Fungorum oft Het To
neel der Campernoeliën >. 

In de voorrede van dit boek vinden w« 
niet minder dan 12 lofdichten waai-vaa ^ 
slechts 3 in het Latijn, opgesteld door zijn W 
beste vrienden en bovendien een prachtig 
portret van dokter Johannes van Buijten. j 

NAVOLGERS 
Frans Van Sterbeeck's naam mo

ge dan al iets minder beroemd 
zijn dan de namen der grote 
vlaamse wetenschapsmensen uit 
de zestiende eeuw, vergeten is hi] 
allerminst. Hij wordt in eer ge
houden onder meer door de ant
werpse mycologische kring « Ster-
beeckia » wiens leden, in navol
ging van het grote voorbeeld, langs 
de weiden en bossen van het bra-
bantse land blijven speuren naar 
al wat er — lekker of giftig, fraai 
of alleen maar wetenschappelijk-
interessant — te vinden is in de 
schaduw of in het milde licht van 
een herfstnevel. 

En wanneer lezen we eens op 
de spijskaart van een kempens res
taurant, dat daar « roereieren 
Sterbeeck » worden opgediend 1 

In tegenstelling met wat vroeger het ge 
val was, werd tijdens de laatste helft der 
17de eeuw in onze streken veel belang ge
hecht aan de kampernoeliën; ook Van Ster 
beeck beschouwde ze niet alleen als een uit 
stekend voedsel, maar als een soort won 
dermiddel om alleriei kwalen te genezen 

In Brabant was de kennis en het gebruiK 
van paddestoelen ingevoerd geworden dooi 
de Italiaanse kooplieden van Antwerpen. 
Deze vreemdelingen gingen eetbare soor
ten buiten de stad plukken en de buiten-
lieden volgden hun voorbeeld na. Zo Ŵ  
gon onze bevolking omstreeks het jaar lo 
de paddestoelen te leren koken en eten-

In 1640 was het verbruik van deze planwn 
in Antwerpen « seer ghemeyn > ge^"^"^ 
De « specierswinkels » van Brussel ver 
ten morillen die met hele kisten " ' ' ƒ ° ^ 
gondië en Italië kwamen, zodanig dat̂ ^^ 
kampernoeliënhandel een echi < """ 
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schap » werd. Te Antwerpen bestond er 
zelfs een kampernoeliënmarkt. Ze werd ge
houden dicht bij de Beurs, omdat de vreem
de kooplieden de voornaamste verbruikers 
der fungi bleken te zijn. Daar werden de 
soorten vers ofwel in tonnetjes verkocht per 
pot of pin f. De opgelegde waren gewoon
lijk herkorastig van uit de waalse streken, 
o.a. Namen en omstreken. De titelplaat van 
het Theatrum Fungorum stelt de kamper-
noeliénmarkt van Antwerpen voor, gete
kend door A.V. Westerhout. 

Van Sterbeeck stelde een buitengewoon 
belang in de paddestoelenhandel en we le-
ïen in het Theatrum, dat hij de landbou
wers van de antwerpse omgeving, o.a. deze 
van Wijnegem, aanspoorde om kampernoe-
Kén te gaan plukken en die te Antwerpen 
op de markt o£ elders te verkopen. Op de 
buiten begonnen de arme lieden ze te eten 
als * ander moes potagie >. De burgerij 

' kreeg er de smaak van te pakken en de 
'I paddestoelen werden in het huishouden 

een geliefkoosd voedingsmiddel. Ook zien 
we dat de fungi in grote hoeveelheid ver
bruikt worden in het bisschoppelijk paleis 
van Antwerpen. Aardig is zijn tekst : « In 
het selve iaer (1671) in onsen hof aen het 
Bisshops Paleys binnen Antwerpen heb ik 
gepluckt op eenen grooten hoop ghebrandt 
gruys van steenkolen ofte brouwers asschen, 
sonder dat de selve met aerde ghemenghelt 
was, een goedt deel wey Fungi de welcke 
«ijn Hooghwaerdigheyt den Bisschop (Ca-
pello) mede heeft ghegheten ». 

Van de twaalf lofdichten is er bijzonder 
eén dat onze aandacht vergt nl. van Augus-
tinus Boutens. Van Sterbeeck noemt hem 
< een seer ende curieus liefhebber ende on-
oersoecker, oock een veimaert apotheker 
ende chimist ». 

In het 22ste hoofdsiuk van het Thea
trum Fungorum vertelt Van Sterbeeck dat 
hij ten huize van zijn vriend Boutens ver
scheidene malen allerlei voorwerpen heeft 
gezien m het < Microscopium ofte sien-
buijse van Robert Hooke ». Hij zag er 
eveneens Hookes « Micrographia », tweede 
editie 1667. Hookes Micrographia, waarvan 
de eerste editie verscheen in 1665, was het 
eeiste geillustieeide handboek voor mikro-
skopie. Ook zijn samengestelde mikroskoop 
was enkele jaren later gekend en verspreid 
"1 alle europese kultuurlanden. Onze ant-
jerpse apoteker Boutens moet een bemid-

eld man geweest zijn, want goede samen
gestelde miskioskopen uit de 17de eeuw wa
ren 7eer dure toestellen. 

outens moet worden aanzien zoniet als 
^e allereeiste, dan toch voorzeker als een 
^6r eeiste mikioskopisten in de zuidelijke 

eclerlanden en biio-pvnlo- Van <;tA.T-v>oo,-v 
als de , 

aen en bijgevolg Van Sterbeeck 

ond '^'^^^^^ ^^" °"''^ streken die een zwam 
er de mikroskoop bekeek. De mikros-

j o p moest uit Engeland worden betrok-

de^C 7"^™*^''"§ bestaande uit kopies van 
no? \Qn "^^ *^'""us, waar Van Sterbeeck 
schilH • °°"P™"ï^eliJke tekeningen en 
eevn ? '^" ^an paddestoelen heeft aan toe-
L v ; , ' ' " " ' ' ' " ^^ Koninklijke Biblio-
"̂ •̂  te Brussel. 

Nadat Van Sterbeeck door toedoen van 
de bisschop ondertussen benoemd werd tot 
kanunnik der hoofdkerk van Hoogstraten 
ondernam hij. zich niet beperkend tot het
geen hi) in Noord en Zuid-Nederland 
heeft kunnen leien in 1678 een grote reis 
naat het buitenland. Ijverig botanizerend 
in velden en wouden doorliep hij Duits
land, bezocht Nürenberg en Regensburg, 
trok verdei naar Oostenriik en verbleet 
eniee tijd te Wenen 

Van Sterbeeck was event cn« grote lief
hebber van uitheemse bomen oranje, ci
troen granaat en launergewassen en had 
zich op gans bijzondere wijze op de kul-
tuiii ervan toegelegd 

In 1682 verscheen van zijn nand « Citri-
cultura ott regeringhe der Ui)theemfche 
Boomen ». 

Op 23 maart 1683 wordt Van Sterbeeck 
verkozen to! rentmeester van het begijnhof 
van Antwerpen. Hi | begon zijn nieuwe 
werkzaamheden met het klasseren dei ar
chiefstukken. Vooraleer het jaai was verlo
pen, was hi] reeds met de redaktie begon
nen van een uitgebreide studie • « Noode-
lijke instructies streckende tot kenisse, wel-

standt ende profijt weghens het Regeren 
der Goederen : competerende der Godts-
luiijse oft Infirmerije >. 

Het volgend jaar verscheen van de on
vermoeibare rentmeester • « Chionijcke tot 
Welstandt en profijt van de Bcggijnhove ». 

Foen hi] zestig jaren oud was liet Van 
Sterbeeck door een weinig bekend schilder 
voor de tweede maal zijn portret schilde
ren Dit niet onverdienstelijk stuk berust 
in het Muzeum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen; het werd uitgevoerd door Ni-
colaas Stramet de jongere. 

Weinige tijd later overleed Frans Van 
Sterbeeck. Hij stierf in 1693. waarschijnlijk 
de 5de mei. 

Met zijn Theatrum Fungorum en zijn 
Citricfultura vertoont hij zich aan de lezer 
als een eenvoudig en gemoedelijk man die 
in een ongekunsteld sappig Vlaams vertelt 
wat hij jarenlang zag en ondervond in de 
vnje natuur, in zijn eigen tuin en in de 
tuinen van zijn talrijke vrienden. Het is on
loochenbaar dat hij in zijn tijd terecht 
doorging als een van de beste botanisten 
van ons land en dat hij wezenlijk als vul-
gan/ator der mycologie uitstekende dien
sten aan ons volk heeft bewezen. De hand

schriften van het begijnhof van Antwerpen 
bevestigen ten volle, dat de schrijver van 
Theatium Fungorum op niet mindei schit
terende wijze als kunstenaar en bouwkun
dige, ja als historicus heeft uitgemunt. H«t 
is spijtig dat men te Antwerpen nog nod ï 
eens gemeend heeft Van Sterbeeck voor zijp 
veelvuldige verdiensten te moeten h u l & 
gen 

Voor Zuid-Nederland dienen we voorze
ker een grondig onderscheid te maken tu». 
sen het wetenschappelijk leven van de 16die 
en dit van de 17de eeuw; de glorietijd van 
Dodoens, Clusius, de Lobel, Vesalius. Md-
cator, Ortelius en zovele anderen was on
herroepelijk voorbij, maar het merkwaar
dige is wel dat — alle politieke en ekono-
mische hindernissen ten spijt — heel dfi 
17de eeuw getuigt van een blijvend doov-
lopend geestelijk kontakt tussen Noord en 
Zuid, dat meestal uitgroeide ïot oprecht 
hartelijke betrekkingen. De totale kultuut-
aftakeling in /uid-Nederland zal maar even 
later in de 18de eeuw beginnen en haar u t 
terste dieptejjunt bereikten bij de Brabantse 
Omwenteling en de eerste inval der franse 
republikeinen in 1792. 

J. MOENS. 

Op de titelplaat van het « Theatrum Fungorum » prijkt de antwerpse paddestoelenmarkt, die gehouden werd dicht bij de Beurs. 
Deze markt mocht zich m de speciale belangstelling verheugen van de vreemde en inheemse lekkerbekken uit de sinjorenstad. 
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STEEDS MEER ROOK 
Ondanks de angstaanjagende berich

ten over het roken (men brengt bij 
voorbeeld longkanker steevast in ver
band met het roken, hoewel daarover 
nog geen definitief oordeel is geveld) 
Stijgt het roken in de wereld sneller 
dan de bevolking. 

Onder de oorzaken worden ver
noemd : het jachtig levensritme met 
stijgende behoefte aan euforie, de reus
achtige reklame voor allerlei sigaretten
en tabaksmerken, een soort eskalatie 
5b he t roken (hoe meer er wordt ge
rookt, hoe meer niet-rokers of jongeren 
jm. de verleiding komen om ook te gaan 
token), het snel gestegen sigarettenro
ken bij de vrouwen (welke stijging het 
ieeuwenaandeel zou nemen in de glo
bale stijging), de verandering van de 
levensgewoonten en van wat we zouden 
noemen de et ikette (roken op straat, 
veel vroeger roken bij de ieugd dan 
vroeger) enz. 

Men heeft vastgesteld in ons land dat 
de jongste tien jaar het tabaksverbruik 
jnet 28 % is gestegen, tegenover een 
bevolkingsaangroei van slechts 6 %. Ge
middeld besteden onze mannen en 
vrouwen niet minder dan 14 miljard fr. 
per jaar aan tabakswaren, wat meer is 
dan de jaarlijkse globale uitgaven voor 
bepaalde voedingsmiddelen zoals boter, 
melk, fruit of groente. 

Het roken is bij velen een verslaafd
heid geworden, de rokershoest en de 
« nikotinevingers » zijn algemene ver
schijnselen geworden. Overdadig roken 
is in het algemeen al niet goed, of het 
de vrouw meer «cha rme» bijbrengt 
val t ten zeerste te betwijfelen, ondanks 
he t mooie, slanke sigerettepijpje. Noch

tans : sigaretten rokende vrouwen zijn 
niet nieuw, al rookten vrouwen vroeger 
de pijp, wat bij primitieve volkeren 
ook vandaag nog veel voorkomt. Toen 
het pijproken door vrouwen met de 
voortschrijdende beschaving niet meer 
stond, verdween de rokende vrouw 
bijna geheel in het Westen. Met de ver
schijning van de zoveel «e legante r» 
sigaret wordt het aanta l rokende vrou
wen steeds groter in trein, op café, bij 
feestelijke gelegenheden en thuis Al
leen op straat is een rokende vrouw 
nog een zeldzaamheid, daar heeft het 
oude beginsel «da t staat n ie t» nog 
stand gehouden. 

Ronduit gezegd, deze vorm van 
!< emancipatie » is geen emancipatie En 
hoe men ook tegenover het roken staat, 
de gezondheid wordt er zeker niet door 
bevorderd. 

ROKERS EN NIET-ROKERS 

Indien we een amerikaans medisch 
rapport over het roken mogen geloven, 
dan onderscheiden rokers zich van niet-
rokers door volgende kenmerken : zij 
zijn slanker dan niet-rokers en nemen 
dus dra in gewicht toe wanneer ze het 
roken laten. Ze zijn prikkelbaarder dan 
niet-rokers (waarmee de legende van 
het kalmeren der zenuwen door roken 
een prikje krijgt) , eten haastiger en 
zijn beweeglijker dan niet-rokers Ten 
slotte zouden rokers, steeds volgens dit 
rapport, trouwlustiger zijn dan niet-
rokers. Zij zijn ook sportiever..; 

«'V, 

Hoe meer het verandert hoe meer het 
gelijk blijft. Dat geldt ook voor dit 
pijama-model « jaar 2001 », getoond op 
een modedefilee te Sidney in Austra
lië. De inspiratie voor dit futuristisch 
pijamaatje ruikt immers verdacht 
naar de harem van de al dan niet ien 
meer niet dan wel) romantische sultan 

en sjeik. 

MAE WEST 

Over Mae West, de sexbom der twin
tiger en dertiger jaren, schreef een psi-
chologisch verslag in 1929 « dat ze een 
gevaar was voor de samenleving en de 
moraal, omdat ze de primitieve instink-
ten van de holbewoner opwekte » ! 

Nog geen kleinigheid over een trou
wens zeer vitale vrouw, die tans 76 is 
er in een Fellini-film straks de rol van 
vedette zal spelen. Ze viert 50 jaar seks 
met een heroptreden. Mae West ont
vangt overigens ook vandaag nog ,heel 

Groot en klein tesaam : grote hoed met grote strik en minijurk met veel kant 
voor het strand, ideaal om dragen tijdens ideale zomers... 

KASBOEK 
Is het nut t ig en is het wenselijk 

dat de huisvrouw een kasboek 
voor dagelijkse uitgaven bij
houd t? Een vraag die we in deze 
bij uitstek zakelijk geachte tijd 
vaak horen. We hebben ons daar
om eens gewaagd aan een «opinie
peiling », maar dan een in zakfor
maat, bij kollega's huisvrouwen. 

Gezien de geringe omvang van 
de peiling maken we van de cij
fers geen « punt van het geloof » : 
70 % der ondervraagden waren er 
tegen. Niet tegen het principe, 
doch tegen omwille van de « pot
tenkijker », die natuurlijk nie
mand anders kan zi.in dan de heer 
gemaal. Dat was het grootste be-
zwau,r tegen het houden van een 
kasboek. Steeds weer kregen we 
te horen « kijk es. er zijn van die 
uitgaven die een man niet graag 
heeft en daarom hou ik er liever 
geen kasboek on na ». Een tweede 
reden was dat de betrokkenen het 
eenvoudig niet graag deden, al za
gen ze er wel enig nut in 

De voorstanders (was het toe
val dat ze tot de jongere genera
tie behoorden ?) zeiden ons. dat 
ze voor een huishoudelijk kasboek 
waren, omdat je een veel beter | 
overzicht hebt van de uitgaven en 
gemakkelilker evenw'cht in het 
huishoudeliik budget brengt, wat 
nogal voor de hand ligt. En de pot
tenkijker dan ? « Dat is een kwes
tie van opvoc ' ing» . zei ons een 
pienter vrouwtje, «ik pareerde in 
het begin opmerkingen van mijn 
man met de wedervraag «en die 
dure liefhebberij van jou dan, 
waarover ik nog niets gezegd heb 
doch waarvan ik heel goed weet 
hoeveel ze kost ? Het hielp en 
sindsdien is het kasboek in ons 
gezin een waardevolle hulp en 
evenwichtsfaktor. Een kasboek 
voorkomt vol.gens mij meer wrij
vingen dan dat het er veroor
zaakt, omdat ik cijfers bij de 
hand kan bewijzen dat ik het 
budget goed beheer ». 

Het is inderdaad een kwestie 
van verstandhouding. Het niet 
graag hebben dat de par tner van 
dit of dat afweet is geen goed 
argument. Deze houding getuigt 
van een gemakzucht, die trou
wens echtelijke kri t iek niet voor
komt maar in de hand werkt. 

wat brieven van fans. Of het waar is 
dat ze daardoor 3 sekretaressen full. 
t ime te werk stelt zal wel een reklame, 
ovedrijving zijn. 

JEUGDMISDADIGHEID 

Glasgow blijkt de britse stad met de 
hoogste misdadigheidskurve te zijn. 
Het gaat nochtans niet om een georga-
nizeerde misdadigheid. De schotse stad 
blijkt vooral het «werkter re in» van 
jeugdbenden te zijn, die de bewoners 
terrorizeren. De plaatselijke autoritei
ten zijn het echter niet eens met welke 
middelen ze deze golf van kriminaliteit 
moeten bestrijden : politie en magistra
tuur houden het bij strengere straffen, 
jeugdorganizaties en sociale verenigin
gen geven de voorkeur aan voorlich
ting, hulp en strijd tegen de slums. Want 
Glasgow telt heel wat krotwijken. klas
sieke haarden van misdadigheid Het 
blijkt dat alleen een klein percent van 
de jeugd als misdadig mag beschouwd 
worden, naarmate milieu en sociale toe
stand verslechteren neemt dit procent 
op schrikwekkende wijze toe. 

Indien de zomer 1969 in omgekeerde 
verhouding zal staan tot de winter, die 
we vandaag nog niet helemaal kwijt 
zijn, dan zullen deze « Bermuda's » aan 
onze stranden flink in trek zijn. Deze 
drie modellen werden zopas te Amster

dam geshowd. 

VANDERVELDE 
Bij de herdenking van de socialisti

sche voorman Emile Vandervelde werd 
df aandacht gevestigd op twee specifie
ke initiatieven van deze voorman ' de 
wet op het alkoholverbod, die ontegen
sprekelijk het gezinsleven heeft bevrijd 
van een zware nachtmerr ie en zijn 
streven naar erkenning van de vrouw 
in het beroepsleven. Zo herinnert men 
aan zijn jarenlange strijd (gevolg van 
konservatief verzet) om de vrouwelijke 
dokters in de rechten als advokate bij 
de rechtbanken te doen inschrijven. 
Het duurde inderdaad van 24 januari 
1901 tot 27 april 1921 vooraleer een 
wetsvoorstel van de «pa t ron» , waarbij 
vrouwen de eed als advokaat mochten 
afleggen, werd goedgekeurd. 

Craig's beste speelmaatje is een jonge 
sjimpansee, verstoten door zijn moe
der. De baby werd aangenomen door 
het zoontje van de zoo-direktem van 
Chester (Engeland) en wordt onaer 

andere elke dag gewogen. 



L. WILS: 

" H e t Daensisme'* 
J)e volksbeweging die op het einde der vorige eeuw in een gedeelte van het vlaamse 
land ontstond en die onder de benaming Daensisme bekend werd, heeft zich na de 
jongste weieldoorlog in een grote bela^igstelling van historici en publicisten mogen 
veiheugen. Na de beide VP-uitgaven over Priester Daens en Pieter Daens, van L. 
Delafo)tne, na de studie van Pater Van Isacker, verscheen nu bij het Davidsfronds 
een wok oi'cr het Daensisme van de hand van dr. Lode Wils. 
Wanneer er nu een opmerkelijk grotere historische belangstelling is voor het Daen
sisme dan voor de oorlog, dan is dat zeker niet zonder verband met de naoorlogse 
evolutie naar een deklerikalizatie van de politiek. Nog geen generatie geleden werd 
elke « scheutpaytij » met bisschoppelijke banvloeken gezegend en de houding van 
het belgisch episkopaat tegenover het vlaams-nationalisme is al te bekend om hier 
nog eens uiteengezet te worden. 
Wellicht is het daarom ook te verklaren dat het enige vooroorllogse werk van bete
kenis ovei het Daensisme van een vlaams-nationaal historicus was : dr. H. Elias. 

Hel boek van dr. Wils bevat een voor-
wooid van mgr. Van Peteghenm, bisschop 
van Gent zoals mgr. Stilleraans, die op 
koninklijk en ministerieel bevel tegen 
priester Daens maatregelen trof. Ook dat 
bewijst de kentering : tot voor kort im
mers zou zulk een huldeblijk nog als een 
verkapte goedkeuring van « scheurpar-
tijen » uitgelegd geweest zijn ! 

Het bock van dr. Wils sluit aan bij de 
reeds genoemde werken en is er een aan
vulling van. De auteur beklemtoont som
mige aspekten, verruimd sommige te-
mas. Maar beginnen wij met een kort 
overzicht van de inhoud. 

In een eeibte hoofdstuk schetst de au
teur de beweegredenen en tendensen van 
het vroege sociaal katolicisme : geboren 
uit weikelijke demokratische en sociale 

bekommernis, maar gebruik makend van 
bestaande kristelijke werken met pater
nalistische strekking; uit reaktie tegen 
het strijdend ateïsme en de klassenstrijd
idee zich richtend naar een korporatisti-
sche beweging, in dit ontstaan van een 
sociaal katolicisme bekleedde Pieter 
Daens met zijn weekbladen een belang
rijke plaats. De auteur beklemtoont ech
ter de aanvankelijke afwezigheid zowel 
van politiek-demokratische als korpora-
tieve tendensen bij Daens. 

In een tweede hoofdstuk schetst de 
auteur wat hij « het ontwaken van de 
zuidvlaamse taalgrensstreek » noemt. De 
vlaamse tendens is in dit ontwaken even 
sterk als de demokratische : denken wij 
aan Plancquaert, aan du Catillon. Er is 
trouwens een verband tussen de toenma

lige katoliek-progressieven en flamingan
ten. Het sukses der eersten te Gent werd 
door Snellaert als een vlaamse overwin
ning beschouwd 1 Dr. Wils beschrijft de 
rol der dorpsonderwijzers in dat « ont
waken )) en geeft tevens een korte be
schrijving van de belangrijkste figuren: 
Plancquaert en du Catillon. Uit dit 
hoofdstuk blijkt de innige verwevenheid 
van het kultuurflamingantisme der 
viaamsgezinde groepen en bladen en de 
sociale beweging in kristelijke zin. 

In een derde en vierde hoofdstuk wor
den het voorspel tot de breuk met de 
katolieke partij en de oprichting van een 
eigen partij beschreven, waarna de evo
lutie en perikelen dezer eigen partij in 
de centra buiten Aalst (Brussel, Antwer
pen, Brugge) worden nagegaan. 

Het laatste hoofdstuk vat de gegevens 
samen : er was geen daensisme, wél een 
vlaamse kristelijke volkspartij die in de 
vier vlaamse provincies spontaan ont
stond maar in Aalst door omstandighe
den het sterkste werd en haar naam ont
ving van de voormannen aldaar. De 
vlaamse kristelijke volkspartij was ook 
geen specifieke arbeiderspartij, wél een 
partij van boeren, kleine middenstan
ders en ambachtlieden, overwegend ook 
een plattelandspartij. 

Tenslotte was ze — en het is goed dat 
Wils dit beklemtoont — een flamingan-
tische partij en haar leiders waren de

mokratische flaminganten. 
De auteur besluit dat de kartels tus

sen de Vlaamse Kristelijke Volkspartij 
en het vlaams-nationalisme na de eerste 
wereldoorlog geen koerswijziging bete
kenden voor het Daensisme, maar eerder 
een verruiming. 

Als bijdrage tot de geschiedenis van 
het Daensisme is het boek van Wils voor-
al belangrijk om de studie van het ont
staan en de voorgeschiedenis — waar de 
dubbele bazis van sociaal katolicisme en 
kultuurflamingantisme duidelijk naar 
voren treden. 

De beklemtoning van deze verbinding 
tussen een vaak als asociaal afgeschilderd 
flamingantisme en van de ontwakende 
sociale en demokratische stromingen is 
tevens een weerlegging, op historische 
gegevens, van een al te vaak herhaalde 
onwaarheid. 

Omwille van deze voorgeschiedenis 
vooral is de bijdrage van dr. Wils dan 
ook een welgekomen aanvulling op de 
hoger-geciteerde werken, een niet te on
derschatten verrijking der literatuur 
over die periode van onze nationale en 
sociale strijd in het algemeen en over 
het Daensisme in het bizonder. 

L. Wils : « Het Daensisme » —Davids-
fonds, Leuven — 238 blz. — 115 fr., gen. 
150 fr. geb. 

wer^^i 1 7^ ^' "'^'^ ^'^" ^^°^^''^° "̂̂  ^ '̂"'̂ '̂ '̂̂  -̂ s magistrale voorstelling van het laatste avondmaal. Deze muurschildering 
rin .^''^"^'^'•'^^^^^^ gerestaureerd. De grote moeilijkheid was echter dat men tot voor betrekkelijk korte tijd de schilde-
besch^V ^^\^^ ,^^'^Ser — hier de muren van gebouwen zelf — kon losmaken zonder het geschilderde ernstig te 
fresco' '^' -1 '•̂  ^^^^ "^^^ '"^^'' ^^^ ^^^^^ ^" 5?eeds vaker worden in Italië, het land van de fresco bij uitstek, de 

s verwijderd en op een drager van harde materie overgezet. Of Leonardo's laatste avondmaal eveneens op die 
manier zal « verlost » worden is niet zeker, omdat het om een werk van zeer groot formaat gaat. 

pi I k u r e 
hef M.^^-^^ ' t ^^ karikaturist zowat als 
TL^AI^'T broertje van de serieuze 
geworden .^.r'*^'^^^^» beschouv^d 
als n^„!?-' niettegenstaande tekenaars 
tweïÏ ÏTn ^ ^"^ ^^^.^^ - «"^ slechts die 
kunqtpL ^ " " ^ ~ ^S" ^och «erkende» 
Sa tu rk t H ^^^^^- °^* ^^ politieke ka-
drift v'?! ^.^aï'enboven zelden de geest-

«t van zijn « onderwerp» of van de 

vurige aanhangers van het gekarikatu-
reerde politiek fenomeen kon opwekken, 
moge dan geen al te grote hinderpaal 
geweest zijn voor zijn populariteit : 
toch belette dit wel eens een werkelijk-
objektieve waardering. Zeldzaam zijn 
de politieke figuren die karikaturen 
over hun eigen persoon verzamelen en 
ze naar hun waarde weten te schatten. 

En ook de aangevallen of gekarikatu-
reerde politieke groep of fraktie is zel
den gediend met een — zij het nog zo 
artistiek geslaagde — karikatuur! Alleen 
de tijd schept hierin ook de nodige af
stand voor een objektieve waardering : 
wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de 
vooroorlogse karikaturen van Jam. Wat 
zij hebben ingeboet door het vluchtige 

der aktualiteit, waardoor zij hun « geën
gageerd » karakter en hun politieke taak 
kregen, winnen zij aan een betere waar-
deringsmogelijkheid van de vorm 

Werkelij k-goede politieke karikaturis
ten zijn niet zo talrijk : zij dienen naast 
een eigen artistieke stijl ook een inzicht 
in de politieke situatie te hebben, dat 
de zwakke plekken van de tegenstander 
direkt opmerkt, naast een a.h.w. intuï
tieve kenis van het publiek : de teke
naar moet weten wat inslaat en wat 
niet, wat gepast is voor de krantenlezer 
en wat buiten zijn direkte begrips- of 
belangstellingsfeer valt. 

Pil, de tekenaar van wat men nu « po
litieke kartoens » noemt, publiceert zijn 
artistiek-politieke kreaties in « De Stan
daard » en enkele weekbladen. Wat hem 
in het dagelijks politiek bedrijf der 
laatste tien jaar tot zijn « kartoens » in
spireerde, was zeer dikwijls door het
geen men in belgisch-eufemistische ter
men de «kommunautaire betrekkin
gen » heet. Een bloemlezing uit deze 
kartoens moet dus uiteraard een zeer 
gevarieerd want sterk evoluerend beeld 
geven van de tien jaar Vlaamse Bewe
ging van 1958 tot 1968 En dat doet dan 
ook het album, dat gebloemleesd werd 
uit de kartoens dier iaren en dat uitge
geven werd door het Davidsfonds. Het is 
een humoristisch-satirisch getekend re
laas van tien jaar vlaamse strijd. Aan de 
tekeningen zelf kan men de evolutie af
lezen, de periodes van scherp verzet en 
van direkte bedreiging herkennen. Wat 
bij alle scherpte van pen opvalt, is het 
feit dat Pil nergens brutaal of beledi
gend wordt zoals menigmaal in een 
«Pourquoi Pas?» gebeurt : ook dat te
kent de superioriteit van de kunstenaar. 
De selektie begint met de zetelaanpas
sing en eindigt met de aktuele bokke-
sprongen der brusselse parlementariërs. 
Schrijnend is wel, dat een der eerste 
karikaturen een konsultatie van de mi
nister van justitie voorstelt, waarbij de 
patriottards worden binne.i gelaten 
maar de vlaamse opinie, de naastenlief
de en de rechten van de mens op het 
matje moeten blijven staan... 

Een karikatuur die helaas na tien jaar 
nog steeds « aktueel» is ! 

Manu Ruys schreef een 20 bladzijden 
tellende inleidin^i, een beknopt en toch 
— in algemene trekken — volledig over
zicht van de tien jaar Vlaamse strijd die 
Pil met de tekenstift voor ons terug 
oproept. Deze plezierig-getekende «ge
schiedenis van de vlaamse beweging tus
sen 1958 en 1968» werd, zoals gezegd, 
uitgegeven door het Davidsfonds. is keu
rig ingebonden en kost voor de leden 
160 en voor niet-leden 200 fr. 



DE GEKRUISIGDE VAN TERRAMONTANA 

Van de auteur van « De Gekruisigde van Terramontana •», Philip Wouters, verscheen een 

paai jaar geleden de roman « De Volmaakte Vrouw » hij de uitgeverij Heideland : een 

roman waarin de geschiedenis van een beraamde maar niet uitgevoerde moord wordt ver

leid, een sooit psichologische misdaadroman met als hoofdpersonage een gewezen audi

teur. 

In « De Gehuisigde van Terramontana » — bekroond in de romanprijsvraag van de Ne-

dcilandse Boekenklub te 's Gravenhage — staat een misdaad aan het begin van het boek. 

In het bergdoipje Terramontana tn de stteek van Friule, aan de slavisch-italiaanse grens, 

werd de vrouw Tita Gobo vermoord. Zij werd duod aangetroffen, vastgebonden aan het 

kruts dat na de oorlog boven op de berg werd opgericht. De rechter Davide Torean, af

komstig uit Terramontane, is reeds veertig jaar rechter van instruktte te Rome^ 

Een morele inzinking — na het heengaan 
van de vrouw met wie hij tien jaar leefde — 
brengt hem op de gedachte vakantie te ne
men in zijn geboortestreek : tevens wil hij 
het laadsel der vermoorde vrouw oplossen. 
HIJ verblijft in het vlaktedoip Udine bij 
een oude markies, een hedonistische cinikus. 
Van daaruit bezoekt hij zijn geboortedorp. 
De omstandigheden en de gesprekken met 
de markies, met de dorpspastoor van Ter
ramontana en met enkele dorpelingen lei
den hem op een spoor dat echter niét voert 
naar de oplossing van het geheim dei mis
daad, wél naar. de oplossing van het levens-
geheim van de markies Tevens vindt hij 
in de liefde voor het meisje Gisla, dochter 
van de markies, in een hervonden geloof 
de zin van zijn leven terug 

Het gegeven — ontdaan van de details, 
die de specifieke fabel van deze roman vor
men — IS reefis menigmaal behandeld ge-
woiden De ouderwordende man die in het 
milieu van zijn jeugd, in zijn geboorte
streek, een jonge liefde vindt en een nieu
we betekenis vooi zijn bestaan : wij vinden 
hem ook bij Edschmidt, Stefan Andies en 
bi] Fiank Thiess. Philip Wouters heeft zijn 
Davide Torean echter doen terugkeren 
naar een stieek die met alleen geladen i« 

met herinneringen aan een jeugd, maar ook 
met de herinnering aan een zeer nabij ver
leden : dat van oorlog en bevrijding, van 
misdaad en vergelding. De evokatie van dit 
verleden, in gesprekken en herinneringen, 
is onopvallend gedaan, maar men voelt er 
de nabijheid van het drukkende gewicht, 
nu nog na zoveel jaren. 

Wouters wéét waarover hij schrijft. Hij 
doet het op een natuurlijke, nergens op
dringerige wijze : hij etaleert zijn kennis 
van de streek niet, noch die van mensen en 
geschiedenis. 

Maar : zonder een uitgebreide dokumen. 
tatie en een uit de ervaring geputte kennis 
van de streek — een wel zeer grondige er
varing en een zeer minutieuze dokumenta-
tie — ware dit boek onmogelijk geweesÉ. 
De auteur vertelt dingen uit de jongste Ita
liaanse geschiedenis, die wel een eigenaar
dig licht weipen op de rol die de kommu-
nisten er in het ver^t hebben gespeeld. Er 
wordt o.m. het feit vermeld, dat kommu-
nistische partizanen andere verzetslieden — 
vooral katolieke en liberale intellektuelen 
— op een nacht uit hun bed haalden en 
vermoordden, om de anti-kommunistische 
élite uit te roeien. Er wordt in veihaald. 

hoe de Osoppo-brigade (met Guido Paso-
lini . jawel, de broer van de schrijver en 
kineast die nu de kommunist uithangt I) 
door de kommunisten in een hinderlaag 
werd gelokt en uitgeroeid omdat zij wei
gerde zich bij de Slovenen van Tito te la
ten inlijven. Er wordt in vermeld, hoe in 
september 1944 loyale partizanen in de han
den van de Duitsers werden geleverd door 
de kommunistische Gaiibaldini. 

Uiterst gedokumenteerd, zegden wij. 
Maar ook geschreven met de levendigheid 
van de persoonlijke ervaring. Wouters kent 
dit friulaanse bergland, op de flanken der 
Julische Alpen, béter dan menigeen van 
ons de Kempen of West-Vlaanderen ken
nen Hij bezit daarenboven het vermogen, 
die persoonlijke ervaring realistisch weer 
te geven. De dezolaatheid van een streek, de 
hitte van een zomermiddag, de geur en 
smaak van een wijn, de koelte van een berg
riviertje : ze worden als het ware tastbaar 
in zijn beschrijving. 

« De Gekruisigde van Terramontana » 
is een boek dat een groot publiek kan be
koren : een « plot » waarin genoeg span
ning steekt, zonder dat het boek zich daar
om alleen aan die spanning voedt; een 
boodschap die nergens opdringerig wordt 
en daarom des te overtuigender klinkt; een 
verontwaardiging soms, die echter nooit 
opgeschroefd en daarom onecht wordt; een 
verzorgde taal en een evenwichtige kon-
struktie, waarbij de details wel uit de veif 
komen maar nooit de grote lijn doen ver
geten Een boek dat nu eens werkelijk door 
ieder volwassene kan gelezen worden en 
dat, als ontspanning, een heel stuk boven 
de ontsnappingsliteratuur uitsteekt! 

Philip Wouters : « De Gekruisigde van 

Terramontana », 194 bh. Nederlandse Boe

kenclub, 's Gravenhage - Antwerpen. 

MOMENTOPNAME 
CAM AT IDE 

Dit kultureel centrum, waar de 
Vlaamse beeldende kunstenaars zich 
thuis voelen omdat de geest er Ne
derlands ts — m tegenstelling tol de 
meeste brusselse galerijen die op n 
top verf ranst zijn — 15 m Brussel '•n 
ook m het vlaamse land een begrip 
geworden. Het ts leefbaar gebleken 
en hel aantal kunstenaars die er 
reeds expozeerden bereikt vandaag 
'en mdrnkzvekkentit hoogte. 

Ue reeks worat voortgezet mei Rik 
Hett'-ns {nieuwe figuratie), Roland 
ï'andenbussche (comhi-pamtings en 
kar toons) en de Nederlandse Marjan 
Tammiau (grafiek). Tot 18 maart. 

liLtLDVERHAAL IN 

VLAANDEREN EN ELDERS 

Sinds 1 maart heeft in het Archief 
en Muzeum voor het Vlaamse Kul-
tuurleven een tentoonstelling plaats 
van het beeldverhaal, de zogenaam
de negende kunst. Men treft er origi
nele tekenplaten aan uit ons land, 
frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, 
Engeland en de Verenigde Staten. 
Het vlaamse gedeelte fungeert als 
centrale kern. Er is ook een tema-
tisch-historische sektie. Er zijn onge

veer 65 tekenaars vertegenwoordigd, 
onder wie Sleen, Herge, Vandei steen, 
franquin, Jacobs Saint-Ozanl Kresse 
en anderen 

Tot 1 april, aageiijks van 10 tot 11 
uur behalve 's maandags, .Minder
broedersstraat, Antwerpen. 

FONS fANSt.^ 

De bekende nederlandse kabar etter 
(De lachende Kerk, 150 duizend toe
schouwers in 450 voorstellingen; Hoe 
meer zielen, 300 duizend toeschou
wers, 583 voorstellingen) is weer op 
toernee met een derde one-man-show, 
waarvan het tema ditmaal niet de 
kerk maar de liefde en het kind is. 

De Vlaamse Klub Kust te Oosten
de programmeert deze nieuwe show 
op woensdag 19 maart om 20 uui 30 
tn het Kursaal, alwaar kaarten zijn 
te bekomen tegen 150, 125 en 100 fr. 
(jeugd • 75 ir., tel. 059-75.111). Op 
18 maart is Fons Jansen te Brussel 
m de K.V.S. 

MALINGEN KOLDER 

De kleinkunstgroep Malingenkol-
der speelt elke dinsdagavond van 
maart in het Waltrateater, Arduin-
kaai 2, Brussel. Kaarten telefonisch 
op nr. 02-17.60.36. 

„,'iillliij! ,',* 

f» f^ *̂ ' 

Voor enkele weken werd in «Wij» 
de kasette van EMI-Electrola aange
kondigd : « Lebendige Musik des 
Mittelalters und der Renaissance ». 

De inhoud ts eigenlijk veel rijker 
dan de titel, want gedurende twee 
platen xuisselen religieuze gezangen 
af met dansen, drink- of minneliede
ren en balladen. 

In elk geval is het een festijn van 
prachtige melodieën en mooie oude 
klankrijke instrumenten : portatief 
orgel, spinet, clavichord, luit, vedel, 
gambaviool, verschillende soorten 
fluiten en homhoorns en slagwerk. 

Het mooiste instrument, de men
selijke stem, ts puik vertegenwoor
digd door de alt Will Kippersluys en 
de tenor Marius van Altena. 

Het gezelschap Syntagma Musicum 
onder leiding van Kees Otten ont
vouwt voor u, evenwichtig en voor
naam muzicerend, een hele brok mu
ziekgeschiedenis. 

MIDDELEEUWEN 

EN RENAISSANCE 
steeds heeft de mens naar ritme, 

muziek en dans gegrepen om zijn 
diepe gevoelens uit te drukken of 
mee te delen. In dit overzicht be
luisteren we vroomheid en volkse 
leute der middeleeuwen, gratie en 
verfijning van de hofdansen, van de 
polifonische meesterwerken der re
naissance en het eerste vuurwerk van 
de bewogen barok. 

De techniek der opname ts voor
treffelijk Een begeleidende brochure 
geeft u telkens de kompomst of het 
kader van ontstaan, de instrumentale 
en vokate bezetting, en bij liederen 
de volledige tekst. Spijtig ts de in
leidende kommenlaar vrij kort. 

In hun geheel dun en wi] u dere 
kasette van harte aanbevelen. 

Referentie : EMI Elertrola, SME 
91 761-62. 

é 

Het oude Brussel sterft... Dit huis aan de Broekstraat sterft eigenlijk voor de 
tweede maal. Eens werdt het verminkt door een cementbezetting en scheeu-
werige opschriften; nu verdwijnt het definitief. Steden zijn echter geen muzea 
en de vooruitgang stelt zijn eisen. Te Brussel echter heeft de ' " « « ^ ' ' " ' ^ ^ " " f 
voor de Vlamingen telkens de nare bijsmaak, dat een stuk nederlandse gescnte-

denis verdwijnt om plaats te maken voor het Brussel-zonder-zieU 
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Mariene Dietrich, samen met Emit Jannings hoofdvertolkster van « De blauwe Engel», beroemd 

gebleven film van Josef von Sternberg Maandag 10 maart om 20 25 u — Brussel Nederlands. 

JEROOM VERTEN 

Zondagavond worden herin
neringen opgehaald aan de een 
tiental jaren geleden overle
den Vermetten, pseudoniem 
Jeroom Verten, ^uteur van tal
loze scenes uit de vroegere 
Komediantenrevues van de 
KNS-Antwerpen en geestelijke 
vader van Slissen en Cesar die 
later m met op de huid van ver
tolkers Jos Gevers en Robert 
Marcel geschreven teksten, een 
zelfstandig leven begonnen m 

I aparte toneelstukken In de 
kreatie van die twee tipes had 
ook Gevers de hand Uiteraard 
zit in deze biografie een 
fragment uit éen van die stuk-

•; ken, met name uit «Slissen 
bouwt», gespeeld door Robert 
Marcel en Ketty Van de Poel 
Jos Gevers — die onvergete-

; hjke Slissen — wordt geinter-
vieuwd Verten schreef ook 
humoristische verhalen • Het 
gaat ons goed De Rode Pruik 
en Wat doen we met de liefde 

Dit laatste werk is t rouwens 
verfilmd en zondagavond zien 
we daaruit een fragment Ook 
deze biografie is een program
ma van Yvonne Vereist, in een 
regie van Jef Bruyninckx 

Zondag 9 maar t om 20 40 u 
(Brussel N e d ) 

terberg (Standbeeld) Hugo 
Claus (De moeder), Paul Snoek, 
Sybren Polet (Theoretisch), 
Georges Van Vrekhem (Pro
grammatisch) en Leo Vroman 
(De neushoorn en de olifant). 

Zondag •) maar t om 22 25 u 
(Brussel N e d ) 

WILLY DE CLERCQ KIEST 

Zondagavond vertel t ex-
vice-premier Willy De Clercq 
aan Marnix Gijsen en aan de 
kijker wie en wat m de poë
zie hem het nauwst aan het 
har t ligt De dichters die zijn 
voorkeur genieten horen allen 
eigenaardig genoeg tot het ne-
derlands taalgebied • Marnix 
Gijsen (Bericht aan de notabe
len). Karel Van de Woestij'ne 
(Een vrucht die valt) , Hen
drik Marsman (De boot van 
Dionysos XVII), Gerr i t Ach-

DE BLAUWE ENGEL 

De retrospektieve gewijd 
aan de oostenrijks-amerikaan-
se kineast Josef von Stern
berg wordt maandagavond in
gezet met de beroemde Blauwe 
Engel, gedraaid in 1930, de 
film waarmee de mite Mariene 
Dietrich geboren werd Naast 
Mariene vinden we in de 
hoofdrollen Emil Jannings en 
Hans Albers Sternberg draai
de de film in Duitsland, naar 
de roman Professor Unrat van 
Heinnch Mann, in een scena
rio van Carl Zuckmayer en 
Karl Volmoeller In de rol van 
de zangeres Lola Lola m het 

matrozenkabaret De Blauwe 
Engel, werd Mariene Dietrich 
op slag een vermaarde erotische 
mite Haar lange, fraai gevorm
de met zwarte zij'den kousen 
omspannen benen zijn tot van
daag een klassiek voorbeeld 
gebleven van een stuk wel ge
schapen natuur en geraffineerd 
aangewend erotisme Het is 
een beeld dat niet volledig zou 
ziin zonder haar roemruchte 
gezongen bekentenis ' «Ich bm 
von Kopf zu Fusz auf Liebe 
eingestellt » 

[n de film wordt het kabaret 
D P Blauwe Engel platgelopen 
door de plaatselijke studenten-
ge neenschap die zich v c g a a p t 
aan Lola Lola s benen Prof 
Rat door de studenten bij'ge-
n„amd Unrat een door orde 
en stiptheid bezeten man wil 
de studenten aan het oord des 
verderfs onttrekken, maar 
wordt zelf op de zangrees ver
liefd Hij trouwt met haai laat 
zijn leraarsstoel in de steek en 
kent een tragisch einde in vol
slagen geestelijke ontbinding 

De film van maandagavond 
is ontegensprekelijk een mee
sterwerk Achter het verhaal 
ib Sternberg erin geslaagd de 
duitse ziel met haar duistere 
hoeken tot leven te brengen 
in een tijd van sociale ontred
dering. 

Maandag 10 maar t on- 20 25 
u (Brussel N e d ) 

TERUG NAAR WARSCHAU 

De nederlandse toneelschrij
ver Jan Staal kreeg zijn groot
ste bekendheid met het stuk 
dat u dinsdagavond in een pro-
duktie van de KRO wordt 
voorgesteld De centrale figuur 
van het verhaal is Wanda Tar-
nowska, een poolse vrouw die 
uit haar verblijf in een duits 
koncentrat iekamp een wan
trouwende instelling tegen
over de mensheid heeft overge
houden De enige met wie ze 
enigszins vriendschappelijk om
gaat is haar pleegdochter 
Annie een dochter uit een 
eerste huwelijk Wanneer An
nie wil gaan trouwen, ligt het 
voor de hand dat Wanda zal 
proberen dat te verhinderen 
Annie en haar verloofde, Leo. 
willen Wanda naar Warschau 
doen terugkeren. . . 

Salome werkt mee aar het 
showprogramma « Fiesta » — 
Vrijdag 14 maart om 20 25 u. 

Brwisel Nederlands. 

Terug naar Warschau is een 
goed gebouwd stuk dat zeker 
veel kijkers wat te zeggen 
heeft 

Dindsdag 11 maar t om 20 25 u. 
(Brussel Ned ) 

ONTWAKEND 
VRIJHEID^GEVOEL 

In 1967 was het precies 450 
jaar geleden dat Martin Lu
ther de grondlegger van het 
duitse protestantisme, zijn 95 
stellingen aan de slotkerk van 
Wittenberg aanplakte, een pro
test tegen het pauselijke ge
zag dat tot op heden weer
klank heeft gevonden Het be
tekende meteen de definitieve 
doorbraak van Renaissance en 
Humanisme die na de Middel
eeuwen al een ander mensen
beeld voorbereiden Weten
schap en politiek werden aan
gedreven door nieuwe impulsen 
die medebepaald werden door 
het nieuwe vrijheidsgevoel 
van de Reformatie 

Eberhard Stammler neemt 
deze 450ste verjaardag als uit
gangspunt om de geschiedenis 
en de weerklank van dit v r i j 
heidsgevoel tot op heden te 
schetsen Deze verjaardag van 
de Reformatie werd overal ter 
wereld door de evangelische 
kerk gevierd tot zelfs m Indië, 
zoals deze dokumentaire zal 
aantonen 

Vrijdag 14 maar t om 22 05 u. 
(Brussel Ned.) ' 

i 
Vlaamse T.V. Dinsdag 11 maart 

Zaterdag 8 maart 
Volksuniversiteit 

t r a 1 O CC I 

600 tot , 8 0 0 v o „ _ „ „ . , . , „ . . . 

i Q m _ i v s u Keurig Frons — 
9 S7 M o H o ^ o f i M ^ gen - i ° o m ' * * T T ' ^ " Mededehn 

u... . -iu uu TV nieuws — 20 25 Wil !,« " ' ' '^ nieuws — 20 25 

Toots Th?»,™" ^ ' " '^^ '^ ' V I " ) - 2 1 0 5 : 

G(.h,=,„„ ._ . 4 ' " ' S Echo — 22 15 

14 05 t o t 16 00 Schooltelevisie — 
n 55 Schooltelevisie — 18 55 Z o n d -
mannet ie — 19 00 Tienerklanken — 
19 25 Ki|k en kook — 19 50 Keurig 
Frons — 19 52 Zoekl icht — 19 57 . 
Mededelingen — 20 00 TV nieuws — 
20 25 n Terug naar Warschau » Spel 
door Jon Staal — 22 05 Vergeet n ie t 
te lezen — 22 40 TV nieuws 

Woensdag 12 maart — 21 05 
BrammA"""'"^°o"^ ^ * ^ ° * Muz ikaa l pro-
G e S „ ~ , 2145 Echo — 22 15 l"? 0 ° Tip top — 18 00 Schooltele-
23 OS T?? °'^'^* ^^ uitwisseling — visie — 18 55 Zondmannet ie — 1 9 0 0 : 

i v n e u w s Wie weet, wint — 19 30 Horizon — 
19 50 Hier spreekt men Nederlands -^ 
19 55 - Mededelingen - De Weerman 
— 20 00 TV nieuws — 20 25 Mago-
sien — 2 1 0 5 Panorama " " " 
Gostprogramma Het 
22 40 TV nieuw* 

Zondag 9 maart 

uit de % cf i. ^'Jt^hafistieviering van -
— 14 I n " " .^^^ thporoch ie te Kort r i jk 
15 00 PM °S' ^°^' « " tuinder — 
"=" en but ' ' .n" ^°\'^''°J - ' 5 15 Bin 
"erk lonkon* ! : Ts ^ \ \ ° ' 'T f^ '"^-
tertie -_ , a i l ^ 1 ^ ' ^ ' " k lem k leu-
' ' 0 5 Oaktlr, , ^^^°'^'^P°'*°9e — 
Mfdedel ingen^L ĵ'J'̂ V s wraak - 19 55 
20 15 <:.SZl , ^ " " 0 TV nieuws — 
•'^ Jeroom I r f ' ' ^ " ^ - 20 40 Biogro 
2135 "'S ^ '"•* '=" <•"«* Vermetten) — 
Po«e ,„ ï ï ï " ^ ! ' ^ " logozine — 22 25 
nieuws " ' " " ^ " — 23 00 TV-

Maandag 10 maart 

22 10 
vnie woord — 

'5 30 tot I f i l n ^ ,• Schooltelevisie -
Apollo 9 n^ . " ' ' ' ^ " '^'^t ruimteschip 
P"='«erd worHt , f'°^^" ^'""^l^t gerecu 

Donderdag 13 maart 
14 05 t o t 15 15 Schooltelevisie — 
18 30 Guten Tog — 18 55 Zondman
net ie — 19 00 Tienerklanken — 19 35* 
Poli t ieke t r ibune De Part i j voor V r i j 
heid en Voorui tgang — 19 50 Keurig 
Frans — 19 52 Zoekl icht — 19 57 ! 
Mededelingen — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 • De Forsyte Saga Het detect ive
verslag :— 2 1 1 5 Contact — 22 00 : 
Premiere — 22 40 TV nieuws 

'5 30 tot I f i ^ n ," Schooltelevisie — 
Apollo 9 n^ ; !? ' ' ' ^ " '^'^t ruimteschip V r ü H a n M m ; i a r f 
p"='«rd worHt 1 ''°3^" ^ ' " * t gerecu Trijuag I f m a a n 
'^Portoge von ^ ? ' " " '^^ rechtstreekse 
'<^" Tog ™ " i l ^ ' ^ ^ d i n g — 18 30 Gu-
'900 7 „ "* ^5 Zondmannet ie — 
Jwger ^on ° H ^^ " ^ ^ l ^ ^ " — 19 25 
y^ïekt men Ki=5^"i''* ~ ' ^ ^0 Hier 
??<i'=l'ng™" ^^t"'^'"^' - 19 55 - Me 

^'^ 'iuL^rt ° ^^ '"^^^ Von Stern 
S'0'»ima"'^'A»''« r ?2 10 Gastpro-
^2 40 . TV „ , ^ Liberole gedochte — 

• iv-nieuws 

14 05 t o t 16 00 • Schooltelevisie — 
18 25 Schooltelevisie — 18 55 Zond -

monnet je — 19 00 Luceat — 19 50 : 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 : 
- Mededelingen - De Weerman — 
20 00 TV-nieuw« — 20 25 <t Fiesto » 
Showprogramma — 21 15 « D e Man 
op de bonk » door Jean Francis — 
22 05 TV nieuws — 22 10 to t 22 55 ! 
Ontwakend vrijheidsgevoel Documentaira. 

Robert Marcel en Ketty Van de Poel in « Biografie Jeroom Verten ». — Zondag 9 maart om 20.40 
u. Brussel Nederlands. 
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BRAVO SPORTA 
De « flamingante-knokploeg » 

'(volgens «Les Sports») van 
Sporta richt dit jaar weer een 
reeks «sportdagen voor het 
ganse gezin » in De eerste gaat 
door morgen 9 maart , in de 
bossen van Tongerlo. Wij den
ken dat Sporta niet genoeg kan 
geloofd worden voor deze ini
tiatieven Sport voor gans het 
gezin, dat betekent dat ieder
een aktief aan goede, ontspan
nende sport gaat doen en daar
enboven aan een soort sport 
die het gezin niet uit elkaar 
rukt , zoals de officiële kompe-
titiesport, maar het gezin pre
cies samenbrengt. Deze Sporta-
formule lijkt ons dé formule 
voor de toekomst. Edukatieve 
sport, hoewel naamloos, is on
eindig veel belangrijker dan 
kommerciele sport, al was het 
maar omdat de inzet zoveel 
gioter is in het «natuur l i jke 
mi l ieu» van het gezin Nogal 
wat moderner van opvatting 
dar het aftandse, « offisjelle », 
unitaire, hopeloos voorbijge
streefde, vermolmde vedetten-
sportje « a l 'honneur de la pa-
t r ie tararaboem » en tot profijt 
van vedetjes en gazetjes, maar 
waar het grootste deel van 
onze jeugd en «de pa t r ie» 
tout-court niks aan hebben. 

MEER VAN DAT 
Wie af en toe deze bladzijde 

leest, weet dat wi] voorstander 
ziin van massale beoefening 
van goede, d i. edukatieve en 
ontspannende sport Wi] den
ken dat dergelijke omschrij
ving toepasselijk is op de 17de 
veldloop voor jeugdbewegin
gen, die verleden zondag te 
Brasschaat doorging. Duizen
den jongeren waren daar sa
mengekomen (ook uit het bui
tenland) om het nu eens spor

tief te «eksplikeren En dat 
deden ze. Van rekords en zo 
hoeven we niet te spreken, dat 
heeft niet het minste belang. 
Van belang is dat meer dan 
300 jongens aan sport deden. 
Veel mogen wij daar niet over 
schrijven, want dergelijke 
wedstrijden worden niet inge
richt om de gazetten kopij, d.i. 
«marsjandies» te leveren. Maar 
dit moet er toch nog bij : dat 
we hopen dat er in de toekomst 
meer dergelijke wedstrijden 
zullen worden ingericht en, zo 
denken wij, liever op een meer 
pluralistische bazis. Want we 
hadden de indruk dat het te 
Brasschaat hoofdzakelijk (of 
u i t s l u i t end ' ) om katolieke 
jeugdbewegingen ging In ieder 
geval proficiat, en de «neer-
stigheid » voor de toekomst. 

STRAF BEGIN 
De voetbalkompetities, zowel 

op nationaal als op internatio
naal vlak, beginnen eigenliik 
nog maar pas interessant te 
worden en reeds eist een ande
re sporttak de aandacht van 
de « gejachte sportliefhebbers » 
op Inderdaad, het wielersei-
zoen is voorgoed ingezet met 
de semi-klassieker, de omloop 
van « Het Volk ». Overmorgen 
begint Parijs-Nice, volgende 
week is het Milaan-San Remo 
en dan gaat het zonder ophou
den verder tot laat in dê herfst. 
De eerste koers in ons land 
bracht al een verrassing van 
belang Ze werd namejijk ge
wonnen door een jongen die 
pas een paar dagen tevoren be
roepsrenner werd en die daar
enboven dan nog hoofdzake
lijk als veldrijder ui tkwam bij 
de liefhebbers. Deze jongen, 
Roger de Vlaeminck, speelde 
het klaar een heel stelletje ve
detten netjes af te drogen in 
de spurt en we vermoeden dat 
dit niet de laatste keer zal zijn 

INSPRAAK 
Een woordje dat «in » is, is 

ongetwijfeld « inspraak» Ie
dereen krijgt overal inspraak. 
Of dat dan ook iets uithaalt, is 
natuurli jk een andere en hier 
niet te bespreken zaak Het 
kultuurblad «Spor t 69», voor 
«he t vo lk» geschreven door 
« de vedetten », heeft ook zim 
lezers (of, naar wij vermoeden, 
een deel ervan, want wij zijn 
ooi lezer en ons heeft men 
niets gevraagd) de kans gege
ven hun mening te zeggen 
over het blad en nun wensen 
voor de verbetering ervan te 
formuleren Tussen haakjes, 
wij vinden zoiets altijd een 
prima initiatief, ondanks het 
hoger reeds geciteerde voorbe
houd in verband met rezultaat 
en reprezentativitei t (wat een 

woord, zeg) van de sprekers. 
Wat nu aan «Spor t 69» gaat 
veranderen, naar de wens van 
de lezers : 4 bladzijden meer, 
een kleurenfoto op de voorpa
gina twee bladzijden geweste
lijk sportnieuws en een prijs
verhoging van drie frank, het
zij + 40 t h Wil vinden dat die 
lezers er zich serieus «inge
sproken » hebben. 

STANDARD « LOS » 
De voetbalkompetite is voor 

twee derden achter de rug In 
eerste klasse staat Standard 
Luik aan de leiding met liefst 
vijf punten voorsprong op 
Anderlecht en Brugge Het zou 
nu toch wel eigenaardig moe
ten verlopen, wil Anderlecht 
die vijf punten achterstand nog 
kunnen ophalen Vooral omdat 
Standard blijkbaar een behoor
lijke forme te pakken heeft en 
Anderlecht ons op Lierse niet 
zo heel erg kon overtuigen 
Onderaan de rangschikking 
wordt de toestand kritiek voor 
Klub Mechelen en Daring Brus
sel, al is ook daar nog niet alles 
gezegd. 

In tweede klasse is de strijd 
voor de promotie weer bijzon
der heftig. Op dit ogenblik 
staan drie ploegen aan de lei
ding : Cercle Brugge, Oosten
de en Crossing Molenbeek Wij 
denken wel dat de twee pro
moverende ploegen onder deze 
drie dienen gezocht, maar we 
zouden niet durven raden wel
ke twee Afwachten dus daar
voor dient nu eenmaal 
kompetit ie 

een 

WERKELIJK 
WERELDKAMPIOENSCHAP 

Het wielerseizoen is begon
nen. Wie gaat dit jaar de beste 
z i j n ' Moeilijk uit te maken, 
o m omdat het grootste aantal 
renners, de z g. «knechten», 
zelden of nooit in aanmerking 
komen voor een grote overwin
ning zelfs als die in hun be
reik ligt Winnen is het voor
recht van de «kopmannen». 
Maar van die kopmannen lijkt 
dié ons de beste die de inter
nationale regelmatigheidskom-
petit ie wint of de zg Super-
Prestige-Trofee. 
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Sinds verleden zaterdag is het wielerseizoen ook in Vlaanderen geopend. Roger De Vlaeminck 
opende tn de « Ontloop Het Volk » de erelijst en hield de groten — waaronder een ontgoochelde 

Merckx, Van Sprtngel en Van Rtjc kegem — gemakkelijk achter zich. 

PRO DOMO 
Voor een paar weken fchreef de 

heer G V. uit Roeselare dat hi] tn ons 
spo7t>ubuek]e altijd maai leest over 
de zg massaspol ten met hun zeei be
kende vedetten, en hij stelde daar 
tegenover — zeei terecht — het voor
beeld van een weikehjk sportman die 
een knal prestatie leverde, tvaaixjver 
noch de peis tn het algemeen noch 
Wi) tn het bijzondei gewag maak
ten 

Wi] kunnen daai maar een ding 
op antwoorden de heer G.V heeft 
gelijk ' Hoewel ons hart uitgaat naar 
de naamloze Itefhebbeis, de echte 
spoitlui — en dat moeten wij een 
trouw lezer als de heer G.V. zeker niet 
meer zeggen — hebben wij het meest
al over de zg. grote, kommerctële 
iport Dat zou inderdaad beter kun
nen WIJ willen dus enkel verzach
tende omstandigheden pletten. 

Een eerste zaak is dat wtj doorgaans 
maai bitter weinig afweten over de 
aktiviteiten van de sportlui, in alle 
stilte en alle bescheidenheid hard 
werkend, maar uiteraard weinig 
luchtbaal held gevend aan hun wer
king De persagentschappen maken 
maar zelden melding van hun doen 

en laten, en om op de hoogte te blij
ven zouden wij moeten beschikken 
ovei een soort eigen informatiedienst 
die vooilopig — om allerlei redenen 
— onmtogelijk te realizeren blijft. 

De enige mogelijkheid, lijkl ons, 
zou erin bestaan dat wij elkaar op de 
hoogte zouden houden door, zoals de 
heer G V. het deed, af en toe een 
belicht je naar Wtj te sturen. 

Daarbij moet echter bedacht wor
den dat veel echte sportmannen het 
niet erg op prijs stellen dat al te veel 
ruchtbaarheid gegeven wordt aan 
wat ZIJ ik>en tn hun « sport om de 
sport > Het ts met hen zo een beetje 
als met een schilder die wij kennen. 
De man maakt werkelijk prachtige 
schilderijen en van overal wordt hem 
zeer veel geld geboden voor die wer
ken — zoveel dat het veel erkende 
en officieel gewaardeerde kunstenaars 
zou doen dromen — maar hij wil er 
geen enkel verkopen. Hij maakt die 
werken voor zichzelf, zegt hij, en voor 
zijn eigen artistiek genoegen en ze 
zijn dSDodgewoon niet te koop, want 
eens verkocht zijn ze niet meer van 
hem. 

In enige mate geldt dat ook voor 

de zuivere sportbeoefenaars, die de 
sport beoefenen tot heil van eigen 
ribbenkas en met het oog op eigen 
ontwikkeling tot « humanioritas », 
als we het zo mogen zeggen. Die sport 
dient met als kopij, d.t. koopwaar, 
van kranten en tijdschriften. 

Tenslotte voelen wij als verzach 
tende omstandigheid nog aan dat de 
meeste mensen toch vooral belang
stelling hebben voor de sport waar
over ZIJ lezen tn de krant en horen 
m radio en tv. Een anekdote wil wel 
dat mr. van der Eist, de V.U voor
zitter, op zekere dag werd voorgesteld 
aan een wereldberoemd sportman — 
wereldkampioen en al — en rap sttl-
lekens moest gaan informeren wie die 
man (waai van de naam hem overi
gens bekend voorkwam) was Maar 
hoeveel lezers van een spoitrubnekje 
zijn tn het geval van de heer van 
der Elsfi 

Nu zijn er tn die grote spoi ten nog 
heel wat problemen die, denken wij, 
een ruimere aandacht viagen Pio-
blemen die niet beslaan bij de echte 
sportbeoefenaars Wij proberen m 
alle bescheidenheid, met de middelen 
— en ze zijn zo gering — die we heb
ben, aandacht te vragen voor die 
vraagstukken, omdat ze een bedrei
ging vormen voor een stuk van onze 
jeugd. Het stuk namelijk dat m de 
massasporten geëngageerd is. Het gaat 

hier om pioblemen als het gebruik 
van verdovende en stimulerende mid
delen, de aanslagen op de menselijke 
waardigheid die in de sport nog 
schering en inslag zijn, de sociale 
wantoestanden die tn de sport nog 
bestaan, de vervlaamsing van de sport 
tn ons land, de al te materialistische 
instelling van de spoit, het gebrek 
aan kuituur tn veel sportmiddens 
e dm Wij denken dat dit aspekten 
ztjn van de sport, die niet alleen on
ze lezers in enige mate kunnen in-
leiesseren maar die, met het oog op 
de gezondmaking van de spoit, met 
aan de aandacht mogen ontsnappen. 
Dat IS de reden waai om wij het daar 
zo vaak over hebben 

Men kan andere standpunten in
nemen. De heer G V. denkt er wel
licht anders over en dat ts ook maar 
goed. WIJ hopen echter dat hij zal 
willen inzien dat, als wij het te veel 
hebben over de « grote sporten * 
dit met ts omdat wij ze méér waar
deren dan de echte sport. Integen
deel 1 We zouden het zo durven stel
len dat we denken dat over de be-
roepssport nfoet geschreven worden 
wil men ze aan gezondheid doen 
winnen — wat nodig ts — en dat 
men over de goede liefhebberssport 
met te veel moet schrijven, als men 
met wil dat ze een gedeelte van haat 
gezondheid inboet. 



Dr. Elias 

BOEK 
V A N HET JAAR 
(1914-1940) 4 delen 

Prijs : gebonden : 300 F per deel 
genaaid : 245 F per deel 

Storten op P.C.R. Kredietbank Eisene 
127.29 t.v.v. rekening 3359/13662 

Stort een voorschot van 1 50 F 
en U ontvangt het eerste deel 

Uw BOEK van het JAAR 

BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie steeds goedkoper I 
ledere maand gratis benzine en olie... 

Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.: 
U beste l t : p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 2 3 6 

Zwi jndrechf - Te l . ( 0 3 ) 5 2 . 8 1 . 7 3 - 3 2 . 0 2 . 1 0 
wi j leveren : tegen BECO-prijs I 

Het vendel Cyriel Verschaeve en de schaar Kathelijne 

nodigen U uif op hun derde bal 

DE DANSENDE VENDELS 
zaterdag 15 maart te 21 u. in de RIDDERHOEVE 
te SCHOTEN (Kasteelhoeve) • Trefpunt van oudbekenden. 

Algemene inkom : 50 fr. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

8*andoardu(tvoarino 
Poort gans In aluminium. OmlIJ.tlno B R E V E T 
'n gephojsfataerrfo «t«.i„i.-» ** 

23098 
J" gephofifateerde staalplaat. 
ï«er lichte bediening, 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijxen. 

JEURCLOO 
A. JÊURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. on/132.31 & 132.36 

E R A S M U S S C H O O L 
Schrijft een 

Met als lesgevers 

tweede B.T.W.-Informatiekursus uit. 

: openbare ambtenaren, mede-ontwerpers 
van het wetsbesluit I 

1 Een U N I C U M in het land ! 1 

Aanvang 

Schrijf nu in : 

: woensdag 12 maart te 19 uur 

AALST : 
Priester Daensplein 2 ; tel. 053/284.55 

BRUGGE : 
Gulden Vlieslaan 26 ; tel. 050/372.75 

LEUVEN : 
Bondgenotenlaan 84 ; tel. 016/224.85 

MECHELEN : 
Lange Ridderstraat 36 ; tel. 015/173.68 

Grote U u s i 
GUNZÊN en MONTUREM, 
Grali i voor veiteterden, 
Herslellingen in eigen wcrVVuiS. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd Opliekcr — 

KerVsJrao», 58 — Antwerpen 
| U t «.u-t' op •"!' llUlS""'""™" 'J 

Telefoon: ii.U.hl 

lOJfi lorling op vertoon rfeief. 

Kamiel 
Verschraegen 

INSTALLATEUR - LOODGIETER 
SANITAIR - VERWARMING 

Prijsopgave zonder verbintenis 
Plaatst en herstelt in gans 

het land. 

Tel. 28.45.05 
Dokter Emiel Maeyenstr. 36 

ST. AMANDSBERG 

LAAT DE VOERSTREEK 
NIET LOS !! 

daarom moet U er nog dit jaar 
op bezoek gaan I 

NUTTIGE ADRESSEN : 

Kampeerterreinen : 
Rusticana, Voerenweg 16, Moe-
lingen. Bergzicht, Varnstraat, 
Teuven. 
Restaurant : 
Rood bos, Varnstraat, Teuven. 
(op 500 m. van grenspost De 
Planck). 
Ontspanningscentrum i 
« San Martino » (speeltuin, 
zwembad, solarium, feestzaal, 
enz...) Bergstraat 17, Sint Mar-
tens-Voeren. 

Drankhuizen waar om pension 
kan gevraagd : 
Hof de Voer, Kloosterstraat 84, 
's Gravenvoeren, Hagelstein E., 
Boomstraat 141, 's Gravenvoe
ren. Plusquin G., Kerkplein, 
Moelingen. Deèkers J., Withuis 
136, Moelingen. Vroonen M., 
Dorp 24, Sint IVIartens-Voeren. 
Nuttig voor uw bezoek : 
« Toeristisch gidsje » 40 fr. 
(weldra uitgeput). « Over-
maasblad : Grenzen Open » 
Abonnement : 125 fr. Steuna-
bonnement : 250 fr. te bestel
len bij : « Bond der Vlamingen 
van Oost-België » Hasseltsestr. 
41 TONGEREN (P.R. 5338.48). 

VOOR UW GROEPSREIZEN 
NAAR DE VOERSTREEK : 

Vraag ons een gids ! 

OIEPVRIESTUNNEtS 
KAIVIIONKOEUNQ 
WINKEUNRIOHTINSEN 

ca VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE IN VOeOINOSNUVERHElD 

ETN JEÜRISSEN PVBA De winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

EEN GOEDE REIS 
IN VLAAMS GEZELSCHAP... 

EEN GROEPSREIS MET DE 
V.T.B. ! 

Vraag vrijblijvend de lijvige reisbrochure 

« CROEPS- EN PRIVEREIZEN 1969 » 

Daarin vindt u zeker uw keus ! 

Alle inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen 
en de V.T.B.-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven, Mechelen, Oostende, St-Niklaas, Roeselare en Vilvoorde. 

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

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigent1]dsa woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon (011) 741.96 

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

Standaard- en maatwerk 
MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS - CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

tol. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen ; 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Potstraal 4 

(bii Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur t'avonds 

Maandag en dinsdag geslotert 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. ! (03)49.30.45 49.15 94 

Bezoek « Gasthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist det 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent ; De Coene Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
t e l . (02)18.1717 

3-2-68 
Tapijten CASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbedekkingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel. (053) 291.89 

HERMES 
SCN^ei 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPUNDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 



PERS 

Wij hopen dat de stellingpname van de 
Vlaamse Volksbewegring een ketting-
reaktie zal veroorzaken in de anders 
Vlaamse verenig mgen : « Liever geen 
grondwetsherziening dan de voorziene 
grendelplaatsjng ». Het zal dan wel uit
draaien waarheen het moet, naar het 
zelfbestuur der volkeren ook in België. 
Dat de geesten daarvoor rijper en rij
per worden bewijst ongewild een libe
raal dagblad uit de hoofdstad. En dat 
die drang naar zelfbestuur verbonden 
is met het leven zelf van de volkeren 
kan nog maar eens aangetoond door de 
rijke oogst van wat we zouden kunnen 
noemen « uit het ieven der verdruk
ten ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

De Vlaamse C.V.P. zit blijkbaar ver
veeld met de duidelijke taal « geen 
grendelgrondwet » van het V.V.B.-Kon-
gres. Waar na de zwenking Martens-De-
rine enkele jaren terug tot zelfs Kie-
booms p'ots lof begon te tuiten voor de 
V.V.B., bleef het nu stil. Met slechts en
kele loffelijke uitzonderingen als deze 
van De Witte, hoewel hij zijn bedrei
ging te beperkend plaatst rond de eisen 
van de waalse C.V.P. 

« Nog steeds blijven bepaalde P.S.C-
kringen aansturen op annexatie van de 
zes randgemeenten bij de brusselse ag
glomeratie. Zij willen dit doen door in 
de grondwet te bepalen dat beide kul-
tuurinstanties bevoegd zouden zijn over 
die gemeenten, elk voor de inwoners 
van hun kultuurgemeenschap. 

De driiverijen van de P.S.C, zijn ge
botst op het veto van de vlaamse C.V P. 
Wij juichen dat toe, maar stellen de 
vraag of de metode van reageren wel de 
juiste is. In plaats van zonder meer een 
kategoriek njet uit te spreken, en zo no
dig de hele grondwetsherziening daar
op te laten stranden, hebben sommigen 
in de C.V.P. uitgedacht dat men de 
P.S.C, kan straffen door tegen de gren-
delklausules te stemmen, mocht de 
Waalse partner koppig blijven. 

Als de P.S C. dit niet kan aanvaarden, 
mag zii Se hele grondwetsherziening op 
zak steken, grendels inbegrenen. Met de 
Vlaamse Voltebeweging zeggen wij dat 
er voor kultuurautonomie geen prijs 
wordt betaald Ook niet voor de rand
gemeenten Een prijs doen betalen voor 
wat van ons is, dat noemt men afper
sing ». 

DE STANDAARD 

stappen, volgens de vlaamse C.V.P. be
letten zij de franstaligen het vlaamse 
huis binnen te vallen. Hier kan alleen 
de toekomst uitmaken, wie gelijk heeft. 

Wel vond prof. Eyskens de forse 
klemtoon terug, die aan de toespraken 
van ruim dertig jaar geleden te Leuven 
herinnerde. Het was als een echo uit 
de tijd van Nieuw Vlaanderen, toen hij 
streng uitriep : « De vlaamse beweging 
is nog steeds niet voltooid, en dat is 
grotendeels de schuld van die Vlamin
gen die zich in de hoofdstad en elders 
niet als volwaardige Vlamingen gedra
gen. Wij moeten in de eerste plaats het 
dialekt leren overwinnen ». 

Het was een hartversterkertje voor 
traditionele taaiflaminganten ». 

LA DERNIERE HEURE 

Deze brusselse krant « de large diffu
sion » heeft in een aantal zeer gespreide 
waalse gemeenten een Gallup-onder-
zoek gedaan waar men volgens zijn aan
voelen moest antwoorden op de vraag : 
«Heeft het unitaire België nog toe
komst, ja of neen ? » met gelegenheid 
tot verduidelijking van dit aanvoelen. 

Wij geven de percentages in deze ge
meenten van degenen die menen dat 
het unitaire België zichzelf overleefd 
heeft. 

« Dolhain : 40 %. Fayt-le Man : 40 %. 
Ottignies : 50 %. Waremme : 60 %. Bas
tenaken : 65 %. Rochefort : 70 % met 
enkele verduidelijkingen. 

« Ja, het unitaire België heeft zich 
overleefd. Een unitaire staat met een 
inwendige grens dat is als een vierkan
tige cirkel. De toekomst van Wallonië : 
Israël geeft ons een bewonderenswaar
dig voorbeeld en in omstandigheden die 
heel wat benarder waren dan de huidi
ge van Wallonië. ». (H.T. Ottignies). 

« Ik zou wensen van niet. Maar het 
vlaamse fanatisme doet me geloven van 
wel. We zullen gedwongen zijn ondanks 
ons zelf naar het federalisme te gaan 
en dat is wel spijtig ». 

« Al degenen, of het nu Walen of Vla
mingen zijn, die deze eenheid willen 
vernietigen zijn incivieken en moeten 
als dusdanig behandeld worden ». (C. 
Ottignies) ». 

«In Quimper rond 10 uur op het ogen
blik dat de Gaulle aankwam bij de ka-
tedraal begon ik te roepen! Ik had 
verder geen tijd om een zucht te laten 
want onmiddellijk vlogen er een zestal 
politiemannen in burger op mij toe, be
gonnen me op het hoofd te slaan en 
sleurden me ver van het strijdtoneel. Ik 
werd in hechtenis gehouden van 10 uur 
's morgens tot 4 uur 's namiddags. Een 
meisje van 19 dat in de cel naast mij 
zat en terzelfdertijd werd losgelaten 
kreeg een vuistslag in het gelaat, zodat 
haar bril brak ». 

LE PEÜPLE 

En we verheugen ons dat dit brussels 
socialistisch blad dat zo weigerachtig 
stond voor de eisen en de aktie van de 
vlaamse arbeiders in Zwartberg, meer 
oog heeft voor de nationale en sociale 
onderdrukking door de franquisten in 
Baskenland. 

«Baracaldo en Sestoa (baskische 
plaatsen met veel staalarbeiders) zijn 
militair bezet door de guardia civil. De 
provinciale gevangenis van Basauri en 
het politiekommissariaat steken vol po
litieke gevangenen. Van de 7 vakbonds
leden die voor een veertiental dagen 
werden aangehouden zitten er nog vier 
ter beschikking van het gerecht. Zij 
werden mishandeld en bloedig beslagen 
door de leden van de geheime politie 
en acht dagen op het kommissariaat 
vastgehouden vooraleer door de rechter 
te worden ondervraagd, opdat deze geen 
sporen van de mishandeling zou zien. 
Deze gevangenis zit verder vol met 
priesters, intellektuelen, arbeiders en 
studenten ». 

VOLKSGAZET 

Dinsdag schreef Ruys dat de Vlamin
gen moeten realist worden en iself hun 
eisen stellen. Zondag deden die van de 
V.V.B, dat reeds en onderschreven zo 
duidelijk hun vroegere stellingen, die 
spijtig genoeg op het ogenblik politiek 
alleen nog verdedigd worden door de 
Volksunie. « Want misschien moeten de 
grendels dienen om de zogezegde ver
drukkende Vlaamse meerderheid te be
schermen » wauwelen steeds meer 
Vlaamse C.V'.P.-ers om hun geweten, of 
wat er van rest. te sussen. 

En Eyskens vergat in zijn antwoord 
te zeggen dat een volk ook maar kan 
zijn wat zijn leiders zijn 

« Wim Jorissen volgde zijn andersta
lige geestesgenoot op met een welbe
spraakt pleidooi, waarin de duitstalige 
kantons in bescherming werden geno
men en de grendels-op-de-vlaamse-ex-
Pansie andermaal werden veroordeeld 

'remier Eyskens antwoordde in het ge
laten besef dat hij toch niemand zou 
overtuigen, aangezien de regering de 
criteria van Bologne niet kan aanvaar
den (waar ga je de Brusselaars etnisch 
onderbrengen ?) en er voor de grendels 
een dubbele interpretatie bestaat : vol
gens de V.U. beletten zij de Vlamingen 
de deur te openen en naar buiten te 

En hoe civiek-op-de-graat vele van die 
franstalige e Belgen » wel zijn, moet 
Jos Van Eynde nog eens van de maag. 
nu een deel franstalige joernalisten het 
de Vlamingen blijkbaar kwalijk nemen 
dat ze niet opgezet zijn met het nog zo 
pas ffedemonstreerde anti-europeanisme 
van De Gaulle. 

« Het is betreurenswaardig dat aan de 
overkant al te vaak eenzijdig wordt ge
oordeeld. Men zou zowaar alles wat ons 
met andere landen zou moeten binden 
geheel in het geding brengen om Frank-
riik — en zijn generaal ! — ter wille te 
ziin. 

Wii horen tegen Benelux huilen in de 
kringen waar men het onvoorwaarde-
liik<;t achter de GauUe wil staan. 

Wii zien in iedere kwestie waar de 
meningen van de Duitse Bond=;republiek 
en van de Ve Gaullistische Republiek 
uiteenlonen. stelselmatig Bonn afwij
zen en Parijs naar de mond spreken. 

Dat in het kleine Europa, voor een 
land als België dat in reusachtiger ma
te dan geliik welke andere staat moet 
leven van zijn uitvoer, 40 % van onze 
export uitsluitend naar Nederland en 
West-Duitsland gaat, die ons aldus een 
ruim deel van onze inkomsten en ons 
werk verschaffen, belet sommige Fran-
kofielen niet smalend neus en schou
ders op te halen voor hetgeen b.v. Luns 
en Brandt zeggen of doen, doch te kwij
len van bewondering voor elke gram
mofoonplaat die Debré mag opzetten 
nadat de Gaulle alleen beslist heeft. 

Dat is niet ernstig ». 

LE PEÜPLE BRETON 

AACHENER VOLKSZEiTUNG 

Dit duitse dagblad van « juist over de 
grens » klaagt aan dat in het Eupener 
gebied in België aanwervingseksamens 
worden ingericht voor het duitse ge
bied in België waarbij niets voorzien 
wordt om de duitstalige kandidaten hun 
eksamen in het Duits te laten afleggen. 
Het moet in 't Frans, menen de impe
rialisten van Luik, Verviers en Brussel. 

« Blijft het postbestuur op zijn eisen 
staan, dan wordt dit zowel een diskri-
minatie der duitstalige kandidaten uit 
de Oostkantons die naar die plaatsen 
dingen, als ook een overtreding van de 
taalwetten. Hierbij kunnen we er nog 
aan herinneren dat vóór 20 jaar de kan
didaten voor dergelijke plaatsen hun 
eksamen nog in het Duits konden afleg
gen. 

« Wordt er aan de huidige eisen niets 
veranderd dan zal het waarschijnlijk zo 
zijn dat de aan duitstaligen toekomende 
plaatsen zullen ingenomen worden door 
franstaligen van buiten de Oostkantons. 
Lieden die waarschijnlijk maar zeer op
pervlakkig hun kennis van het Duits 
zullen moeten aantonen. 

« Het zou de plicht zijn van de oostbel-
gische politiekers de bevoegde minister 
over deze aangelegenheid te interpelle-
ren ». 

Zo zitten er binnenkort dan weeral 
wat meer waalse faciliteitenkindertjes 
in de na 1963 opgerichte faciliteiten
klassen en kan de verfransende druk op 
de «germaanse halve-Belgen» weeral 
verder gaan. En dan maar civiek zijn, 
Oost-Belgen. 

ELSEViERS WEEKBLAD 

Zo pas ontvingen we het maandblad 
van een militante bretoense groep, die 
ons een wel wat afwijkend verslag 
geeft van dat van de officiële franse 
persagentschappen over het bezoek van 
de Gaulle aan Bretagne. Men ziet dat 
Leuven, Brest, Bilbao, de repressieme-
toden van de centralisten zowat overal 
even beestig zijn. 

« Heet van de naald. Ziehier wat ik 
kan zeggen van het bezoek van de grote 
Appendix tussen ons. In Brest waren 
het niet zo maar « een honderd » maar 
wel 500-600 betogers die schreeuwden 
« Bevrijd Bretagne » en « Wij zijn allen 
Québecquois ». Met zulk een kracht dat 
bij ogenblikken het gaullistisch koor 
(vooral bestaande uit marineofficieren 
en hun aanhang) overstemd werd. 

STERK AANBEVOLEN 

DOSFEL-
DOKUMENTEN 
Nr 1 : « Instellingen voor Ho

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

Nr 2 : « Ru-mteli|ke Ordening» 
— 30 F - 50 biz. 

Deze twee, zeer keurig uitgege
ven bazisdokumenten zijn te ver
krijgen door storting op 
P R. 177,77 Kredietbank - Scho
ten, voor rekening 3 180 van 
Dosfelinstituut 

HET VOLK 

En met de riviereilandjestwist tussen 
China en Moskou is het weer eens dui-
delijk hoe onder alle « internationale 
kommunistische solidariteitsverklarin
gen » deze twee staten op dit vlak reak-
tionnaire imperialisten zijn . 

« De Sovjet-Unie en China zijn, on
danks hun uitgestrektheid, (of mede 
daardoor) imperialistische landen. De 
Sovjet-Unie is na de jongste wereld
oorlog het enige land geweest, dat ge
bied heeft aangehecht en het behouden 
(stukken van Finland en Roemenië, een 
stuk van een bondgenoot, Polen en drie 
gehele zelfstandige staten : Estland, 
Letland en Litauen). China anderzijds 
is sedert de jongste wereldoorlog het 
enige grote land ter wereld dat een ver
overingsoorlog is begonnen en als ge
volg daarvan gebied heeft aangehecht. 
Met een twist over een onooglijk stuk

je grens is de betwisting over veel gro
ter gebied tenminste principieel weer 
aan de orde gesteld. Die twist geeft oi. 
alleszins zuiverder de grond van de 
slechte verhoudingen tussen Moskou en 
Peking weer dan geleuter over ideolo
gie ». 

WALTER LUYTEN. 

Groepen en maatschappiitn 
allerhande III 

Speciaal voor U bedacht. 
I I D I R D O R T M U N D I R 

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

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige tfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu 
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Mlddlag- en avondmaal tn «roep 
qezollig Hl" goeé er goedkoop 

Michel Van der Plas maakte een uit
gebreide reportage over de verkiezin 
gen in Ulster, met voorgeschiedenis en 
toekomstbeeld. De pozitie van « de dol
le dominee » maakt het voor de kato-
lieke nationalisten niet zo aanlokkelijk 
in deze diskriminatie-hoek van West-
Europa. 

« De balans is triest. Het prestige van 
de Koene Kapitein kreeg een enorme 
deuk. Zijn partij verloor op pijnlijke 
wijze haar eenheid. En de Dolle Domi
nee glorieerde. In Europa's achtertuin 
werd de overwinning behaald door het 
sektarisme. Want de hervormingen 
kunnen nu lang op zich laten wachten ; 
de pozitie van O'Neill is zeer wankel ; 
de Unionisten zitten met twee frakties: 
en men moet vrezen dat links en uiterst 
rechts weer de straat op zullen gaan : 
de Beweging voor de Burgerrechten 
heeft dit al aangekondigd, en dominee 
Paisley wil nu eenmaal zijn martelaars
kroon. Tegen die tijd zal de regering 
Wilson moeten ingrijpen, om erger te 
voorkomen. 

Wij zullen meer van Noord-Ierland 
horen Nog veel meer. Want de 24ste 
februari was van alles en nog wat, maar 
niet de grote verzoendag ». 

Inlictitingon ter plaatse 

T H I E R B R A U H O F 
Leuven T.1 {016)46311 

THIER BRAU HOF 
Huim rel (056)71536 

THIER BRAU HOF 
ontwerpen Te» (03)312031 

OE K L A R O E N 
Kalt Tel (053)22853 

Nieuwbrugstr 28. Brussel 1 
Tel. (02)18.74.89 



ONVERMOEID TEGEN DE GRENDELS 
AALST 

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

ANTWERPEN 
IJonderdag 20 maar t om 20 uur 

zaal Majestic, Carnotstraat 90, met 
volksvert. F . Van der Eist en sena
tor F. Baert. 

EIGENBILSEN 
Zaterdag 22 maar t te 20 uur ge-

nieentezaal, met Hugo Schiltz. 

EISDEN 
Zaterdag 15 maar t te 20 uur ca

fé \ t lanta , 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). 
HERENTALS 

13 maar t om 20 uur 15 in het 
Brouwershuis met volksv. H. 
Schiltz. 
HEIST 

Maandag 10 maar t om 20 uur 
Pension des Hirondelles, Zeedijk, 
niet prov. lid J. Deroose. 
HEIST-OP-DEN-BERG 

Vrijdag 14 maar t om 20 uur in 
zaal bij Amelieken, Lostraat, met 
senator E. Bouwens en volksverte-
fenwoordiger L. Sels. 
MERELBEKE 

Woensdag 12 maar t om 20 uur 
café Taxi, Dorp, met kamerlid L. 
Wouters en sen. F . B a e r t 
MELSELE 

9 maart om 10 uur « Marcel » 
met Coppieters en De Paep. 

OORDEGEM 
Maandag 10 maart om 20 uur in 

zaal De Bok, Steenweg naar Gent, 
met volksvert. dr. Van Leempulten. 

PEER 
Zaterdag 15 maar t om 20 uur in 

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

21 maart om 20 uur zaal Belfort. 

ST. JOOST-ETTERBEEK 
Vrijdag 14 maar t om 20 uur in 

café Reymer, Oudergembaan 254, 
Etterbeek, met volksvert. Anciaux, 
De Facq en de heer Th. Pauwels. 

SINT-KATELIJNE-WAVER 
Maandag 24 maar t om 20 uur in 

de konferentiezaal van het Paro
chiaal Centrum, Clemenceaustraat 
(Elzestraat), met sen. W. Jorissen 
en E. Bouwens en volksvert. L. 
Sels. 

ST. NIKLAAS 
14 maar t (arrondissementeel) om 

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

TURNHOUT 
25 maar t om 20 uur 30 Terminus, 

Markt, met volksv. Fr. Van der Eist. 

WONDELGEM 
14 maart , om 19 uur ,30 zaal 

Breugelhof, niet M. Babyion en 
sen. Persyn. 

WINGENE 
14 maart , om 19 uur zaal Breu

gelhof, met M. Babyion en sen. 
Persyn. 

bewegi 

ANTWERPEN 

Anti-grendel-meeting 
Antwerpen 20 maart (donder
dag) om 20 u. in zaal Majes
tic (Carnotstraat 90) 
Sprekers : 

Volksvertegenwoordiger 
F. Van der Eist 
en Senator F. Baert 
Dp meeting zal opgeluisterd 
worden door 
muzikale omlijsting. 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag 9 maar t op Lin

ker Oever kolporteert onze afde-
hng. 

Bijeenkomst uitgang voetgangers
tunnel op L. O. om 10 uur. 

ONTSPANNING 

In een zeer gemoedelijke sfeer 
dansten onze leden tot in de late 
uurtjes tijdens het lentebal vorige 
zaterdag in « De Zeester » op Lin
ker Oever. 

Onze propagandisten onder im
puls van Van der Borght André en 
Snoeken Frans zorgden voor een 
prima organizatie. 

ABONNEMENTENSLAG 
Enkele abonnees uit onze afde

ling hebben hun abonnement op 
ons blad « Wij » nog niet her
nieuwd. Iedereen die nog niet in 
•egel is zal aangesproken worden. 
Wees onze propagandisten echter 
voor en stort nog heden op post-
'ek. 61.75.11 van onze voorzitter 
Kergers G., St. Jansvliet 19, Ant
werpen. 

VAKANTIE 
IN DE VOERSTREEK 

VRIJHEID - RUST - VREDE 

Bivak - Jeugdgroepen 
6 slaapk. max. 15 p.m. of 

z. pension 

J. HEUSSCHEN-FRIJNS, 8, 
Nurop. . BERGHOEVE - TEU-

VEN - tel. 087-87599 

Berchem 
LEDENVERGADERING 

GEZELLIG EETMAAL 
Vrijdag 28 maart 1969 te 20 uur 

ten met op 14 maart). 

t<- Berch "^"^"'"*^^' ^^^••n^artstraat 

^'^ de uiteenzetting door arrond. 

voorzitter R. Frickel over de gren
delgrondwet gezellig eetmaal voor 
slechts 30 fr. Inschrijvingen tot 24 
maar t Grote Stesnweg 165 en bij al
le bestuursleden. 

VERBROEDERING 
Zaterdag 8 maar t brengen wij een 

tegenbezoek aan Eigenbilzen naar 
aanleiding van het bal van de af
deling aldaar. 

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

Boechout 
NA EEN JAAR 

28 februari vierde onze afdeling 
haar éénjarig bestaan met een ge
zellige ontmoetingsavond, waarop 
openhartig van gedachte werd ge
wisseld en door de leden een aan
tal interessante voorstellen naar 
voren werd gebracht. 

BENT U AL LID ? 

Nu het eerste doel, het verdubbe
len van het oorspronkelijk leden
aantal bereikt is, werden de plan
nen klaargemaakt voor een meer 
sistematische ledenwerving. Doe 
zelf ook mee : namen en adressen 
van kandidaat-leden kunnen op 
het sekretariaat worden opgegeven. 

BAL O P 12 A P R I L 
Bent u klaar voor ons bal ? In 

het « Gildenhuis St. Bavo » op za-
I terdag 12 april, om 20 uur. Inkom 
30 fr. Orkest « Karl Herberger ». 

ONZE PROPAGANDAPLOEG 
Kwam versterkt uit de strijd en 

startte onmiddellijk met nieuwe op
drachten. 

SEKRETARIAAT 
Om de organizatie te vergemak

kelijken werd besloten voor Boe
chout een centraal sekretariaat op 
te richten op onderstaand adres : 
Flor. van Praet , « Malpertuus », 
Provinciesteenweg 363, Boechout, 
tel. 55.41.90. 

Ledenwerving, abonnementen op 
« Wij », kaarten voor het bal, pro
paganda, klachten enz. worden 
daar behandeld en doorgegeven. 

U kunt zich eventueel ook rich
ten tot onze voorzitter en penning
meester : Jos Lemniens, Heuvel
straat 82, tel. 55.29.76 — Jan Ver-
linden, Vinkenstraat 36. 

Borgerhout 

TOON VAN OVERSTRAETEN 

Voor onze maandelijkse ledenver
gadering van volgende vrijdag, 14 
maart , hebben wij als gastspreker, 
de hoofdopsteller van ons blad Wij, 
met als tema « Wij en Wij ». 

Wie destijds het genoegen had de 

heer Van 0 \e i s l iae te i i te belui.ste-
len, toen hij het had over de ach
teruitstelling \ a n Vlaanderen op 
alle gebied, vooral dan op het so-
ciaal-ekonomische vlak (de bel 
luidt voor de 1ste maal, 2de maal 
enz.) zal niet nalaten op oii/e ver
gadering aanwezig te zijn. Aan de 
anderen kunnen wij zeggen : mist 
deze enige gelegenheid niet Voe
gen wij er nog aan toe dat onze 
hoofdopsteller ook instaat voor de 
T.V.-uitzendingen van de V.U. 

Dus allen op post te 20 uur 30 in 
ons gewoon lokaal c< Nieuwe Car-
not o, Carnotstraat 60 (bovenzaal). 

KOLPORTAGE 
Onze maandelijkse kolportage 

wordt gehouden op 16 maart . Bij
eenkomst te kwart voor tien aan 
de hoek van de Kroon- en Bleek-
hofstraten. Geen achterblij\ers 
a.u.b. 

TEGEN DE G R E N D E L S ! 
De strijd gaat onverpoosd ver

der. Wie nog geen raamafficlie 
heeft vraagt er onverwijld een aan 
Piet Willems (adres zie hieronder). 
PRIJZEN WORDEN 
INGEWACHT 

Voor het bal van de Vlaamse 
Vriendenkring op 12 april a.s. wor-
den prijzen in dank aanvaard. Zich 
wenden tot een van de bestuursle
den of rechtstreeks tot Piet Wil
lems, De Winterstraat 14, tel. : 
36.43.08. 

BLIJDE GEBEURTENIS 
Het gezin Van Hoffelen-Dirks, 

meld ons met grote vreugde de 
geboorte van hun eerste kindje, 
Bart. Aan de gelukkige ouders en 
de fiere grootouders, vooral ons 
gemeenteraadslid Frans Dirks, on
ze hartelijkste gelukwensen. 

Edegem 
DANSAVOND 

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

Zaterdag 21 maar t 1969 komt Dr. 
R. Van Passen, professor aan het 
Ruca en de Universiteit van Leu
ven, spreken over de « Historiek 
van Edegem », in de zaal van het 
sportterrein. Prins Boudewijnlaan 
311, Edegem, te 20 uur stipt. In
richting Kulturele Kring, Edegem. 

LEDENWERVING 
Dringende oproep tot alle wijk-

meesters om het streefcijfer voor de 
ledenwerving dit jaar te bereiken 
voor de maand mei; adressen van 
kandidaat-leden op de dienst voor 
propaganda : Elsenberghlaan 1. 
LESSEN IN 
GEMEENTEBELEID 

De lessen in gemeentebeleid ne
men een aanvang op donderdag 13 
maar t te 20 uur 30 in de boven
zaal van « De Basiliek », Hove-
straat 69 te Edegem. 

Belangstellende leden en simpa-
tizanten zijn van harte welkom. 

De kursus staat onder de auspi
ciën van het L. Dosfel-instituut. 

Herentals 
BESTUURSVERGADERINGEN 

Onze wekelijkse bestuursvergade
ringen hebben plaats op zondag
voormiddag om 11 uur -in de loka
len van onze leden en wel als volgt: 
•9-3 : « Spaans Hof »; 16-3 : « Mo-
lenhuis »; 23-3 : « Het Eilandje »; 
30-3 : « De Commerce »; 6-4 : « De 
Zalm »; 13-4 : « Het Brouwers-
huis ». 
LEDENSLAG 

De ledenwerving verloopt uitste
kend. Voor het ogenblik hebben 
wij reeds 171 aangeslotenen. 
ANTI-GRENDEL 

Op 13 maar t om 20 uur 15 in het 
« Brouwershuis » volksvergadering 
met als spreker Hugo Schiltz. Wij 
rekenen op een talrijke opkomst. 

Hoboken 
AUTOKARAVAAN 

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

Verzamelen in de Nachtegaallaaa 
wijk Meerlenhof te 14 uur. 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag, 9 maart , kolpor
tage te Kapellen. AI onze mede
werkers komen om 10 uur bij Mr. 
Lenaert, Bevrijdingslei 29, Kapel
len. 

Kessel 
DERDE VLAAMSE DANSAVOND 

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

Mortsel 
PRIVE-LEDEN-LENTE-AVOND 

Wij verwachten nog \oor woens
dag 12 dezer de nog in te leveren 
deelname-formuliertjes (en betaling) 
\oor onze « Privé-Lente-Avond » 
op vrijdag 21 maart a.s. te 20 uur 
in zaal Hellemans, voorbehouden 
aan al onze leden en familie. In
leveren of zenden aan Wim Claes-
sens, Liersesteenweg 197, Mortsel 
(tel. .55.39.09). 
DAVIDSFONDS 

V.U.-afdelingsbestuur en leden 
wensen de l ieer Jan Ducheyne van 
harte proficiat bij zijn aanstelling 
tot voorzitter van het Davidsfonds 
Mortsel. 

Stabroek 
STICHTINGSVERGADERING 

Vrijdag 14 maart zal voor Sta
broek een heel belangrijke dag zijn. 
Dan wordt door de heer Frikkel in 
zaal De Roos, Dorpstraat om 20 
uur onze afdeling opgericht. De 
heer Lenaerts, voorzitter van Ka
pellen, neemt afscheid van Stabroek 
met als gasten R. Mattheyssens, H. 
Goemans, H. Wagemans, Staf De 
Lie, J . Ferir, en anderen. 

De avond wordt opgeluisterd 
door zanger J a n Dewilde en zijn 
orgeUst uit Hoboken en dans door 
de tweelingzusjes Greta en Ghislai-
ne. Iedereen houdt deze a \ond 
vrij ! 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag in de wijk Essen-
hout te Kapellen. Samenkomst aan 
het gemeentehuis om 10 uur. 

BRABANT 

Aarschot 
VOORDRACHT 

Waker Kunnen spreekt te Aar
schot over het federalisme op mor
gen zondag 9 maar t e.k. om 10 uur 
30 voormiddag in zaal Florida, bij 
Nest Sterckx, Leuvensestraat 72, 
Aarschot. Iedereen is welkom. 

Brussel (Arr.) 
ARR. RAAD 

De volgende arrondissementele 
raad heeft p laa t s op 15 maar t om 
14 uur 30 bij Stan Filips, Arduin-
kaai te Brussel (bij de KVS). 
VIERDAAGSE 
BREUGELKERMIS 

Op vrijdag, zaterdag, zondag en 
maandag 21-22-23 en 24 maar t tra
ditionele jaarlijkse Breugeliaanse 
sniuldagen telkens te 12 uur 's mid
dags tot 24 uur 's avonds. Gerech
ten naar keus en buikje vol. Een
heidsprijs 50 fr. voor onze leden, 60 
fr. voor de niet-leden. Alle Vlamin
gen uit het Brusselse hartelijk wel
kom. 

Gaat door in ons lokaal : Uilen
spiegel, Pletinckxstraat 38 te Brus
sel. 
BEZOEK AAN WALTRA 
TEATER 

Vrijdag 28 maar t zullen onze le
den in samenwerking met de Breu-
gelvrienden en andere vlaamse ver
enigingen van Brussel Hoofdstad 
een bezoek brengen aan het Wal-
tra teater, Arduinkaai 2-3 (Stan 
Philips) Brussel I en aldaar de pi
kante opvoering bijwonen van «Een 
opgemaakt bed » door Dimitri 
Frenkel; regie : Vik Moeremans en 
met J. Bisschops, V. Moeremans en 
Alex Cassiers. Wie zal er op die 
voorstelling willen ontbreken. Kaar
ten en plaatsbespreking op voor
hand te bekomen bij de leden en 
Stan Philips. 40 t. h. prijsverminde
ring ! 

HERNIEUWINGEN 1969 
Het arr. bestuur verzoekt de af-

delingeri die nog ten achter zijn met 
de hernieuwingen voor 1969, deze zo 
vlug mogelijk af te werken en over 
te maken aan het arr. sekretariaat, 
(op naam van Frans Adang), Du-
pontstraat 27, te Schaarbeek, en 
het geld te storten op de P C R van 
het arrondissement Brussel nr. 
8654.50. 

Het 2de nummer van ons ar
rondissementeel blad is van de 
pers. Dit wil zeggen dat er 150.000 
exemplaren van huis tot huis ge-
bust werden door de post in het 
arr. Halle-Vilvoorde, de randge
meenten en Haren-Neder-over 
Heembeek. 

Voor de agglomeratie Brussel 
worden er ongeveer 50 duizend ge-
bust en op adres verstiuird door 
de afdelingen. Het arrondissements-
bestuiir vraagt aan deze laatste, de 
verdeling zo vlug mogelijk te doen 
geschieden. 

Dworp 
JONG DAVIDSFONDS 

9 maar t : kulturele avond met 
Friedor (luisterlied), Rommedom 
(volksdans) en Poëzie. 

Zaal : Ons Huis om 19 uur. I i^ 
kom 20 fr. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Inlichtingen : Devillé Hugo, Kerh. 
.straat 22, Dworp (tel. 56.70 84) vaa 
18 tot 19 uur. 

Zitdagen : « De Leeuwerik a. 
Kerkstraat 34, Dworp. Elke laatste 
woensdag van 18 tot 19 uur. 

Groot-Bijgaarden - Zellik 
SPLITSING 

Op een algemene ledenvergade
ring, in de aanwezigheid van de 
kant. gevolmachtigde Vic de Win-
ne, a i r . sekretails Frans Adang en 
paitijraadslid Miei Van Wijmeersch, 
\ \e id zaterdag 1 maart overgegaan 
lot de splitsing van deze afdeling 
in 2 afzonderlijke afdelingen, die 
voortaan onafhankelijk zullen wer-
ken. Eveneens werd overgegaan tot 
het verkiezen van nieuwe bestu
ren. 

Voor (iroot-Bijgaarden : voorzit
ter : J. Van Bockhaeven en sekre-
taris Vic Laporte. 

Voor Zellik : voorzitter : T. Van 
den Abbeel en sekretaresse me
vrouw Bogaerts. 

De beide afdelingsbesturen dan
ken nogmaals de heer Mies De 
Wilde en zijn dame voor de gulle 
gastvrijheid waarop zij mochten re
kenen. 

Het arr . bestuur wenst de 2 nieu
we afdelingen een zeer vruchtbare 
werking in deze bedreigde rand
gemeenten van Brussel 

Halle 
NACHTBAL 

De Volksunie-afdeling Halle geeft 
haar, 3de nachtbal op heden zater
dag 8 maar t in de parochiezaal St. 
Rochus, Melkerijstraat te Halle. 
Eerste dans om 9 uur met het or
kest : The Musical Friends. Een 
ruime parking is voorzien. 

Mollem - Brussegem 
BAL 

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

zoekertjes 
Bekwame stenodaktylograaf, zeer 

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

Gepensioneerde zoekt bijverdien
ste, administratief of .gelijkaardig 
werk, Antwerpen of omgeving. 

Juffrouw met ervaring zoekt 
plaats als doktersassistente. Antwer
pen of omgeving. 

Ongeschoold arbeider zoekt werk, 
Antwerpen of omgeving. 

Zich wenden dr. R. Roosens, se
nator, Markgravelei 28, Antwerpen 
(tel. : 380137) — T 17. 

Verlof aan zee. Twee apparte-
rnenten (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 (lel. 0,58-519.43) — T 22. 

HoofdredaKtem 
r t>an Overstraeten 
Alle briefwisseling vootr 
redaktie naar 
Rotatyp Sylv Dupuislaan 
110 Brus 7. Tel 23.11S8. 

Beheer 
VoldeTsstraat 11 Brussel 1. 
Tel (02)125 160 

Alle klachten voor met ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement . 300 fr 
Halfjaarlijks 170 fr 
Driemaandelijks 95 tr 
Abonnement buitenland 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr. 

(minimuno) 
Losse nummers 8 fr 
Alle stortingen voor het olad 
op postrekening 1711.39, 
« Wij » Vlaamg-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg Mr F Van 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brussel 11 
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bewegi 

Oudergem 
O P R O E P , , 

Wij hebben reeds enige leden. 
Wie helpt er Lodewijk Bellen, Een
hoornlaan 136 te Eisene om een af
deling van de Volksunie in Ouder
gem te stichten ? 

St. Joost • Etterbeek 
KANTONNALE VERGADERING 

Vrijdag 14 maar t te 20 uur heelt 
onze algemene kantonnale verga
dering plaats in de zaal van het 
café « Regence » (rechtover het ge
meentehuis van Etterbeek), Ouder-
gemlaan, nr 154 te Etterbeek. De 
vergadering staat in het teken van 
de anti- |rendel aktie. 

Sprekers zijn : Vik Anciaux, E. 
De Facq en Theo Pauvt'els. 

St Pieters-Leeuw 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 2de zaterdag bij de heer 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg 1Ü9 
te Zuun (St. Pieters-Leeuw) van 11 
tol 12 uur, in samenwerking met 
de volksvertegenwoordiger Eugeen 
De Facq. 

Tervuren 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 22 maart 1969 : 4de 
groot lentebal van de Volksunie-
Tervuren, Zaal Marik, Hoorn/.eel-
straat 63. Orkest : de grote forma
tie van Stan Philips (10 uitxoer-
ders) Fierste dans 21 uur. 

DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger 
E. DEFACQ 

Dinsdag 11 maart 1969 Brussel in 
Tr. bunestraat 14, Brussel 1 van 18 
tot 19 uur (2de verdieping). 

F^ssene in het lokaal bij Roels, 
oud-renner. Kerkstraat van 19 uur 
3(1 tot 20 uur 30. 

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

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

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

lernat in V.U. lokaal bij J Meert. 
Keizerstraat 15. 

Woensdag 26 maart Dworp in De 
Leeuwerik. Kerkplein van 18 tot 19 
uui 

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

Halle in De Sleutel, Markt, van 
2(i tot 21 uur. 

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

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

OOSTVLAANDEREN 

Burst 
SOUPER 

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

dat een groot sukses werd: volle 
zaal, gezellige sfeer en danslust tot 
in de vroege morgen. 

Langs deze weg danken wij de 
heren pastoor en ondefpastoor, de 
grote afvaardiging van Heusden, de 
mensen van Wondelgem en onze 
eigen aktieve werkgroep ! 

Het verheugde ons ten zeerste 
op ons bal de heren senator Baert 
en zijn dame, provincieraadsleden 
O. Van Ooteghem en Kr. Versyck 
met hun dames, te mogen verwel
komen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Iedereen die moeilijkheden heeft, 
van welke aard ook, wordt koste
loos en onder volstrekte geheim
houding geholpen door onze sociale 
dienst door de heren : Coppens Mi
chel, Dendermondesteenweg 43, 
Destelbergen of Arents Jozef, Wal-
bosstraat 53, Destelbergen. 
STEUN DE VOLKSUNIE 

Stortingen voor onze afdeling 
kunnen gedaan op postrekening 
4576 62 van Arents Jozef, Destel
bergen, 

1ste steunlijst : 
Ledenvergadering 506 fr.; H.D. 

40 fr.: K.N. 40 fr.; S.R. 50 fr.; Wwe 
V.R 40 fr; Naamloos 120 fr.; 
O.V.R. 100 fr.; samen 896 fr. Wie 
maakt er 1.000 fr. v a n ? 

HERNIEUWING 
LIDMAATSCHAPPEN 

Het arr. bestuur doet een oproep 
opdat alle afdelingen dringend de 
overblijvende hernieuwingen zou
den doen en afrekenen met Jaak 
Janin. 
AB ONNEMENTENSLAG 

Wij doen verder tot einde maar t 
om de 250 t. h. van ons streefcijfer 
te bereiken. Een allerlaatste inspan
ning wordt dus nog van alle afde
lingen verwacht. 

Schoonaarde 

Erembodegem 
BAL 

Het bal der Denderstreek op wa
terdag 8 maar t 1969 te 20 uur zaal 
Animo (Denderbrug), voorbehouden 
plaatsen bij de bestuurleden en tel. 
202.79 - 223 96 - 265.48 (053). 

Krulshoutem 
DEBAT 
GRONDWETSHERZIENING 

Vrijdag 14 maart te 20 uur in de 
Parochiezaal - Paneel : Verroken 
(CVP) — Ghijsbrecht (BSP) — Pe
de (PVV) en senator Frans Baei t 
(VU). Moderator : Herman JMaes 
(VVB). Wij nodigen onze simpati-
zanten uit talrijk aanwezig te zijn. 

OVERLIJDEN 
Donderdag 27 februari overleed 

in onze gemeente « Meester » Emiel 
Binjens 70 jaar oud. De afgestorve
ne stond 50 jaar lang als voortrek
ker in de vlaamse beweging in 't 
algemeen, en in onze partij in het 
bijzonder./ 

Hij was lid van de arrondisse-
mentsraad V.U.-Dendermonde, van 
Broederband, was gans alleen de 
stichter op onze gemeente van het 
door iedereen geprezen Wit-Gele 
Kruis dat op 700 huizen, meer dan 
150 aangesloten gezinnen telt. 

Hij was heind en ver gekend 
voor zijn dienstbetoon aan iedereen. 
Graag brengt gans de vlaamse be
weging Schoonaarde in de grootste 
dankbaarheid hulde aan deze mens 
van goede wil en biedt aan de diep-
treurende familie haar gevoelens 
van oprechte deelneming. 

De afgestorvene werd vorige dins
dag begraven. De V.U.-afdeling 
Schoonaarde zal een der eerstko
mende zondagen een mis laten op
dragen, .waarover later bericht. 

Brugge 
MILITANTEN GEHULDIGD 

Zaterdagavond had in het Lrey-
delhof een feestvergadering plaats 
van de Volksunie-afdeling Brugge 
ter ere van ondervoorzitter Lucien 
Bols, penningmeester Carlos Ver-
nieuwe en bestuurslid-propagandist 
F'ernand Dejonghe. Ze staan reeds 
alle drie sinds jaren op de bres 
en het is hoofdzakelijk aan hen te 
danken dat de afdeling geleidelijk 
werd uitgebouwd. Dit onderstreep
ten tijdens een maaltijd en een ge
zellig samenzijn provincieraadslid 
G. Van In en voorzitter Corty. 
Aan de drie feestelingen werd een 
mooie keramiektell overhandigd, 
de dames werden in de bloemen 
gezet evenals de uitbaatster van 
het Breydelhof, onze steeds bereid
willige gastvrouw. Fernand Dejon
ghe dankte gevat en spiritueel voor 
de huldeblijken en verzekerde zijn 
gehoor van een verdere volledige 
inzet. 

Koekelberg - Ganshoren 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Afdelingsekretaris Roger Van 
Nieuwenborgh staat elke zaterdag 
van 10 tot 12 uur ter beschikking 
van iedereen die raad nodig 
heeft inzake de toepassing der so
ciale wetgeving (pensioenaanvragen, 
kinderbijslag, werklodsheid enz.) 
in de burelen van het Vlaams Zie-
kenronds Brabantia, Steenweg op 
Ninove 288, Anderlecht, tel. 23.87.77. 

Oostrozebeke 
NIEUWE AFDELING 

O p 21 februari 1969 werd over
gegaan tot de stichting van de af
deling Oostrozebeke in aanwezig
heid van senator Willy Versijn en 
volksvertegenwoordiger Mik Baby-
Ion. 

Op de stichtingsvergadering van 
de afdeling Oostrozebeke werd 
volgend bestuur verkozen : G. De-
groote, voorzitter; John Verbrug-
ghe, sekretaris; Roelens Luk, pen
ningmeester; Lefebre Emiel, propa
ganda; Sabbe Floris, organizatielei-
der; raadslid : Verbrugghe. 

BAL 
O m de kas te spijzigen nodigen 

wij u allen uit op ons eerste half-
vastenbal op zaterdag 15 maar t 
1969 in zaal Zwarte Leeuw, Markt 
4, te Oostrozebeke. 

Orkest Frank Combo. 

Roeselare - Tielt 
KADERDAG 

De arrondissementele kaderdag 
werd een sukses. Senator Baert gaf 
in de voormiddag een zeer klare 
uiteenzetting over de plannen voor 
grondwetswijziging en de grendels. 
In de namiddag kwamen interes
sante ideeën in verband met de 
organizatie van de Volksunie in het 
arrondissement uit de bus. Mik Ba-
bvlon sprak over de gemeentever
kiezingen en senator Persyn besloot 
de dag met een krachtig slot
woord. 

Kortrijk 

Lebbeke 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER DR. DECOMMER 

Ieder vierde zaterdag van de 
maand van 11 tot 12 uur in 't Pa-
linghuis, Grote Plaats. 

St. Amandsberg - Oostakker 
EEN AVOND MET DOSFEL 

Afdeling Dr. J . Goossenaerts-
Kring nodigt alle leden, simpatizan-
ten en vrienden uit tot de grote ver
gadering waar het leven en de strijd 
zal belicht worden van onze kul-
tuurflamingant Lodewijk Dosfel, 
door de talentvolle schrijver Arthur 
DeBruyne, op dinsdag 25 maar t om 
20 uur in café « Sint-Amand », Ant
werpse steenweg 119, St. Amands
berg. 

Wetteren 

Merelbeke 
BAL 

5de lentebal van de afdeling op 
zaterdag 22 maart om 20 uur in de 
zaal « Regi », Hundelgemsesteen-
weg, wijk Molenhoek. 

Munkzwalm 
KOLPORTAGE 

De arrondissementele kolportage-
ploeg bewerkt op morgen zondag 9 
maar t de gemeente Munkzwalm. 

Samenkomst op de Markt, Oude
naarde (9 uur 15). 

Begin kolportage aan ds kerk (9 
uur 45). 

GEEN GRENDELS 
De protestdag van de plaatselijke 

\ .U. kende een uitzonderlijk suk
ses. 

De ganse gemeente werd met de 
mikrowagen doorkruist en het was 
opvallend dat vele Wetteraars kwa
men luisteren. Na de mis van 11 uur 
sprak volksvertegenwoordiger dr. 
Decommer op de markt de menig
te toe. Ondertussen werden door 
een tiental propagandisten antigren-
delpamfletten uitgedeeld. 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

.-\ppels ; « Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon o gewestelijk se-
kretariaat : Stuifstraat 7, tel. 052-
24776. elke woensdag van 20 tot 22 
uui, elke zaterdag van 13 tot 15 uur. 

Elke woensdag van 20 tot 22 uur, 
elkf /.aterdag van 13 tot 15 uur, op 
het «ewestelijk sekretariaat, Stuif-
sttaat 7. Appels Tel. 052-24776. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOORDI. 
GER DR. DECOMMER 

It (lere dag van 17 uur 30 tot 19 
uu. >0, zaterdag van 9 uur tot 12 
UUI -.iaat een afgevaardigde te uwer 
beschikking voor het oplossen van 
uw problemen. 

Tel. 23760. Ridderstraat 24, Den
dermonde 

Nederbrakel 
KOLPORTAGE 

De uitgestelde kolportage van het 
arrondissement Aalst in het kanton 
Nederbrakel heeft plaats op morgen 
zondag 9 maart . 

Nukerke 
BESPREKING 

De afdeling wijdde vorige zon
dag een uitvoerige bespreking aan 
de besluiten van de arr . kaderdag 
en de eindspurt van de abonnemen
tenslag. 

Wortegem 
KOLPORTAGE 

Zondag jl. werden in anderhalf 
uur tijd 93 nummers van « Wij » 
verkocht door de afdelingsploeg. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 29 maar t om 20 uur 
houdt de afdeling een demokratisch 
avondmaal. Deelname in de onkos
ten 50 fr. Leden en simpatizanten 
(ook van buiten de afdeling) kun
nen reeds inschrijven bij de voor
zitter Jan Van Cauwenberghe, Dorp 
59, Wortegem. Muzikale omlijsting. 
Gastspreker is volksvertegenwoordi
ger Luk Van Steenkiste. 
BESTUURSVERGADERINGEN 

Voortaan zal om de maand ver
gaderd worden beurtelings te Wor
tegem en Petegeni. 

Wondelgem 
ANTIGRENDEL-MEETING 

Allen naar de voorlichtingsverga
dering op donderdag 13 maar t e.k. 
om 20 uur. In de zaal Berten Ro-
denbach, Gentse steenweg 133 (in
gang café Mishawaka) te Wondel
gem. Spreker : senator F. Baert. 

Destelbergen 
EERSTE V.U.-BAL EEN SUKSES 

Pas opgericht op 16-12-1968 pak
ten we reeds uit met een eerste bal, 

Oudenaarde 
ARR. KADERVERGADERING 

Onder voorzitterschap van Gies 
Eechoudt werd deze kadervergade
ring op zaterdag 22 febr, jl. te Ou
denaarde een sukses. Er werd 
vruchtbaar werk geleverd iii 3 ge
spreksgroepen en in het bijzijn van 
senator Van Haegendoren en natio
naal ondervoorzitter Johan Laere-
mans. Tot slot hield senator Van 
Haegendoren een uitstekende uit
eenzetting over de grendelgrondwet, 
die gevolgd werd van een levendige 

I bespreking. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
NIEUWE LEDEN 

Het bestuur der V.U.-afdeling 
Blankenberge doet een beroep op 
zijn leden, om zoveel mogelijk 
adressen te bezorgen van kandidaat 
leden of kandidaat lezers. 

Hartelijke dank bij voorbaat. 
Zich wenden tot de sekretaris Tersi 
F., de Smet de Naeyerlaan 141, 
Blankenberge. teL 41637. Vrijwillige 
medewerkers eveneens welkpm. 
WEEKBLAD WIJ 

Uw oude nummers van Wij wor
den met dank aangenomen als pro
pagandanummers Lezers die niet 
regelmatig hun blad ontvangen 

I worden verzocht de bestuursleden 
I te verwittigen. 

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 

Niettegenstaande het regenweer 
is de kolportageploeg met 30 man 
uitgerukt naar Harelbeke-Ccntrum 
op zondag 2-3-69. In een minimum 
van tijd waren er 450 nummers van 
a Wij » aan de man gebracht. De 
nieuwe organizatie schijnt dus 
vruchten af te werpen. 

Volgende kolportage te Harelbe-
ke-Zandberg en Stasegem op zon
dag 23 maar t . 
VLAAMSE KLUB 

Zaterdag 15 m a a t t 1969 i ' tweede 
etappe van de verbroedering Vlaam
se Klub-Brugge met Vlaamse Klub-
Kortrijk. Dit keer treedt Kortrijk 
als gastheer op. In een kameraad-
schappelijke sfeer ontvangen we on
ze strijdgenoten uit Brugge. Na een 
demokratisch maal verbroederen 
(en verzusteren !) we in het Volks
unielokaal « 1302 », burgemeester 
Reynaertstraat 9 te Kortrijk. 

Dringend inschrijven bij de lo
kaalhouder (telefoon : 11600). Het 
aantal deelnemers is beperkt. 

Marke 
VOLKSUNIEBAL 

De jonge afdeling Marke geeft 
haar eerste dansavond op zaterdag 
15 maar t aanstaande. Plaats : zaal 
<L Luxor », Rekkemsestraat te Mar
ke. Inkom : 50 fr. Orkest : Los Mar-
tinos. Begin de 20 uur. 

Menen 
KAARTING 

De maandelijkse kaarting gaat 
door a.s. maandag 10-3 om 19 uur 
30 in het lokaal cc de Beiaard », 
Kortrijksestr. 3. 
KOFFIEKRANS 

Onze dames willen een hechtere 
band smeden onder ellcaar en 
stichten een vereniging met als doel 
sociaal dienstbetoon (ziekenbezoek, 
bejaardenhulp, hulp in getroffen ge
zinnen, enz.) en eigen ontspanning. 
De voorlopige voorzitster is mevr. 
A. Deprez; mevr. W. Vanholme, 
aanvaardde het erevoorzitsters-
schap. 

Alle dames (ook uit Rekkem) 
worden vriendelijk uitgenodigd 
naar een koffiekrans in de boven
zaal van « de Beiaard », Kortrijkse
str. 3, op maandag 17 maar t te 19 
uur 30. 
ABONNEMENTENSLAG 

Deze gaat onverminderd verder 
tot einde maar t ; de afdeling behaal
de 540 t. h. van het streefcijfer. De 
voorzitter, dr. W. Vanholme, heeft 
de leiding met 23 nieuwe abonne
menten, gevolgd door A. Leen-
knecht (18) en A. Dutry (8). 

Zwevegem 
VOLKSUNIEWERKING 

Ook te Zwevegem start binnen
kort de Volksuniewerking, Een eer
ste kontaktbijeenkomst heeft plaats 
op donderdag 13 maar t aanstaande 
om 20 uur in lokaal 1302, burge
meester Reynaertstraat 9 te Kor
trijk. Volksvertegenwoordiger Van-
steenkiste en senator Blancquaert 
zullen aanwezig zijn. Alle belang
stellenden welkom. 

MEDEGEDEELD 
Antwerpen 

AMERIKA 
O p uitnodiging van de Kring der 

Westvlamingen brengt Jan De 
Moor op woensdag 12 maar t a.s. 
te 20 uur 30 in het lokaal Mem-
linc, de Keyserlei, zijn boelende 
reportage met dia en film over zijn 
reis door de Verenigde Staten. 

Dworp 
LENTEBAL 
JONG-DAVIDSFONDS 

Het jaarlijks lentebal van het 
Jong-Davidsfonds Dworp heeft 
plaats op 12 april a.s. met een eer
ste optreden te Dworp van de 
plaatselijke vedette Leona. Voor de 
tombola doen we een beroep op 
uw vrijgevigheid. Eventuele prijzen 
laten geworden voor 1 april a.s. 
bij H. Devillé, Kerkstraat 22, 
Dworp. 

18de Provinciaal Zangfeest 
te Gent 

Het Algemeen Nederlands Zang
verbond, afdeling Oost-Vlaanderen 
brengt u heden zaterdag 15 maart 
1969 te 20 uur. zijn 18de Provin
ciaal Zangfeest 

Medewerkers : Marva, Willem 
De Meyer, het Neletrio, Koen Van 
Meenen en als dirigent : Hilmer 
Verdin. 

Na het zangfeest gezelhg samen-
zün met Marva ! , „ , i •• 

Kaarten tegen 50, 40 en 30 Ir. bij 
V.T.B., Kalandenberg 7, te Gent, 
of de avond van de uitvoering aan 
de zaal van Sint-Bavo Instituut, 
Lange Boomgaardstraat, Gent. 

Meulebeke 
BAL 

Halfvastenbal van de Vlaamse 
Vriendenkring zaterdag 8 maar t in 
zaal Relais, Brugse baan. Meulebe
ke, om 21 uur. 

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

Mortsel 
REISGEZELSCHAP TIJL 

Zaterdag 15 maar t in het lokaal 
Tijl om 20 uur wordt de film over 
de Tijl-aktiviteiteri 1968 vertoond. 
Daarna kwis- en dansavond. 

Vilvoorde 
W E R E Dl 

Vrijdag 14 maar t a^s. om 20 uur 
spreekt Florimond Grammens n 
« De Gouden Voorn » over « V.)! 
tig jaar vlaamse Uilenspiegelstnid». 

Inkom vrij. 
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WEINIG GELD? VEELGELD?? GELDZORGENÜI 
koop arbeidsuren.... 
Niet alleen uit solidariteit met de arbeider uit Cenk, Cent, Leuven of Antwer
pen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel, zowel in Engeland als Ame
rika weet hoe degelijk onze arbeiders werken. 
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende 
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eigen 
land. maar ook weldra een stijgende méérwaarde. 
Bovendien wint of spaart U een huishuur. W i j leverden in 1968 méér dan één 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

maak zelt uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 67 slechts 
steeg van 131,18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nationaal instituut voor huisvesting meer dan 9%. Tel daarbij 
slechts 5% opbrengst min 20% lasten en U heeft 13% NETTO ' 
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen-en buitenland 
Na jaren ondervinding en jaren studie zi jn 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 
Wij hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

konservatiet ot progressief 
Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zi jn 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 
Wi j bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke sti j 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, l iften met 2 versnellingen en een 
selektief geheugen, aluminium ramen, thermopane beglazing, TV-antenne, 
pushvalve, parlefoon, SAUNA, open haard, droger voor kleine was. enz W i j 
weten dat U de dienst verlangt van een concierge, die niets mag kosten en dat 
u een inkomhall wenst in marmer... en wi j weten nog veel meer ! 

reeds bii aankoop 20 t.h. winst! 
U handelt inderdaad niet met een tussenpersoon. Er gaat in een goed georga
niseerd bedrijf weinig geld verloren., de aankoopprijzen liggen laag, de omzet
cijfers hoog. de winstmarge is klein en er gaat geen t i jd verloren dankzij plan
ning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen wi j op verzoek de wederver
koop waarborgen. Er zi jn voldoende liefhebbers. Onze beste kliënten 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden. 

fiskale, administratieve ottinanoië 

"^^ 

zijn 
van 850.000 F af 

e zoroen 
Nee ' 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 fielpen! 
o / l ï "iü ®^" bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 
tot 90 M m ! f " ^°^e'"-building of een fabriek... W i j bieden U een financiering 
keu ^ J"" ^^ " ^^ bouwkosten. W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
s rh i l t ^^ " ^°^ ^^" ^^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be
en ^ 1 ^ '^" '^ ' '2 o^^"" n^éér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 

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

meer dan 6000 tevreden kliënten 
•runnen wij met U bezoeken ! Dat is een referentie i W i | 

zijn daar fier op i W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

°P een van onze vier zetels ! vai» 750.000 F af 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V, 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf fijnen 

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

CENK 

Winterslagstr. 22 

fel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. OT6/33.735 



BRASSER ZfET 
ANTI-ATOOMMARSJ 

OH MIJN LIEVE AUGUSTIJN... 

Hoed is weg 

^M:^S9£^ 

Vest is weg 

Broek is weg 

Deze middag heb ik in het park 
mijn dagelijkse drie boterhammetjes 
opgegeten. Op een bank die met de 
rug naar de straat staat. Tussen de 
ontbladerde bomen zie je de huizen. 
En de mensen, die stil voorbijgaan. 
Over een paar weken merk je daar 
helemaal niets meer van en ben je 
in het park als in een gesloten tuin 
waar je alleen het lawaai van bewe
gende takken hcnrt. En van vogels 
die fluiten en van de eenden en van 
ganzen. 

Voorlopig is daar nog geen spra
ke van. 

De zon doet goed. Ze hijgt stil

aan haar luarmJe weer en wanneer 
je er met gesloten ogen kunt inzit
ten voel je je weer de koning te rijk. 

Ik heb stukjes brood naar de mus
sen gegooid en naar de merels die 
vooraleer ze wat meepikken de situa
tie gi\)ndig onderzoeken. 

Er zijn kinderen met een barstens
volle boekentas voorbijgegaan. Die 
vieugdig waren om de vrije namid
dag die hen weer te wachten stond. 
Ze zaten mekaar achterna en riepen 
mekaar allerlei gekke dingen toe. 

Er zijn een paar kleine meisjes 
voorbijgelopen en die moeten wel ge
dacht hebben < wat voor een vreem

de heer til hier! >. 
Eventjes verder zijn ze in giechelen 

uitgebarsten en misschien hadden ze 
wel gelijk : wat voor een rare snui
ter ben ik eigenlijk wel. 

Een moeder met een kind, waarop 
ik een dogje gepinkt heb, is ook 
voorbijgewandeld. De kleine zat he
lemaal in een berevellen pakje en 
leek wel een levendgeworden teddy. 

Toen de jeep van de parkhovenier 
als een racewagen over de dolomie
ten paden kwam gerotsï ben ik uit 
het park weggelopen. Jeeps moeten 
niet in een park rijden, dat is zoiets 
als een hond in een kegelspel. 

-^\f\/^ 

Alles is weg 

« Alarmbel kan ook pozltlef luiden i . 
Jan Verroken in fi De Standaarde 


