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DE "NIEUWE KONSTELLATIE j f 

KOMPLOT DER REAKTIE 
Twee weken geleden schreven we op deze bladzijde een artikel onder de titel 

« ƒ«. er een putsch op til ? » De vraag is niet lang zonder antwoord gebleven : 

sinds de redevoering die Van den Boeynants verleden week te Leuven hield, is 

opnieuw — en ditmaal een grotere — tip opgelicht van de trikolore sluier waar

achter een luguber gezelschap van reaktionairen, bussinesmen, mislukkelingen en 

unitairisten hun slag tegen de demokratie voorbereiden. 

De sluier is nog niet helemaal wegge
trokken en de volle omvang van de sa
menzwering dus nog niet herkenbaar. 
Dat de samenzwering bestaat, betwij
felt nu wel niemand meer. Wie er bij 
betrokken is, welke plannen zij juist 
koestert en wat de omvang er van zal 
zijn blijven voorlopig nog open vragen. 
Het IS overigens zelfs niet helemaal ze
ker, dat de samenzweerders zelf al die 
vragen reeds kunnen beantwoorden. Zij 
wachten hun ogenblik af, maar dat 
ogenblik wordt niet alleen door hen be
paald. Ze rekenen op politieke figuren, 
maar of die ook werkelijk zullen mee-
marsjeren hangt af van een aantal on
voorspelbare faktoren. 

Eén ding is zeker : de verklaringen 
van Van den Boeynants te Leuven wa
ren méér dan een proefbalonnetje. De 
brusselse kandidaat-de Gaulle is gehaaid 
genoeg om niet te doen wat een deel der 
fcristen-demokratische pers hem toe
schrijft : te veel zeggen of te weinig 
zeggen. 
Hi3 moet volkomen beseffen dat wat hij 
zegde, hem belet nog langer dé gezag-
nebbende figuur te zijn in C.V.P.-P.S.C. 
ni] heeft tans reeds bruggen opgebla
zen, die niet meer te herstellen zijn. Als 
gewiekste demagoog heeft hij waar-
scnijnlijk bewust « te weinig » gezegd : 
zottoende kan hij, behoudens dan de weg 
»erug, nog alle kanten op. De zin voor 
suspense is hem niet vreemd en het op-
""^^^n van deze suspense naar het 
ogenblik dat hij geschikt acht om de 
neie sluier weg te trekken, ligt in de 
"jn van heel zijn op publiciteit bedach
te personage. 

Inmiddels gaat hij zijn gang, het ene 
oog op de gemeentelijke en het andere 
op de nationale politiek gericht. Zijn 
SIÜ j !® vertrouwensman laat hij zeg
gen flat er gestreefd wordt naar « een 
nergroeperin-g van de brusselse politici 
AXA ""'^ partijen, om van Brussel de 
nertte macht te maken vanwaaruit Bel-
«^L„ ? worden hersmeed ». De lidmaat-
d1«»^i'^*^'*^" ^'e h'j in zijn kiesarron-
Cvp"?."! ïa^at aanbieden, zijn geen 
ka»;;;» •|;^:"4"'^"'nenten, maar V.d.B.-
^ i ^ • •̂- ?5.* "''^^ ^at zijn voorkeur en 
Ini^ '""chtingen geniet, de « Libre », 
^TnnT^"'"**'^?'"^»'*" öat er alleen nog 
knf^fj ï ^"'^** "aar « enkele vlaamse 
sfarf.» *" y*? waarde », om te kunnen 
starten met het grote avontuur. Niet-
W « ^-«neer Lefèvre ? De P.V.V. 
reed«'h^OlT"^^.v^» J»aar voorzitter, 
'eens haar steun toegezegd. En de plot

se toenadering tussen V.d.B. en de 
P.S.C, heeft ook nog andere grond dan 
die van de randgemeenten. 

Het smerig avontuur begint temidden 
van de smeerlapperij. Het is niet aan 
ons (verre van daar !) om de regering 
Eyskens te beklagen, het is nog minder 
aan ons om de C.V.P.-ers te bewenen. 
Maar ergens is het inderdaad een onge
hoorde smeerlapperij dat Van den 
Boeynants tans spekuleert op het uit
buiten van de krizis, die hijzelf in de 
allereerste plaats heeft veroorzaakt. Hij 
is de man geweest van de « frigo », die 

regelrecht gevolgd werd door de leu-
vense revolutie Hij is de vader van het 
huidige regeringsprogramma dai hij op
stelde, om nadien achter de schermen 
de dolk te gaan slijpen waarmee hij de 
uitvoerders van dat programma ruage-
lings te lijf wil. 

Deze mislukkeling en de avontu
riers die hij rond zich verzameld heeft 
— de clan van degenen voor wre tussen 
politiek en zaakjes geen grens blijkt te 
bestaan — zijn gevaarlijk, niet alleen 
voor Vlaanderen maar ook en vooral 
voor de demokratie. 

Eens te meer is er één politieke groep 
bij machte, het avontuur ofwel in de 
kiem te smoren ofwel vroegtijdig — en 
dus slecht — te doen starten : de Vlaam
se C.V.P. De Vlaamse C.V.P.-ers kunnen 
kiezen, nu, of zij hun gewezen voorzit
ter en premier ongestoord de putsch la
ten opzetten dan wel of zij de banden 
breken en een einde stellen aan een 
dubbelzinnigheid die alleen de nieuwe 
rexisten ten goede kan komen. 

Maar de tijd dringt ten zeerste ! 

V.D.B.: « PORTEURS ! » 

België is bi] uitstek het land van 
de « hornbles stmpuficateurs ». Gro-
te politieke problemen en bianüeiide 
kwesties wolden er te h}) gegaan mei 
toveiwoorden en bezweiingsjoimules, 
waai van men de lezultaten verwacht 
die met binnen het bei eik lagen wan 
het at te beperkte gezond verstand 
en de al te kleine politieke moed. 

Van den Boeynants — het protO' 
tipe van de belgische « ffonible sim* 
phficateuT » heeft het toveiiuoord 
« knltiinrpakt » m de politieke arena 
geslingeid We zijn er van oveituigd 
dal, toen hij het deed ht] zelf met 
m staat was er bij benadering een 
oinsch)i)vnig en een inhoud aan te 
geven Hei is zelfs met heleniaat on* 
mogelijk, dal hij hel wootd opgepikt 
lieejt bij een vluchtige kiantentekm 
tuur ovet de V V B aktiviteiten 
waarin het wootd « kulluurpakt » 
— maai dan in een totaal andeie iin 
dan gebruikt dcAii de gewezen CV P.-
voorzitler — inderdaad zijn plaats 
heeft 

Het toveriuooiA « kaltuurpalit » 
werd als een fraai geworpen bal op 
de neus genomen door alle zeehon* 
den-van-diensl m de kranten die, 
waarde hechten aan het begrip « ben 
zadigd >. De bezadigden — die eigen
lijk verzadigden zijn — voelden zich 
onmiddellijk op vertroiiivd terrein t 
de mogelijkheid om, buiten de koni 
tiole van het parlement en in heli 
halfduister van de traditionele pavi 
ttj-hoofdkivartieren, het zoveelste bel-
gisch kornpromis te slritlen. 

Het voorbeeld van het schoolpakk 
uordt geciteerd Zonder de waanzin-
nige prijs te vermelden die on<, dit 
soort scltoolvrede heeft gekost En 
zonder te zeggen dat hoe langer hue 
meer verstandige stemmen opgaan om 
te eisen, dat de hele materie van het 
schoolpakt moet losgemaakt worden 
van de par tijcenakels en teruggevoerd 
naar het parlement. 

De antecedenten van Van den 
Boeynants kennende kan men, ook 
zonder tets te welen over de tnhloud 
van het fameuze kulluurpakt, er aU 
vast twee kenmeiken van aanstippen! 
hel is een terugkeer naar de frtgo-
politiek die zo katastrofaal is spaak 
gelopen op Leuven en het is een ver
dere stap op de weg van de ontaar
ding en de ontwaarding xian onze 
parlementaire demokratie. 

In het allerbeste geval {maar 
het allerbeste geval is tn dit zieke 
land ondenkbaar geworden) blijfk 
het een « kuneren am Symptom >, 
De kwaal zelve mag inmiddels voorts 
tiAoekeren. Want dat schijnt de aller.» 
kleinste zorg te zijn van onze Iradim 
tionelen : « het zal wel zijn tijd dui 
ren en tn ieder geval zolang als wij» 
zelf » IS de opperste wijsheid gewor
den van gans het onbeschaamd pioftM 
tariaat. 
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ONVERKWIKKELIJK 

Op dinsdag, 4 maart , kende 
de provinciale raad van Bra
bant misschien de meest woe
lige zitting uit zijn geschiede-
liis. 

Aanleiding hiertoe was een 
vraag om inlichtingen vanwe
ge de oppozitie in verband met 
zekere persberichten volgens 
dewelke een lid van de besten
dige deputatie (in casu M. Ro-
wie, P.V.V.-verkozene van Tie
nen) het voorwerp zou uitma
ken van een gerechtelijk on
derzoek ingevolge zware onre
gelmatigheden die hij als pro
vinciaal mandataris zou heb
ben begaan. 

De fraktieleider van de 
P.V.V. is dadelijk komen ver
klaren dat zijn groep reeds se
dert 18 januari haar vertrou
wen 'had onttrokken aan de be
stendige afgevaardigde in 
kwestie en hem had verzocht, 
vrüwil l ig uit zijn funktie ont
slag te nemen. De goeverneur 
van Brabant was hiervan on-
m''^dellijk in kennis gesteld. 

De woordvoerder van de 
P V.V. heeft echter moeten be
kennen dat de betrokkene wei
gert op het verzoek in te gaan 
en dat hij verder ongestoord 
ziin ambt blijft uitoefenen (hij 
was echter op de buitengewone 
zittijd van de P.R. afwezig we
gens ziekte.. .). 

Persoonlijk menen wij dat 
op dit ogenblik niemand in de 
opnozitie de ware toedracht 
van de zaak voldoende kent, 
zodat wij de mening zijn toe
gedaan dat men de uitslag van 
het gerechtelijk onderzoek 
moet afwachten. Zeker is ech
ter dat inmiddels maatregelen 
moeten getroffen worden om 
te beletten dat de man door
gaat, de provincie Brabant t e 
vertegenwoordigen en in haar 
naam op te treden in een groot 
aantal instellingen en be
stuurslichamen. 

Een kleine inspanning van
wege de handelaars in de toe
ristische centra — en dan voor
al vanwege de lokaalhouders 
— zou vruchten afwerpen. 
Slechts een zeer klein aantal 
adverteert . Ik begrijp werke
lijk niet wat t ientallen hande
laars weerhoudt hetzelfde te 
doen. 

C.M., Antwerpen. 

F.V.D., Liedekerke. 

TOERISME 

Op het vast sekretariaat van 
de V.U.-afdeling Antwerpen-
stad stellen leden en simpati-
zanten ons geregeld — en 
hoofdzakelijk tijdens het toe
ristisch seizoen — de volgende 
vraag : « Ik ben daar of daar 
aan de kust met vakantie ge
weest en heb er geen Vlaams 
huis gevonden ». 

Of : « Ik kom juist van va
kantie en in verschillende ste
den waar ik kort verbleef in 
Vlaanderen kende ik geen in
stelling die ons goed gezind is. 
Misschien waren die er wel, 
maar ik kende geen benaming 
of wist er geen adres van ». 

En dan steeds bij allen de 
weerkerende vraag : « Waarom 
toch adverteren de ons goedge
zinde zakenlui niet in het blad 
van de Volksunie ? Al was het 
maar met een zeer kleine aan
kondiging, opdat toch elke 
toerist zou weten waarheen ! » 

T.V. EN « WIJ » 

Enkele nieuwe lezers van 
« WIJ » hebben mij de opmer
king gemaakt dat in het over
zicht van het tv-programma 
slechts de vlaamse tv voor
komt. 

Graag zouden die mensen 
ook de interessante program
ma's van Brussel Frans, N.T.S. 
en Duitsland opgenomen zien. 

Vroeger gebeurde dit wel op 
een goede manier. 

Deze lezers hebben nu geen 
dagblad meer en zouden des
noods verplicht zijn nog een 
ander blad bij te nemen. 

J.V., Erps-Kwerps. 

MAGESIEN 

zweer bij zichzelf fokken ». En 
van « vlaamse vrienden die 
goed Frans spreken, maar het 
in Brussel nooit doen » ! 

Ja, dat is erg jammer, want 
door de schuld van die flamin
ganten met maagzweren is 
V.d.B. nu nog verplicht extra
vertalingen voor zijn prulblad 
te betalen, en zijn de brusselse 
firma's en warenhuizen hoe 
langer hoe meer geneigd om 
tweetalig personeel aan te wer
ven ! 

H.V., Brussel. 

6R0NDSPEKULANTEN 

Onze demokratische opgang 
wordt niet enkel met grendels 
in de grondwet bedreigd ; er is 
nog een andere en misschien 
veel gevaarlijker vijand. Ge
ruisloos en snel, maar zeer dui
delijk voor iedereen die ogen 
heeft, wordt Vlaams-Brabant 
he t slachtoffer van een razende 
brusselse grondspekulatie. In 
de beruchte driehoek Leuven-
Waver-Woluwe zijn praktisch 
alle gemeenten met honderden 
hektaren aangetast. Er zijn ge
meenten als Kraainem, Over-
ijse, Everberg, Hoeilaart, Nos-
segem, Sint Stevens-Woluwe 
e.a., waar bijna alle beschikba
r e terreinen (meestal land-

Ik zag ook het programma 
« Magesien » en vond het goed. 
Zouden zij die er zo tegen te 
keer gaan ook zo recht springen 
als het ging om één of andere 
anti-vlaamse wet ? Als het gaat 
om amnestie ? Of de grendels ? 

Kui tuur moet er zijn, dat 
bindt een volk. Dat we van on
ze liederen houden bewijzen 
we ieder jaar op ons zangfeest. 
Zijn wij dan echter maar zo 
sterk dat we niet meer kunnen 
lachen om onszelf ? 

C.R., leper. 

V.D.B.-BUADJE 

Onlangs bekwam ik een 
blaadje in mijn brievenbus, 
uitgegeven door V.d.B. Ik zou 
daarover niet schrijven, indien 
het niet zo tipisch overeen
stemde met de mentali tei t van 
de man die ik de woordvoerder 
acht van al de Brusselaars. 

Afgezien van een samenvat
tinkje, dat de vlaamse lezer on
der de titel « digest » te verdu
wen wordt gegeven, is de vóór
pagina eentalig Frans. De laat
ste bladzijde is weliswaar ge
heel Diets, kwestie van even
wicht natuurl i jk. 

De artikels zijn overwegend 
in de taal van Molière opge
steld, maar toch werd moeite 
gedaan om ook onze mensen 
wat kost te geven. We krijgen 
zelfs een extra-lesje over taal-
hoffelijkheid, dat niet in het 
Frans werd vertaald ! Daarin 
lees ik dat « vrienden uit de 
provincie » die he t ernstig me
nen met hun taal, « een maag-
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IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 
BRUSSEL 
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Vijfdagenweek aangename werksfeer - goed loon. 
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Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. I 

bouwgrond) verkocht zijn aan 
brusselse grondspekulanten. 

Dat betekent in bepaalde ge
vallen 50 a 60 % van de totale 
oppervlakte ! Wij weten, naar 
het nefaste voorbeeld uit de 
vlaamse randgemeenten wat 
dat betekent. In gemeenten als 
Kraainem en Zaventem zijn 
zopas nieuwe wijken voor 
hoog- en laagbouw opgericht 
en die richten zich hoofdzake
lijk tot franstaligen. In Sint 
Stevens-Woluwe bouwt mo
menteel Etrimo met een groot-
scheense kampanie onder de 
franstalige Brusselaars En on
dertussen versterken de frans
kiljons en de kaoitalisten hun 
pozities. De vlaamse parle
mentsleden verknoeien bewust 
of onbewust hun tijd met ste
riele parti j twisten. Slechts se
nator Van Haegendoren ha
mert regelmatig op deze wan
smakelijke zaak : « Regeringen 
kunnen vallen, politieke beslis
singen kunnen afgedwongen 
worden, maar gebouwen blij
ven staan ». En dat is de be
doeling : heel Vlaams-Brabant 
met brusselse huizen bezaaien 
om nadien in te lijven. 

B.V.A., Overijse. 

TAAL 

Op de brief van de heer R. 
V.A. te Amsterdam, gewijd aan 
het niet perfekte Nederlands 
van de redakteuren van «WIJ», 
zou ik het volgende willen aan
merken : 

Als men iemand de les spelt 
op gebied van taal, moet men 
beginnen me t zelf onberispe
lijk Nederlands te schrijven, 
ook wat he t geslacht betreft. 
Het manneli jk « hij » voor lijst 
wordt niet aangenomen door de 
« groene bijbel » ; deze woor
denlijst der nederlandse taal 
geldt, en heeft kracht van wet, 
in de driehoek Delfzijl. Adin-
kerke en Kerkrade voor alle 

nederlands-schrijvenden. We 
weten wel dat de « hij » nog 
wordt getolereerd boven de 
« grote rivieren ». Er zijn ech
ter reeds grenzen genoeg in he t 
nederlandse taalgebied zonder 
de « moerdijkse ». 

In een uitgave van een boe-
kenklub troffen we de volgen
de hij's aan : de deur « hij », de 
fles « hij », de jurk « hij », de 
zon « hij » en . de vrouwen
borst « hij ». Drie maal foei 
voor deze laatste « hij » ! 

J.C.A., Heerlen. 

NIET GENODIGD 

« Il faut que la Flandre se 
sente aimée » is een slagzin die 
wij reeds meer dan eens ge
hoord hebben. Maar hoe knoopt 
men dit aaneen met de eeuwi
ge miskenning der Vlamingen 
door de burgemeesters van de 
brusselse gemeenten met de 
vlaamse namen. Die heren ge
ven regelmatig bals waar nog
al wat tamtam wordt rond ge
maakt . De reuzegrote ui thang
borden voor die bals zijn altijd 
enkel in het Frans . 

De Vlamingen die hier noch
tans op hun eigen grond staan, 
worden niet genodigd. 

Nu geeft Koekelberg de 
toon : laat al de vlaamse auto
mobilisten maar eens genieten 
van die plakkaten aan de Si-
monis-, Baziliek- en Bastena-
kenpleinen. 

Zo was het gisteren, zo is he t 
nu, zo zal het morgen zijn. 

J.B., Koekelberg. 

De redaktle draagt geen rer» 
antwoordelijkheid voor de iftf 
houd der gepubliceerde lezerê-
brieven Ze behoudt xich rtei 
recht van keuze en inkorting 
voor Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling g*-
voerd 

van de redaktie 

Brussel, 13 aiaart 1969. 
Be t r . : de Belgen. 

We zullen wel niemand verbazen wanneer we zeggen 
dat we nog nooit heel hard «»belgisch" hebben ge
voeld. We houden het maar b i j Destrée en Paarde-
koper die de dingen hebben gezegd zoals ze nou 
eenmaal gestaan en gelegen z i jn . 
Inmiddels s taa t op a l onze off ic ië le dokumenten 
toch maar lekker dat ue "Belg" zijn^en af en toe 
betrappen ue onszelf warempel op héél belgische 
bedenicingen. 
Zo ook deze kreek, op de oude steenweg imssen As-
se en Brussel. We reden naar de hoofdstad en we 
kruisten een grote vrachtwagen die u i t Andenne 
afkomstig bleek t e z i jn . De chauffeur ervan had 
- ondanks de koude - zijn raampje naar omlaag en 
maakte met de hand in onze r ich t ing gebaren, die 
ergons onmiskenbaar toe aanzetten onze snelheid 
t e matigen. De bestuurders van een paar perso
nenwagens en een autobus - ue weten n ie t of ze 
van boven of beneden de taalgrens uaren - deden 
hetzelfde. 
We reiaden dus voorzichtig af, in de veronders te l 
l ing dat er ergens een ongeluk gebeurd was verder
op. Onze veronderstell ing bleek s lechts gedeel te
l i j k j u i s t : t e Zellik stonden rijkswachters te 
Controleren, of ue ons hielden aan een snelheids
beperking van 60 km. 
Ergens heeft die man u i t Andenne een gemeenschap
pelijke "fond" met ons : tegendraads voor a l uat 
overheid be t r e f t . Een erfenis van een voor een 
deel gemeenschappelijke geschiedenis. 
Maar genoeg pm samen één natie t e bouwen ? Als 
het over afbreken ging, zouden we zeggen van j a . . . 
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DE MiUARDENFUZiE 

schaduw over 

sidmar 
(AGO) De aanstaande fuzie tussen 

Cockerill-Ougrée—Providence en Espé-
rance-Longdoz is een perspektief dat 
ons hoegenaamd niet toelacht. 

We vrezen dat ze slechts kan verwe-
zenh]kt worden met behulp van enorme 
kapitalen van overheidswege. Men 
spreekt nu al over 15 miljard fr. Het 
zal denkelijk nog veel duurder uitval
len 

Alvorens het nieuwe versmolten be
drijf technisch en kommercieel op dreef 
is, zullen nog harde noten moeten ge
kraakt worden door bedrijfsleiders die 
stuk voor stuk gouden bergen beloofd 
hadden aan de aandeelhouders van hun 
vroegere maatschappijen, maar die niet 
in staat geweest zijn hun beloften waar 
te maken. 

We zijn de tijd niet vergeten dat zo
wel bij Espérance-Longdoz als bij Co-
ckerill de bezoekers onthaald werden in 
een sfeer van grote verwachtingen en 
van schitterende suksessen Dat is nu 
ongeveer 5 jaar geleden. De direkties 
pakten uit met splinternieuwe techni
sche kompleksen. Maar ten slotte kwa
men er alleen maar nieuwe verliezen 
uit de bus. 

We staan op de vooravond van een 
lange reeks financiële inspuitingen aan 
een nieuw waals superbedrijf, op onze 
kosten en ten nadele van de vlaamse 
ekonomie. 

Als een fopspeen heeft de regering 
ons de (zwaar en moeilijk bevochten) 
kleme uitbreiding van Allegheny-Long-
doz voorgehouden. Hoe onbeduidend is 
het hmburgse projekt als men het ver
gelijkt met wat er in het Luikse gaat 
gebeuren! 

We vrezen voor de toekomst van Sid
mar Nadat er miljarden aan Cockerill-
EsDérance zullen besteed zijn blijft er 
vei-moedelijk niets meer voor Sidmar 
over. Een paar jaar zullen we over dit 
bedrijf niet veel meer horen. Ondertus
sen zal het door verwaarlozing en ge
brek aan middelen in zijn opgang ge
remd worden en technisch achterop ge
raken. Dan komt onvermijdelijk het 
moment van de klachten en van de plei
dooien om een einde te maken «aan 
dat ongelukkig experiment in Vlaande
ren ». 

De volgende stap is dan de opslorping 
van Sidmar door de kunstmatig opge-
toJfte luikse reus — vanzelfsprekend 

met de belofte dat bij Sidmar de te
werkstelling zal gehandhaafd blijven. 
Enkele maanden later gaat de verdere 
afbraak van Sidmar dan geruisloos ver
der. 

Indien de Vlamingen tans, zonder een 
tegenprestatie in de staalsektor in 
Vlaanderen te eisen, bereid zijn miljar
den op te brengen voor Cockerill-Espé-
rance, geven ze een bewijs van onver
antwoordelijkheid inzake ekonomische 
politiek. 

We weten natuurlijk ook wel tegen 
welke grote machten we zullen botsen 
met die eis, tegen de superkapitalisti-
sche grootmachten die dit land beheer
sen. Maar als wij dat konflikt niet aan
durven bereiken we ons doel nooit. 

Indien Vlaanderen geen inspraak 
heeft in ekonomische beslissingen die 
de toekomst voor vele jaren bepalen, 
blijft het vastzitten in een kolonialis
tisch straatje zonder einde. 

Indien een regering 15 miljard fr. (en 
meer) rezerveerde voor één vlaams be
drijf, zou ze 24 uur na het bekendma
ken van die beslissing onder een waals 
trommelvuur liggen. Waar blijft de 
Vlaamse tegenzet ? 

.JAARVERSLAG «SOCIETE GENERALE» 

niets voor 
Vlaanderen 
(ACO) In haar jongste jaarverslag 

spreekt de Société Générale zich uit 
tegen een ruimtelijk gepland ekono-
misch beleid. De belgische super-trust 
kar wel aanvaarden dat gewestelijke 
ekonomische organismen zo wat propa
ganda maken voor mogelijkheden in 
eigen streek, maar « niet elk kanton kan 
zijn eigen groeipool hebben». 

Men zou er nogal wat kunnen op ant
woorden. Onder meer dat de Société 
Générale de zaken opzettelijk eenzijdig 
voorstelt als ze de indruk geeft dat de 
verdedigers van een streek-gebonden 
ekonomisch beleid een onredelijke ver
menigvuldiging der groeipolen wensen. 
Het is al te gemakkelijk de opvattingen 
van de tegenstrever eerst te vereen
voudigen en te misvormen om ze ver
volgens te weerleggen. 

Maar daarover willen we nu niet han
delen. Wat ons ergert, is de schoolmees
terachtige ^ en belerende toon van de 
Société Générale, die doet alsof ze in
zake streekontwikkeling lessen te geven 
heeft aan dit land. 

De Générale is de grootste ekonomi-

volksunie kon gres 
brussel 19 en 20 april 

sche machtskoncentratie in België, 
maar ze heeft niets gedaan om de ex
pansie van zwakkere gebieden in de 
hand te werken op een wijze die over
eenstemt met haar enorme middelen. 
De Générale heeft niet bijgedragen tot 
de vernieuwing van de ekonomische 
strukturen, omdat ze te vast zat geklon
ken aan de nijverheidstakken waarin ze 
traditioneel belangen heeft. 

Gedeeltelijk waren dat kolenmijnen 
en de teleurgang van dat patrimonium 
heeft de Générale passief meegemaakt, 
zich beperkend tot het opstrijken van 
enorme overheidssubsidies. 

Ofwel waren het staalbelangen — en 
in die tak heeft de Générale zich niet 
kunnen loswerken uit de groeikrizis en 
dan óók maar uit de staatsruif gegeten. 

Ofwel was het de scheikundige nij
verheid of de elektronische nijverheid 
— twee expansieve takken bij uitstek 
-;- die echter juist in België niét expan
sief waren, terwijl ze in andere landen 
aan de spits stonden van de vernieu
wing. 

Ofwel waren het belangen in Kongo 
en daar kon de Générale vanzelfspre

kend óók alleen maar defensief te werk 
gaan. 

Wegens redenen die we niet beoorde
delen, maar die we als werkelijkheden 
konstateren, heeft de Société Générale 
geen noemenswaardig aandeel gehad in 
de vernieuwing van de vlaamse ekono
mie. 

Wat er in Vlaanderen aan nieuwe 
zeer grote nijverheidsvestigingen te 
sinjaleren is, werd tot stand gebracht 
door buitenlandse groepen 

Wat zou er van de industrializatie iq 
het Antwerpse geworden zijn, ' indien 
er geen buitenlandse bedrijven geko
men waren ? Welke investeringen in 
Vlaanderen kan de Générale aanwijzen 
die vergelijkbaar zijn met wat de Ame
rikanen en de Duitsers er tot stand ge
bracht hebben ? 

Om al die redenen voelen we ons te
genover de Générale met geen enkel 
dankbaarheidskompleks bezwaard. We 
hebben aan die mensen niets te danken. 
We zijn nog steeds een volk dat niet 
vertegenwoordigd is daar waar de écht 
belangrijke ekonomische beslissingen 
genomen worden. 

beroepsHALVE 
bekeken 

BTW UND KEIN ENDE 
Het voornemen de Belasting op 

öe Toegevoegde Waarde van meet-
af ook op de detailhandel toepas
selijk te maken (wat men eerst 
met zinnens was), heeft de diskus-
sie over de BTW uiteraard nog 
aangescherpt. Het stelsel is inder-
aaad nieuw en ingewikkeld van 
toepassing, vergt een grondige fis-
i 1 ^ •'" boekhoudkundige her-

strukturering en zal tevens de 
aanwerving van technisch en uit-
make" Personeel noodzakelijk 

f!^?^* '^ vanzelfsprekend de poli
tieke partijen niet ontgaan dat de 
Prive-sektor zich reeds voorbe-
rt^oJl"P ^^\ nieuwe stelsel en dat 
aaarbij mede door de onzekerheid 
aie m hogere kringen heerst, een 
psichose is ontstaan waarin som
migen de altijd bestaande tendens 
tot prijsstijging bij voorbaat in 
zetten^ stijging willen om-

vn^f!!i*'f'^/?^'*^" hebben we reeds 
dP R I «'''f dat vooral de P.V.V. en 
vpr=^-?- ^^ ^^W *ïs strijdros niet 
versn^aden. De P.V.V. trekt van 
ii^ i ^^^" d^ maximale tarieven, 
spn 7f »??ÏJ"S ^*ïnst toe te pas
sen de B.S.P. vreest een te sterke 
en te vlugge stijging van de kos-
^n^ci fil 'evensonderhoud na een 
''iiasi-mtegrale toepassing van de 

BTW. Vermits 1970 een verkie
zingsjaar is en men in oktober van 
dat jaar al heel duidelijk de gevol
gen van de inwerkingtreding van 
het BTW-stelsel zal kunnen na
gaan, ligt het voor de hand dat de 
regeringspartijen hun voorzorgen 
nemen of toch pogingen in die zin 
ondernemen. De partijraad van de 
B.S.P. heeft dan ook het probleem 
van de BTW onderzocht en heeft 
kennis genomen van zekere voor
stellen, die bedoeld zijn om de na
delen van de BTW op te vangen. 
Er werd vooral nadruk gelegd op 
een nieuw prijzenbeleid, het eeu
wige zorgenkind van alle bel
gische regeringen, om de eenvou
dige reden dat tot op heden geen 
enkele van die regeringen er in 
geslaagd is, een prijzenbeleid die 
naam waardig te voeren. Het is 
steeds ' i j eer. blokkering van prij
zen gebleven, geïnspireerd door 
een indekspolitiek ; men heeft 
nooit aan de oorzaken van de prij-
zenstijgingen durven raken. De re-
gering Van den Boeynants heeft 
bovendien nog een politiek ge
voerd, die de prijsstijgingen in de 
hand werkte, namelijk door de 
verhoging van een sliert tarieven 
en onrechtstreekse belastingen. 

Premier Eyskens bekommert 
zich als man met de reputatie van 
een ortodoks financier — wat in 
de politiek zeer betrekkelijk is — 

minder om de elektorale weerslag 
van de BTW in 1970, ook omdat 
men zijn huidig premierschap als 
zijn laatste kans beschouwt. Maar 
dat maakt de rekening niet uit van 
zijn socialistische regeringspart
ners. Het deficiet van de vorige 
regeringen, waarover destijds ton
nen inkt zijn gevloeid zonder dat 
men tot op vandaag precies kan 
zeggen hoeveel het nu eigenlijk 
bedraagt, moet wel iedere rege
ring in de verleiding brengen, van 
de BTW gebruik te maken. 

Er wordt dan ook voorgesteld 
tot een soort prijzenprogramma-
tie over te gaan, gepaard gaande 
met een strengere kontrole op de 
belastingsontduiking. 

Het beginsel zelf van een her
vorming van het prijzenbeleid is 
goed. Het betrekken van de ver
bruikers is eveneens een goede 
zaak, het zijn ten slotte toch de 
verbruikers die betalen. De vraag 
is maar te weten of men voldoen
de tijd zal hebben om deze reor-
ganizatie door te voeren in zulk 
een korte tijd. Het is toch zo dat 
de B.S.P. de regering tot septem
ber tijd geeft om op haar voorstel
len te reageren. Wat rest er dan 
nog om tegen 1 januari 1970 klaar 
te staan ? Gedachtig de belgische 
slordigheid waar het organizatie 
betreft betwijfelen we ten zeerste 
enig rezultaat. Precies omdat men 
zulk een betrekkelijk lange ter
mijn voor een definitieve beslis
sing neemt en de korte termijn 
voor de uitwerking, die daarop 
volgt, is de skepsis groot. 

Het probleem beperkt zich trou
wens niet alleen tot de eigenlijke 
prijsvorming en prijsbeheersing, 
behalve een eventuele aanpassing 
van de belastingen op de gewone 
inkomens zou men ook nog maat
regelen moeten instuderen om de 
weerslag van de BTW op de ge
meentebegrotingen binnen redelij
ke perken te houden... 

HAVEHPLANHIN6 

De kommissie Verschaeve stu
deert en vergadert doch van enige 
mentaliteitsverandering op Open
bare Werken valt nog steeds niets 
te bespeuren. De buitenlandse 
voorbeelden van rezolute en niet
temin realistische aanpak ontbre
ken nochtans niet. We verwezen 
reeds naar het nederlandse pro
jekt 2001, dat een planning omvat 
op lange termijn voor alle neder
landse havens en de daarmee 
nauw verbonden industrializatie 
van hele gewesten, mitsgaders de 
stichting van satellietsleden (ter
loops het zoveelste voorbeeld van 
een efficiënte oplossing voor het 
probleem Brussel). In Le Havre 
wordt aktief gewerkt aan een pro
jekt voor de bouw van een haven 
op 27 km. van de franse kust, toe
gankelijk voor 1 mil.ioen-tonners, 
terwijl van volgend jaar af deze 
haven 300.000-tonners zal kunnen 
meren. Dit zijn voorbereidingen 
op de snelle schaalvergroting in 
het olie- en in het ertsvervoer ter 
zee. 

B'j ons studeert men, vergadert 
men, kibbelt men, legt men met 
een tijdsverschil van nauwelijks 
enkele weken of maanden als 
verantwoordelijk mandataris te
genstrijdige verklaringen af en 
blijft de hoogste gezagdrager in 
deze zo belangrijke sektor van me
ning, dat we geen behoefte hebben 
aan een nationaal gekoördineerde 
havenpolitiek, terwijl aanpaïsin-
gen tot 100.000 ton (nog niet ver
wezenlijkt nota bene) als groot
scheepse verwezenliikingen in uit
zicht worden gesteld. Grotesk en 
bizantijns land, omringd door bu
ren voor wie de maritieme faktor 
geen spelletje is van middeleeuw
se twisten en hiperpersoonlijke 
frustraties. 
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ZONDER KOMMEN-
GEKNIPT UIT 
DAGBLAD. 

dlo genes 
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GRENDELS: BRUSSELSE UITVINDING 

antwoord aan 
v.d.b. en 
Vlaamse c.v.p. 
(red) In de «Gazet van Antwerpen» 

schreef mr F . Lambrechts, ondervoor
zitter van de algemene raad van de 
V.V.B., deze week een Vrije Tribune 
over de grendels. Na het V.V.B.-kongres 
t e St Niklaas is het wel overbodig, aan 
te stippen dat de heer Lambrechts de 
grendels krachtig afwijst. 

We citeren het art ikel even, waar het 
handel t over de grendel en over de 
alarmbel : «Beide stelsels zijn louter 
negatief en op immobilisme gericht. Ze 
s t rekken ertoe, de verdere groei naar 
nieuwe strukturen te belemmeren. Ze 
dreigen de ganse wetgevende arbeid te 
ontredderen en de parlementaire instel
lingen in zwaar diskrediet te brengen. 
Vlaanderen, dat nog steeds eisende par
ti j is, moet worden tegengehouden in 
he t streven naar zijn rechtmatige ver
zuchtingen ! Het ontwerp draagt de 
stempel van zijn ontwerper, die ken
nelijk niet het normaal samenleven 
tussen de gemeenschappen op het oog 
heeft gehad, maar wel een eng brussels 
belang ». 

Daarmee kunnen, zo menen we, V.d.B. 
én de vlaamse C.V.P. het weer eens 
stellen ! 

« LE SOIR » MAAKT ZICH KWAAD 

onze kust 
geen 
klein brussel 
(mvdb) Het zomerseioen 1968 was aan 

de kust gekenmerkt door herhaalde 
incidenten, uitgelokt door het laatdun
kende optreden van bepaalde eentalige 
frankofonen. Wij zelf hebben in ons 
blad verleden jaar enkele beschouwin-

09 ^•» 

gen gewijd onder meer aan het onbe
schoft optreden van de brusselse 
« S o i r » -afgevaardigden, die meenden 
met hun strandspelen ergens in « la 
France» aan het werk te zijn. 

«Le Soir» heeft gemeend (met enige 
vertraging) op ons artikel te moeten rea
geren en schijnt niet te kunnen begrij
pen «da t men in sommige kringen zo 
ver gaat te eisen, dat de mededelingen 
via radiowagens in het Nederlands 
zouden geschieden, zelfs indien de in
r ichters van die strandspelen frankofo
nen zijn». Dat sommige plaatselijke 
autoriteiten overwegen desgevallend 
het gebruik van radiowagens te verbie
den, noemt het blad het werk van en
kele ekstremisten. 

En zie, 1969 is pas aangevangen of 
daar begint het weer. Meer dan een 
maand geleden kon men in «Le Soi r» 
al lezen, dat dit jaar de Vlaamse Volks
beweging zich op het oorlogspad gaat 
begeven en voornemens is, dit seizoen 
haar aktie te koncentreren op de kust. 
En het blad zucht : «De werking zal 
vooral gericht zijn tegen sommige 
strandspelen, tijdens welke de mede
delingen uitsluitend in het Frans wor
den gedaan ». 

«Le Soir» heeft niet helemaal onge
lijk zich nu al ongerust te maken. 
Indien onze inlichtingen juist zijn, zou 
de gelukzalige tijd van de franséénta-
ligheid bij de organizatie van strand
spelen en andere vakantievermakeli jk-
heden definitief tot het verleden beho
ren. Het zou wel eens kunnen worden : 
op zijn minst tweetaligheid, met he t 
Nederlands op de eerste plaats, of an
ders in he t geheel niet. En dat de feest-
kommissies van verschillende badplaat
sen, gerugsteund door de gemeentebe
sturen, daaraan de hand zullen houden, 
ligt in de lijn van de ontwikkeling. 

Het weze hier nogmaals gezegd dat 
ook de frankofonen steeds als vrienden 
worden onthaald aan de kust, wanneer 
zij daar komen voor hun gezondheid of 
voor hun vakantiegenoegens. Maar hun 
aanwezigheid aldaar mag geen aanlei

ding zijn voor ekstremistische imneria-
listen als die van «Le Soir», om de 
plaatselijke bevolking en de vlaamse 
vakantiegangers te beledigen en uit te 
dagen! 

HOE ZIJ HET « DOEN » (1) 

HET MONSTERVERBOND 
Enkele weken geleden huilden de vlaamse C.V.P.-ers zich de kelen stl») over 

het « monsterverbond » tussen Volksunie en P.V.V. Het « monsterverbond » be
slaat. Niet tussen Volksunie en P.V.V., maar tussen vlaamse C.V.P. en Pest Voor 
Vlaanderen. Dat het nooit opgehouden heeft te bestaan, blijkt onder meer uit de 
broederlijke samenwerking van de studiebureaus der dtie Iraditionelen en uil het 
al even broederlijk duepartijenakkoord betreffende de antweipse universiteit. 

Verleden week donderdag in de Kamer heeft het monsterverbond zijn wetke-
lijke wezen onthuld : dat van een brutale anti-vlaamse vechtmachine. We willen 
u het verhaal vertellen, maar daarvoor moeten we even teivggaan in de tijd. 

Ingevolge de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken — wet van 2 au
gustus 1963 — werd een « Vaste Kommissie voor Taaltoezicht > opgericht. Deze 
kommissie (de enige povere waarborg die de Vlamingen bij de op zichzelf reeds 
beschamende taalwetten kregen) heeft van in den beginne een martelgang ge
kend. Ze beschikte nooit over de rtodige infrastruktuur en middelen. Daarenbo
ven weid ze sinds oktober 1965 zo goed als lam gelegd door de moedwillige afwe
zigheid van twee franstalige leden, Victor Michel en Fernand Magerotte, allebei 
van P.S.C.-sbekking. Deze doelbewuste sabotage werd grinnikend bijgevallen door 
gans frankofoion België; de vlaamse kleurpolitiekers zaten er onverschillig tegen
aan te kijken. 

Sinds 31 maart 1968 bezat de Kommissie zelfs geen leden meer. Ons kamerlid 
Vic Anciaux diende einde vorig jaar een verzoek tot interpellatie over deze on
gehoorde toestand in; de interpellatie ging door op 4 februari. Inmiddels had dit 
initiatief de minister wakkergeschud : vier dagen na het indienen van het viter-
pellatieverzoek wees hij er de Kamervoorzitter op, dat mfoest worden overgegaan 
tot de verkiezing van nieuwe kommissieleden. De waalse volksvertegenwoordiging 
voelde daar niets voor, maar door een nieuwe tussenkomst van Vic Anciaux op 20 
februari moest zij haar sabotage-spelletje opgeven en weid de Kamei verplicht, 
de verkiezing op de dagorde van 6 maart te zetten. 

Zes maart, dat was verleden week donderdag. En meteen zipi we lenig aan 
het monsterverbond toe. 

Volgens normale demokratische verhoudingen zou de Volksunie Hemmen ge
noeg gehad hebben om een eigen — vanuit vlaams standpunt in ieder geval dus 
bel)\)uwbare — kandidaat in de Taaikommissie te krijgen. Eens te meer hebben 
de normale demokratische verhoudingen echter niet gespeeld : de drie tradilioriele 
partijen — inkluzief de vlaamse C.V.P. — sloten een monster ver borrd om hun 
kandidaten gezamenlijk op één lijst aan te duiden. Zo kreeg de P.V.V. — die in 
de Kamer slechts 19 leden heeft tegenover de twintig van de Volksunie — een 
kandidaat er door v\)or de vlaamse sektie van de Taaikommissie. Tussen haakjes : 
deze kandidaat is een specialist in het houden van franstalige voordiachten lu 
vlaamse steden. 

Zo ook kreeg de waalse P.S.C. — met slechts 17 leden m de Kamer — tiuee 
kandidaten er door. En nu komt de klap op de vuurpijl : deze twee kandidaten 
heten... Victor Michel en Fernand Mageiolte. De stemmen uan de vlaamse ( .V.P.-
ers — van de zo luidruchtige heren Verroken enzoverder — hebben geivcxjnweg 
gediend om deze twee saboteurs, deze beide waalse wetsverkrachters aan een 
nieuw sabotage-mandaat in de Taaikommissie te helpen! 

Vic Anciaux is bij deze stemming op de tribune gekomen en hicjl nog eens 
duidelijk gezegd hoe de zaken stonden. Een paar vlaamse C.V.P.-ers — brave jon
gens, maar zonder ruggegraat — trokken een gezicht van « zie je wel; xue hebben 
het aan de gr\)te bonzen ook gezegd, maar die wilden niet luisteren » De over
grote meerderheid echter deed het zoals de C.V.P. het altijd « doet » .• zonder 
protest, zonder reaktie, zonder zelfs een poging om de eer en het gezicht le redden. 

De P.V.V.-franskiljons uit Vlaanderen en de waalse P.S.C.-sabotruis luidden 
eens te meer juist gerekend. Op hun knechten uit de vlaamse C.V.P. 

de taal van 
otticiële 
stukken 

dio Genes. 

(h. ballet) In « W I J » van 8 maar t 
werd in het verslag over de werkzaam
heden van de Senaat in het kort he t 
lot verhaald, dat aan mijn wetsvoorstel 
over de rangorde der talen in de offi
ciële s tukken werd beschoren. 

Ik meen dat het de moeite waard is 
daar nog even op terug te komen, ener
zijds om aan te tonen hoe de zgz. fla
minganten uit de drie kleurpart i jen 
« het doen » en anderzijds om ons en u 
te behoeden voor begoochelingen over 
hun standhouden in de toekomst. 

In onze memorie van toelichting stel
den wij dat sinds 1830 het Frans lange 
tijd als enige officiële taal gold, daarna 
het Frans met een nederlandse verta
ling en nog later het Frans en het Ne
derlands naast elkaar. Maar steeds bleef 
het Frans op de eerste plaats. 

Wij waren van mening dat in de hui
dige toestand zulks niet langer aan
vaardbaar is. In deze staat, die vijf en 
half miljoen nederlandssprekenden te l t 
tegenover drie en half miljoen frans-
sprekenden, worden alle officiële stuk
ken, die in de twee talen verschijnen, 
nog steeds uitgegeven met het Frans op 
de ereplaats : bvb. alle ontwerpen van 
wet uitgaande van de ministers (ook de 
vlaamse), alle begrotingen, alle konink
lijke en ministeriële besluiten, enz. 

Die toestand is vernederend voor de 
Vlamingen, in hun eigen ogen en ook 
tegenover het buitenland. Wij hadden 
met alle recht kunnen eisen dat nu he t 
Nederlands op zijn beur t gedurende 140 
jaar de eerste plaats zou bekleden. 
Maar om geen schijn van overdri jving 
op ons te laden stelden wij voor, aan he t 
Nederlands en het Frans om de beur t 
gedurende twee jaar de eerste plaats 
in alle officiële publikaties te verlenen. 

HOE ZIJ HET « DOEN » (2) 

de walen 
waren 
nog soepeler! 

(h. ballet) Ik heb gedurende een 40-
jarige politieke ervaring reeds de mee
ste illuzies verloren over de zgz. fla
minganten van de kleurparti jen. Toch 
had ik voor dit zo vanzelfsprekende 
voorstel, zonder enige partijpolitieke 
inhoud, nog enige hoop bewaard. He
laas ! Bij het voorbereidende onderzoek 
van het voorstel in de Kommissie van 
Just i t ie schenen de Walen wel gene'gd 
ermee in te stemmen, maar het offen
sief ging uit van de aanwezige vlaamse 
C.V.P.-juristen. Met de gekste opwer
pingen gingen zij mij te lijf. Het was 
mij niet moeilijk dat alles volledig te 
weerleggen, maar het kon niet baten : 
alle vlaamse leden van de drie kleur
parti jen stemden tegen en de fransspre-
kenden volgden dan natuurl i jk hun 
voorbeeld. 

Op dinsdag 4 maar t werd in de open
bare vergadering van de Senaat over 
mijn voorstel gestemd De Volksunie-
groep vroeg de hoofdelijke stemming, 
om de verantwoordeli jkheden vast te 
leggen en dan kwam de onthutsende 
onbegrijpelijke uitslag. 

Stemden tegen : alle C.V.P-ers, be
halve de heer De Bondt die ja-stemde 
en de heren Van den Daele en Van de 
Wiele, die zich onthielden maar het 
principe goedkeurden; stemden ook 
tegen alle B S.P.-ers, behalve de hoer 
De Queecker, die zich eveneens met het 
principe akkoord verklaarde; stemden 
nog tegen alle P.V.V.-ers, de F.D.J?.-
R.W.-mannen en de twee kommunisten. 

Stemden voor : de Volksunie en zoals 
reeds gezegd, de heer De Bondt. 

Daarmee weten we nog eens des te 
beter, wat we van al die « doeners » ver
wachten mogen in de strijd die bezig is 
rond de grondwetsherziening. 
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BEKENTENIS 

Tindemans (de man van de 
eerste — of, naar keuze, de 
tweede T in de afkorting 
T.N.T.) heeft verleden zondag 
te Oostende bekend dat er 
waarschijnlijk geen tweederde
meerderheid voor de grond
wetsherziening zal worden be
reikt en dat het «n ieuwe Bel
gië », ontworpen naar een 
V.d.B.-blauwdruk, waarschijn
lijk wel in de plannen zal blij
ven steken. 

We zullen er niet om t reu
ren ! De grendels lusten we in 
geen geval. En wat ons aange
boden wordt als kul turele au
tonomie, is een fopspeen van 
formaat Dat is nog eens duide
lijk gebleken uit het antwoord 
dat minister Vermeylen verle
den dinsdag in de Kamer ver
strekte op de vragen van Mau-
rits Coppieters . 

Dat de grendels-met-fopspeen 
er waarschijnlijk niet komen. 
Is het enige goede nieuws dat 
we sinds maanden uit de mond 
van Tindemans hebben ge
hoord... 

DORPELINGEN 

De achterlijkste dorpsmenta
liteit vindt men te Brussel, 
«carrefour de l 'Europe». De 
burgemeestertjes en notabelen 
van de negentien gemeenten 
zijn bijna stuk voor stuk figu
ren uit een stokoude dorps
klucht. 

Het zoveelste voorbeeld ? 
Voor het eerst werd dit jaar 
op de Heizel een Bouwsalon ge
houden. Vroeger werd deze 
beurs ingericht in het Rogier
centrum dat op het grondge
bied van St Joost-ten-Node en 
dus binnen het machtsbereik 
van Cudell ligt; het Bouwsalon 
was echter voor het Rogier
centrum te groot geworden. 

De Heizel ligt binnen het 

machtsbereik van de brusselse 
burgemeester Cooremans, die 
dus vanaf dit jaar gastheer 
moest spelen. Men stelde hem 
voor, de vroegere gastheer Cu
dell op de Heizel uit te nodi
gen en hem een paar afscheids-
woordjes te laten zeggen. 

Cooremans stelde zijn veto 
en bleef overigens zélf weg op 
het Bouwsalon. 

Een onbelangrijke gebeurte
nis ? Inderdaad! Maar teke
nend voor de « grandeur » van 
de dorpspotentaatjes. 

TEN PALEIZE 

De koning, die enkele maan
den geleden mr. F. Van der 
Eist tot een audiëntie op het 
paleis uitnodigde, wenst zich 
blijkbaar verder te informeren 
over de Volksunie en haar 
s tandpunten. Verleden woens
dag werd mr. Hugo Schiltz ten 
paleize ontvangen. 
Zoals gebruikelijk wordt daar
over noch door de uitnodigen
de noch door de uitgenodigde 
kommentaar verstrekt . 

NAPOLEON-JAAR 
Het jaar 1969 is een Napo

leon-jaar : 200 jaar geleden 
werd « l ' empereur» geboren. 
In Frankri jk wordt daar heel 
veel koude drukte over ge
maakt : de O.R.T.F wijdt bij
voorbeeld niet minder dan 
veertig tv-uitzendingen aan de 
korsikaanse Italiaan, die de 
franse « grootheid » belichaam
de. 

Onze franstalige kranten en 
vooral weekbladen doen daar 
druk aan mee en de Napoleon-
kultus t iert welig te Brussel en 
beneden de taalgrens. 

Dit keizerlijk snobisme van 
de frankofonen bewijst nog 
maar eens, hoe brutaal ver

schillend het denkpatroon van 
Vlamingen en Walen is. Want, 
alle historische objektiviteit in 
acht genomen : in Vlaanderen 
blijft men toch maar Napoleon 
situeren waar hij thuishoort, 
in de rij nl. van de grote on
mensen. Ondanks zijn schitte
rende facetten. 

HAHEHr^EVECHT 

Alhoewel hanengevechten in 
ons land verboden zijn (zeer 
tot ongenoegen van Hilaire La-
haye), worden ze toch geregeld 
gehouden. 

Er is er weer eentje aan de 
gang. De « Libre» -redakteur 
en blaaskaak eerste klas Jo Ge
rard had na het verschijnen 
van «Le divorce beige», dit 
boek van de F.D.F.-R.W.-man 
Outers «de taal van een inci-
viek » genoemd. 

Outer i heeft het daarbij niet 
gelaten en spande een geding 
in tegen Gérard die, na een 
aantal andere ultra-rechtse 
joernalistieke eskapades. op de 
Warmoesberg terecht kwam. 
De pluimen zullen vliegen in 
de gerechtszaal.. . 

DE SPITSBROEDERS 
Vanaudenhove heeft de eer

ste de beste gelegenheid — een 
P.V.V-vergadering te Diest — 
aangegrepen om zijn instem
ming te betuigen met de plan
nen van V.d.B. De brusselse su
perman kan dus rekenen op 
zijn spitsbroeder uit Diest. 

Dat is eigenlijk niets nieuws. 
Reeds na de val van de rege
ring V.d.B. overwoog de gewe
zen premier, met Vanaudenho
ve scheep te gaan in een triko-
lore verkiezingsschuit. Het is 
er toen niet van gekomen, maar 
uitgesteld hoeft niet verloren te 
zijn ... 

Aan Vanaudenhove zou 
V.d.B. alleszins eens kunnen 
vragen, hoe het afloopt met 
verkiezingskampanjes in het 
teken van de « sterke man ». 

Ook de schoenlapper heeft er 
ooit — en nog niet eens zo lang 
geleden — van gedroomd, de 
volstrekte meerderheid te zul
len halen. 

(jeeveedee) Enkele dagen geleden hebben we dan het met zoveel ge
rucht omgeven tivaalfde kongres gehad van de op één na grootste po
litieke groepering in Nederland, de Partij van de Arbeid. Due dagen 
vaien de erfgenamen van wat dertig jaar geleden de Sociaal-Demo-
kratische Arbciders-Pailij heette, bijeen in het ix>g niet officieel geo
pende nederlands kongres-gebomu in Den Haag. Een aangelegenheid 
die niet minder dan honderdduizend gulden (een kleine anderhalf 
miljoen ftanken) kostte, en die — als we de eerste krantenkommen, 
laren en de beoordelingen van de leiders van andere partijen moeten 
geloven — daar tegenover de PvdA weinig baten hebben opgeleverd. 

Het hangt er natuurlijk maar van af, hoe men zich ten opzichte 
van de PvdA opstelt. De gioepen die een heilig ontzag hebben vctir 
orde en tucht, hebben weinig goede woorden voor het dikwijls rom
melige, ja chaotische karakter van de bijeenkomst. Anderen bekijken 
de zaak meer inhoudelijk en menen dat de PvdA op een hellend vlak 
terecht is gekomen door zich duidelijk linkser vp te stellen dan tot 
voorheen het geval is gexueest. Nog anderen juichen omdat ze het izo-
lement waarnemen waai in de « socialistische » partij teiecht zon zijn 
gekomen. 

WIJ 

Kee^tlT/Z\n ^'"'^"^^«^'«^ sltidenten gestart met een aktie voor waarborgen, helemaal in de 
svraak , '^"J-^-^-^'^'^n- De herrie begon eigenlijk al verleden week, toen na de beruchte toe
trok EnZ « " / ^ " Soev^zanr^ een groep heetgebakerde haantjes naar het hms van Eyskens 

«. i^n wat V.d.B. betreft : heeft Leuven niet - sinds Lefèvre - de reputatie van « stad der 
politieke dolkstolen in de rug » ? 

Hoe dan ook, het kongres stond sterker in het teken van de te
genspraak dan welke na-ooiXigse politieke bijeenkomst in Nederland 
ook. Met opzet hebben we hiei boven het woord socialistische tussen 
aanhalingstekens geplaatst. Want ."Spijts de bundels rode vlaggen in 
de zaal en de aanwezigheid van BSP-ondervoorzitter Jos Vaneynde, 
als vertegenwoordiger van de belgische zusterpartij, was het socialis
tische karakter van partij en kongres herhaaldelijk nK>gal dubieus. Of 
liever gezegd, het ene ogenblik leek het eerder op een zeer konformis-
tische volkspartij, een moment later vlogen de rode brokken er af als 
in de dagen van Troelstra, Wibaut of Wijnkoop. Er viel aan de reak-
ties van de kongresgangers geen touw vast te knopen, en hel is wel
licht dit onbestendige dat de bijeenk\)mst zo lastig te beoordelen 
maakte. 

Neemt men een weinig afstand van de emoties dte m Den Haag 
tot uiting kwamen, dan dient gezegd dat de Partij van de Arbeid 
meer dan ooit tevoren tot een duidelijke plaatsbepaling is gekomen. 
Ze is gewoonweg iets meer socialistisch geworden dan ze voorheen 
waf, meer links dus — hoe lastig de begrippen links en rechts in de 
plurif01 me politieke situaties van de laatste tijd y)ok te plaatsen zijn. 
Geven we een voorbeeld : de erkenning van de DDR (onderwerp 
waarover ook op vorige kongressen uitvoerig werd gedebateerd) 
kiuam nu tot stand bij eenvoudige stemming. Dat gebeurde tn aan-
wezigheid van enkele afvaardigden van de westduitse SPD, dte maar 
moeilijk de redeneertrant van de nederlandse zusterpaitij konden 
volgen. Er was Ook flinke kritiek op de extra gelden die m het najaar 
aan de NATO toevielen, en de x\>orzitter van de PvdA-fraktie in de 
Tweede Kamer kreeg te horen dat hij scherper oppozitie diende te 
voeren. Allemaal zaken die passen in het linkse straatje. 

IN NEDERLAND 
Maar tegelijk was er een royale meerderheid te vinden voor het 

voorstel om Nederland niet uit de NATO te laten treden, en kreeg 
de linkse favoriet Marcel van Dam, voor wie het baantje van politiek 
sekrelaris gekreëerd was, bij de stemming over dit plan geen been 
aan de grond. Tegenspiaak was het grote teken waarin dit kongres 
stond, de tegenspraak ook tussen de jongeren van Nieuw Links die 
een duidelijker socialisme beogen, en de oudere generatie die in een 
kleine kwart eeuw na-oorlogse geschiedenis ongemerkt was gaan be-
hforen tot de « gouvernementelen >, de meer bezadigden. 

Toch kan men de totale oogst met anders zien dan als een zege 
voor de meer linksen. Hadden in het aftredende bestuur van 24 man 
zeven aanhangers van Nieuw Links zitting, in het nieuw gekozen be
stuur van slechts 21 leden zitten niet minder dan negen NL-vertegen-
woordigers. Onder hen de twee joernalisten-gangmakers Laurens ten 
Cate f« Friese Koerier ») en Han Lammers (« De Groene *) en de 
VARA-medewerker, teven', redakteur van het jongerenblad « Hit-
week », André van der Louw. Zij gemeten alle drie een zekere popu
lariteit, Lammers en Van der Louw vanwege een zekere ontwapenen
de oprechtheid, de man uil Friesland timdat hij bezadigdheid weet te 
paren aan een duidelijk uilgesproken mening. Het was dan ook van
wege die populariteit dat alleen de « rechtsen » in de vergadering in 
opstand kwamen toen Van der Louw samen met zijn geestverwant m 
het bestuur, prof. G Klem, na een eerder mager sukses voor Nieuw 
Links in de eerste ronde van de bestuursverkiezing 'een nogal onge
bruikelijke poging deed om meer stemmen te werven m de tweede 
ronde. Zij lieten namelijk een op>y>ep samenstellen die op het kon
gres verspreid zou moeten worden en waarin mm of meer gedreigd 
werd met ontslagname van het tweetal Van der Louw-Klein wanneer 
niet voldoende aanhangers van Nieuw Links in het bestuur zouden 
ziorden gekozen. Vooral door tussenkomst van Ten Cate, die een der
gelijke meiyrOe onfatsoenlijk vond, werd de oproep met uitgereikt. 
Natuurlijk lekle het geval wet uit en zo zagen de twee « samenzweer
ders » zich genoodzaakt in het publiek hun ekskuzes aan te bieden... 
Een nogal pittig aksentje aan dit kongres dat duidelijk de sporen 
dtoeg van de verdeeldheid waaronder de PvdA te lijden heeft. We 
hebben u daarover vorige maand in den brede verteld 

Kan het met die verdeeldheid wellicht de eerste ttjd meevallen, 
zeker heeft de PvdA zich na haar kongres in een zeker izolement 

geplaatst. De partij sprak zich namelijk uit voor het breken van alle 
banden met de grootste nederlandse parlij, de Katolieke Volks-Parlij, 
y}ok bij de volgende verkiezingen (1971). Waar D'66 al eerder afstand 
nam van de PvdA en de KVP duidelijk haar heil zoekt in een soort 
federatie met de twee grootste protestantse paitijen, rest voor de « so
cialisten » weinig meer dan een samengaan met enkele splintergroe
pen. Dat betekent dan wel dat zij alle hoop op een verkiezingszege 
over twee jaar uit het hoofd kunnen zetten. Een harde les uit dit kon
gres. Een nieuiü voedsel x\}or de vraag of het socialisme nog wel aan-
tluiting heeft met de moderne welvaartmaatschappij. 
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ANDERMANS VEREN 

In «De Standaard» van 6 
maart heeft Jan Verroken een 
schitterende uitvinding gedaan, 
namelijk dat een gezond open
baar leven in België slechts 
mogelijk is indien de vlaamse 
meerderheid geen misbruik 
maakt van haar meerderheid in 
het land en de franstalige 
meerderheid dat ook niet doet 
te Brussel Voor zover het na 
te gaan is, was het senator Van 
Haegendoren die deze idee het 
eerst poneerde in zijn vlaamse 
pockets. Van daar uit werd de
ze vaststelling « gemeengoed ». 

Ook bij andere gelegenheden 
trachtte Verroken, « origineel » 
tf» doen met andermans teksten. 

AFWIJKINGEN 
In hetzelfde artikel gleed 

"Verroken uit over de zoge
naamde « fascistische » afwij
kingen van het vlaams-nationa-
lisme. Dat het fascisme een 
europees verschijnsel was, ver
zwijgt hij Dat de vooroorlogse 
klerikalen er volop mee geflirt 
hebben, verzwijgt hü even
eens 

Zeer elegant is dat allemaal 
nieit vanwege iemand die zo
veel verschuldigd is aan de 
geestelijke erfenis van een Vin-
devogel • zich opwerpen als 
ketterjager op grond van een 
niet nader omschreven «fas
cisme», getuigt noch van veel 
verbeelding noch van zin voor 
objektiviteit 

EINDELIJK 
Eindelijk dan toch is er in 

« De Standaard » nog eens een 
Vrije Tribune van de hand van 
mr. F. Van der Eist verschenen. 
We hadden reeds het boze ver
moeden gekregen, dat die Tri
bune allesbehalve « vrij » was. 

Ze is het nu terug voor een 
tijdje . 

Op een paar dagen afstand 
van mekaar vormden het glas
helder betoog van Van der Eist 
en de verwarde prietpraat van 
Verroken een kontrast, dat 
stellig geen enkele «Stan
daard» -lezer is ontgaan. 

VUIL « VOLK » 
«Het Volk » heeft nooit uit-

geblonk<^n door fairplay tegen
over de Volksunie : de jongste 
jaren zijn in dat blad ontelbare 
geniepige halve waarheden en 

hele leugens over de vlaams-
nationale partij verschenen. 

Verleden week beeft het 
kristen-demokratisch blad een 
poging gedaan, om al zijn vori
ge rekords inzake vuilspuiterij 
te overtreffen : het beweerde 
dat V.U.-senator Baert « gebeur-
lijk door zich te onthouden» 
zinhens was, het P.S C.-amen-
dement betreffenö de frans
talige voogdij over de randge
meenten mogelijk te maken. 

Dat daarvan het eerste 
woord niet waar was, zal al 
onze lezers wel duidelijk zijn. 
Frans Baert is juist de man, die 
een paar weken geleden een 
wetsvoorstel indiende om de 
faciliteiten in de randgemeen
te? te doer afschaffer 

Onze senator heeft een klin
kende logenstraffing naar «Het 
Volk » gestuurd 

Moest men van zijn eerste 
leugen sterven, de Forelstraat 
te Gent ware al lang één reus
achtig kerkhof! 

GEEN GRENDELS 
Op 11 december 1964 schreef Schildwacht — de heer 

K. Van Cauwelaert — m « Het Volk » een wrekende, 
zij het ietwat verwarde tekst tégen de grendels : 

« Een grondwetsherziening met afzonderlijke of twee
derde meerderheid zou dan federalisme zijn. En het 
zou het slechtste federalisme zijn, dat ooit kan worden 
uitgedacht. Want het zou een federalisme ztjn zonder 
het daaraan eigen beslissingsrecht voor Vlamingen en 
Walen. Het zou een federalisme zijn van de dubbele 
machteloosheid ». 

Deze « dubbele machteloosheid » wordt ons vandaag 
vier laar na het verschijnen van het Schildwacht

artikel — door Van Cauwelaert en zijn geestesgenoten 
aangeprezen als een vlaamse « overwinning ».' 

^ 

NIER EN TANDEN 

De taaitoestanden in de brus-
selse ziekenhuizen zijn van die 
aard, dat enkele tijd geleden 
een nieroperatie werd ver-

I 
In het kasteel van Male werd zondag de kursus «Spreken in het openbaar», gegeven aan kur-
sisten van Oost- en West-V laander en, besloten Morgen eindigt de sektie Antwerpen-Limhurg-
Brabant haar kursus. té Averbode. Onze foto : de kursisten te Male, met de voorzitter van het 

Instituut Maurits Coppieters en de kursusleidster mevrouw Nelly Maes. 

richt op een vlaamse patiënte 
die zich had aangemeld om 
haar tanden te laten verzor
gen. De zaak heeft destijds 
enige ophef (in Vlaanderen 
dan toch...) gemaakt, maar de 
taaiverhoudingen zijn er niet 
beter om geworden 

Zelfs de nederlandsspreken-
de studenten van de brusselse 
universiteit, die hun opleiding 
krijgen in de brusselse K O O.-
khnieken, worden verplicht 
hun dossiers in het Aans op te 
stellen en het Frans te gebrui
ken voor hun kontakten met 
eentalige dienstoversten Wie 
aan het Nederlands vasthoudt, 
wordt op allerlei manieren ge
tergd en achteruit gestoken. 

Op een medisch dossier van 
een vlaams patiënt vond een 
nederlandstalig student onlangs 
volgende ongelooflijke nota : 
< Ménapien, done ininterrogea-

• ble» (Menapiër, kan dus niet 
ondervraagd worden) 

DINASTIEFMOEDERLIJK 

Te Brussel aan de Bredero-
destraat sluimert een beschei
den «Muzeum van de Dina-
stie ». 

Indien met de wederzijdse 
«liefde » van dinastie en Vla
mingen uit cijfers zou kunnen 
aflezen, dan zijn volgende taai
verhoudingen kenschetsend 3 
bij de leden van de raad van 
beheer en bij het hoger perso
neel zijn er tien franstaligea 
en twee Vlamingen. 

MENSELIJKE VERHOUDINGEN BINNEN DE VOLKSUNIE 
van vlaamse gemeenschap naar 
menselijke gemeenschap 

Hoewel de mens tijdens de tweede 
helft van de twintigste eeuw erin ge
slaagd is op een verbluffende manier 
de wereld naar zijn wil te plooien, de 
hem omringende natuur aan zich dienst
baar te maken en zelfs het heelal te 
veroveren, blijkt het meer en meer 
dat hij geen gelijke tred kan houden 
met dit alles, daar waar het zijn mense
lijke relaties betreft. We stellen vast 
dat de verhoudingen tussen mensen — 
hoewel ze door iedereen van jongsaf 
opgebouwd en beleefd worden — toch 
ook nog voor volwassenen dikwijls op 
een onbevredigende manier verlopen 
en een bron kunnen zijn van misver
standen wrijvingen, konflikten, span
ningen, ruzies en soms Jarenlange 
vijandschap. In hun meest ekstreme 
vorm monden deze slechte menselijke 
relaties uit op fizisch geweld, oorlog, 
vernietiging. We vliegen naar de maan 
en morgen veroveren we de kosmos, 
maar we slagen er niet in, hier even
wichtige menselijke betrekkingen op te 
bouwen die leiden naar vrede en geluk. 

Hoewel onze partii als ^gemeenschap 
veelal gedragen wordt door een idealis
tische inzet en veel goede wil, zal ieder 
van ons wel reeds ervaren hebben dat 
ook binnen de partij de menselijke re
laties niet altijd zijn wat ze zouden 
moeten zijn. Er ontstaan — bij ons zoals 
elders — spanningen, wrijvingen, kon-
flikten. En soms kunnen deze konflik
ten zich jaren lang muurvast zetten en 

de oorzaak zijn van veel energieverlies. 
Dat dit voor de partij ook een enorm 
verlies aan werkkracht en dinamisme 
meebrengt, ligt voor de hand. Boven
dien betekent konflikt en ruzie — wan
neer die openbaar gemaakt worden en 
daarvan maken tegenstanders maar al 
te graag gebruik — een ernstig presti
geverlies voor de partij naar buitenuit. 

Hoe kunnen nu zo'n spanningen en 
konflikten binnen een' partij ontstaan ? 
Allereerst zijn er de meningsverschil
len betreffende ideologie en taktiek van 
de partij. Iedereen heeft reeds ervaren, 
dat niet iedereen het steeds over alles 
eens kan zijn. Soms kunnen menings
verschillen zich sterk gaan aksentueren 
en krijgt men konflikten. 

Ook kan men persoonlijk wrijvingen 
gehad hebben met een iemand, waaruit 
dan ook persoonlijke konf)''-'^'i binnen 
de partij-gemeenschap kun'- ontstaan. 

Een en ander zal wel samenhangen 
met het licht ontvlambaar gemoed van 
een vurige politieker en met het feit 
dat mensen zeer dikwijls sterk emotio
neel gaan reageren. We verdragen mis
schien veel te weinig dan goed voor ons 
is, kritiek of verschil van standnunt. 
En we zijn er niet toe opgevoed om 
daarover op een « koele », rationele ma
nier van gedachten te wisselen. 

Hoe deze spanningen en konflikten 
vermijden? Dit is geen gemakkelijke 
opgave. In de bedrijven lost men dit 
voor een deel op door groepspsichotera-

pie d.i. via openlijk kontakt met de 
konfliktpartijen door groepspsichotera-
pie, d.i. via openlijk kontakt met de 
konfliktpartijen worden spanningen en 
wrijvingen veruiterlijkt, afgereageerd 
en uitgepraat. Deze metode is een dure 
en tijdrovende manier om menselijke 
relaties te verbeteren. 

Binnen de partijgemeenschap is ze 
vooralsnog onmogelijk. In het navol
gende willen we een en ander meede
len over de voornaamste bazisprincipes 
die nodig zijn voor het verbeteren van 
menselijke relaties. 

Veel moeilijkheden tussen mensen 
ontstaan in de eerste plaats omdat men 
niet werkelijk heeft geleerd de andere 
te aanvaarden zoals hij is, hem open te
gemoet te treden, naar hem te willen 
luisteren. We moeten de andere leren 
ontmoeten, echt de wil hebben om zijn 
standpunten te begrijpen, luisterend op 
hem afgestemd te geraken. «We zitten 
op een andere golflengte te luisteren» 
is een volkse uitdrukking die zeer goed 
weergeeft dat men niet kommunikeert 
met elkaar. Het is een van de funda
mentele voorwaarden om konflikten op 
te lossen, dat men ze open en «echt» 
tegemoet kan treden en ze vrij kan 
uiten, dat bij de betrokken partijen de 
wil voorzit om de andere te begrijpen 
en hem en zijn standpunt zo veel mo
gelijk invoelend te begrijpen. Pas dan 
kan er in een konfliki-situatie iets los
komen of kunnen spanningen vermeden 
worden, Juist omdat de tegenpartij voelt 
dat er goede wil is om haar moeilijk
heden te verstaan, haar kijk op de zaak 
te begrijpen enz. Deze goede wil kan 
en moet opgebracht worden vanuit het
geen ons bindt en vanuit het besef, dat 
er best meningsverschillen kunnen be
staan tussen mensen van een gemeen

schap en dat een gemeenschap vafl 
mensen met hun gebreken nooit vol
maakt kan zijn. 

Pas wanneer een partij een mense
lijke gemeenschap wordt in de echte 
zin van het woord, zal ze kunnen aan
trekken en afstralen door de samenho
righeid van haar leden, door hun dina
misme en door « het gelukkig zijn in de 
menselijke relaties» van haar leden eB 
leiders. 

Niet alleen binnen de partij, maat 
binnen de ganse volksgemeenschap zou
den er betere menselijke relaties moe
ten komen. In de eerste plaats in de 
kantoren, de ateliers en fabrieken. Niet 
alleen tussen werkgevers en werkne
mers maar ook tussen de werknemeM 
onderling, tussen overheid en volk. tus
sen partijleden en mandatarissen. 

Ook tussen de Vlamingen onderlmg, 
van verschillende filozofische en poli
tieke overtuiging, zou er een samenle
ven moeten kunnen groeien op een har-
monisch-menselijke bazis. Het aanvaar
den van een pluralistische gemeenschap 
lijkt ons hiervoor een voorwaarde. 

Naargelang meer en meer aan onze 
materiële behoeften is voldaan, zal nel 
probleem van goede menselijke verhou
dingen zich meer en meer aankondigen 
als een belangrijke voorwaarde voor 
ons uiteindelijk menselijk evenwicht en 
menselijk geluk. In de federale staal 
Vlaanderen moeten we — als partijge
meenschap — ook op dat vlak een ge
durfde vizie ontwikkelen en «»•";/' 
dueel en als gemeenschap een opne 
durven nemen op een «•"«".̂ V-^ifi." 
Vlaanderen van de een-en-twmtigsw» 
eeuw. 

W. AUGUSTIJNEN 
Sekretaris Dosfel Instituut 



WIJ 

RIKG DOOR ZIJN NEUS 
De brusselse P.V.V.-imperia-

list- Snyers d'Attenhove heeft, 
ondanks het feit dat hij in de 
oppozitie zit, de begroting van 
Openbare Werken goedge
keurd Zoals hij zelf zegde : 
«uit dank omdat de minister 
zijn voorstel tot wijziging van 
het zuidwestelijk tracé van de 
autoring rond Brussel gedeelte
lijk had aanvaard ». 

Uit onverdacht - frankofone 
bron kreeg De Saeger aldus 
nog maar eens een brevet van 
Vlaamse onbetrouwbaarheid. 
Het gewijzigd tracé moet de 
frankofonen t o e l a t e n , de 
Vlaamse gebieden tussen de 
hoofdstad en de taalgrens te 
wurgen binnen het tracé : een 
omgekeerde « carcan» die de 
hoofdstedelijke imperialisten 
zonder slag of stoot in de moge
lijkheid stelt om terug op vero
vering uit te trekken. 

Dat De Saeger zich de ring 
door de neus liet steken, is zijn 
zaak. Dat Vlaanderen daardoor 
geringeloord wordt, is echter 
de zaak van heel de vlaamse 
gemeenschap die — zo blijkt 
het opnieuw — van deze Herto-
ginnedaler niets goeds te ver
wachten heeft. 

GEBIEDSROOF 

De bedreiging die van het 
nieuwe tracé van de autoring 
uitgaat voor een groot stuk van 
Vlaams-Brabant, zal wel weer 
door Dfc Saeger en de vlaamse 
C.V.P. « een uitvinding van de 
Volksunie-ekstremisten» wor
den genoemd. En daarmee is 
voor die heren de kous dan af... 

Gelukkig zijn de volgelingen 
niet zo stekeblind als de lei
ders. De C.V.P.-afdeling Buizin
gen heeft een gepeperde brief 
gestuurd aan minister De Sae
ger, waarin het tracé Snyers 
een urbanistische nonsens 
wordt genoemd. In de brief 
staat verder nog te lezen : 
«Bovendien staan wij huiver
achtig bij de gedachte dat 
onze gemeente met haar uitge
sproken Vlaamse geaardheid. 

GEEN GRENDELS 
Juist vier jaar geleden, einde maart 1965, zegde Van 

den Boeynants op een perskonferentie : 
« Het is duidelijk dat de grote kracht van de C.V.P. 

zich in Vlaanderen bevindt. Meer dan 70 t.h. van haar 
kiezers zijn Vlamingen. Maar in de schoot van de 
bestuursorganen van de partij is er volledige pariteit 
tussen Vlamingen en Walen : elk 50 t.h. De Vlamingen 
aanvaarden dat. Denk in dat verband aan het recente 
akkoord over de grondswetsherziening. Het is vooral 
van Vlaamse zijde dat offers moesten gebracht worden. 
Indien de grondwetsherziening morgen mogelijk is, is 
het dank zij het feit dat de C.V.P. een unitaire partij 
is waarin de Vlamingen aanvaard hebben, offers te 
brengen om de nationale eendracht te handhaven ». 

Wie kan het beter weten dan Van den Boeynants, 
jarenlange C.V.P.-voorzitter, nadien eerste-minister van 
een C.V.P.-P.V.V. -regering en uiteindelijk opsteller van 
de huidige grendelteksten? 

door het bedoelde tracé met
tertijd in de agglomeratie 
Brussel zou worden geïnte
greerd ». 

Met een hautaine verachting 
heeft De Saeger de belangen 
en de eisen van de vlaamse 
C.V.P.-kiezers binnen het tracé 
aan zijn laarzen gelapt; hij 
geeft de voorkeur aan de belan
gen en de eisen van de brussel
se imperialisten. 

Voor de zoveelste maal : de 
C.V.P. « doet» het! 

tiek autonoom kultureel beleid 
zou voeren. Onze aanpak zal 
fundamenteel wellicht niet an
ders zijn dan elders in Europa, 
maar intensiever. De belgische 
achterstand in wetenschappe
lijk opzicht, statistisch gekal-
kuleerd een vlaamse achter
stand zijnde, is ons ongeduld 
een vlaamse, een belgische en 
een europese plicht». 

OPEN BRIEF 

In een open brief aan de re
gering is senator Van Haegen-
doren teruggekomen op de 
zaak van de vlaamse achter
stand in het wetenschappelijk 
onderzoek. Na zijn «Zwart
boek» en zijn interpellatie 
blijft onze senator zeer terecht 
op dezelfde nagel kloppen : de 
publieke opinie moet worden 
wakker geschud. 

Uit deze open brief citeren 
we : « Een nieuwe aanpak eist 
veel durf en idealisme en 
maakt het noodzakelijk, dat 
Vlaanderen een volstrekt poli-

PLUIM VOOR SEGERS 
Op een bijeenkomst van de 

Waalse vereniging « De Luxem
burgers van Brussel» werd het 
woord gevoerd door enkele 
franssprekende militairen, on
der meer door generaal Mom-
mart. 

Mommart beantwoordde on
der meer de vraag van een 
aanwezige, die er zijn ongenoe
gen had over uitgedrukt dat bij 
de Transmissietroepen drie 
Vlamingen en slechts één Waal 
waren bevorderd tot kolonel, 
alhoewel er negen franstalige 
en slechts drie vlaamse kandi
daten waren. 

Generaal Mommart troostte 
de interpellant : «Er zijn veel 
meer franstalige dan neder-
landstalige kolonels en de mi
nister kan de gelijkheid die hij 
wenst nog altijd niet invoeren. 
Ik moet er overigens op wijzen 
dat de minister zich schikt 
naar de adviezen die hem door 
de wapenkomitees worden ver
strekt. Er is in dit alles méér 
wijsheid dan de kranten zeg
gen ». 

Wanneer een vlaamse mini
ster van de Walen een brevet 
van «wijsheid» krijgt, dan is 
dat meteen een brevet van 
Vlaamse onbetrouwbaarheid. 

Nietwaar, Segers de Vivario ? 

Vele maanden geleden verscheen ïn deze reeks kra. 
niekjes een stukje met de titel « Schoothondjes » Dit 
naar aanleiding van een toestand die toen, heel kortston
dig, m onze dagbladpers enige aandacht kreeg : de rol 
namelijk van de « plaatsbezorgers », die zo sterk bijdra
gen tot de korruptie, tot het verderf van de gemeenschap 
waarin wij leven. Ook « Schoothondjes » kon gelezen 
worden, en werd ook wel gelezen, als een louter politiek 
stukje. En toch was het dit allerminst : alles wat hier 
verschijnt wordt, zoals dat vooral van een echte en grote 
pseudonieme schrijver als Kierkegaard mag gezegd wor
den, met de linker hand geschreven. Duidelijker : deze 
woorden zijn slechts onrechtstreekse mededeling. En als 
het niet zo verwaand was zou Nemrod. net als Kierke
gaard, zijn enige, of zijn zeldzame lezers willen smeken 
om een aandacht die inderdaad niet meer van deze tijd 
IS. Het marktgeschreeuw is te luid en te leeg geworden. 
Daarom was het wel niet overbodig deze inleiding te 
fluisteren voor wie nog oren heeft voor het onderscheid 
tussen geschreeuw en spreken, voor wie nog in waarheid 
een zoekende is. 

Omdat het zo mooi, fijn, schelms en menselijk is 
wordt hier een eigentijds russisch sprookje vertaald dat 
in 1947 in Berlijn verscheen. Dat sprookje vertelt over 
« de tsarengeneraal en de slimme boer » : « Ik vertel u 
een spro9kie uit de oude, voorbije tsarentijd. Wie er mee 
lacht, kn^gt honderd stokslagen, wie er om weent — het 
dubbele. Mijn verhaal gaat niet over u en niet over mij-
zelt maar over een tsarengeneraal en een slimme boer. 
De boer maakte een gracht en vond daarbij een dik stuk 
goud. En dan denkt hij : « Waar moet ik daarmee naar-

1^ L--9^ "^* ~ ^^" neemt mijn heer het mij af, en 
als hij het niet afneemt, dan doet het de rentmeester, 
en doet het de rentmeester niet, dan neemt het de dorps
oudste. Dan breng ik nog liever het goud naar de tsaar, 
Ue tsaar zal mij zeker belonen, en het loon van de tsaar 

"JIJ toch niemand durven afnemen ». 
.« De boer trok zijn schoenen van boomschors aan en 

ging naar de tsaar. Als hij voor het kasteel van de tsaar 
komt staat daar voor de poort een generaal die zegt : 
« Boerenlummel, wat zoekt gij hier ? » — « Ik heb een 

TSARENGUNST 
dik stuk goud gevonden, en dat wilde ik aan de tsaar ten 
geschenke geven ». De ogen van de generaal begonnen 
te schitteren. « Wel », sprak hij, « geef mij de helft van 
wat de tsaar u geeft, en dan laat ik u door. Wilt gij dat 
met doen, pak u dan weg ». — « Het is goed, heer, ik 
geef u de helft ». De generaal kondigde de boer aan en 
de tsaar kwam buiten. — « Wel. manneke, wat verlangt 
gij ? » — « Helemaal niets, vadertje tsaar, ik heb U al
leen maar een geschenk gebracht ». En hij overhandigde 
hem het goud. « Wat moet ik u daarvoor geven, manne-
^ ? i n " Vadertje tsaar, geef mij honderd stokslagen ». 
— «Wat nu ? Honderd stokslagen ? Gij hebt mij toch 
goud gebracht ! » — « Ik wil geen ander loon, geef mij 
honderd stokslagen ». Daarop werden de stokken ge
bracht en men maakte zich gereed om de boer te tuchti
gen Toen nep hij : « Wacht, vadertje tsaar, ik heb een 
partner ! » — « Wat voor een partner ? » — « Toen ik 
naar u kwam, heeft de generaal aan de poort mij niet 
willen doorlaten : 'Geef mij de helft van wat de tsaar u 
geett, en dan laat ik u door'. Geef hem dan eerst vijftig 
stokslagen en dan mij ». Men haalde de generaal erbij. 
Hii sidderde over gans z'n lichaam. « Oh, Majesteit.. » — 
« Heb geen schrik », zei de boer. « Ik zal u niet bedrie
gen, heer, gij krijgt uw deel helemaal ». Toen lei men de 
generaal neer en tuchtigde hem — maar hoe ! De boer 
zei echter : « Vadertje tsaar, hij dient u goed en trouw, 
men zou hem moeten belonen. Geef hem ook mijn 
helft ! ». 

« En zo kreeg de generaal nog eens vijftig stokslagen, 
samen dus honderd. De boer pakte echter zijn muts en 
liep weg. Het is toch beter, ver weg te zijn van de gunst 
van de tsaar en van de vriendelijkheid van de heren ! 
Van geen van beiden heeft de boer iets goeds te ver
wachten ». 

, Wie meent dat er geen tsaren en geen generaals meer 
zijn, IS hopeloos naïef ! Is er wel een gemeenschap waar 
21] ontbreken ? Slimme boeren zijn inderdaad wel zeld
zaam ten minste in vergelijking met de boer uit het 
sprookje. Maar gelukkig is er naast de generaal altijd 
wel een tsaar die voor de stokslagen zorgt, en bij 
« schoothondjes » komen die hard aan. En de tsaar ? Wat 
heett hi.i aan een stuk goud als hij zijn generaal 
stokslagen moet geven ? 

NEMROD. 

CONGRES DE IA FRANCOPHONIE 
KLUCHT VAN ZWARTE EN WITTE BEULEMANS 

maar "^^' ' ' "" ^^ ^°^^^ bedoelingen van de inrichters. 
over^nTi^ '^ "'^^'' '^ ^^ AA-marsj verleden zondag te Brussel 
De betn ^^'^'"'^^" ^oor eenzijdig uiterst-linkse propaganda, 
vroeee -^ ^^°^P'^^^^^ overigens veel minder mensen dan in 

ë re jaren : de noyautering uiterst-links is daaraan stellig 
niet vreemd.^ 

Te Niamey in Afrika werd onlangs het « kongres 
van de franssprekende wereld» gehouden. De 
franse belastingbetaler heeft voor deze grap diep 
in zijn geldbeugel mogen tasten : alleen al voor 
de plaatselijke organizatie te Niamey kwamen er 
veertien miljoen fr. uit Frankrijk. Het kongres 
werd voorgezeten door een man, die beruchtheid 
verwierf toen hij enkele maanden geleden als 
frans agent uit Kanada werd gewezen : Philip
pe Rossillon. Deze barbouze is — zoals we reeds 
vroeger hebben geschreven — ook in ons land 
geen onbekende : hij verrichtte anti-vlaams mol-
lenwerk in de Voerstreek en de brusselse rand
gemeenten; zijn naam moet terug te vinden zijn 
op de aanwezigheidslijst van heel wat vergade
ringen van brusselse imperialisten genre F.D.F 
Het kongres was een tipische uiting van franse 

bluf : het beweert te spreken in naam van 140 
miljoen frankofonen. Daar worden voor het ge
mak dan maar alle inwoners van officieel-
franstalige afrikaanse landen bijgerekend. Daar 
worden onder meer bijgerekend de 75 duizend 
inwoners van de gaststad Niamey; slechts vijf
duizend daarvan echter spreken Frans. En waar
schijnlijk zitten in die 140 miljoen gemakshalve 
ook 5 miljoen Vlamingen. Ons land was verte
genwoordigd door de onvermijdelijke senator 
Thiry. Een der hoogtepunten van het kongres 
was de redevoering van de vertegenwoordiger 
van Haïti : zijn Frans was van dergelijk kaliber, 
dat hij de enige was om het te begrijpen. Dat 
hoeft ons niet te verbazen : ontelbare brusselse 
Beulemansen zouden het op ongeveer dezelfde 
wijze doen... 
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IN DE 

KAMER 

Verleden dinsdag is het haast tot een 
lawientje van interpellaties gekomen. 
Haast, want één interpellatie van de 4, 
werd verschoven. Bertrand een nieuw-
gekozene van het Rassemblement Wal-
lon, schilderde in donkere kleuren het 
beklagenswaardig lot, van de luttele, in 
de Voer ingeweken Walen, en van een 
stelletje Voerenaars, die in strijd met 
de wet, verstoken blijven van de zege
ningen van de franse kuituur. In een 
krampachtige poging tot bovenaardse 
humor, zei hij dat de mens reeds lang 
op de maan zal zijn geland, vóór de 
Voerkwestie zal zijn opgelost. Evrard 
Raskin haakte gevat in en zei in te 
stemmen met de interpellant, waar hij 
sprak over de wetsovertredingen. Ech
ter aan de andere kant... en het is aan 
de interpellant te bewijzen dat het de 
Vlamingen zijn die zich te beklagen 
hebben. Minister Terwagne antwoordde 
met vage beloften en mistige algemeen
heden, die het aan beide kanten zouden 
moeten doen. 

Maurits Coppieters nam minister Ver-
meylen op de korrel. De excellentie van 
nationale opvoeding had zich, wat te 
ongeneerd. ruime vrijheden veroorloofd 
omtrent de regeringsverklaring inzake 
onderwijspolitiek. Hij had zich onder 
allerlei smoesjes verzet tegen de volle
dige splitsing van zijn departement. De 
interpellant stelde stekelige, preciese 
vragen en besloot dat belangrijke on-
derwijscikli buiten het terrein van de 
kultuurautonomie vallen. 

De interpellatie van de P.V.V.-er 
Mundeleer had in de pers belangstelling 
gewekt doordat hij de eerste-minister 
zou ondervragen, over het statuut van 
de randgemeenten. De waalse P.S.C, had 
op een onbeschaamde manier ook nog 
kulturele faciliteiten geëist voor de 
randgemeenten. Dat was zelfs de volg
zame jongens van de vlaamse C.V.P. te 
gortig geworden. « Dat n ie t» hadden de 
Vlaamse C V P.-senatoren fors gezegd 
en de vlaamse C.V.P.-kamerleden had
den als één echo de stoere uitspraak ge
reproduceerd. Het algemeen vlaams 

standpunt luidt : de randgemeenten zijn 
Vlaams gebied, bijgevolg vallen zij on
der de uitsluitende bevoegdheid van de 
nederlandstalige raad van senatoren. 
Een ander standpunt is in strijd met de 
essentie zelf van de kulturele autono
mie. Hierdoor kwam de vraag naar de 
horigheid van de randgemeenten cen
traal te liggen. 

Mundeleer die uit het beruchte Eise
ne, de «oasis francophone» stamt, is 
een lastige vrijbuiter, die zijn partij al 
heel wat kopzorgen heeft bezorgd. Hij 
voelt zich echter gesteund, samen met 
d- F.D.F.-heethoofden, door een kudde 
kiezers, die door Marnix Gijsen, zelf 
inwoner van de Oasis, «wa t stompzin
nige frankofonen» worden genoemd, 
die Brussel «bezetten». Mundeleer heeft 
het destijds bestaan, de regering waar
van zijn partij deel uitmaakte, zijn ver
trouwen te weigeren. En het vertrou
wen van de brusselse kiezer in Munde
leer is gestegen... Hij is een onver
schrokken demagoog, die het met het 
reglement en de sportiviteit niet te 
nauw neemt. Hij heeft eens, jaren ge
leden, een minister geïnterpelleerd over 
een onderwerp dat volledig buiten de 

IN DE 

SENAAT 

reglementair vooraf ingediende nota 
viel. De minister in kwestie dweilde 
met hem de vloer, onder het spottend 
gelach van de vergadering. De voorzit
ter waste hem publiek de bol, nadat de 
eigen P.V.V.-partijgenoten, uit afkeu
ring voor de gehaaide vri jschutter de 
zaal hadden verlaten. Maar Mundeleer, 
die niet onaardig is in de omgang en 
zelfs herhaaldelijk (mislukte) pogingen 
ondernam, om een gesprek in het Ne
derlands te voeren, heeft een gelooide 
opperhuid. Ditmaal sprak hij ook weer 
in persoonlijke naam, de fraktie, huive
rig als zij is voor de onberekenbare slip
pers van de elsener doordraver, had het 
niet aangedurfd vooraf haar zegen te 
geven. Mundeleer had het nog maar 
eens over het middeleeuws «jus soli» 
(het recht van de grond) daarbij zedig 
verzwijgend dat het hof van Straats
burg, tot wie zich een kliekje opgewon
den franstaligen had gewend, zich met 
dit beginsel in feite akkoord had ver
klaard. Tot besluit betokkelde hij 
zwaar de vaderlandse snaar, nadat hij 
er Van den Boeynants, de demokratie, 
de peerdefamilie had aan te pas ge
bracht. Saint Remy, een Brusseleer stel-

Ook in de senaatskringen lopen de 
gesprekken over de plannen die de ban
kiers, de brusselse konservatieven en 
reaklionairen hebben met Van den 
Boeynants ; plannen waartoe deze zege-
dronken oud-eerste-minister, die het 
voorbeeld van De Gaulle graag zou vol
gen, zich gewillig schijnt toe te lenen. 

De koalitie waarover men reeds lang 
fluisterde : Van den Boeynants-Van Of-
felen-Simonet schijnt op te schieten. 
Ook Spaak en zelfs de « demokraat » 
Theo Lefèvre schijnen er niet ongevoe
lig voor. 

De trap die V.D.B, aan Eyskens gaf 
te Leuven door de studenten tegen hem 
op te hitsen heeft minder verbazing 
verwekt. Eyskens, die reeds iets soort-

de namens de 19 P.S.C.-ers de regering 
voor een brutaal u l t imatum : komen de 
zes vlaamse randgemeenten (voor d© 
schijn is er ook nog sprake van de taa l 
grensgemeenten) niet mede onder kor»» 
trole van de raad der franstalige sena
toren, dan zullen deze dames en heren 
de regering kelderen. 

Eerste-minister Eyskens voelde blijk
baar de behoefte, duidelijk te demon
streren dat de bedreigingen hem olim-
pisch onverschillig waren. Met zijn hand 
in zijn zak, zijn hoofd laatdunkend ach
terover, zijn rug achteloos tegen he t 
prezidentiële gestoelte, gaf hij een ver
zameling gemeenplaatsen en vaagheden 
ten beste. Op een onderbreking, waarbi j 
werd opgemerkt dat de vleugels van 
zijn part i j , aardig tegen mekaar opvlie
gen zei hij , niet zonder wat gering
schatting, dat het allemaal maar schijn 
was . 

Hektor Goemans hekelde hot kronisch 
deficit van de spoorwegen. Hij wees er 
op, dat nu cyok de buurtspoorwegen en 
het in terkommunaal verkeer deficitair 
worden. Hij bracht de krizis en de ma
laise van de scheepvaart ter sprake en 
oefende krit iek uit op de bevoordeling 
van Brussel inzake met ro en subsidië
r ing van het in terkommunaal vervoer. 
Tot slot kwam hij op voor een volwaar
dige luchthaven te Deurne. 

Waalse studentenbetoging te Leuven, vo 

premier letterlijk 

or het huis van Eyskens. Er wordt de 

niets bespaard.^ 

gelijks van Lefèvre mocht in ontvangst 
nemen, is natuurl i jk minder geestdrif
tig. 

De steeds agressievere P.S.C, schijnt 
met V.D.B, helemaal onder één hoedje 
te spelen. Zij moet de C.V.P. zodanig 
afdreigen tot de regering moet vallen. 
Dan kan de grote patriottische koalitie 
V.D.B.-P.V.V., gebeurlijk gesteund door 
Spaak, weer optreden, het land in nood 
verklaren en met volmachten beginnen 
om het demokratisch weerstandsvermo
gen van B.S.P. en V.U. te testen. 

Het F.D.F, zou de wind uit de zeilen 
genomen worden door de tweetaligheid 
van de randgemeenten door te zetten en 
door de sabotage van de taalwetten te 
Brussel openlijk toe te laten, onder het 
klassieke voorwendsel dat ze onuitvoer
baar zijn. 

Van de brusselse C.V.P.-ers Van Els-
lande, Lindemans. Van Acker en Cha-
bert, die aan de verkiezingszegewagen 
van V.D.B, gekluisterd werden, ver
wacht men geen verzet. Eerder zullen 
zij dienen om een wig in de vlaamse 
C.V.P. te drijven. Hun zetel die zij aan 
V.D.B, danken zou wel waard zijn, re
deneert V.D.B, en mogelijk niet ten 
onrechte. Ook de vlaamse P.V.V. zou 
Van Offelen willoos moeten volgen. Of 
de Rode Leeuwen opnieuw zullen opge
slorpt worden staat nog niet vast. Het 
verzet zal alleszins niet van Piet Ver-
meylen komen en Fayat is wel een gen
t leman maar geen karakter . 

De pogingen van de bankiers — gere
geld vullen zij de bankrekening van de 
V.D.B.-partij aan — om tans de kaar t 
V.D.B, te spelen gaan uit van de stel
ling dat de beloftevolle sprong van de 
P.V.V. in '65 zich niet herhaalde en zich 
ook niet meer zal herhalen. Het samen
gaan van P.V.V. met V.D B. onder diens 
leiderschap zou een nieuwe stap zijn. 
Indien de grondwetsgrendel mislukt 
zou zo de vlaamse demokratische ont
voogding toch nog kunnen afgegrendeld 
worden meent het brussels establish
ment en de voorrechten van Brussel en 
de leidende belgische kringen zouden 
door VD.B. veilig gesteld worden. 

De medewerking van Wallonië zou 
gekocht worden door vele miljarden 
voor hun industrie, door de randge
meenten en de Voer en door de ma
gische kracht van ^e frankofonie. De op
rukkende Vlamingen zouden zo schaak
mat gezet worden. 

De vlaamse C.V.P. zit dan ook in nau
we schoentjes op het ogenblik en de 
naam V.D.B., die wel taboe schijnt, be
zorgt ze Irwade rillingen. 

De vlaamse refleksen van de C.V.P 
schijnen trouwens helemaal afgestompt 
Buiten een Van den Daele en een De 
Bondt wil geen van hen ook maar van 
een gelegenheidssamengaan met de 
V.U. horen. Vtwige week durfde De 
Bondt Van de Weghe toejuichen en met 

de V.U. meestemmen voor de beur te-
lingse voorrang van officiële neder-
landse en franse teksten. De Bondt 
durft zijn geestelijke vrijheid behou
den. 

Zo ook Van den Daele, die tijdens h e t 
debat Openbare Werken weer indruk 
maakte door zijn bonkige houding en 
zijn bonkige woorden. Hij laat zich door 
De Saeger niet uit het veld slaan. Door 
niemand trouwens. Hij zegt zijn me
ning en blijft dan ook zo wat de me
laatse in de C.V.P.-gelederen. 

Senator Blancquaert, die zijn draai 
gevonden heeft, kwam eveneens oi>-
nieuw 'tussenbeide. 

Minister De Saeger blijkt echter zijn 
anti-Zeebrugse kompleks en zelfs zijn 
anti-diepzeekanaal-kompleks onder de 
domper te hebben gezet. Dat is hem 
klaarblijkelijk niet gemakkelijk geval
len, want hij is een aartskoppigaard. 
Zijn minis terkarr ière zou echter gevaar 
gelopen hebben en daarvoor wijkt zelfs 
zijn aangeboren koppigheid. Nu hij ech
ter de ti tel van wegenbouwer voor Wal
lonië en van de brusselse r ing voor de 
Frankofonen heeft, kan hij ook aan 
Vlaanderen denken. 

In het debat over de havens probeer
de hij zich te redden door de vooruit
gang in '68 van Antwerpen en van Zee-
brugge (!) naar voor te schuiven maar 
het antwoord op de diepzeehavens voor 
mastodonten Rotterdam. Helgoland en 
Duinkerken gaf hij nog niet, al sloot hij 
de mogelijkheden ter zake voor Zee-
brugge niet meer uit. Uit zijn antwoord 
op de rede van senator Jorissen blijkt 
duidelijk zijn gewijzigde houding. Vo
rig jaar nog sprak hij gans anders. Een 
diepzeehaven te Zeebrugge was toen t e 
duur en overigens overbodig en he t 
diepzeekanaal was iets krankzinnigs. ^ 

In het debat over de Volksgezondheid 
oogstte senator Elaut, die een geboren 
causeur is, weer heel wat sukses met 
zijn geestige zetten. Hij imponeert ech
ter ook altijd door zijn originaliteit en 
zijn gedurfd en juist denken en zijn 
even gedurfd verwoorden. 

De jonge redakteur van «De Gazet van 
Antwerpen ». even knappe pen als anti-
V.U. ingesteld, deelde voorbarig mee 
dat Elaut de enige V.U.-spreker was in 
het debat. De tweede dag echter kwa
men er nog vier op het podium : Roo-
sens. Jorissen. Ballet en Diependaele en 
de derde dag verdedigden Elaut en Jo
rissen elk hun amendement, de twee 
enige die voor deze begroting werden 
ingediend. 

Woensdag s tar t te dan de bespreking 
van Sociale Voorzorg, de begroting van 
de welbespraakte Placied De Paepe. In 
de late namiddag werd de bespreking 
onderbroken door de interpellatie van 
Bouwens over de vlaamse achterstelling 
inzake ekonomische ekspansie. Daarover 
volgende week. 
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OPINIEPEILING 

BEVESTIGT HET 

Opiniepeüing in januari 1969 beves
tigde Volksunie-vooruitgang. 
Een V,U.-winst van minstens 50M00 
stemmen sinds de verkiezingen. 
Meer dan de helft van ons kiezerspu
bliek jonger dan 35 jaar. 
V.U. geen a mannenpartij )y meer : de 
vrouwen treden mee aan. 
C.V.P. en B.S.P. stagneerden; P.V.V. 
ging nog verder achteruit. 
Onze veronderstelling : sinds januari 
V,U.-vooruitgang nog groter door ge-
harrewar rond grondwetsherzienmg 
en aftakeling der regeringspartijen. 

V.Ü.-VOORUITGANG 
Tijdens de maand januari 1969 ver

richtte International Research Associa
tes — Europe een politieke opiniepei
ling, waarvan de rezultaten verschenen 
in « Het Laatste Nieuws » van vrijdag 
7 maart. Uit deze peiling blijkt dat de 
politieke verhoudingen sinds de verkie
zingen van 31 maart als volgt gewijzigd 
waren : de Volksunie haalde tans 10 t.h. 
van de stemmen tegen 9,1 t.h. bij de 
verkiezingen. De B.S.P. stagneerde op 
26,2. De C.V.P.-P.S.C. zakte van 29,6 
^B^' . ? ¥ ^ " ^« P V V . van 19,4 naar 
18,9. Het F.D.F.-R.W. steeg lichtjes van 
s,5 naar 6, terwijl de kommunistische 
Parti] omlaag ging van 3,2 naar 2,7 t.h. 

Ue verschuivingen zijn niet groot ; de 
Deiangrijkste verschuiving is echter ten 
voordele van de Volksunie. De percen-
luele vooruitgang van de Volksunie 
Komt er pp neer dat wij, bij verkiezin-
fn KAA"? • ̂ ^""^'•' jongstleden, ongeveer 
W-3ÜÜ kiezers zouden gewonnen hebben 
^^jj*»"s:eveer 557 duizend stemmen haal-

ho^fj***^* tijdperk van de opiniepeiling 
rfril ^ ^'P^^ opgemerkt dat de rege-
vniil*** ••5" . ' " januari nog van het 
X l f „ ^o<""<ïeel van hun hervormings
plannen genoten omdat de anti-grendel-

« - ^ * 

kampan.ie van de Volksunie nog niet 
was begonnen, omdat de C.V.P.-B.S.P.-
propaganda over het «monsterakkoord» 
P.V.V.-V.U. toen nog enig effekt kon 
sorteren en omdat de aftakeling van de 
meerderheid en de ruzie tussen Vlaam
se en waalse C.V.P.-ers nog in een be
ginstadium verkeerden. De oolitieke 
evolutie van de Jongste weken heeft — 
zo vermoeden we sterk — de Volksunie-
vooruitgang zeker nog aanzienlijk ver
groot. 

V . U . : JONGE PARTIJ 
Duidelijker nog dan bij vorige opinie 

peilingen en uit de verkiezingsuitslagen 
is opnieuw gebleken dat de Volksunie 
een part i j van jonge mensen is. Meer 
dan de helft van onze kiezers blijken 
minder dan 35 jaar te zijn ; drievierden 
ervan zijn jonger dan 45 jaar De C.V.P 
heeft slechts één-derde kiezers beneden 
de 35 en de P.V.V. 41 t.h : het F.D.F.-
R.W. komt tot 41 t.h. De « oudste » par
tijen zijn B.S.P. (de helft ouder dan 45 
en één-derde zelfs ouder dan 55 jaar) en 
P.S.C. (55 t.h. ouder dan 45 en 41 t.h 
zelfs ouder dan 55 jaar ) . 

Dit is dan ook wellicht de meest ver
heugende vaststelling die uit de rezul

ta ten van de opiniepeiling af te lezen 
valt : de Volksunie heeft, méér dan eni
ge andere parti j , de toekomst voor zich. 
De P.S.C, en haar eisenprogramma — 
grendels en « waarborgen » — vertegen
woordigt het België van gisteren ; de 
B.S.P. staat er nauwelijks beter voor. 

VROUWEN TREDEN AAN 

Een verontrustend verschijnsel bij vo
rige opiniepeilingen was de geringe be
langstelling van de vrouwen voor de 
Volksunie. Aan onze part i j scheen nog 
het imago van geweld en avontuur te 
kleven, dat het vrouwelijk kiezerskorps 
afschrikte. Bij een opiniepeiling twee 
,iaar geleden bleek het V.U.-kiezers-
korps te bestaan uit 70 t.h. mannen en 
30 t.h. vrouwen ; tans is de verhouding 
55 en 45 t.h. De vooruitgang bij de vo
rige verkiezingen is dan ook waar
schijnlijk mede bepaald geworden door 
deze verschuiving naar normaler ver
houdingen. De C.V.P. blijft nog altijd 
meer vrouwen (53 t.h.) dan mannen 
t rekken : in de P.S.C loopt het t.h. 
vrouwen zelfs on tot 59 In de B.S.P. en 
het F.D.F.-R.W liggen de verhoudingen 
ongeveer zoals bii de Volksunie De 
kowmunJsten moeten het stellen met 
33 t.h. vrouwen. De P.V.V. vertoont een
zelfde beeld als de C.V.P. 

PER PROVINCIE 
Wat V.U., C.V.P., P.S.C. en F.D.F, be

treft is het duidelijk dat ze ongeveer 
« eentalig » zijn ; het opinieonderzoek 
heeft zich dan ook niet beziggehouden 
met een ontleding volgens de taalgroep 
binnen deze partijen. De B.S.P. b ' i jk t 
51 t.h. vlaamssprekende kiezers te héb
ben, de P.V.V. slechts 45 en de K.P. 37. 

Even een enkel woord over de V.U.-
stand per provincie. De grootste voor
uitgang tegenover de verkiezingsuitsla
gen van 1968 ligt in Limburg (peiling 
tans 12 t.h. tegenover 9 t.h bij de ver
kiezingen) en in Antwerpen (35 tegen
over 31 t.h.). In Brabant is de vooruit
gang lichter ; voor deze provincie geldt 
echter het korrektief dat zij ook bij vo
rige opiniepeilingen ondergewaardeerd 
werd wat betreft de Volksunie. Oost-
Vlaanderen maakt, wat de Volksunie 
betreft, de minst goede beurt . West-
Vlaanderen doet het beter. 

Grosso modo, en na het aanbrengen 
van enkele korrekties op de opiniepei
ling (korrekties die voortvloeien uit de 
verkiezingsuitslagen van 1968) kan de 
stemmenwinst voor de Volksunie als 
volgt geschat worden : Antwerpen plus 
17 duizend, Oost-Vlaanderen plus 5 dui 
zend. West-Vlaanderen plus 12 duizend, 
Brabant plus 6 duizend, Limburg plus 
11 duizend 

SOCIALE GROEPEN 
De ontleding van de rezultaten der 

oniniepeiling volgens sociale groepen le
vert voor de Volksunie enerzijds een 

bedenkelijk en anderzijds een zeer ver-
heugend aspekt op. 

In wat de opiniepeiling de « lagere 
klasse » noemt, haalt de V.U. 2 t.h van 
haar stemmen. Voor de C.V.P. is dat 9 
voor de P.S.C. 7, voor de B.S.P. 9, voor 
de P.V.V. 6, voor het F.D.F.-R.W. 3 en 
voor de K.P. 21 t.h. Alhoewel het in de 
opiniepeiling gehanteerde begrip « la-
gere klasse » zich blijkbaar slechts uit
s trekt over een kleine groep van de 
maatschappij , is het duidelijk dat voor 
de V.U. nog altijd een probleem gesteld 
wordt. In de lagere middenklasse is de 
toestand voor de Volksunie vrij nor
maal : 46 t.h. Enkele partijen 'halen 

« 1 ^ ^ ' ? , ^^I^ ^"""^P = ^e C.V.P. 54, de 
P.S.C. 51, de B.S.P. 63 t.h. De andere 
parti jen halen minder : P.V.V. 36. 
F.D.F.-R.W. 34 en K.P. 42 t.h. 

In de hogere middenklasse slaat 
F.D.F.-R.W. alle rekords met 57 t.h. 
Voor de P.V.V. wordt dat 52, voor de 
Volksunie 45, voor de P.S.C. 39, voor de 
C.V.P. en de K.P. 33 t.h. 

Voor wie deze bejaarde dame stemde, 
weten we niet. Statistisch bekeken 
kwamen P.S.C, en B.S.P. — tipische 
onderen-partijen — het meest in aan

merking. 

e Volksunie blijft, meer nog dan vroeger, de partij van de jong^ kiezers. Meer dan de helft van onze kiezers zijn minder 
dan 35 jaar. 

In de hogere klasse tenslotte haalt de 
V.U. het hoogste cijfer met 7 t.h De 
C.V.P krijgt in deze groep 4 de P.S C. 
3, de B.S.P. 1, de P.V.V. 6, het F.D.F.-
R.W. eveneens 6 en de K.P 4 t.h. Daar
bij valt op te merken dat, wat betreft 
de Volksunie, deze toestand nieuw is : 
bij vorige opiniepeilingen haalden 
C.V.P. en P.V V een hoger neroentage 
dan de V U. 

Het is niet al te gewaagd uit dp^e cij
fers het besluit te trekken dat de ver-
tegenwoordiarmg van de zgn intc'li-
gentsia het sterkst is m de Volksune 

In haar geheel zelfs rekening gehou
den met het laag percentage voor de 
lagere klasse, is de sociale s t ruktum van 
de Volksunie gezond-demokratisrh 

Er weze hier nogmaals nadrukkelijk 
herhaald dat de opiniepeiling in januari 
plaatgevonden heeft en dat er — door 
de snelle en grondige evolutie van de 
politieke toestand — vandaag naar wij 
menen reeds een ander en voor de 
Vo!k«unle nog gunstiger beeld is ont
staan. 

Hoe dan ook, het algemeen besluit is 
dat bij verkiezingen in januari de 
Volksunie de grote overwinnaar zou ge
weest zijn. En dat de bewering « de 
Volksunie heeft in 1968 uit de Leuven-
krizis het maximum gehaald van wat 
ooit binnen haar bereik kan liggen » 
door de cijfers wordt weerlegd : de op
waartse tendenz b'ijft bestaan, de jonge 
Volksunie is in volle ekspansie. 



deworeld 

STEEDS INGEWIKKELDER 
Er stijgen opnieuw dikke rookwolken op en er weerklinkt opnieuw wapenge

kletter boven het Midden-Oosten en Zuid-Vietnam, twee gebieden die later in de 
geschiedenisboeken hun twintig- of dertigjarige oorlog zullen vermeld krijgen 
zoals wij in Europa over de Honderdjarige of Dertigjarige Oorlog spreken. 

Ook de breuk tussen Moskou en Peking vertoont na de zware en bloedige 
incidenten aan de noordoostelijke chinese grens een nieuwe verwijding, wat 
gepaard gaat met massademonstraties en verbale krachtpatserij over en weer. 

Op het ogenblik dat mevrouw Golda Meir in Israël zich opmaakte om de 
regeringsleiding op zich te nemen, bulderden de kanonnen aan het Suezkanaal 
en is de inwendige machtstrijd in Isaël zelf voor slechts enkele maanden 
opgeschort. De parlementsverkiezingen hebben nl. in oktober 1969 plaats. 

N het topgesprek Washington-Mos-
kou in het stadium van de aktieve voor
bereiding is gekomen — na het «luiste
ren » van Nixon m West-Europa — 
neemt men aan dat beide partijen m 
het Midden-Oosten de Grote Twee wil
len bemvloeden door onder andere het 
opdrijven van het geweld in een reeds 
zeer lange reeks van oorlogsdaden waar
bij niemand zich stoort aan de UNO-
rezoluties ter zake. 

Golda Meir heeft een lange staat van 
dienst. Ze wordt algemeen beschouwd 
als een overgangsfiguur. Ze zal opnieuw 
een regering van nationale unie vor
men. Het is merkwaardig dat de gene
ratie der vijftigers, die de macht van 
de vorige generatie in Israël wenst over 
te nemen, precies een beroep heeft ge
daan op mevrouw Meir of zich bij deze 
keuze neerlegt. De dood van Esjkol 
heeft echter een domper gezet op het 
generatiekonflikt in Israël en heeft 
meteen ook de rivalen onder de « jonge 
Turken» voorlopig het zwijgen opge
legd. De toestand aan de grenzen is er 
met naar om het anders te doen. 

De voornaamste rivalen zijn Mosje 
Dajan (52), Igal Alon (50) en Pinchas 
Sapir (62). Algemeen noemt men de 
twee eerstgenoemden als de grootste 
kanshebbers, hoewel het niet de eerste 

keer zou zijn dat twee honden om een 
been vechten en de derde er mee heen 
loopt. Er is tussen de twee jongste en 
de oudste rivaal ook een grondig ver
schil van opvatting wat de toekomst 
van Israël betreft : zowel Alon — naar 
wie het bekende plan van de versterkte 
nederzettingen genoemd is — als Dajan 
zijn voorstanders van een anneksatiepo-
litiek, terwijl Pinas Sapir weliswaar 
Israël als voornaamste staat van het 
Midden-Oosten ziet doch deze pozitie 
door morele en kulturele uitstraling 
wil bewerken, veeleer dan door louter 
militaire kracht. Als voornaamste argu
ment voor zijn opvattingen legt Sapir 
grote nadruk op de mogelijkheid, zoniet 
de waarschijnlijkheid, dat bij verdere 
en snelle expansie van het grondgebied 
het joodse element in de staat «in de 
arabische zee zal verdrinken ». 

Uit recente opiniepeilingen blijkt dat 
indien de aanduiding van een rege
ringsleider of van een leider zonder 
meer direkt zou gebeuren, Dajan het 
pleit zou winnen. Deze «public rela-
tions-generaal» zoals sommigen zijner 
tegenstanders hem niet helemaal zon
der reden noemen, zou 45 "/< der stem
men behalen tegen Alon slechts 32 % 
(altans volgens een opiniepeiling on
middellijk na Esjkols dood). Sapir ben

gelde in deze peiling helemaal achter
aan De premier wordt echter geleverd 
door de sterkste fraktie in het parle
ment en daar liggen de verhoudingen 
wel anders. Vermits in feite de socia
listen in de Knesset over de meerder
heid beschikken, antwoordden in dezelf
de opiniepeiling 53 % der ondervraag
den op de vraag wie het parlement zou 
aanduiden, met de naam van Alon, ter
wijl slechts 13 % het voor mogelijk 
hielden dat Dajan zou aangeduid wor
den. Ten slotte meenden 10 % dat Sapir 
het zou halen, Sapir in wie wijlen 
Esjkol zijn « natuurlijke opvolger » zag. 

De aanduiding van Golda Meir heeft 
nu voor een goed half jaar een « wapen
bestand » opgelegd, hoofdzakelijk om 
volgende reden : een inwendige ver
deeldheid is nefast op een ogenblik 
dat de grote mogendheden pogingen 
voorbereiden, om de belligerenten in 
het Midden-Oosten een vredesplan op 
te dringen. Ook de onmiddellijke reali
teit aan zijn grenzen noopt Israël tot 
eenheid (de artillerieduels vlak na de 
aanvaarding door Meir van het haar 
aangeboden premierschap onderstreep
ten de waarde van dit argument). En 
ten slotte zou het voortbestaan van de 
huidige nationale koalitie in gevaar ge
bracht worden door spanningen in de 
schoot van de socialistische partij. Men 
ziet inderdaad moeilijk het nationalis
tische Gachelblok in een kabinet onder 
Sapir blijven, of nog de uiterst linkse 
Mapam-fraktie onder Dajan in het ge
lid lopen. Nu is dit gevaar bezworen. Er 
blijkt volgens sommigen nog een belang
rijk element bij te komen : men kan, 
aldus deze kringen, bezwaarlijk van een 
overgangsregering de bekrachtiging 
(laat staan de uitvoering) van een ak
koord op lange termijn verwachten. In 
dit perspektief zou een regering Meir 
dus vooral neerkomen op een zet om zo
veel mogelijk tijd te winnen. 

Dat de kans van Dajan groter wordt 
naarmate de militaire spanning stijgt 
bij het uitblijven of een langzaam tot 
stand komen van een initiatief van de 
grote mogendheden, schijnt voor de 
hand te liggen. Het is inderdaad zo dat 
Igal Alon bij Golda Meir de voorkeur 
geniet. De arabische zetten op het 
schaakbord in het Midden-Oosten zou
den echter deze plannen wel eens kun
nen doorkruisen. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

De pas verkozen westdultse prezident Heinemann moet zijn nieuwe stiel nog 
leien. In een interview met een duits blad herinnerde hij aan zijn meningsver
schil met Adenauer, wiens politiek hij een belemmering voor de duitse 
eenmaking noemde. Ook had hij het over de rol van de Bundeswehr, wat een 
scherpe reaktie van minister Strauss uitlokte. Kiesinger zou hem tijdens een 
persoonlijk onderhoud nog eens extra duidelijk maken, dat de regering de poli

tieke lijn bepaalt. Heinemann beloofde beterschap. 

Schweickart, een der drie astronauten van 
ApoUo-9 maakt ruimtewandeling tussen de 
kapsule en het maanlandingstuig Daarna 
voeren de astronauten een fiktieve maan
landing uit 
Heftige en massale anti-russische betogin
gen in China na de grensincidenten ten 
zuiden van Vladivostok. In Rusland zijn de 
anti-chinese betogingen aan de beurt. Chi
na stuurt versterkingen naar zijn noorder-
grens. 
Over een 120 km. lange strook aan het 
Suez-kanaal bestoken Egyptenaren en Is
raëliërs elkaar met artillerievuur. 
Drie egyptische petroleumraffinaderijen 
door brand zwaar geteisterd. De UNO-
kontrolekommissie besluit in een rapport, 
dat Egypte het eerst het v..ur opende. 

1 Generaal Riad, stafchef van het egyptische 
leger, tijdens egyptisch-israëlisch artillerie
duel gedood en onder overweldigende be
langstelling te Kaïro ten grave gedragen. 

I Tweede geslaagde proefvlucht te Toulouse 
van het supersonische verkeersvliegtuig 
Concorde. 

I Landen van het Warschaupakt negeren 
9de kongres van de zuidslavische kommu-
nistische partij 

I De Verenigde Staten dringen bij Noord-
Vietnam op geheime besprekingen aan, ten 
einde de parijse Vietnam-konferentie uit 
het slop te halen. Noord-Vietnam wijst dit 
voorstel af omdat de Vietkong er niet bij 
betrokken wordt. 

• Massale stakingen in Frankrijk omwille 
van looneisen In een radio- en tv-rede 
trekt de GauUe van leer tegen de stakings-
organizatoren « ondermijners van Frank-
rijks ekonomisch en monetair herstel » en 
licht hij de decentralizatie en hervorming 
van de franse senaat toe, waarover op 27 
april een referendum wordt gehouden. 

• Scherpe kritiek op veroordeling van Earl 
Ray wegens moord op Martin Luther 
King, omdat de rechtbank te Memphis na
liet na te gaan of Ray al dan niet in een 
komplot betrokken was. Het ministerie 
van Justitie verklaart dat het onderzoek 
evenwel zou voortgezet worden 

Slagzinnen zijn een vergif voor de 
menselijke geest. Wie er zich aan over
geeft, verblindt zichzelf. Zo denkt wie 
over slavernij hoort spreken, tegen
woordig bijna vanzelf, en bovendien 
uitsluitend, aan de slavernij van de 
zwarte Afrikanen in Noord- en Zuid-
Amerika. En die slavernij heeft inder
daad gruwelijke gevolgen gehad, heeft 
die nog. Dat het eerste slavenvervoer 
naar die nieuwe wereld gebeurde met 
schepen van de toen al zeer bedrijvige 
zeevarende nederlandse maatschappij
en, vergeet men vandaag in Amster
dam tijdens de betogingen voor ras-
sengelijkheid, natuurlijk wel. Maar 
eeuwen lang hebben de blanken ook 
elkaar onderling als slaven verhandeld. 
Overwonnenen die het er levend af
brachten wachtte géén beter lot. Trou
wens ook de kleur vol keren hebben el
kaar onderling als slaven behandeld en 
verhandeld ! , , j i 

Een andere slagzin luidt dat de ko
loniale machten, weer volledig en uit
sluitend, verantwoorrelijk zouden zijn 
voor de technische achterstand van 
Afrika en andere oud-koloniale gebie
den En dan verwaarloost men zonder 
meer dat het kolonizeren van ganse ge
bieden in Afrika bijna nergens veel 
meer dan honderd jaar heeft geduurd ; 
en wat betekenen honderd jaar verge
leken met de duizenden jaren die er 
aan voorafgingen ? En in de beide 
Amerika's was in elk geval de politie
ke kolonizatie in de negentiende eeuw 
al ten einde ! 

Er is in Afrika echter een gebied, 
een staat die een gerespekteerd lid is 
van de Verenigde Naties en behoort tot 
de grote familie van de goede demo-
kratieën, waar nooit kolonizatoren 
hebben geheerst. Deze staat heeft zijn 
« vrijheid » in zijn naam geschreven : 
Liberia. 

AFRIKA'S 

TOEKOMST? 

UBERI\ 
Het gebied is niet groot, iets meer 

dan driemaal de oppervlakte van Bel
gië. De bevolking is er niet talrijk, 
slechts weinig meer dan één miljoen, 
wat ongeveer 22 inwoners per vierkan
te kilometer betekent. Deze vrije repu
bliek ligt aan de westkust, de peper-
kust van Afrika, tussen Sierra Leone, 
Guinea en Ivoorkust. Het lange kust
gebied (53 km) stijgt over een heuvel
gebied dat met oerwoud bedekt is, 
naar een sterk doorsneden hoogland 
(330 m.) en naar de bergruggen en af
zonderlijke bergen aan de grens met 
Guinea (1000 m. hoog). Deze korte 
aardrijkskundige aanduidingen zijn po
litiek en menselijk niet onbelangrijk ! 
De bevolking bestaat immers overwe
gend uit Soedannegers (een van de 
voornaamste stammen is de Madingo-
stam !) die in het heuvelgebied en in 
het hoogland leven, en geheel deze be
volking wordt al smds heel lang volle
dig beheerst door de twaalf tot twin
tigduizend Amerikaanse-Liberianen, 
die afstammen van negerslaven die 
vrijgelaten werden en naar Afrika te
rugkeerden. . „ ., 

Van de gehele Westkust van Afrika 
werden slaven « uitgevoerd », maar er 
was geen politieke kolonizatie tot in 
het begin van de negentiende eeuw. Zo 
was het mogelijk dat een amerikaanse 
maatschappij eerst in Sierra Leone en 
daarna in het huidige Liberia vesti
gingsgebied zocht en kocht. De neder
zetting daar kreeg in 1824 deze naam 
en de hoofdstad werd genoemd naar de 
amerikaanse prezident Monroe en heet 
Monrovia. Werd dit het « teruggevon
den paradijs » in het eens « verloren 
paradijs » ? Oordeel zelf : de grondwet 
van 1847 werd door de Harvard-univer-
siteit opgesteld, maar stemrecht heb
ben alleen grondbezitters en pas smds 
1947 ook de vrouwen, rassenscheiding 
(nee u vergist zich niet !) is smds 1900 
strafbaar. Het ekonomische leven zit 
(natuurlijk) helemaal in handen van 
amerikaanse maatschappijen die het 
wel goed kunnen stellen met prezident 
(of is het koning ?) Tubman die al 
sinds 1944 regeert. Maar dat is ten slot
te nog niet zo uitzonderlijk. Veel erger 
is dat de statistieken voor het onder
wijs bewijzen dat het in Liberia siecn-
ter ging dan in de meeste gekplonizeer-
de landen : nauwelijks een derde van 
de kinderen gaan naar de lagere school 
en daarvan blijven nog de tweederden 
na drie jaar weg. Er zijn niet veei 
meer dan 6.000 leerlingen m het niia-
dclbaar onderwijs en iets meer dan 
500 in het hoger onderwijs. En voor dat 
onderwijs zorgen dan nog hoordzaKe-
lijk de kristelijke missionnanssen. . 

Rubber en ijzererts brengen mis
schien wat meer welvaart, maar voor 
wie ? Alleen voor de zwarte koloniza
toren ? Is dat de toekomst van Afrika .' 



WEI KOPEH 
De grote baas van Fiat, Gio

vanni Agnelli had een gesprek 
met de amerikaanse prezident 
Nixon tijdens diens bezoek aan 
Eome Daarna heeft hij op een 
misschien met zeer diplomati
sche, maar des te duidelijker 
manier zijn oordeel over de 
«; nieuwe » Nixon uitgesproken. 
fl?i]dens de verkiezingsstrijd, 
acht jaar geleden had Kenne
dy tegen Nixon een argument 
gebruikt dat blijkbaar als een 
mokerslag is aangekomen : 
'«Wie zou van deze mar een 
tweede-handswagen kopen ' » 
lAgnelli formuleerde zijn oor
deel nu zo : « H I J IS gerezer-
Veerd en bescheiden, maar 
geeft tegeliikertijd een indruk 
van kracht Als hij nu een ver
koper was van tweede-hands-
wagens dan zou ik er heel ze
ker een bij" hem kopen » 

Van auto's weet Agnelli be
slist iets af Hopelijk is zijn 
mensenkennis ook wat waard 

GOEDE INDRUK 
Zonder enige uitzondering 

wordt m alle hoofdsteden die 
Nixon bezocht, met veel lof 
over hem gesproken Dit oor
deel IS helemaal verschillend 

Gedekoloniahzeerd Afrika : een kurieiize mengeling van inlandse traditie en gek europees gedoe. 
Wanneer vindt het zwart kontinent zijn eigen weg ? 

van de eerder ongunstige be
schouwingen die in de europese 
pers over hem verschenen, 
voordat hij' verkozen werd Het 

aandeel van gewone diplomatie 
en vleierij in dit nieuwe oor
deel is moeilijk te schatten 
Het is echter heel waarschijn 

SACHkROW 
Da dvkumentatiedienst van « Der Spie

gel » beschikt over dertig medewei kers tn 
volle dienst, verscheidene van hen hebben 
een dokteistitel. We herinneren ons niet 
dat ei ooit uitvoeng over het geval Sacha-
row weid geschreven En hel naslaan van 
een aantal nummeis uil de tijd die in aan
merking komt heeft ons geen dokumenta-
tie opgeleverd 

Het internationale weekblad « Time > 
vermeldt met hoeveel medewei kers zijn ar
chief heeft, maai het aantal u heel waar
schijnlijk nog groter! 
Het rezultaat van dezelfde opzoekingen is 
echtei niet groter. Het naslaan van « Der 
Spiegel » leidde echtei wel tot de enigs
zins (maar dan ook maai enigszins) verlos
sende vaststelling dat dit blad maar heel 
zelden iets biengt over de Sovjetunie, dat 
wil zeggen over de innerlijke toestand en 
spanningen en over personen die aandacht 
verdienen 

Heel waarschijnlijk hebben beide bladen 
wel hier of daai m een paar zinnen ooit 
het « dokument » Sachaiow vermeld, iets 
u at tl oiiwens cKik onze pers wel even heeft 
gedaan Maar de volledige tekst hebben 
We enkel kunnen ontdekken tn een frans 
tijdschrift « Est et Ouest » en tn een uit
gave van het « Vlaams Aktiekomitee voor 
Oost Europa > waartoe trouwens Geiard 
IValschap behoort. Dit alles bewijst dat 
ook voor vrije joernalisten m het Westen 
de piXiduktie van auto's en het schieten 
met kanonnen belangrijker is dan het held 
haflig (en dat woord past hier.') opkomen 
y^or een gedachte, en dat verklaart ook 
waai om we geen zekerheid hebben over de 
•olledige naam en over de juiste ouderdom 
an Sacliarow Volgens « £5/ et Ouest » ts 
ijn volledige naam Alexander Dmitiije-
tts], volgens onze andere bron Andiej 

fimitrtjevttsj en volgens deze laatste bron 
veid hij geboren tn 1927, terwijl htj vol-
xens het fianse tijdschrift 47 jaar oud is 
Oe laatste ouderdom lijkt wel de meest 
waarschijnlijke want er is overeenstemming 
'Tver het feit dat Sacharow reeds tn 1945 
ijn werkzaamheden begon m het Lebedew-
nstituut voor fizika. In dit instituut, dat 
langesloten ts bij de centrale Akademie 
oor Wetenschappen, zat toen de leiding 
<^r alle onderzoekcentra voor kernfizika 

Reeds tn 1933 weid Sacharow verkozen tot 
ld v^n de Akademie, tets totaal uitzonder-
'iks voor zo'n jonge man ' 

Sachaiow kreeg zo maar even duemaal 
staatsprijs als « held van het socialis-

isch werk>, hij kreeg ook nog andere staats

ie 

prijzen en onder andere de Lemnprijs En 
daai was, in dit geval dan toch, alle reden 
toe want hij was de briljante medewerker 
van de geleerde /gV? Taiiim, de beroemde 
specialist tn de quanten mechanika en zijn 
vroegere leermeester. Samen ontdekten zij 
de weg (geleerd is dat « de metode *) om 
de kernsplitsing te kontroleren en de wa
terstofbom bruikbaar te maken voor vieed 
zame doeleinden als het voortbrengen van 
elekti iciteit. Maar Sachaiow heeft met al
leen een schitteiend verstand, doch wat 
heel zeldzaam is, hij ts ook een moedig 
man Reeds in 1966 schreef hij samen met 
de akademici Artzimowitsj, Kapitza (de 
leerling en medewei ker van Rulliei^rd die 
tn 1934 na een bezoek aan de Sovjetunie, 
hoe dan ook, niet terugkwam!), Leonto-
wilsj en Tamm, een brief aan Biezsjnej te
gen de gevolgen van een re stahnizatie. In 
febiuari 1967 zette Sacharow zich tn voor 
de veidediging van de geanesleeide intel-
lektuelen Galanskow en Ginsburg, die wij 
ook al vergeten hebben 

In juni 1968 verscheen van zijn hand 
een ailikel met als titel : « Gedachten over 
vooi uitgang, vreedzame koexistentie en tn-
tellektuele viijheid » bij « Samizdat » Jubel 
niet, 'itille gelovigen en bewonderaars! Sa
mizdat betekent ^uitgave door eigen hand* 
en werkt door het eigenhandig overschrij
ven of op een klein aantal veimenigvuldi-
gen van verboden teksten! Dit aitikel 
draagt als motto een uitspiaak van Goethe 
« Slechts hij xferdient de vrijheid en het 
leven, die ze elke dag verovert ». Sachai\>w 
aanvaardt de giondslagen van de heden
daagse sovjetmaatschappij, maar hij ts een 
moedig man Hij aanvaardt met dat onge-
stiaft blijven zij die tussen 1936 en 1939 de 
helft van de een miljoen tweefxmderddui-
zend partijleden hebben aangehouden, heb 
ben doodgemarteld bij verhoren hebben 
doodgeschoten of er hebben aan meege-
weikt dat zij tn de kampen omkxvamen 
slechts 50 000 keerden tei ug. Sacharow is 
een hoopvol man • zijn tijdsschema voor 
de oplossing van de wereldspanning lijkt 
TMgal utopisch Maar Sacharow is ook een 
ernstig man hij vraagt 20 t. h. van het 
wereldmkomen voor de hulp aan de armen! 
WIJ komen niet tot 1 t. h En hoewel het 
best niet verraden woidt:in de Sovjetunie 
ttgt die hulp nog veel, veel lager! 

Sacharow preekt niet de vernietiging van 
deze wereld en dus verdient hij te xuorden 
doodgezwegen 

N. 

lijk oprecht en daar is dan een 
heel eenvoudige reden voor • 
Nixon heeft zelf weinig of 
mets gezegd, hij heeft blijk 
baar voornamelijk geluisterd 
Het is een volkswijsheid dat in 
een gesprek een goede luiste
raar door hen die zelf graag 
praten en menen iets te zeg
gen te hebben als een goede 
gesprekspartner wordt be
schouwd 

Wat de luisterende Nixon 
over al dat gepraat heeft ge
dacht weten wij met; zijn ge
sprekspartners ook met Of 
zijn oordeel even gunstig is, zal 
pas m de volgende maanden en 
jaren duidelijk worden 

VERKIEZINGSSTUNT 
Los Angeles heeft ongeveer 

evenveel inwoners als er in dit 
land Walen zijn • twee miljoen 
en half Daar t racht de aktuele 
burgemeester Yorty voor een 
derde ambtstermijn verkozen te 
worden Zoiets is uitzonderlijk, 

maar Yorty beschouwt zichzelf 
alt de «beste burgemeester 
van Amerika » Dat is na tuur 
lijk een respektabele overtui
ging, maar toch moet Yorty e r 
alles opzetten om stemmen t e 
halen Daarom was hij vorige 
week de enige burgemeester m 
de westerse wereld die de vlag 
van het vrije Estland boven 
zijn stad deed wapperen dit 
te gelegenheid van de eenen-
vijftigste verjaaidag van de 
onafhankelijkheid van dit nu 
geknechte volk A! was het 
maar een verkiezingsstunt ver
heugend is het voor een volks-
nationalist in elk geval. 

STILLE DOOD 

In het Kavoen-hotel dichtbij 
Atene overleed de gewezen ko
ning van Saoedi-Arabie Saoed 
ibn Abdoel Aziz al Faisal a l 
Sdoed HIJ heeft slechts ell van 
zijn zevenenzestig jaren gere
geerd en stierf in ballingschap, 
zcals hij m ballingschap — m 
Koeweit — geboren was De 
weelde waarin deze man leef
de sinds onder het zpn'" van 
zijn land aaidolie werd aange
boord, IS onbeschrijfelijk en 
walgelijk Maar zijn leven is 
niet zonder zor ;en geweest : 
zijn zonen waren blijkbaar 
nietsnutten die hij het auto
rijden moest verbieden en die 
hij bij gelegenheid er mee be
dreigde, hen alleen nog kame
len ter beschikking te zullen 
stellen Ook in de politiek was 
hii niet gelukkig • m 1966 
trachtte hij terug aan de macht 
te komen daarom trok hij naar 
Kaïro om met Nassei ^amer te 
werken Hij zag echter spoedig 
in dat het rezultaat vrijwel nul 
zou zijn 

Na jarenlange ziekte is hij 
gestorven in een van de zestig 
kamers die hij in het hotel 
huurde voor zevenenzestig dui
zend dollars per maand Zijn 
strenge, ascetische broer die nu 
regeert heeft toegelaten dat hij 
m zijn vroegere hoofdstad 
Riyath werd begraven het 
lijk werd in de nat ionak vlag 
gewikkeld en begraven vol
gens de traditie, zonder enige 
grafsteen. 

Lenin die de wereld een scfioonmaakbeurt geeft en popen, 
tsaren of kapitalisten er uit keeit : in het licht van de sovjet-
werkelijkheid vandaag doet deze affiche anno 1920 bijna 

« romantiscit » aan... 
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De tsiechoslovaakse staat ontstond vijftig j'aar geleden, na de eerste wereldoorlog, 
op de puinen van de habsburgse monarchie. Niettegenstaande de overeenkomst 
van Pittsburgh tijdens de eerste wereldoorlog kregen de Slovaken in de nieuwe 
staat niét de beloofde autonomie. Evenmin werd er voor het nog talrijker duitŝ  
element (3 miljoen Sudeten tegenover 2,5 miljoen Slovaken) enige tegemoetKo. 
ming voorzien. Voeg bij deze volksgroepen nog de Oekraïense Roetenen, naast klei
nere groepen Hongaren en Polen, en u hebt een beeld van de gemengde samenstêi 
ling van deze staat, waarin diverse nationale verzuchtingen vanwege het tsjechisdi 
centralistisch staatsgezag steeds een afwijzend antwoord kregen. 
Door zijn samenstelling en zijn strak unitarisme droeg de tsjechoslovaakse staai 
zoals hij in 1918 werd opgevat de kiemen van zijn eigen ondergang in zich. Na dg 
gebeurtenissen van 1938 en de aanhechting van de duitstalige gebieden bij Duits-
land, bleek de tsjechische regering nóg niets geleerd te hebben. De strakke hoo' 
'ding tegenover de Slovaken werd niet verminderd : dit leidde dan tot de uitroe
ping der slovaakse republiek en verschafte de Duitsers het voorwendsel voor de 
bezetting van Bohemen en Moravië. 
Na de oorlog werd het probleem der Sudetenduitsers opgelost: door uitroeiing en 
uitdrijving. Het slovaakse probleem echter bleef bestaan, ook nadat de kommunis-
ten door de staatsgreep in 1948 de macht aan zich hadden getrokken. 
De jongste gebeurtenissen hebben de tsjechisch-slovaakse dualiteit meer en meer 
beklemtoond en geleid tot de federalizering van de unitaire staat, in hoeverre liet 
slovaakse volk zijn vrijheid erdoor verworven heeft in een staat die - ook zonder 
sovjetrussische bezetting — door een kommunistlsche minderheid diktatoriaal ge
regeerd wordt, valt te bezien. Het is echter wél tekenend dat niettegenstaande 
zulk regime de nationaliteitskwestie zich op zulke scherpe wijze blijft stellen, dat 
een strukturele aanpassing nodig blijkt. Het bevestigt nogmaals de onverminderde 
kracht der europese nationalismen. En daarenboven weerlegt het, in het geval 
Tslecho-Slovakife. het « argument » van Tindemans dat een federalisme met twM 
onmogelijk is omdat het niet bestaat... 

w 

Zicht op Bratislava, het vroegere Pressburg, de hoofdstad van Slovakije. 

Wij horen vaak spreken over « Tsjecho-
slovaken » wanneer men de bewoners van 
Tsjecho-Slovakije wil aanduiden. Deze be
naming is in feite foutief : het is hetzelfde 
als zou men de bewoners van België « Waal-
ylamingen » noemen. 

De tsjechoslovaakse staat, zoals hij in 
J918 ontstond, omvatte een diversiteit van 
volkeren — waarbij Tsjechen, Duitsers en 
Slovaken de grote bestanddelen leverden : 
ca. 6 miljoen Tsjechen, 3 miljoen Duitsers 
en 2,5 miljoen Slovaken 

Tsjechen en Slovaken zijn slavische vol
keren, wier talen nauw verwant zijn. 

Deze verwantschap naar afstamming en 
laai werd na 1918 door de Tsjechen inge
roepen om een slovaakse volkspersoonlijk
heid te loochenen en het praagse centralis
me te rechtvaardigen. Maar de taal is niet 
de enige faktor die de volkspersoonlijkheid 
uitdrukt Andere belangrijke taktoren, zo
wel van primaire als van sekundair- aard, 
kunnen een onderscheid beklemtonen of 
een eenheid verstevigen : afstamming, 
godsdienst, geschiedenis, vermenging met 
andere volksstammen, met andere volks
groepen. Wij zien bijvoorbeeld hoe bij Ser
viërs en Kroaten, wier taal zodanig verwant 
is dat er één kultuurtaal uit ontstond nl. 
bet Servo-Kroatisch, de geschiedenis en de 
oriëntatie naar het Westen bij de Kroaten, 
naar slavendom en ortodokse godsdienst bij 
de Serviërs een verscheidenheid (die elders 
tot volkseenheid zou kunnen gevoerd heb
ben) nog sterker beklemtoond werd en een 
eigen volkspersoonlijkheid vormde zowel 
bij de enen als bij de anderen. 

Wij zien dat bij Tsjechen en Slovaken, 
hoe nauw verwant ook naar taal en afstam
ming, hetzelfde is gebeurd. Maar hier past 
wel een woordje geschiedenis. 

Beschouwen wij vooreerst het tsjechische 
volk in zijn ontstaan. Zijn huidig woon
gebied, dat ten tijde van Tacitus reeds door 
de Boïens bewoond werd, noemde deze ro
meinse historicus « Boihaemum »; vandaar 
de naam Bohemen. Omstreeks 50 v. Kr. 

kwamen de germaanse Markomannea 
(mark : grens) de keltische Boiers verdrij
ven. Omstreeks 200 n. Kr. trokken deze 
Markomannen naar het zuiden, vielen Ia< 
lië binnen en vestigden zich later in Zuii 
Duitsland, om er als de Beieren bekend M 
worden. 

Omstreeks 550 n. Kr. drongen de slavk 
sche Avaren de boheemse ruimte binnen ai 
onderwierpen er de reeds aanwezige slavi
sche stammen. Onder leiding van een fraB-
kisch koopman, Samo, sloten de Slaven van 
de Regniu en de Saaie zich aan bij de 
Cechen, Lemusi, Karwaten en Psovanen m 
wierpen het juk der Avaren af. De slavisch« 
stammen vermengden zich met de achteP 
gebleven Germanen : dit zou de bazis 1 '̂ 
gen voor het ontstaan van het tsjechiscne 
volk. Maar niet alle Germanen in de !»• 
heemse « ketel » werden opgeslorpt in « 
Slavische stammen. Hoewel van tsjechisclM 
zijde beweerd werd, dat de Sudeten-duitsa» 
afstammelingen zouden zijn van koloniza-
tors uit een latere periode, moei de waâ  
beid wel tussen beide liggen; hetg '̂̂ n 
aan germaanse vestiging overbleef werd ^ 
ter vanuit frankisch en beiers S^^^^y' 
sterkt, zodat er een gesloten, aan de dui 
gebieden aanleunend duitstalig gebied on
stond binnen de boheemse ruimte. 

Hiermede zien wij reeds de twee belang
rijkste volksgroepen in Bohemen «"'^"^ 
Hun strijd om de hegemonie in Bohem^̂  
zou heel hun geschiedenis tekenen en z 
eindigen met de verdrijving en «'«"^"^j 
van het duitstalig element in Bohemen, 
de jongste wereldoorlog. 

Maar aan de oostgrens van Bohème" 
Moravië strekte zich een gebied u" j ^ ,̂ 
Polen en Hongarije, dat eveneens in ü 
de en zevende eeuw door «1^^'*^'^' % 
men was bewoond geworden. I'^ f Avaie» 
vestigde stammen, die eerst door de 
en daarna door de Franken waren on̂ ^̂  
worpen geworden, kwamen m de 
eeuw onder magyaars gezag en het g ^ 
der Slovaken werd een deel van nei 
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pvaarse rijk. De oostelijke Slavische stam
men in Slovakije waren zowel met de zuid-
slavische Slovenen als met de westslavische 
Polen en Tsjechen verwant. Toch is er, bij 
de vorming van een volkspersoonlijkheid 
uit de diverse stammen, een andere evolutie 
waar te nemen als bij de nauwverwante 
Tsjechen. Werden deze laatsten sterk door 
het geimaanse element beïnvloed — bij zo-
verre dat de tsjechische historicus Prokes 
schrijft dat, van het eerste duizendtal der 
kristelijke jaartelling af, de kruising met 
het germaanse element nooit heeft opge
houden — dan was dit bij de Slovaken niet 
het geval. Indien er al van enige invloed 
sprake kan zijn, dan is die veeleei magyaars 
geweest. 

Wat de taal betieft is het Slovaaks de 
brug of liever de draaischijf tussen verschil
lende dialekten en talen. Zijn westelijke dia
lekten, naar Moravië toe, vormen een ver
binding met het Tsjechisch, zijn oostelijke 
en noordelijke met het Roeteens (Oe-
kraiens), terwijl er eveneens aanrakings
punten zijn met het Sloveens en Servokroa-
tisch. Hieruit besluiten de taalkundigen 
zelfs dat er vroeger één aaneengesloten Sla
visch taalgebied moet geweest zijn. 

De vroeg met kristendom en frankisch 
rijk in aanraking gekomen Tsjechen en het 
reeds zeer vroeg ontstane tsjechisch natio
naliteitsbesef waren er de oorzaak van, dat 
reeds zeer vroeg een eigen tsjechische 
schrijftaal ontstond, die ook voor het aan
verwante Slovaaks gebruikt werd. 

Pas in de achttiende eeuw zou Anton 
Bemolak een eigen schiijftaal ontwerpen. 
En in de negentiende eeuw zou Ludovic 
Stur, de slovaakse nationalist, het centrale 
dialekt tot schrijftaal voor de Slovaken ma
ken en daarmee de bazis leggen voor een 
eigen literatuur. 

Hiermede was de kulturele bazis er : de 
volkspeisoonlijkheid kon zich uiten in een 
eigen literatuur, beschikte over een eigen 

den het huis van Luxemburg de boheemse 
kroon ontving : Praag werd bisschops- en 
universiteitsstad, een der eerste van Euro
pa. 

Belangrijk in het verzet tegen vorsten en 
Rijk was het religieus element. Jan Hus, 
hofkapelaan, rektor magnificus, bewonde
raar van Wycliff, voorloper der latere her
vorming, stierf in 1416 op de brandstapel. 
Zijn anti-katolicisme was meer door het 
katolicismi. dei Duitsers ingegeven dan 
door teologische overwegingen en zijn 
ideeën waren sterker nationaal d.in religieus 
geinspiieerd 

Tengevolge van toegevingen \an keizer 
Sigismond ontstond een onderdrukking van 
het duitse element door de Tsjechen : zelfs 
het erfrecht werd hen ontzegd, op haar 
beurt riep dit weer anti-tsjechische reali
ties op. Ferdinand II versloeg een Hussie-
tenleger nabi) de Witte Berg; tienduizen
den verlieten toen het land. 

De duitse hegemonie nam, na deze neder
laag der Tsjechen, nog toe en de Habsbur-
gers lieten zich wel met de « boheemse ko
ningskroon » kronen, maai Bohemen bleef, 
niettegenstaande de teoretische autonomie, 
een deel der « duitse erflanden •» en werd 
geregeerd vanuit Wenen. Pas in de negen
tiende eeuw en na het absolutisme van 
Fianz II en Feidinand I, zou een groeiend 
verzet ontstaan dat — en dit mogen wij 
niet vergeten — in zijn extreemste vormen 
niet verder ging dan de eis tot een auto
noom rijksI.Tnd in een federale monarchie. 
Deze eeuwenlange tsjechische konfrontatie 
met het duitse element had zijn nadelen 
gehad, maar bood aan de Tsjechen ook 
menig voordeel. Het kontakt met het Wes
ten en met de kuituur van West-Europa on
derscheidden het tsjechische volk van de 
andere Slavische volkeien, ook van de Slo
vaken. 

Zowel volkswording als geschiedenis ver
liep voor de Slovaken heel anders. 

Dorp in Slovakije met spelende kinderen in plaatselijke klederdracht. 

natie als \olkspersoonlijkheid, eikenning 
der MO\a.ikse taai en stichting van een slo
vaakse akadcmie. 

Na de bekende deklaratie dei tsjechische 
afgevaardigden in 1868 en het ontstaan van 
het duitse keizerrijk herzag de Oostenrijkse 
regeling ook haar politiek tegenover de 
Tsjechen . zo werd er o.m. een speciale 
minister voor Bohemen in de regeling op
genomen. Sommige auteurs, die over de 
tsjechische onderdrukking door Oostenrijk 
spieken, worden weerlegd door andere die 
— /oals T von Sosnosky in « Die Politik 
des Habsburger Reiches » — erop wijzen 

sche soldaat was alles behalve een « brave 
Schwejk ». 

Mazaryk reisde in 1914 reeds naai Ne« 
derland om kontakt op te nemen met t ran
sen en Engelsen en richtte bij zijn terug
keer in Praag een informatiedienst voor de 
geallieerden op. Een geheime organ uatie, 
de Maffia, bedreef spionage en sabotage ï 
de te Parijs verblijvende Benesj speelde er 
een grote rol in. Aldra moest Mazaiyk naar 
Zwitserland vluchten. Vandaar ondernam 
hij reizen naar Frankrijk en de Veienigde 
Staten. Benesj had reeds kontakt gezocht 
met franse regeringskringen. De idee van 

'lisme her lol 
van 
slovakije 1. volk en land 

E l 
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kultuurtaal. Eisen tot erkenning door de 
hongaarse staat weiden geformuleerd : ook 
daar was taalstrijd eerste etappe in de strijd 
voor de nationale bevrijding! 

Het slovaakse volk, als derde belangrijk
ste element in de tsjechoslovaakse staat van 
1918, had bij zijn wording tot volk een —. 
hoewel sekundaire — maar toch belang
rijke faktor gekend die de differentiatie 
met de verwante Tsjechen nog sterker on-
de&treepte. Deze faktor was : een eigen ge
schiedenis, verschillend van die der Tsje
chen. Hoe verliep nu die geschiedenis in het 
ene en het andere geval ? 

Bij een i o n overzicht der tsjechische ge
schiedenis zien wij, wat wij reeds hoger 
vermeldden : een strijd om de hegemonie 
in Bohemen tussen de beide volkeren die 
liet gebied bewoonden. Nabij Praag wees 
men in de nabijheid van de Vysehrad-rots 
de puinen aan, die volgens een overleveiing 
van het kasteel van prinses Libuse zouden 
«jn. Deze piinses huwde met een eenvou
dige boer, Premyzl en dit zou het begin ge
feest zijn der eerste boheemse dinastie der 
i'remyzliden. Vanaf de negende eeuw waren 
«1 eerst bondgenoten van het Rijk, daarna 
vorsten van een — weliswaar autonoom — 
rijksdeel. Koning Wenzel de Heilige had de 
verscheidene staatjes in de tiende eeuw 
drik"'^'^' ^^^ oppeigezag van keizer Hen-

erkend, het kristendom ingevoerd, 
veelwijverij, slavernij en heidendom bestre-

"- en zijn hervormingsplannen met de 
«ood betaald. In 1198 werd de boheemse 
^oningstitel erfelijk. De duitse invloed werd 
eer groot, maar toch bleek de tsjechische 

J t i e reeds sterk en volksbewust genoeg om 
zoe"* '^S^"^'e"'ng niet Kasjoegen en Ma-
kun^" ' " ^°^^" ~ ^^"^ ^^ verduitsing te 
^ nnen weerstaan. Minnezangers als Wolf-

m von Eschenbach kwamen aan het 
praagse hof. 

liden ^A^^A^ ^^^^" ^^ duitsgezinde Premyz-
n deed een scherp tsjechisch nationalis

me ontstaan. Een bloeiperiode kende Bohe-
' toen na het uitsterven der Premyzli-

In tegenstelling tot Bohemen, dat al zeer 
vroeg Rijksgebied was, behoorde Slovakije 
vanaf zijn eerste stappen in de geschiedenis 
tot het magyaarse rijk (vanaf de negende 
eeuw) : bij het oprukken der Turken naar 
Centraal-Europa bleef Slovakije het enige 
deel van het magyaarse rijk dat niet door 
de veroveraars bezet werd. De toestand op 
taalgebied was er ook heel anders dan in 
Bohemen, waar het duits-tsjechisch konflikt 
eeuw na eeuw opdook. Er was een betrek
kelijke verdraagzaamheid op taalgebied : 
het gebruik van het Latijn als officiële taal 
was hier niet vreemd aan. Het magyaars 
nationalisme ontwaakte op het einde der 
achttiende en begin der negentiende eeuw. 
Toen de strijd tegen het centralisme van 
Wenen, na de opstand van 1848, bekroond 
werd met de « Ausgleich »-oplossing, waar
bij Hongarije een autonoom koninklijk 
werd met eigen administratie en regering 
onder de habsburgse kroon, werd het Hon. 
gaars ook staatstaak De magyaarse nationa
listen droomden ervan, het hele grondge
bied te magyarizeren en de slovaakse ko-
mitaten van het hongaarse koninklijk kre
gen het daarbij hard te verduren. 

Toch zouden vooral ondei Franz Josef, 
dus vanaf de helft der achttiende eeuw, de 
akties voor autonomie loskomen zowel van 
tsjechische als van slovaakse zijde. En het , 
zou juist het hongaarse sukses zijn, dat de 
autonomisten zou moed geven en het na
tionalisme aanwakkeren. 

In 1848 richtten de Tsjechen een petitie 
aan de keizer en datzelfde jaar eiste de reeds 
genoemde Ludovic Stur op een slavisch 
kongres te Praag autonomie voor de Slova
ken; op dat kongies bleek echter ook de 
verdeeldheid der Slavische volkeren. Een 
slovaaks kongres in 1848 richtte een me
morandum aan de keizer en vroeg de schep
ping van een zelfstandig kroonland uit de 
onder Hongarije resonerende slovaakse 
komitaten. In 1861 brachten de Slovaken ' 
hun politieke eisen voor de hongaarse land
dag ; ze eisten de erkenning der slovaakse 

hoe van het einde der negentiende eeuw 
tot aan de eerste weieldoorlog de Oosten
rijkse politiek eerder pro-slavisch te noe
men was De Fsjechen bestrijden natuur
lijk dit standpunt. Wat er ook van zij : bij 
het begin der twintigste eeuw voimden de 
Slavische afgevaardigden de meerderheid in 
de Rijksdag, zodat een officiële anti-slavi-
sche politiek piaktisch onmogelijk was. Wij 
wezen er reeds op hoe zelfs de ekstreme 
liberalistische Jong-Tsjechen (Mazaryk en 
Benesj behoorden tot de meer gematigden) 
niet aan een eigen staat dachten, maar aan 
een statuut zoals dat van Hongarije. 

In Slovakije werd het verzet tegen de 
hongaarse verdrukking ook scherper, nadat 
de eisen van het slovaaks nationalisme ge
steld waren en het nationaal bewustzijn 
versterkt door de ontwikkeling van eigen 
taal en kuituur : op korte tijd ontstond een 
eigen literatuur. Dichters zoals Sldkovic en 
Tomasik (die het volkslied « Hej Slovaci » 
dichtte) maar ook toneelschrijvers ais Vklo-
linsky en een humoristisch heimatschrijver 
als Kukucin gaven niet alleen aan de jonge 
kultuurtaal prestige, maar verstevigden ook 
het volksbesef — zoals bij ons, waar ook de 
letterkunde bijdroeg tot taal- en volksbe
wustzijn. De verplichting van het gebruik 
van het Hongaars, volgens de wet van 1825, 
in heel het openbaar leven en in de school, 
en de strenge maatregelen van regerings
wege belemmerden wel deze opbloei maar 
konden hem niet verhinderen De Slovaken 
konden daarbij bogen op een schat aan ou
de naar tekst als naar melodie zeer mooie 
volksliederen. 

In 1896 was uit de nationalistische be-
strevingen een slovaakse Volkspaitij ont
staan : een der stichters was de 32-jarige 
priester Hlinka. 

Bi) het uitbreken van de eerste wereld
oorlog stonden tsjechische regimenten van 
het Oostenrijks leger tegenover de « Slavi
sche broeders » : Serviërs en Russen. Reeds 
in 1914 was de dezertie en het vrijwillig in 
krijgsgevangenschap gaan groot : de tsjechi. 

de tsjechoslovaakse staat won veld, ook bij 
de geallieerden. Tsjechische legioenen wer
den opgericht in Frankrijk en Rusland, 
waar Mazaryk sprak te Kiev voor 9000 tsje, 
chische soldaten .. hoewel de russische tsaar 
niet erg veel over had voor deze « verra» 
ders ». 

Kontakten tussen de geallieerden en Oos
tenrijk in 1917, om tot een aparte vrede te 
komen, dreigden de plannen van Mazaryk 
en Benesj te doorkruisen. In mei 1918 werd 
te Pittsburgh (V.S.) een konventie tussen 
Tsjechen en Slovaken getekend, waarbij 
autonomie voor Slovakije voorzien werd. 
Op 14 oktober werd een voorlopige lege
ring gevormd ; te Praag was reeds een Na
tionale Raad bijeengekomen. De oostenrijk-
se keizer Karel stond de afgevaardigde er-i 
van toe naar Zwitserland te reizen. Beide 
voorlopige regeringen smolten nu samen. 
Op 18 oktober had Mazaryk reeds de on
afhankelijkheid uitgeroepen. Op 14 novem
ber kwam de nationale vergadering bijeen; 
ze koos Mazaryk tot eerste prezident. 

De voorzitter van de vergadering dr. 
Kramer, deed een beroep op de Sudeten-
duitsers tot samenwerking. 

Tsjecho-SIovakije was geboren. Mazaryk 
— die voor zijn volk hetzelfde gedaan had 
als Borms — had het geluk gehad aan de 
zijde der overwinnaars te staan. 

Zijn houding tegenover Oostenrijk werd 
bestempeld als die van een staatsman, die 
van Borms als verraad 

Het vijfde van de beruchte veertien pun
ten van Wilson vermeldde : * De volkeren 
van Oostenrijk Hongarije, wier plaats tus
sen de naties wij wensen te zien verzekerd 
en beveiligd, dienen de grootst-mogelijke 
kansen te krijgen tot een autonomt onï-
wikkeling ». 

Hoe in het pas-ontstane Tsjechoslo-.akije 
aan de niet-tsjechische volkeren die auto
nome ontwikkeling verleend werd, /uilen 
wij in een volgend artikel zien. 

J.D. 
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LIJN N 
Pari js lanceerde vorige week het kap

sel Napoleon. We zullen zeker niet ver
baasd zijn dat de Lijn N straks naar 
onze kontreien overwaait. Vooral de 
brusselse dames zullen met «maar -
schalkf avoris» rondlopen want hoe 
eigenaardig het ook klinkt, deze napo-
leonische coiffure is vooral geïnspireerd 
op de haardracht van de maarschalken 
van het eerste franse keizerrijk. 

Aanleiding tot deze kreatie is de 
tv/eehonderdste verjaring van Napo
leons geboorte. «Napoleon et les fem
m e s » krijgt een zakelijke toepassing. 
Oï de westeuropese vrouwen nu voor 
een soort (frans) Europa der Vaderlan
den zullen paraderen, laten we het in 
he t midden. Maar dat de Fransen uit 
alle hout pijlen snijden weten we al 
lang. 

Technisch gesproken komt de Lijn N 
neer op het volgende : Haarlengte bo
ven op het hoofd 10 tot 14 cm., 6 tot 12 
cm. op de zijkant, 5 tot 6 cm. in de hals. 

0± het ook praktisch om dragen is, is 
niet helemaal zeker : vooral in de hals 
za.' Lijn N wel eens tot «wr i jv ingen» 
aanleiding geven. Voor het overige 
komt bij deze haartooi meer de borstel 
dan de kam te pas al zijn er veel krul
len. De parijse Haute Coiffure beveelt 
als t inten zacht blond en getemperd 
koper aan. De N-lijners zullen ook 
kleine en smalle diademen of een stukje 
kant bij hun kapsel kunnen dragen, 
maar dat geldt dan meer voor de va
riante van de N-lijn, geïnspireerd op 
Josephine en Marie-Louise (de twee 
echtgenoten van « l 'Empereur »). 

Ziezo, we weten het weer. Lijn N zal 
niet voor iedereen passen en als u het 
ons vraagt : als u naar de kapper gaat, 
wenst dan niet persé één of andere ge-
dekreteerde lijn maar informeer eerst 
of die lijn wel bij uw hoofd past. Er 
zijn moderne en mooie kapsels genoeg 
om zich niet op één of andere voorbij
gaande mode blind te staren. 

T T i ' I l I iiiiii|ii|if 1 

«Nuise t te », één der pronkstukken 
van het salon van het ondergoed te 
Parijs, vervaardigd uit •ihderstof in 
dcvron met blauv,- en rose bedrukt. 

De kolchose van Baikal in Siberië 
schoot 1650 zwarfe en 1500 witte vos
sen neer. Hier een gedeelte van deze 
pelzenverzameling. Wat zeggen de kon-
testeerders van de slachting van de 
zeehondbabies in Kanada daarvan 7 

Mevrouw Trebaol, een Bretoense uit Plouvien, Finistère, ontving van de streek-
joernalisten de titel van «modernste boerin*. Te Parijs — waarom niet m 
Brétanje zelf, nu de Gaulle toch zelf ~het « regionalisme » predikt ? — ontving ze 

haar geschenk : een gloednieuwe traktor. 

BAD ONDER BED 

Op het huishoudelijk salon te 
Parijs zijn tans de jongste snuf
jes op gebied van woning en huis
houdelijke inrichting te zien De 
nadruk * ligt op het streven in 
kleine ruimten zoveel mogelijk 
onder te brengen onder vermij
ding van opeenstapeling : men 
wenst onder behoud van leefruim
te ook zoveel mogelijk efficiency. 
De huishoudelijke toestellen die 
door een eenvoudige duw op een 
knop uit de wand wentelen of 
schuiven en na een tweede knop-
druk opnieuw in de wand ver
dwijnen zijn legio op dit salon. 
Nieuw was echter het bad dat 
onder het bed staat : men kan het 

eenmansbed gemakkelijk in de 
kamerwand wentelen en na ge
bruik en schoonmaak van het bad 
komt alles weer netjes op zijn 
plaats. Dit alles onder het motto 
« Ieder Fransman zijn bad », Voor 
wanneer een dergelijke kampan
je in ons land, waar de private 
badgelegenheid nog veel te wen
sen overlaat ? 

KOHTROLEÜR 

Zweden heeft zijn eerste vrou
welijke luchtkontroleur gekregen 
in de persoon van de 24-jarige 
Gabriella Rendlund op de lucht
haven Arlanda van Stockholm. 

IRENE HERON 
NYREEOAWN PORTER 

Da 70-jarige gepensioneerde werktuig
kundige David Wilson, vervaardigde in 
zijn woonplaats te Preesall (Engeland) 
enkele spinnewielen en spint tans zelf 
de wol, die zijn vrouw voor haar brei
werk nodig heeft. De boeren uit de 
streek leveren hem overvloedig scha
penwol. Wilson kopieerde zijn eerste 
spinnewiel naar een autentiek exem
plaar. Goed bestede oude dag, zouden 

we zeggen. 

Bij ons Dcter bekend als Irene 
Forsyte, de vrouw van Soames 
Forsyte. Wij hebben haai in het 
reuze B.B.C, feuilleton «Forsyte 
Saga» Ieren kennen al? een ho
vaardig en eigenzinnig dametje 
dat er alleen schijnt te zijn om 
het leven vai. een man lastig te 
maken. De kijkers herinneren zich 
de bedscène nog toen Soames, ko
kend van woede, zich op haar 
wierp om «zijn rechten te laten 
•"•elden » 

Gans Vlaanderen en voordien 
Nederland en Groot-Brittanië was 
uit de fauteuil rechtgerezen en 
één ogenblik is het in alle huis
kamers stil geweest. 

De scène was pijnlijk maar 
menselijk en meteen was het 
feuilleton aan een van zijn dra
matische momenten toe. Van dat 

ogenblik is Irene Soames «een 
slechte » geworden. 

Soames, in de wereld t n c Por 
ter. kreeg brieven van simpatic 
en de verdedigers van Irene raad
den haar echtscheiding aan. De 
kijkers waren zo meegesleurd met 
het televiziespel dat ze niet eens 
meer het verschil tussen werke
lijkheid en toneel zagen. 

Eric Porter is een zeer gewaar
deerd en fijngevoelig akteui van 
de Royal Shakespeare Company 
Nyree Dawn Porter, geen familie 
van haar tegenspeler, is elf jaar 
geleden uit Nieuw-Zeeland naar 
Engeland gekomen. Ze mocht er 
een rondreis maken als Miss Ci
nema en is er geblever 

Wie is deze vrouw in de rol van 
slechte echtgenote, later minnares 
van de verloofde van de dochter 
van haar mans neef. met wie zii 

na de dood van zijn tweede vrouw 
in het huwelijk zal t reden ? 

Op 22 oktober 1958 is juffrouw 
Porter als een schoonheid naai 
Europa gekomen : wit van huid 
en haar, groene ogen en grote ge 
stalte. Ze huwde te Londen eer 
landgenoot- f ilmspeler. 

Toen wij voor het eerst Iren-
zagen, leek ze ons een lief. ver
standig en aangenaam meisje. D-
story maakte van haar een gesln 
ten en onbegrijpelijke vrouw. 

« Ik heb getracht Irene zo goer 
mogelijk te spelen, zoals ze in he' 
boek van Galsworthy beschreve' 
staat. Ze is het onbegrepen bee)' 
van goedheid, schoonheid er 
warme liefde. Irene heeft wa 
Soames niet heeft, daarom is n; 
jaloers en eng tegenover zl.ir 
vrouw Voor Soames is Ircn*" 
enkel een verworven neubelstuh 
een fraai bezit dat hij met list er 
geld heeft verkregen. Irene kar 
geen echtscheiding vragen omaa' 
dat in die tijd onmogelijk was» 
'Vldus Nyree Porter over I r e r ' 
Forsyte . R-,,, 

Over haar akteren zegt «^r' 
Soames Porter : « Ik kan onmoge 
lijk akkoord gaan met de manic ' 
van spelen van Irene. W u hebbe» 
elkaar vermoeid, gehaat en opge 
'aagd alsof alles echt was ! » 



Regelmatig stelt men vast dat bepaalde figuren en hun werk een tijdlang in 
vergetelheid geraken, om dan geleidelijk of plots een periode van herwaardering 
te beleven. Dat houdt naaw verband met de wisselende smaak, men kan er geen 
maatstaven voor aanleggen, het gebeurt nogal grillig, zeker in de kulturele sek-
tor waar vandaag schrijvers of musici of beeldende kunstenaars met een soms 

fritz van den ber^he 
aan vrouwelijke grilligheid grenzende afwisseling in vergeetputten terecht 
komen om er na korte of lange tijd weer uitgehaald te worden. 

Men kan niet zeggen dat de vlaamse expressionist Fritz Van den Berghe wer
kelijk in een vergeetput heeft gezeten, maar in de waardering voor de 
zogenaamde school van Latem (en daarbuiten) nam hij niet steeds de plaats in 
waarop hij ontegensprekelijk recht heeft. Hij is de geschiedenis ingegaan als 
een «peintre maudit» (een vervloekt schilder) welk etiket hem reeds tijdens 
zijn leven tekende, niet altijd terecht. 

Dat schrijft toch Emile Langui in zijn 
kort geleden verschenen boek over 
Fritz Van den Berghe, die hij persoon
lijk zeer goed gekend heeft. Het was 
wel zo dat Fritz Van den Berghe geen 
«kommercant» was en zelfs minder 
dan «geen kommercant» in tegenstel
ling met sommigen zijner kollega's, die 
het qua artistieke eerlijkheid ook niet 
altijd zo nauw namen. Hij kon zich wat 
de behoeften van het dagelijks leven be
treft moeilijk uit de slag t rekken en 
heeft in zijn overigens zeer aktief leven 
enkele bevliegingen gehad, die juist 
door zijn tekort aan praktische zin fa-
likant zijn uitgevallen. Zo Lijn verblijf 
in Amerika, die een misterieus geble
ven periode in zijn leven is gebleven en 
waarvan hij even berooid is terugge
keerd als hij was ver t rokken. Nochtans 
getuigt de auteur van Van den Berghe 
dat men met dit « vervloekt zijn » niet 
mag overdrijven : indien de kunstenaar 
dan al een van die «weerlozen » is ge
weest, zijn behoeften waren ook niet 
groot. Fritz Van den Berghe was be
scheiden als verschijning, hij was ook 
zeer bescheiden in zijn behoeften. In
dien hij het nooit breed heeft gehad, hij 
heeft dit gemis minder scherp aange
voeld dan de verguizing of onderschat
ting, waarvan hij het slachtoffer is ge
weest. Dat geldt onder andere voor de 
periode, waarin hij aan het socialisti
sche dagblad «Voorui t» verbonden 
was. Dit gebeurde op het einde der 
twintiger jaren, toen de ekonomische 
krizis uiteraard zware gevolgen had in 
de kunsthandel en het voor vele kun
stenaars erg moeilijk werd, het hoofd 
boven water te houden. Fritz Van den 
Berghe aarzelde niet, een betrekking 
als tekenaar bij de socialistische krant 
te aanvaarden, wat hem de spot en de 
minachting opleverde van bepaalde 
«kunstbroeders» die het nog zonder 
vast maandinkomen konden stellen en 
van kritici, wier naam ons vandaag 
mets meer zegt. Zij vonden het een de
valuatie van het beroep ! Men kan tans 
gerust stellen dat deze periode he t 
werk van Fritz Van den Berghe in po-
zitieve zin heeft beïnvloed, niet alleen 
omdat ze hem zeer mooie bladen heeft 
ingegeven doch ook omdat zijn schep
pend werk een sociale inslag verkreeg, 
fi^,"ien bij velen van zijn ti jdgenoten-
kollegas tevergeefs zoekt. Van den 
öerghe slaagde er in, het sociale ele
ment m zijn werk te sublimeren. Dit 
werk kan men feitelijk als een sinteze 
beschouwen van het leven, met zijn 
elementen van pijn en vreugde en 
vooral met de droomwensen en droom-
voorstelhngen van de gewone man. Dit 
laatste vormt de zogenaamde surrealis
tische periode van Van den Berghe 
waarbij onmiddellijk dient opgemerkt 
aat de kunstenaar altijd schilder is ge-
D even en dat ook in zijn surrealistisch 
werk het pikturale. het plastische de 
voorrang had en behield. Bij Van den 
ffJ^^^.S^f" literaire anekdotiek, geen 
atgelilïte detaillering, alles blijft krach
tig geborsteld, de stijl bliift t rouwens 
expressionistisch. 
p i^en heeft beweerd dat Van den 
oergne een luiaard was en men wijst 
" 3 ^ o o r op zijn betrekkelijk geringe 
Proauktie Dit verwijt werd ingegeven 
aoor een zekere afgunst, want het blijkt 
Tj^lt^^^TT^^" Berghe zeer zorgvuldig 
Zilt, ^^^ maakte tal van studies en 
werKte meer dan één onderwerp twee-
"I ariemaal uit, met lichte of ingrijpen-

•̂  variaties. Bovendien zijn de jongste 
TiP^. '̂̂ ^^•?'?*^1 tot voor kort « verdwe-
inTr, i-^'^'lderijen aan het licht geko-
ceilwJ^^'l !^? verrijking van het totale 
sarn«^ betekenen. Dat viel t rouwens 
linTL"^^*-.^^" hernieuwde belangstel-
het J , ? ' ' ^'^" wsï'k. wat niet alleen uit 
de «?.i l^"^ Langui blijkt doch ook uit 
te mpf; stijgende verkoopcijfers. Eens 
het VBvc.^°ï"^^" we gekonfronteerd met 
tiide^t , * ' ^ ? ^ ^ ' van de kunstenaar die 
prijzen Tr. l '̂̂ '̂ P ^'^" ^ ^ ^ ^ tegen spot-
van de r^ f t ^.^staa" en een stijging 
abno?m«T '^P ' ^P ",'̂  z " " dood die dan 
wee? SetN^^^Sjen gereikt zoals dat nu 

VoOT d l l 7 ^ " , ' l ^ " berghe het geval is 
oor de zoveelste keer is de kunsthan

del hier te voorschijn gekomen als een 
geldwolf. 

Van den Berghe was zeer verknocht 
aan zijn geboortestad Gent. Dat merkt 
men niet aan het gering aantal stads
impressies in zijn werk, zoals bij de 
ironische en dramatizerende etser Jules 
De Bruycker, men merk t het aan de 
sfeer, de hoekigheid van de figuren bij 
Van den Berghe evenwel gemilderd 
door een grote liefde voor de mens, bij 
deze mens, die zelf een zeer sterke be
hoefte aan simpatie had. 

Fr i tz Van den Berghe is slechts twee 
keer voor langere tijd uit ons land weg
gegaan, één keer naar Amerika, van
waar hij ontgoocheld terugkeerde en 
t i jdens de eerste wereldoorlog toen hij 
naar Nederland uitweek en er onder 
andere met Gust De Smedt samen
werkte . Wel nam hij deel aan het gezel-
schapsleven onder de kunstenaars van 
zijn tijd en dan zien we hem bij Stijn 
Streuvels of bij De Sadeleer, zo op het 
eerste gezicht een keurig burgerman
netje. Niemand zou achter deze «be
deesde verschijning» een artiest ver
moed hebben. Van den Berghe's geeste
lijke bagage was overigens groter dan 
de meesten van zijn kollega's, wat ver
klaarbaar is uit zijn afstamming (zijn 
vader Rafael Van den Berghe was een 
selfmade-geleerde, die ruime waarde
ring in akademische kringen genoot), 
die nochtans het kleinburgerlijk mi
lieu niet te buiten ging. Tussen de 
kleine en de hoge burgerij gaapte een 
kloof, ook een taalkloof, maar Fritz 
Van den Berghe heeft nooit een inspan-
nin gedaan om deze kloof te overbrug
gen. Hij voelde meer « proletarisch » en 
was overigens bevriend met de flamin-
gantische dichter René De Clercq van 
wie hij twee prachtige portret ten heeft 
geschilderd. 

Het oeuvre van Fritz Van den Berghe 
komt in het boek van Langui prachtig 
aan bod, niet alleen door de talrijke 
kleurenreprodukties en de vaak royale 
weergave van zijn grafisch werk, doch 
ook door de tekst, die van een mild en 
toch scherp inzicht in mens en werk 
getuigt. 

We hoeven de lof niet meer te zin
gen van de koloristische en plastische 
gaven van de schilder Van den Berghe. 
Hij hoeft werkelijk niet onder te doen 
voor Permeke, De Smedt en de andere 
Vlaamse expressionisten, tegenover 
sommigen onder deze grote namen is 
hij zelfs koloristisch de sterkere de 
subtielere. Men kan wel stellen dat de 

expressionistische werken uit de aan
loopperiode soms wel eens tot verwar-
rens toe met deze van anderen gelijk 
lopen, doch het sociaal-erotische motief 
onderscheidt Van den Berghe vrij sooe-
dig van zijn richtingsgenoten. Reeds in 
1929 komt de breuk met de geest van 
Latem. Van zohaast hij in het fantasti
sche domein belandt neemt Van den 
Berghe een heel andere vlucht. Het is 
niet zo merkwaardig dat men tegenover 
deze werken bij voorbeeld spontaan 
aan een Jean Ray denkt. In deze ciklus 
heeft Van den Berghe een andere tech
niek aangewend, een soort biologische 
en mineralogische te^^hniek en stijl, die 
qua koloriet naar de parelgrijzen. de 
diepe blauwen -en de gitzwarten terug
grijpt. Ze worden tot simbolend^agers 
van de angsttoestanden en de scheme
rige werelden van de droom, nu eens 
poëzie dan weer nachtmerrie De mate
riebehandeling wordt korrelig, de on
derlagen beginnen mee te spelen, men 
zou kunnen spreken van een soort droge 
of harde glacis. 

Veelal betrok Van den Berghe zich 
zelf in zijn werk het bekende ver

schijnsel van het narcisme bij de kun
stenaar (cfr de hier onlangs besproken 
Beckmann). Wanneer de lichamelijke 
aftakeling begint ontstaan aldus tragi
sche doeken (cfr. laatste zelfportretten 
van Rembrandt) , bijwijlen neerkomend 
op een zelfkwelling. En toch is dit de 
ze'fde Van den Berghe die mooie din
gen verzamelde, bewondering voor de 
volkskunst en de naleven koesterde, 
honkvast was doch af en toe eens uit-
vJoog naar Parijs of Nederland, daarvan 
totaal gescheiden betrokken was in de 
jacht van krant en weekblad (De Koe
koek) en zich als karikaturist van for
maat ontwikkelde. 

Fritz Van den Berghe is een der 
meest menseliike figuren uit de expres
sionistische pleijade, die Vlaanderens 
recente pikturale roem uitmaakt. Het 
is verwonderlijk dat zovelen, waaron
der schitterde geesten, daarvoor blind 
zijn gebleven Blijkbaar is vandaag toch 
de tijd gekomen voor een erkenning op 
volle waarde, tegenover een oeuvre, dat 
zijn ontstaanstiid vooruit was en waar
van men mag zeffgen « dat niets mense
lijks het vreemd is». R.<j. 

Tn de moderne architek-
tuur is er een terugkeer 
naar de soberheid van 
« eerlijk materiaal » : be
ton en baksteen worden 
naakt en zonder opsmuk 
gebruikt. Professor 
Böhm bouwde te Düs-
seldorf dit bejaarden
huis dat, in al zijn mo
derne vormgeving, har
monisch aansluit bij 
enkele historische ge

bouwen uit de buurt. 

M O H E N T -
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De laal^lt U iilDonsIt limiet n ni Int 
Pnlris VOO) \i hout kinishii te liiiis-
if I 'ijii de / i'ini ( 11 iii< >>iini, Dewas-
ne, So»;, (.np/icci en Hojlmeistei. De 
ah belangiijk'ste aangekondigde is 
deze <'(iii ( It inotiini (uati 7 maart tot 
4 dp'il), iinii n'if' in drze petiode een 
rfi^li 1111 Dsjx'kt ifi'c i\ uiiiijil De-
wasne e\po~eeit muui schilderijen 
voor de univeisiteit van Rijsel, Solo 
S( liildi'tijcn en enviionnemeiil'. 

In (A'lbelon, Dendemiondc, is hu 
de beun aan kunstschilder Antoon 
De Cletck (iVl 5 apiil), in de Gale
ne Rive Ganclie, Giote Zavel 32, 
Biussel IS tot 3 apul een seleklie 

gouaches van 31) hedendaagse kunste-
naa)s te zien, in Galei ij Tiio, Kor-
tiijkse üteenweg 223, Gent stelt ]uer-
gen Sdnu'idd lot 26 maait zijn Py-
logiafii'cn vooi, 

K.V S. BRl'SSEL 

Op 19 maait heeft in de K.V S 
Bnissel de pieniièie plaats van een 
diauisi hijjpi otliiklir, dit lol 2-1 je 
biuaii in de aiUueipsr A..A.i. liep. 
Het gaat om een vlot l\)nlevaidstuk 
vati Ganllet en Giedy. Heiinneien 
we et aan dat bons Jansseji te Bius-
sel op IS maait om 'O uui m de 
K.V .S. zqn detde one-tnan-show 
« Diiemaiil andermaal » piezenteerl. 
Toegangspi ijzen van 80 tot 150 fi. 

In de K.V.S. Biussel luoidi op i 
apul het Zuidelijk Toneel Globe int 
l.indhoven venvachl met t Ceremo 
nie voor een vermcAnde neger » van 
Atiabal; van 16 tot 21 apiil Centiiim 
uit Amsterdam met < Centium ver-
mooidt pia?iiste » rian Pörtner. 



Milovan Dji las 
M,hvan Dnlas gold tot in 1953 tn hel kommunistische Zrdd-SlavtS als de rechterarm van 
TtoDe ^l 1911 geboren Montenegrin, zoon van een o^aer, werd met 21 jaa^ hd van 
de illegale zuidslamsche kommumsttsche partij en in 1940 lid van het Pohtbureau 
iVjdensde oorlog partnanenleider, u,e.d ht, na de oorlog een der vier ^nvloedriikste man-

TeniloSevan. ideologische afwijkingen . en van de pubhkatie van artikels - « « L - ^ ƒ -
L aLkL bleek, mei hi, in ongenade. Na ujn ballingschap en terugkeer in 1957 werd 
hnoZunlle van ztjn publikaHes in het buitenland - en inzonderheid omwille van zijn 
hoek . De meuwe klasse > dat een ajiekentng was met het kommumstisch sisteem - ver
ooi deeld tot gevangenisstraf. 

Van 1957 tot 1961 verbleef hij in de ge
vangenis. Nadat in 1962 zijn « Gesprekken 
met Stahn » verschenen waren, bekwam 
hij opnieuw gevangenisstraf. 

Deze tien jaar verblijf in de gevangenis
sen van Tito (en Djilas is niet de enige 
waai blijft daar het protest?) hebben ze
ker zijn politieke inzichten niet ten gunste 
van het zuidslavisch komraunisme gewij
zigd. Zij hebben wel een zekere wijziging 
in zijn literair werk teweeg gebracht. Bi] 
de politikus die « De nieuwe klasse » en 
« Gesprekken met Stalin > schreef, was 
het subjektieve element der eigen bele

ving zeer steik (subjekiief dan in üieraire 

zin, niet wat de objektiviteit der feiten en 
vaststellingen betreft). 

Maar het literaire werk dat in de ge
vangenissen ontstond, werd sterker geob-
jektiveerd, hoewel evenzeer door de politi
cus en mens Djilas getekend als zijn vorig 
werk. 

Die verhalen, die in duitse vertaling ver
schenen, werden nu ook in pocket uitgege
ven in een DTV uitgave, onder de titel 
« Die Exekution und andere Erzahlun-
gen ». Het onderwerp dezer verhalen is te
rug te brengen op de gemeenschappelijke 
noemer van een van uit de individualiteit 
vertrekkende konfrontatie met de gebeur

tenissen Deze gebeurtenissen berusten ge
deeltelijk op echtgebeurde feiten, gedeelte
lijk op fiktie en zij hebben alle in mindere 
of meerdere mate te maken met de oorlog 
en met extreme situaties : wreedheid, hon
ger, angst, exekutie. 

Tegenover Bulatovic, die in zijn « Held 
op de Ezel » een bijna groteske schildering 
gaf van de oorlog, het verzet en de bezet
ting — een heiligschennis bijna in een 
land waar de kultus van de partizaan tot 
staatsgodsdienst werd — doen deze verha
len van Bulatovic's landgenoot (eveneens 
Montenegrijn) eerder ortodox aan. Toch 
verwijdert hij zich verder van de « grote » 
politiek en keert zich naar de eenvoudige 
mensen en naar de weerslag van de oor
log — m al zijn wreedheid — op het le
ven van de gewone man. Dat ook hier 
haat en wreedheid, fanatisme en moord 
beoefenaar en slachtoffer vinden, ligt niet 
alleen aan het volkskarakter en aan de 
scherpe tegenstellingen in dit Balkanland 
maar ook aan de menselijke natuur die in 
uitzonderlijke situaties, van haar remmen 
ontdaan, overal dezelfde is gebleken. 

M i h i T Tl 

Platenrubriek 

Rtchaid Wagner « Der Fliegende 
Hollander » — Cassette met tekst
boek en volledig libretto (3 LP) — 
EMl — Stereo — SMA 191763-65 — 
Intekenaktie : najaar 1968 — tot 31 
januari 1969 : 675 fr Normale prijs : 
1050 . 

Mag ik U met dit jeugdwerk van 
R. Wagner binnenleiden m de wel 
heel eigen wereld van deze grote 
< vernieuwer ». 

Dit werk, waarvoor Wagner het 
idee vond bij H. Heme, werd ge
schreven m 1841, na een woelige zee-
leis, en dit in een tijdsbestek van 
amper 7 weken. Wagner was toen 
28 jaar. 

Waar in dit werk nog zeer iveibaar 
de invloed van de < grote opera > 
tawerkt, (Finales van Akt 1 en II) 
bespeurt men toch reeds zeer duide
lijk hier en daar een glimp van het 
genie dat zich in de latere werken 

meer en meer zal manifesteren. Een 
zeer duidelijk vooi beeld hiervan is 
Senta's Ballade in Akt 11 : « T raft 
ihr das Schiff im Meere an ^, waar
van Wagner zelf zegde dat het de 
kern was van het hele oeuvie. hog 
duidelijker treedt de latere Wagner 
naar voor in de grote monoloog van 
de Hollander m Akt I : < Die lust 
ist um, und abeimah verstrichen 
sind sieben jahre > Hier vinden we 
de gemoed'ttoestand van de Hollan
der, ujn Weltschmerz, zijn doodsver
langen terug, niet zjozeer m de tekst 
dan wel in de muzikale paitituur. 
En het is deze kunst, die Wagnei tn 
zijn latere werken (* De Ring — 
Parsifal — Tristan — De Meester
zangers *) tot kwasi-volmaaktheid zal 
gaan beheersen. 

Zo mogen we dan < Der Fliegende 
Hollander > beschouwen als een eer
ste stap op de niet altijd gemakkelijke 

weg tot het begrijpen en dus geme
ten van de muziek van deze geniale 
kunstenaar. 

De platen welke U tans tegen uit
zonderlijk voordelige voorwaarden 
worden aangeboden, zullen hiertoe m 
niet geinige mate bijdiagen Vooi-
eerst ts daai de kwaliteit, die bij 
Electrola uitstekend is. Dan hebben 
we de vertolking die werkelijk bui
tengewoon IS. Als solisten horen we 
An,a Stlja, Fheo Adam, Anneiies 
Burmeistei, Martti Talvela en nog 
vele andere. De drie eeiste zijn ge 
•u aardeerde solisten te Bayieuth wat 
dus wel een waarborg is voor echte 
H agner vet tolking De koren {di'k 
vaak bij Wagner een grote rol toebe
deeld krijgen) benadeien de peifek-
tie, terwijl de lof van het Neu Phil
harmonic Orchester van Londen niet 
meer hoeft gezongen 

Het geheel wordt magistraal ge
leid door de meer dan 80 jarige doch 
« eeuwig-jonge > Otto Klemperer, 
die hier zijn rijk kunstenaarstempe-
tament volledig ten dienste stelt van 
dit mooie romantische werk. 

Een aanbevelenswaardig en met te 
versmaden geschenk, te meer daar de 
voordelige prijs nog geldt tot einde 
januari 69. 

W. 

Ook waar in deze verhalen de gebeurte
nissen fiktief zijn, lijken ze in hun extre-
me uitzonderhjkheid nog echt. 

Wat na lezing van deze verhalen over
blijft van de feitelijke gegevens — bij een 
algemene indruk van deernis met het lot 
der vrijwillig of onvrijwillig betrokkenen 
— is de vaststelling, dat de partizanenoor-
log tot abevraties leidt waarin de grenzen 
van wraak en weerwraak, recht en onrecht, 
schuld en onschuld weggewist zijn. 

In Zuid Slavié was dit nog méér dan el
ders waar : daar moordden partizanen van 
links en i echts, kollaborateurs van de ene 
en de andere volksgroep elkaar uit — bij 
zover dat de britse auteur F. Voigt in zijn 
studie « Pax Britannica » schreef dat Zuid-
Slavie minder vernieling doch meer wreed
heid moest ondergaan van binnenlandde 
dan van buitenlandse vijanden. 

Een glimp van deze wreedheid, een blik 
op de gruwel van de partizanenoorlog, op 
verraad en vergelding, geeft Djilas ons in 
deze verhalen, die gewild of niet een aan
klacht zijn tegen de oorlog in het alge-
meen en deze oorlogvoering in het bizon
der. 

Met de regelmaat van een klok worden 
de leden van V.T.B.-V.A.B. door hun vere. 
niging bedacht met een kanjer van een ge
schenk : voorzitter J. van Overstraeten 
schreef voor hen in de voorbije jaren reeds 
een « Gids voor Vlaanderen », een « Gids 
voor Wallonië » en een « Gids voor Neder
land ». 

Begm van dit jaar vei scheen — terug van 
de hand van de V.T B.-V.A.B.-voorzitter — 
een gids « De Nederlanden in Frankrijk >. 

Een toeristische gids in de eigenlijke zin 
van het woord is het niet geworden; het is 
véél meer dan dat. De auteur noemt het een 
beknopte encyklopedie, en het woord « be
knopt 3. zouden we voor dit werk van 605 
blz. alleszins een « understatement » willen 
noemen. In alfabetische volgorde zijn alle 
gemeenten opgenomen uit het huidige 
ïrans-Vlaanderen en uit de gebieden die — 
geschiedkundig nawijsbaar — ooit dietsta-
lig zijn geweest. Daarnaast zijn absoluut 
alle bezienswaardige gemeenten en land
schappen opgenomen uit heel het « Neder
land in Fianknjk » dat gaat tot aan de 
Zomme en dat op zijn zuidergrens Moeren-
land. Ponteland, Vermandland en Tierasse 
om\at. Een kort historisch overzicht is een 
welkome aanvulling en de zeer uitgebreide 
biogiatie moge een aansporing voor velen 
zijn, om zich nader in te laten met de zui
delijke Nederlanden. 

De gids werd door drs. van Overstraeten 
opgedragen aan wijlen Jean Marie Gantois, 
de )nlangs overleden heiaut van onze zui
delijke volksgebieden. 

Voor vele Vlamingen zijn de in de gids 
behandelde gebieden nog al te zeer « terra 
incognita J>. We zijn er van overtuigd dat 
het boek daaraan zal verhelpen en dat het 
zal gehanteerd worden als de sleutel om een 
van de rijkste schatkamers van onze kuituur 
en ons volksleven te openen. Alhoewel geen 
eigenlijke toeristische gids is het werk als 
dusdanig toch zeer bruikbaar en bevat het 
alle elementen - o.m. ook de praktische 
gegevens betreffende hotels en restaurants 
— die men zich bij een kortere of langere 
uitstap « beneden de schreve » kan wensen. 

Alle hoofdleden van V.T.B.-V A.B. heb
ben de gids gratis aan huis gekregen; m 
de handel is hij verkrijgbaar aan 75 fr. (W 
fr. voor de luxe-uitgave). Enkele fraaie to
to's verhogen er nog de waarde van. 
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Bert en Bertje, van het gelijknamige tienerfeuilleton, hier tijdens een rondvaart in de 3de afle
vering van hun avonturen. Dinsdag 18 maart om 18.55 ii. Brussel Ned. 

LAND VAN MIJN I f U6D 
EN MIJN HUIS... 

Een dokumentaire waarin de 
in Engeland wonende maar 
van Ierse afkomst zijnde joer-
nalist Patrick O'Donovan een 
beeld ophangt van het land 
van zijn voorvaderen. Ergens 
in zijn inleiding zegt O'Dono
van : Ierland is geen rustig 
land waar nooit iets gebeurt. 
Het is een oord met te veel 
geschiedenis van het verkeerde 
soort. Zo wordt deze dokumen
taire niet enkel een prangend 
essay over het hedendaagse 
Ierland, maar ook over de on
gelooflijke sociale ellende van 
een eeuw terug, toen meer dan 
een miljoen Ieren met scheeps
ladingen naar Amerika uitv,?e-
ken. 

Maandag 17 maar t om 21,15 u. 
(Brussel Ned.) 

VEROVER DE AARDE 

In nauwelijks 20 jaar tijd is 
de komputer één van de meest 
karakteristieke werktuigen van 
onze tijd geworden. Wat is een 
komputer ? Hoe werkt hij ? 
Daarop trachten de makers van 
dit programma een antwoord te 
geven in deze eerste uitzen
ding. 

De komputer is een super
rekenmachine. Het is tevens 
ook een biblioteek, waarin je 
een ontzettende hoeveelheid 
(cijfer) gegevens kan vastleg
gen. Verder is de komputer een 
geordend en onfeilbaar geheu
gen. En het essentiële is wel 
dat men in de komputer infor-
piatie en een programma kan 
inbrengen: de komputer kan 
die informatie verwerken en 
inen kan de verwerkte infor
matie weer terugkrijgen. 

De elektronische komputer 
werd uitgevonden en verder 
ontwikkeld in de USA. Een 
groot deel van de opnamen van 
dit programma gebeurde daar. 
Dat gaf de makers van het pro
gramma meteen de kans om 
eens te praten met vooraan
staanden in die nieuwe weten
schap : dr. Ernest Nagel (Uni-

versiteit Columbia), dr. Ri
chard Hanning (Bell Telephone 
Lab.), dr Eckert, ui tvinder van 
de ENIAC, (de eerste elektro
nische computer) , dr. De Car
lo (specialist van IBM). Ook 
met de medewerkers van het 
«Program for Technology and 
Society» van de Universiteit 
van Harvard werd gepraat. 

Woensdag 19 maar t om 21 u. 
(Brussel Ned.) 

LEDEREN JONGENS 

De bekende brits-kanadese 
kineast Sidney J. Furie (The 
Young Ones en The Ipcress 
File) draaide deze psichologi-
sche film enkele jaren geleden 
met in de hoofdrollen de jonge 
britse aktrice Rita Tushing-
ham, Colin Campbell en Dud
ley Sutton. Het is een realis
tische vizie op allerlei eigen
tijdse problemen zoals het teen-
agerhuwelijk, homoseksuali
tei t en jeugdige delikwenten. 
De prent, naar een roman van 
Eliot George, werd gedraaid in 
de londense voorsteden. 

Ofschoon de titel enigszins in 
een andere richting zou kun

nen wijzen, zijn niet zozeer de 
« lederen jongens » de spil van 
het verhaal dan wel het jong
getrouwde paar Dot en Reggie. 
Na niet zo bijster geslaagde 
wittebroodsweken dreigt het 
met het huwelijk mis te lo
pen : wederzijdse ontgooche
ling en ontnuchtering, onvol
wassenheid, onbegrip en ja
loersheid verwijderen Reggie 
en Dot steeds verder van el
kaar. Hij — Reggie, zoekt dan 
maar toenadering tot een ho
moseksuele vriend, Pete, één 
van de «Leather Boys» die 
hem al gauw doet inzien waar
om zijn huwelijk in feite is 
mislukt. Wanneer het met Dot 
tot een definitieve breuk komt 
wil Reggie met Pe te aanmon-
steren op een schip maar ziet 
op het laatste ogenblik de rea
liteit in haar ware dimensie en 
krabbelt terug. Teruggaan naar 
Dot is onmogelijk, wat dan ?... 
De kineast laat deze vraag in 
het midden. De indringende 
wijze waarop hij zijn persona
ges en hun drijfveren obser
veert maakt deze film tot een 
interessant dokument. 

Vrijdag 21 maar t om 21.20 u. 

(Brussel Ned.) 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 15 maart 
15.45 : Wielrennen : Par i js-Nizza — 
]6.30 to t 18.30 : Volksuniversitei t — 
18,55 : Zandmannet je — 19.00 : Doris 
Day-show — 19.25 : Dierenf i lm : « Zo 
met de Zoo in huis » — 19.50 : Keurig 
Frans — 19.52 : Zoekl icht — 19.57 t 
Mededelingen ™ 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : W i j , heren van Zichem -— 21.05 : 
Echo — 21.35 : Show van Julie Felix — 
22.05 : Mannix : De afrekening —• 
22 55 : TV-nieuws 

Zondeg 16 maart 
70.50 to t 11.30 : Wielrennen : Pcri js-
N izza — 14.30 : Poly in Portugol — 
14.45 : Kapitein Zeppos I I I : Tweng — 
15.15 : Binnen en bui ten — 18.15 : 
Klein, klein k leuter t je — 18.35 : Sport-
reportage .— 19.05 : Ben de Beer : De 
stropers — 19.30 : De geschiedenis van 
de XXIe eeuw ; De computerrevolutte 
(deel 1) — 19.55 : Mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 ; Speeltilm : Jor>g van 
hart — 22 35 : TV-nieuws. 

Mandag 17 maart 
14.05 to t 15.15 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tag — 18.55 : Zand
mannetje — 19.00 : Zorro : De man 
u i t Spanje — 19.25 : Vergrootglas op 
de postzegel — 19.40 : Openboar kunst 
bezit : « Het schaokspel » vor\ Vic Gen-
t i ls — 19.50 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.55 : - Mededelingen. -. De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : High Chaparral : De scalpenio-
ger — 21.15 : Land vart mi jn jeugd en 
mi jn huis. . . Een onromantische k i j k öp 
Ierland door Patr ick O'Donovan — 
22.15 : Gastprogrammo : De Kathol ieke 
gedachte — 22.45 : TV-nieuv^/s. 

Dinsdag 18 maart 
14.05 to t )6.00 • Schooltelevisie — 
17.50 : Schooltelevisie — 18.50 ; Zand
mannet je — 18.55 : Tienerklanken — 
19.25 : Al ledag — 19.50 : Keurig Frans 
— 19.52 : Zoekl icht — 19.57 : Mede
del ingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : « Monoloog voor twee ». TV-

PANAMA EN TRINIDAD 

Producer Piet Van de Sijpe 
en kameraman Frans Nauwe-
laerts voeren met de Godetia 
door het Panama-kanaal en za
gen als parels aan een snoer de 
eilanden en eilandjes van de 
Karaïbische Zee voor zich op
duiken. Op twee ervan zetten 
zij voet aan wal : Trinidad, pas 
sinds 1962 onafhankelijk; le
vend op vulkanen, druk geïn
vesteerd door de Amerikanen 
die niet meer spreken van Por t 
of Spain, maar van P.O.S., To
bago : een toeristisch paradijs 
dat zelfs voor het verse echt
paar Onassis-Kennedy goed ge
noeg was om er de wit te
broodsweken door te brengen. 
Op Tobago leeft nog de herin
nering aan de legendarische 
Robinson Crusoe en van daar
uit verspreiden de steel-drums 
zich onder de minder bedeel
den van Latijns-Amerika, die, 
zoals men weet, in dit wereld
deel in de meerderheid zijn. 
Over één en ander verneemt u 
in deze dokumentaire méér. 

Vrijdag 21 maar t om 20.35 u. 
(Brussel Ned.) 

spel door John Finch — 21.30 : He t 
Meesterwerk. Uitvoering van de 9de 
Symtonie WQr> Ludwig von Beethoven — 
22.40 : TV-nieuws. 

Woensdag 19 maart 
15.00 to t 16.30 : Wielrennen : M i loon • 
San Remo — 17.00 : T ip - top — 18.00 : 
Schooltelevisie — 18.55 : Zandmanne
t je — 19.00 : Atel ier — 19.25 : Arena 
•̂— 19.50 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19.55 : - Mededelingen. - De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Verover de aarde — 21.15 : Cabaret nu 
— 21.50 ; « De muizen ». TV-spef van 
Gust Gils — 22.30 : TV-nieuws. 

Domderdaq 20 maart 
14.05 t o t 15.15 : Schooltelevisie — 
18.30 : Guten Tag — 18.55 : Zand 
mannet je — 19.00 : Tienerklanken —• 
19.35 : Poli t ieke t r ibune : De Christe
l i jke Volkspart i j — 19.50 : Keurig Frans 
— 19.52 : Zoekl icht — _ 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De Forsyte Sago : De 
geboorte \/on een Forsyte — 21.15 : 
Debat — 22.00 : Première — 22.40 
TV-nieuws. 

VrHdag 21 maart 
14.05 to t 16.00 : Schooltelevisie — 
18.25 : Schooltelevisie — 18.55 : Zand 
mannet je — 19,00 : Kopen tegen wil en 
dank. Documentoire — 19.30 : Z ie t u 
er wat in ? — 19.50 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.55 : - Mededelingen. 
- De Weermon — 20.00 : TV-nieuws — 
20.35 : Panama en Tr in idad. Documen
ta i re — 21.20 : Speelfilm : Lederen 
jongens — 23.05 : TV-nieuws. 

N 
OZE 

SELEKTEE 

ƒ 

Speelfilm « Jong van hart », komedie van Gordon Douglas met Doris Day, Frank Sinatra e. a. 
Zondag 16 maart om 20.40 u. Brussel Ned. 

Zaterdag 15 maart 
17.50 u. : BRUSSEL NED. 
Negerkunst (Dokumentaire 
m.m.v. Leopold Senghor). 
22.40 u. : DUITSLAND 1 
Das Gesetz und die Faust 
(Poolse speelfilm). 

Zondag 16 maart 
20.35 u. : NEDERLAND 1 
Les parents terribles (Speel
film). 
20.15 u. : DUITSLAND 1 
Epitaph fuèr einen Koenig 
(T.V.-spel). 

Maandag 17 maart 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Land van mijn jeugd en mijn 
huis... (Dokumentaire over 
Ierland). 
21.30 u. : BRUSSEL FRANS 
Pierrot Ie fou (Film van Jean-
Luc Godard). 
21.20 u. : NEDERLAND 1 
Boorstin (Dokumentair pro
gramma). 
22.30 u. : FRANKRIJK 1 
Grand angle. 
18.25 u. : DUITSLAND 1 
Vlaanderet en Emile Verhae-
ren. 

Dinsdag 18 maart 
21.30 u. : BRUSSEL NED. 
Het meesterwerk (Uitvoering 
van negende simfonie van 
Beethoven). 
2' u. : DUITSLAND 1 
Vom Teufel geholt (van Knut 
Hamsun). 

Woensdag 19 maart 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Verover de aarde (Dokumen
taire over de komputer). 
21.50 u. : BRUSSEL NED. 
De muizen (T.V.-spel van Gust 
Gils). 

Donderdag 20 maart 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Debat. 

Vrijdag 21 maart 
20.35 u. : BRUSSEL NED. 
Panama en Trinidad (Dokt*" 
mentaire). 
23 u. : FRANKRIJK 1 
Kontinent voor morgen : Kon-
go-Brazaville. 
20.40 u : FRANKRIJK 1 
Cinéma d'auteur : Tom (Film 
van Jean Renoir). 
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MOET DAT ECHT ? 

WERELDSCHOKKEND 
« Z e » kunnen het toch niet 

laten waar het maar enigszins 
mogelijk IS prikjes uit te delen 
die de Vlamingen hopelijk zou
den kunnen kwetsen Nu ook 
weer Les Sports, dat m een 
interview met Pol Van Himst 
de man laat vef-klaren, naar 
aanleiding van zijn blikken ju
bileum bij Anderlecht en als 
antwoord op de vraag of hij 
ook nog een ander beroep kent 
dan voetballen • «Ik ben mijn 
ouders zeer erkentelijk omdat 
ze mij mijn studies (tot de 
derde moderne) m het Frans 
lieten doen Van vlaamse af
komst (toch) en thuis alleen 
Vlaams sprekend, kreeg ik zo 
de kans volmaakt tweetalig te 
worden » Natuurlijk een enorm 
voordeel, bij voorbeeld om in 
Sport 69 te schrijven en zo, 
maar over tweetaligheid heb
ben WIJ toch een andere me
ning Pol, om over «parfai t bi-
l ingue» nog te zwijgen Maar 
werpldschokkend zijn dei ge
lijke verklaringen wel 

NATIONAAL DRAMA 
Jacques Lecoq verwondert 

er zich over dat de Britten zich 
helemaal niet druk maken 
wanneer de arbiters voor hun 
ploegen verdiende penalty's 
weigeren te fluiten En hij 
vraagt zich af waarom wij 
daar altijd zo'n enorme hoop 
herr ie moeten over schoppen 
en die onnozelheden uitroepen 
tot nationale drama's Dat 
komt zegt hij omdat onze spe
lers zichzelf zo graag m de rol 
van martelaar 7ien en het pu
bliek zo gemakkehjk t i t getui
ge maken van het hun aange
dane onrecht Wij wilden daar 
toch iets aan toevoegen Name
lijk dat het maar een klem 
stukje België is dat van een ge
weigerde penalty een nationaal 
drama maakt Een klein gedeel
te van de sportjoernalisten dip 
bewust of onbewust (maar alle
bei erg) het sportje willen ver
heffen tot hoogste waarde en 

een klem gedeelte van het pu
bliek, dat zich nu nog door ge
noemde joernalisten zo zot laat 
razen als een kelderdeur Er
gens heeft het te maken met de 
opvoedende taak van de sport
pers en met de mate waarm ze 
daarin al geslaagd is of het pro
beert 

STAKING MET « RATTEN » 

De spelers van Seramg eisten 
van de klub 10 000 frank mdien 
ZIJ het behoud m tweede natio
nale afdeling zouden verwezen
lijken Het klubbestuur kon of 
wilde dit niet beloven en de 
spelers besloten daarop in sta
king te gaan Het bestuur 
schorste voorlopig alle betrok
ken spelers en legde hun een 
boete op van 1500 of 3000 frank, 
en bovendien de verzekering 
dat er van een overgang naar 
een andere klub geen sprake 
zou zijn In principe — we ken
nen geen details echter — vin
den we deze beslissing van het 
klubbestuur O K , maar tame
lijk onnozel vinden wij de be
doeling tegen de spelers een 
proces m te spannen, op grond 
van schade berokkend aan de 
klub (wie IS dat e igen l i jk ' ) en 
de « rat ten » en morele schade 
aan zowat jan en alleman 

Overigens blijven de bazen 
van de bond maar janken dat 
men zich met moet bemoeien 
met hun « affaires», terwijl ze 
zelf om de haverklap het ge
recht ter hulp roepen 

lang niet zeggen dat we de be
slissing van haar klubbestuur 
toejuichen Moest men alle 
sportbeoefenaars, die, voor 
geld, of uit «kole i re» of om 
welke reden ook, de belangen 
van de ploeg, waarvan ze deel 
ui tmaken, wetens en willens 
benadelen, levenslang schorsen, 
het belgisch sportpark zou niet 
zo heel groot zijn En ergens 
achteraan in ons koppeken ron
ken trei ter ig de namen van, bij 
voorbeeld, Merckx, Imola en de 
«belgische ploeg» Waarom zo 
vreselijk streng doen tegenover 
een amateurke, zeg, als men zo 
begiijpend staat tegenover 
« professionele belangen » ? 

Onder de (naar wij hopen 
schromelijk overdreven) t i tel 
« H knokt om het leven van 
zijn twee zoontjes te r edden» 
vertel t Sport 69 dat een bel
gisch bokser, hoewel reeds 42 
jaar, met de sport genoeg t racht 
bij te verdienen om zijn kin
deren de nodige gezondheids
zorgen te laten vers t rekken 
Als dat zo IS, nemen wij eer
biedig ons petje af voor die 
man Maar dan zouden wij toch 
de aandacht willen vestigen op 
het volgende • met zijn werk 
zou de man slechts een 5 000 
frank per maand verdienen 
Hij bokste sedert 1965 precies 
6 keer Aan zijn laatste kamp 
(best b e t a a l d e ' ) verdiende hij 
9 000 frank, en dat zou gemid
deld zo iets van een 10 000 
frank per jaar maken Enorme 
tegenstelling, zo komt het ons 
voor, tussen de nobele bedoe-

LEVENSLANG 
De hasseltse zwemvereniging 

heeft een van haar leden, me-
juffer Gisèle Deelen, levens
lang geschorst, omdat deze 
zwemster m een wedstrijd de 
nederlaag van haar klub zou in 
de hand gewerkt hebben, boos 
als ze was omdat ze moest 
s tar ten in een proef die niet 
haar voorkeur wegdroeg Als 
dit met de werkelijkheid over
een komt, kunnen we het ge
drag van die juffrouw alleen 
afkeuren Maar dat wil nog 

Terwijl de grote vedetten reeds afgereisd waren naar Patijs-
Ntce, werd verleden zondag hard gevochten voor de bloemen tn 
een paar wedstrijden over Vlaanderens wegen Te Hoetlaart 

zegevierde Willy Vekemans voor Frans Verbeek. 

— — ^ - — - - - - - - — — — — WIJ 

ling van de moedige man en 
het geschreeuw over onze wel
vaar ts taa t en het «grof geld
gewin » m de beroepssportbe-
oefening. 

STOEF 
Crossing Molenbeek, volgens 

de enen tot over de oren in de 
i( poef», volgens de anderen 
financieel in blankende gezond
heid (of sluit het ene het an
dere niet u i t ' ) , heeft een 
M affaireke » gedaan dat in onze 
klem-burgerli jke oogskens toch 
niet getuigt van ware welstand. 
De klub speelt op een terrein 
dat eigendom is van de ge
meente, maar de installaties 
erop waren bezit van de klub 
zelf Waren, want verleden 
week heeft de gemeente Molen
beek die installaties aange
kocht voor de som van 4,5 mil
joen frank Wij zeiden al dik
wijls dat wij he t «algemeen 
n u t » van dergelijke aankopen 

— tenslotte alleen in he t voor
deel van de klubs — niet in
zien En van wat de voetbal
bond altijd zingt — geen hulp 
van officiële instanties nodig 
- zullen wij ook maar vri jehjk 
denken dat het stoef is. Als 
men moest zien welk kapitaal! 
al die ter re inen door de ge
meenten betaald en voor een 
appel en een ei te r beschik
king (met monopolie) van de 
klubs gesteld, vertegenwoor
digen 

DE AMATEURS 
«Spor t s I l lus t ra ted», een 

amer ikaans blad me t reusach
tige oplage, schreef dat de 
duitse fabrikanten van sporb-
schoeisel, A en R Dassler, t i j 
dens de laatste olimpische spe
len 5 miljoen frank betaalden 
aan atleten die hun schoenen 
wilden dragen, en voor 15 mil
joen frank grat is materieel uit
deelden S o m m i g e at leten 
(vooral amerikaanse) s t reken 
tot 500 000 frank op, en waren 
niet alleen de amerikaanse at
leten vergoed, dan is het toch 
zo dat niet veel olimpische 
«madol les» in de States zou
den blijven, als alle betaalde 
at le ten de hunne moesten te
rugsturen. 

De reakties varieerden van 
«onz in» naar « w e zullen he t 
onderzoeken». . . 

EINDE VAN HET SPROOKJE 
ƒ C Magnan, wereldkampioen 

schermen, zei tot een spoi treporter : 
« Door ons, sportkampioenen, steeds 
maar voor te stellen als een soort be
genadigde wezens, plaatst gij ons op 
gelijke hoogte met sommige « ido
len » van het lichte lied. Zo komt 
het dat de jeugd ervan droomt op 
zekere dag sportvedette te worden, m 
de zm zoals anderen ervan dromen 
eens het giote lot te winnen De 
jeugd beseft immers niet dat het niet 
volstaat om een kampioen te worden^ 
te wachten op het geluk een kans te 
kunnen grijpen, maar dat ze mtegen 
deel de handen uit de mouwen moet 
steken, en zich volledig moet inzet
ten Een kampioen wordt niet < ge-
prefabrikeerd *, wat met een vedette 
mt de showbi£ wel het geval kan 
zijn Een kampioen is simpelweg een 
kerel die jarenlang gezwoegd heeft 
en volgehouden Men moet m de 
<iport niet beginnen met de idee « tk 
H'il een vedette worden > Men moet 

beginnen met te vechten en te zien 
wat men kan Welnu, met de manier 
van de zaken voor te stellen zoals m 
een zekere spottpers, beginnen de 
jongeten precies met de idee « ik wil 
een vedette woiden » En dat is dan 
het beste middel om vlug door de 
werkelijkheid ontmoedigd te wor
den >. 

Daarmee kan de sensatie-sportpers 
het weer eens stellen Want } C. 
Magnan heeft gelijk. 

De sportpers heeft inderdaad de 
neiging, het allemaal veel te roos
kleurig voor te stellen en zo een aan
tal jongeren tot de sport — de be-
roepssport — te lokken, hoewel ze 
daar helemaal niet op hun plaats 
zijn, nooit zullen slagen en er, zon 
der de geidealizeerde voorstelling van 

^ de pers nooit zouden aan gedacht 
hebben 

Het IS to gemakkelijk te vei tellen 
dat de sportvedetten allemaal geld 

verdienen lijk slijk, de « gepachte 
sportliefhebbers » slikken het maar 
al te graag — de mens heeft nu een
maal behoefte aan sprookjes. Maai 
het zou m het belang van de sport
beoefenaars zelf en in het belang van 
de knapen die ervan dromen sport
vedette met-centen te worden, beter 
zijn te zeggen dat de sport doorgaans 
een zeer slecht betaalde stiel is, waar
in men daarenboven jarenlang hard 
moet wei ken zonder iets te verdie
nen En men zou ook al eens meer 
moeten wijzen op de vele « vedet
ten » die, eens dat het publicitaire 
vet van hun soepke is, m de giauw-
ste ellende terecht komen, misschien 
omdat ZIJ in zekere zin tn het schijn-
wereldje van de sport zeer^slecht 
werden voor bereid op de echte rea
liteit van het dagelijkse leven, dat 
tenslotte een zwaar dere strijd en gro-
tv e inzet vraagt dan om het even 
welke « keiharde » sporlivedstnjd. 
Een instelling als HARIN bijvoor
beeld zou daar veel meer kunnen 
over vertellen en vele mensen de 
ogen kunnen openen, als hun — met 
genoeg te prijzen — diskretie dat 
niet veihood 

Wij zijn het dus wel eens met J.C. 
Magnan, maar we menen toch enig 
voorbehoud te mogen maken. En we 
ztjn er blij om Dagelijkse omgang 
met « tieners » uit alle middens heeft 
ons namelijk stilaan doen geloven 
dat die « snotters » doorgaans skepti-
scher staan tegenover die sprookjes 
m rozige technicolor dan vele men
sen van onze generatie. En het W 
nog niet zo lang geleden dat een van 
de voetbalbonzen uit ons land — 
tevens klubdirigent — ons zei dat 
« de voornaamste aktiviteit van de 
voetbalsport (de grote) erin bestaat 
duizenden nietsnutten (m de sport 
begonnen en mislukte jongeren) het 
leven m te schoppen ». Vandaag 
horen wij alle weken klub dirigenten 
klagen dat ze niet voldoende spelers 
vinden om hun jeugdelftallen te be
volken. Teken aan de wand van een 
gewijzigde mentaliteit bij de jeugd? 

Dit voorbehoud menen wij dus te 
mogen maken bij de goede uitspraak 
van J C. Magnan : hij overschat, vol
gens ons, enigszins de invloed van 
de gazettekens waar over hij het heeft, 
en hij onderschat de groeiende reali 
teitszm van de hedendaagse jeugd 



ZWARTBOEK VAN DE 
VLAAMSE 
ACHTERSTAND 
IN HET 
WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
door senator 
dr. M. Wan Haegendoren 

100 bladzi jden stevige 
dokumentat ie tegen 100 
fr . Bestellen VOLKSUNIE-
SEKRETARIAAT Volders
straat 7 1 , Brussel 1 - Post
rekening nr. 1476.97. 

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. AMANDSBERC 

HERMES 
S C H I ^ 

Zuidlaan 54, Brussel 

V o l l e d i g e 

s e c r e t a r i a a t c u r s u s s e n 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in v ier talen 

B O E K H O U D E N 

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

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

D e s c h o o l w a a r V l a m i n g e n 

z i c h t h u i s v o e l e n 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK.. 

DunlopiSSo 

STAR 

Dr. Elias 

25 JAAR 
VLAAMSE BEWEGING 

(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 

Het vendei Cyriel Verschaeve en de schaar Katheiijne 
nodigen U uit op hun derde bal 

DE DANSENDE VENDELS 
za te rdag 15 maart te 21 u. in de R IDDERHOEVE 
te SCHOTEN (Kasteelhoeve) - Trefpunt van oudbekenden. 

Algemene inkom : 50 fr. 

^• . ik koop bij 
NZ>-

MATTHIBUTB^DOENdEOWf 
T U R N H O U r S E B A A N 1 0 2 , l O RGE R H O UT - TEL. 35.17,83 

• UHUJZEN I Di«,i*srr«al «4.16, Antw. Tel. 31.01.11 
••Slinenstrnl 39.«I, Anrw: Tel. 33.47.i4 . GallifOrtlei «Ö, Öèurne, Tel. 36.25.22 

WENTELPOORT 

type A LUG A 

Standaarduitvoering acz \ttr -r 
Poort gans in aluminium. Omlljiting B R E V E T 
'm geplioflfateerde staalplaat. o 'S n n o 
2«er lichte bediening. Z O U » o 
Automatische sluiting. 
Voordelig» prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Wdierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

ERASMUSSCHOOL 
Schrijft een 

Met als lesgevers 

tweede B.T.W.-Informatiekursus uit. 

: openbare ambtenaren, mede-ontwerpers 
van het wetsbesluit ! 

Een U N I C U M in het land ! 

Aanvang : woensdag 12 maart te 1^ uur 

Schrijf nu in : 

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 

EEN GOEDE REIS 
IN VLAAMS GEZELSCHAP... 

EEN GROEPSREIS MET DE 
V.T.B. ! 

Vraag vrijbli jvend de lijvige reisbrochure 

« GROEPS- EN P R I V E R E I Z E N 1 9 6 9 » 

Daarin vindt u xeker uw keus ! 

Al le in l icht ingen ; V.T.B.-sekretarlaal, St.-Jakobsmarkt 45, An twe rpen 

en de V.T.B.-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortr i jk , 

Leuven, Mechelen, Oostende, St-Niklaas, Roeselare en V i lvoorde. 

LAAT DE VÓElSTktÉk 
NIET LOS !! 

daarom moet U er nog di t jaar 
op bezoek gaan ! 

NUTTIGE ADRESSEN : 

Kampeerterreinen : 

Rusticana, Voerenweg 16, Moe-
l lngen. Bergzicl it, Varnstraat, 
Teuven. 
Restaurant ; 
Rood bos, Varnstraat, Teuven. 
(op 500 m. van grenspost De 
Planck). 
Ontspanningscentrum t 
« San Mar t ino » (speel tu in, 
zwembad, solar ium, feestzaal, 
enz...) Bergstraat 17, Sint Mar-
tens-Voeren. 

Drankhuizen waar om pension 
kan gevraagd : j 
Hof de Voer, Kloosterstraat 84, 
's Gravenvoeren, Hagelstein E., 
Boomstraat 141 , 's Gravenvoe
ren. Plusquin G., Kerkple in, 
Moel ingen. Deckers J . , Wi thu is 
136, Moel ingen. Vroonen M., 
Dorp 24, Sint Martens-Voeren. 
Nut t ig voor u w bezoek : 
« Toeristisch gidsje » 40 f r . 
(weldra u i tgepu t ) . « Over-
maasblad : Grenzen Open » 
Abonnement : 125 f r . Steuna-
bonnement : 250 f r . te bestel
len bi j : « Bond der V lamingen 
van Oost-België » Hasseltsestr. 
41 TONGEREN (PR 5338 48 ) . 

VOOR UW GROEPSREIZEN 
NAAR DE VOERSTREEK : 

Vraag ons een gids I 

Aanbevolen 
Huizen 

HOME 
Eigentijdse won ing inr ich t ing 

Rilschoolstraat 45 B 

S I . TRUIDEN 
Telefoon • (011) 741.96 

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

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen ; 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT B 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Orota Pleter Poti traaf 4 

( b l ! Su lkerru l ) 
Open vanaf 8 uur «^avonds 

Maandag en dinsdag gesloterv 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau a v . 

Maatsch. zetel > An twerpen 2 
Tel. 1 T03) 49.30 45 49.15.94 

Bezoek « Gasthof 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelel 70, te l . 35.63.17 
Agent • De Coene KortrI|k 

EURO-DOMI 
Moderne woonlnr lcht ing 

Kruldtu ln laan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E Jacqmalnlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - V loerbedekk ingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel. (053) 291.89 
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sproken door de h. Siiiionet, de leider der 
Brusselse socialisten. 

De CVP en de PSC die de h. Van den 
Boeynants bij de jongste verkiezingen te al
len koste heeft willen samenhouden, is nu 
door een diepe vertrouwenskrisis gescheiden 
waardoor hij in zekere zin niet de rug tegen 
de muur komt te staan. Hij kon het Vlaam
se standpunt als Brusselaar niet bijtreden en 
oordeelde, zich niet langer te kunnen verzet
ten legen de indiening van het amendement 
de Stexhe. In feite bracht deze keuze zijn 
|)ositie als verzoenende leider sterk in het ge
drang. Mogelijk heeft deze vaststelling er hem 
toe aangezet het kordaat ovei een andere 
boeg te gooien. 

In de zeer bijzondere Brusselse samenhang 
kan het vooruitzicht van de gemeenteverkie
zingen in de herfst van 1970 van doorslagge-
••ende aard zijn. Een eventuele nieuwe partij-
\orming zou kunnen voorafgegaan worden 
door tie kreatie van een Brussels front. » 

< Juicht, Belgen, juicht, want uw redder 
is daar », is het mengsel van Braban^onne 
en MessiasHed dat waarschijnlijk de himne 
zal worden van de « nieuwe politieke konstel-
latie » die Van den Boeynants als nieuwste 
< spécialité de la maison » heeft uitgestald 
te Leuven en te Hoei. De brede volle akkoor
den van de aanhang waarop V.d.B. wacht, 
klinken nog niet door. Wel een achterdoch
tig afwachten, dat nog achterdochtiger wordt 
als de oude farizeeërs van de « Libre Belgi-
que » de felste aanhangers van de nieuwe 
heilsleer blijken te zijn. En rond die andere 
regel van de Brabangonne « nooit zal men 
ons een morzel gronds ontwringen » gaan de 
polemieken verder, nu de Vlamingen dat be
ginsel willen toepassen op de kultuurraden 
en hun bevoegdheid over de vlaamse rand
gemeenten rond Brussel. 

LA LIBRE BELGIQUE 

HET VOLK 
Bij het begin van de diskussie vatten we 

via de pen van Emiel Van Cauwelaert de 
essentie samen van wat de nieuwe Messias 
verklaarde in Leuven en Hoei 

cc Op Deide plaatsen verklaarde V.d.B. een 
aantal dingen, die, hoewel nog niet \olkü-
men duidelijk en klaar, in de partijpolitieke 
kringen velen de oren zullen doen spitsen. 

Een voorbeeld : te Leuven verklaarde de 
oud-premier « dat het ogenblik aangebroken 
is om aan zijn medeburgers een nieuwe po
litieke <xM»stellatie voor te stellen met nieuwe 
politieke plannen ». Hij voegde er aan toe 
dat de bestaande politieke partijen met in 
staat zijn om aan deze noodzaak te voldoen 
a omdat zij ziek zijn en omdat de politieke 
hergroeperingen die zij zoeken voorbijge
streefd zijn ». 

Te Hoei verduidelijkte V.d.B. zijn stand
punt enigszins. Hij sprak ditmaal van « een 
noodzakelijke algemene mutatie » (een orga
nische verandering) omdat de bestaande par
tijen vasthouden aan de traditionek; scheidin
gen terwijl de oude begrippen, inzonderheid 
die van links en rechts, totaal verouderd 
zijn ». Volgens de h. Van den Boeynants moet 
een nieuwe hergroepering der politieke krach
ten plaats vinucn met het oog op de grote 
en werkelijke problemen san de toekomst, 
waartoe, volgens V.d.B., de UaKraagstukken 
of de Nlaains-Waalse problemen In het al
gemeen niet behoren. 

V.d.B. sprak zich heltlg uil tegen elke vorm 
van federalisme en beweerde dat het land 
ermee gediend zou zijn « zo Brussel kan 
voortgaan met tussen de twee taalgemeen
schappen een verzoenende en evenwicht 
scheppende rol (sic !) te vervullen ». 

Na dergelijke uitlatingen gelezen ol ge
hoord te hebben moet men besluiten dat de 
h. Van den Boeynants ofwel te veel of te 
weinig heeft gezegd. Wie klaarheid en de 
waarheid, aan zichzelf en aan zijn partij 
verschuldigd is moet al zijn kaarten op tafel 
leggen. ï è Leuven werd hem de vraag 
gesteld : gaat u een nieuwe partij oprichten? 
V.d.B. ontweek de vraag, maar zei niet 
neen ! ». 

De eerste die komt aantrippelen op de 
« Reich mir die Hand » — aria van Paul 
V.d.B. is de oude vrijster van de Warmoes — 
berg Donna Libra Belgica. 

« Olwel heeft Van den Boeynants te wei
nig gezegd, ofwel heeft hij teveel gezegd. Maar 
het belang door de gehele pers gehecht aan 
de « toespraak van Leuven » getuigt van het 
krediet waarvan de oud-eerste-minister nog 
geniet. Het zou volstaan dat een vijftiental 
mensen uit de drie partijen en de drie « ge
meenschappen » zich rondom V.d.B. zouden 
scharen en aan het land, boven het hoofd 
van de bestaande partijen uit, een duidelijk 
programma van nationaal herstel voorstellen, 
opdat een nieuwe wind zou waaien door ons 
politiek leven, en ons zou bevrijden van de 
middelmatigheid. _ . 

Indien die mannen vastbesloten zijn zich 
te meten met de Waalse en de Vlaamse ex
tremisten, die het bestaan van België be
dreigen, en als zij ons voldoende garanties 
geven voor een politiek van vrijheid en ver
draagzaamheid, dan verdienen zij onze vol
ledige steun. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Bij de joemalisten van de katolieke vlaam

se dagbladpers is het zeker De VVitte die het 
meest ten gunste opvalt door zijn onafhan
kelijke en meest konsekwent vlaamse reaktie 
op de problematiek van de jongste tijd. Na 
een vinnige uitval tegen de Waalse CVP en 
de randgemeenten was hij ook het felst te
gen het plan dat rattenvanger V.d B. komt 
voorschuifelen en plaatst hij de vlaamse CVP 
voor haar verantwoordelijkheid ! 

oc Ten slotte nog dit : de franstaligen, die 
zo graag praten over de eenheid van het 
land, over vlaams-waalse verstandhouding, 
zouden stilaan moeten beseffen dat hun re
vanche-metodes veel gevaarlijker zijn voor de 
door hen gewenste eenheid, dan de meest ex
tremistische agitatie van federalisten. Hun 
gedoe zal voor gevolg hebben dat de kloof 
tussen Vlamingen en Walen weldra niet meer 
te overbruggen zal zijn, tenzij door een fede
rale struktuur. Als zij, en bepaald de Brusse
laars, die niet wensen (of er bang voor zijn) 
is het moment aangebroken om redelijk te 
worden en alvast de randgemeenten los te 
laten. 

Zal de CVP aanvaarden dat de PSC tot 
die koalitie toetreedt, en toch met de CVP 
een zelfde partij blijft u i tmaken? Het is aan 
de CVP om duidelijk te zeggen wat zij wil. 
Met VdB naar een nog niet te bepalen avon
tuur, dat in elk geval geen pro-vlaainse pers-
pektieven inhoudt? Of zal zij, radikaler dan 
vroeger, haar eigen weg gaan, los van de 
PSC en trouw aan haar vlaamse en kristen-
demokratische idealen ? Het antw oord op 
die \ ragen is dringend en moet onbetwist-
duidelijk zijn. Het kan volgens ons slechts 
gegeven worden op een kongres van de 
vlaamse CVP, dat hoogdringend /.ou dienen 
samengeroepen. » 

tal van mijn medebuigcis heeft vastge/.et, 
dat men zich moet gaan alvragen of de te
genkanting van de twee schijnbaar onver-
aienlijke groepen niet gemilderd wordt door 
een « dialoog » met opoffering van de derde 
groep... kortom dat mag gevreesd worden 
dat de Brusselaars het gelag betalen van een 
akkoord tussen \\ 'alen en Vlamingen. » 

\ \ ALTER LUVTEN. 

HET BELANG VAN LIMBURG 

LINKS 
Dit weekblad wijst op een ander «toeval». 

Juist voor zijn beweringen van Hoei en Leu
ven heeft Van den Boeynants de Twee-Ker-
kenstraat van de CVP verlaten, maar met 
meenemen van de financies zou men zo zeg
gen als men volgend rekensommetje leest. 

« In eigen land bereidt Paul Van den 
Boeynants zijn come-back voor, in de eer
ste plaats met het oog op de gemeentever
kiezingen van volgend jaar. De oud-premier 
heeft enkele maanden geleden het CVP-
hoofdkwartier in de Twee-Kerkenstraat ver
laten om zijn intrek te nemen in een eigen 
hoofdkwartier. Bovendien stuurde hij een 
medewerker naar de Verenigde Staten om 
er de kieskampagne van Richard Nixon te 
gaan volgen. Hij is ongetwijfeld met een rij
ke oogst aan nieuwe verkiezlngsstunts int 
de States teruggekeerd. , , , „ 

Sedert verleden week beschikt \ d.B. nu 
ook over een eigen (tweetalig) politiek or
gaan : « Cap 80 — Kaap 80 ». De titel is 
blijkbaar geïnspireerd op het «Kontrakt 65-70» 
dat V.d.B. voor de kieskampagne van vier 
iliar geleden lanceerde. 

Het V.d.B.-blad zal om de twee weken kos
teloos in de 380.000 brievenbussen van de 19 
gemeenten van de Brusselse agglomeratie 
besteld worden. De oud-premier verklaarde 
dat geen enkele partij of politieke groep ach
ter de nieuwe publikatie staat. Wel een 
« groep » die V.d.B. niet wou noemen. Naar 
het schijnt wordt het blad gedrukt door 
IMIFI, van de V.d B.-vriend baron Josi (van 
de .gelijknamige verzekeringsmaatschappij). 
Volgens ingewijden zou zo'n blad wel een 
slordige M) 000 frank per maand kunnen 
kosten... » 

LA WALLONIË 

HET LAATSTE NIEUWS 
Waar zitten de geestesgenot^n van Paul 

Van den Boeynants vraagt deze krant. Spaak 
met zijn « Cerde gaulois » sprak vroeger 
reeds in de sterke — mannen — richting. 
Ook brusselse PVV-ers en Simonet de man 
van de o francisation irreversible ». 

« Vrijdag was men in politieke kringen het 
gevoelen toegedaan dat de verklaring van 
Leuven geen toeval was e., dat de gewezen 
eerste minister zijn woorden vooraf gewikt 
en gewogen had. Zij zouden zodoende na-
tuurliik aansluiten bij vroegere standpunten 
en bij vroegere soms hardnekkige geruch
ten, over het samengaan van mensen uit de 
CVP-PSC niet mensen uit de PVV. Ook 
werd gewezen op de gelijkluidendheid van 
de woorden van de h. Van den Boeynants 
en de woorden die voor kort werden uitge-

De waalse sindikalistenkrant is zo vri], 
het niet eens te zijn met de nieuwe profeet. 
Zij gelooft niet in zijn leer, die van de bour
geoisie. 

« Onze oude eerste-minister gelooft aan het 
unitaire België. Hij gelooft eraan zoals aan 
een dogma, zoals de kleine bourgeoisie van 
Brussel het doet, waarvan hij de vertegen
woordiger en het trouwe beeld is. Als Brus
selaar weet hij dat de grootheid van zijn stad 
onbetwistbaar verbonden is aan het overle
ven van België Als burger is hij normaliter 
konservatief, en als « kleine burger » is het 
voor hem natuurlijkerwijs onmogelijk een 
moedige vizie te hebben op de toekomst. Hij 
begrijpt dus niet dat een nieuw sisteem, zo
als bijvoorbeeld het federalisme, zich kan in
schakelen in de politieke strukturen van ons 
land voor het welzijn van de gemeenschap-
|ien en van de hoofdstad. » 

Dat anders zo gemakkelijk uitvaart tegen 
a scheurmakers » en een van de weinige 
kranten is waar men zelfs de kristelijke een
heid er nog zou durven bijsleuren had heel 
wat konsideratie voor unitarist Van den Boey
nants. Heel wat meer in elk geval dan voor 
« de valse profeten » van de Vlaamse Volks
beweging, zoals ware profeet Tenax Leynen 
deze mensen betitelde na hun kongres (exku-
zeer voor de vertraging, maar dolksteken in 
de vlaamse rug, zoals die van Leynen blij
ven het vermelden waard). Tenax (vrij ver
taald : de konservatief) houdt het bij de klas. 
sieken als hij in zijn slot zowat een Cassan-
draroUetje wil spelen. 

o: De Vlaamse Volksbeweging, die te Sint-
Niklaas kongiesseerde is een van deze ver
zamelingen van utopische perfektionisten, die 
in hoofdzaak bekommerd zijn om de radikah-
zering van de standpunten, d.i. de verwijde
ring van elke oplossing. 

Deze organizatie, waarvan niemand weet 
wat zij konkreet vertegenwoordigt, begaat 
daarbij de grote fout dat ze zich totaal allig-
neert op de meest extreme politieke strek
king, alleen maar om haar reputatie van ra-
dikallsme hoog te houden. In feite speelt zij 
de rol van gangmaker van de extremistische 
politieke frontvorming. Dit blijkt o m . uit 
het feit dat ze, na vele jaren rond de hete 
brij te hebben getrappeld, de zogenaamde 
federalistische oplossing openlijk aanprijst, 
met als gevolg, dat alle nederlandstalige land
genoten, die het federalisme als onrealistisch 
en zelfs als defaitistisch van de hand wijzen 
— en deze vormen zeker de overgiote meer
derheid — een veilige afstand jegens deze 
radikalisering moeten in acht nemen. 

Wij zijn dubbel op onze hoede, wanneer 
we horen verkondigen, « dat aan de Vlaain-
se gemeenschap een eigen politieke struk
tuur moet worden gegeven », of dat « de 
Vlaamse gemeenschap moet beschikken over 
een eigen regering, een afzonderlijke adnii-
nistratie en eigen middelen ». Hieruit blijkt 
dat het streven naar de kulturele autonomie 
als totaal voorbijgestreefd moet worden ge
acht en dat we gekonfronteerd worden met 
een separatisme, dat zijn naam (nog) met 
durft noemen. .. 

Het is onze plicht de bevolking tijdig op 
de hoede te stellen tegen valse profeten, die 
dit welvarend land met absolute zekerheid 
naar de anarchie, de ontbinding, het fana
tisme, en het ekonomisch verval zullen voe
ren. Men zal ons nooit kunnen verwijten, dat 
we niet op tijd gewaarschuwd hebben. » 

LA DERNIERE HEURE 

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 
Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat, 39 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

VAN DE V.U.-LEIDING 
De partijraad van de Volksunie stelt 

vast dat de grondwetsherziening, door 
de grondige verdeeldheid van de rege
ringspartijen dreigt te ontaarden in be
schamende en voor de Vlamingen na
delige kompromissen. 

Het blijkt steeds duidelijker dat de 
vlaamse C.V.P. en B.S.P. een zware 
vergissing hebben begaan door zich 
akkoord te verklaren met het zoge
naamde akkoord V D B . waardoor hun 
onderhandelingspozitie van in den be
ginne zeer zwak was. 

Het blijkt eveneens steeds duidelij
ker dat zowel in de B.S.P. als in de 
vlaamse C.V.P. en de V.U. een zeer 
ruime overeenstemming bestaat over 
het beginsel van de kulturele autono
mie en dat de grendels vrijwel uitslui. 
tend geëist worden door de franstalige 
C V.P. 

Het is dan ook bevreemdend dat de 
vlaamse C V P . halsstarrig iedere sa
menwerking van de regeringsmeerder
heid met de Volksunie inzake de 
grondwetsherziening onmogelijk blijft 
maken en de voorkeur geeft aan sma
delijke pogingen om de partijeenheid 
met de onredelijke franstalige C.V.P. 
te redden. 

Dit blijkt nogmaals zeer duidelijk 
uit het akkoord dat de C.V.P. en de 
B.S P. met de P.V.V. hebben afgeslo
ten voor de samenstelling van de vaste 
kommissie voor taaltoezicht. 

Dit akkoord heeft o. m. voor gevolg 
dat twee franstalige C.V.P.-ers in de 
vaste kommissie werden opgenomen en 
geen enkele Volksunie-kandidaat of
schoon de franstalige C.V.P.-ers in de 
Kamer slechts 19 in aantal zijn. Deze 
twee franstalige C.V.P.-ers zijn precies 
dezelfde die tevoren de werking van de 
kommissie hebben gesaboteerd en nu 
hebben verklaard deze sabotage te zul
len voortzetten. 

De partijraad van de Volksunie 
meent dat aldus voor de publieke opi
nie duidelijk is uitgemaakt wie de 
P V.V. en de franstalige C.V.P. ter 
wille is. 

Wat een eerlijk federalistisch akkoord tus
sen Walen en Vlamingen zou mogelijk ma
ken leren we misschien best uit een (voor
tijdige) reaktie van PVV-er Mundeleer in dit 
brusselse blad waar hij « les Bruxellois « 
ten strijde roept tegen elke waals-vlaamse 
verstandhouding over het brussels centra
lisme heen. 

« Vandaag ben ik verplicht te erkennen 
dat de komnnmaulaire mite zich langzaam 
maar zeker In de hoofden van zulk een aan-

Crocpen «n maaNchappijtn 
alUrhand« fit 

Spsciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en a.vondmaIen aanbl«d«n. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag. 
zaterdag of londagavond 

in een gezellige tfe»'-
Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten 
Middag- sn avondma»! In groep 
geiolllg fiin goed * r aoedkoop 

Inlichttnger ft plaat»* 

THIfR BRAU HOf 
Ceuv.n Tel (016146BII 

THIER BRAU HOF 
Hulst. f9* (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antw.rp.» Tel f03)J 12037 

OE KLAROEN 
AatM r«l (055)22853 
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ONVEIOEID TEGEN DE GREiELS 
AALST 

\ i i | t l i s 28 ni l II ( / l i l « Made 
Ion Spiekeis di M Coppieteib 
en dl ^ 111 Leempiitten 

ANTWERPEN 
Dondeidig 20 mi I om 20 uur 

7 lil Mijestic C u n o t s d uit 90, met 
\olks\eit F N 111 dei List en sen i 
((„ I- B ie i t 

BRECHT 
Dinsdag 18 maai t in /aal Sint 

\ ikloi om 20 uui met \o lks \c i t 
Hii,<> Schill/ 

EIGENBILSEN 
/ i te idis II n m i t te 20 uur ge 

ritciite/aal niet Hugo Schiltz 

EISDEN 
/ i le idag 15 maai t te 20 uur ca 

ft \tl mta niet E Raskin 

EINDHOUT 
)ondeidu' 20 maai t oi 20 uui 

31/ in /Til Lambeitus, Doip, met 
\olks\ert Belmans en sen Joiissen 
(M)OI afdtling \ o i s t Kempen) 

KONINGSHOOIKT 
üondeidag 20 maa i t Sprekeis 

iiin ^̂  im )oi issen, Liido Sels en 
bdi, u Bouw ens 

MOL 
^^ocnsd^g 26 n n a i t om 20 uui 

^0 in / I il Goudblotm met de h t 
icn R iskiii en Belmans 

PEER 
/ iterdag 15 maai t om 20 uur ui 

de / lal Linde, Peei , met W Jo-
iissen, t Raskin en dr Plas 

SINT-KATELUNE-WAVER 
M landag 24 maai t om 20 uur in 

de konfeientie/aal van het Pa io 
chiaal Cent ium, Clenienceaustraat 
( t l /es t iaa t ) , met sen W Jorissen 
en L Bouwens en \o lks \e i t L 
Sels 

TURNHOUT 
2D maa i t om 20 uur 30 Terminus, 

Harkt, met Aolks\ Lr Van der Eist 

WILLEBROEK 
Donde id ig 20 n m r t /aol Rubens 

om 20 uur met Ludo Sels en Mi 
thel Se i \ aes 

ROESELARE 
Vujdag 21 maa i t om 20 uui m 

de /aal <t St Michiel », St Michiel 
st iaat , met \olks\ertegen\vooidi 
gers M Coppieters en Mik Babjlon 

bevvegingsl^JJJzer 

ANTWERPEN 

Antwerpen 

ANTI GRENDEL 
Dondcidag 20 m i u t xiotc \olks 

^cii, ideiing gLoi^ mi/eeid dooi het 
aiiond bestuui iiitt als tenia 
« (<een (jitndcl » Alhoewel de \e i 
gideiing hiLiaan gewijd in de af
dtling Antweipcn Stad iceds pi lats 
Kicep kunnen we toch niet genoig 
on/e leden en simpati/anten de be-
lingiijkheid \an dit ondeiweip on 
clei ogen biengen en roepen we hen 
«)) UI m issa met \ rienden en ken 
nissen ook op deze \ e ig ide i ing 
ainwe/ig te /ijn 

ABONNEMENTENSLAG 
Nog steeds \ei gaten enkele oude 

abonnees op het blad « Wij » te 
hernieuwen Wathl de p i o p i g i n 
dist die a m huis moet komen met 
al S(oit didehjk uw hernieuwing 
LEDEN 

^St willltn met alleen de aide 
liii, /ijn met het giootst aant il Ie 
dm we willen dit jaai nog naai 
hei \olgende dui/eudlal oprukken 
Al uk /ell leden bij \ ooi waaide 
iiiiiisiens 18 j i a i , p iog iamma on 
«eisehujNtnd en tucht a u n a a i 
dl lid bO h Nooi een hoofdhd en 
2 ' Il als biihd (echtgenote of km 
dcien ol andeic familieleden uit 
hcl/elfde huisge/in) 
OPENBARE BIBLIOTEEK 
ST HUBERTUS 

l^e openbaie biblioteek St Hu 
OU tus nodigt uit op een \ ooi di acht 
en eventueel debitavond « hneigie 
^uspllllllg in België » op m land.ig 
^̂  niaait 1%9 te 20 uui in het Ont 
•lUHtingscentium, Feid Coose 
" ' isstiaat 127, Beichem 

' tker . Dl G k o i l m i n uit 
f 1 ilio\en 

uiten lO f, , gioepcn Mn 
uis 10 peisontn SO li s,u 

"> 11 25 h 
tlonisth bestellen ni SO 2h IS 

" iO 30 
21! DAG 
S ATOR DR H BALLET 

"Hl is, 17 m i a i t N m IH uui 30 
'" ' ' ' Luii 30 bij hem aan huis, Jan 
^ ' " Kijswijcklam 74 Antwcipen of 

Berchem 
i ;^^ENVERGADERING 
GEZELLIG EETMAAL 

^en met op 14 maait) 

Anh-grendel-meeting 
Antwerpen 20 maart (donder-
J^ag) om 20 u in zaal Majes-
"«: (Carnotstraat 90) 
Sprekers 

Volksvertegenwoord-ger 
f. Van der Eist 
en Senator F. Baert 

De rneetmg zal opgeluisterd 
Worden door 
""Jzikale omli ist ing 

Zaal Lunbuigia, Beemaar ts t iaa t 
te Beichem 

Na de uiteenzetting door ariond 
\ooizitter R Frickel over de gien 
delgiondwet gezellig eetmaal voor 
slechts 30 h liischiijvingen tot 24 
m a a i t Giote Ste nweg 165 en bij al
le bestuui sleden 

Borgerhout 
MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE 

Morgen /ondag, 16 m a n t maan 
delijkse kolportdge 

Bijeenkomst te kwai t \ooi tien 
aan de hoek \ an de Kioon en 
Bleekhofstiaten De bedoeling is al 
Ic wijken om beuil te beweiken 

I iliijke opkomst gewenst 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Noor/ittei Diik Stappaeits, Ge 

bioedeis Blommestiaat 23, tel 
21 39 97, schepen Juul Dillen Lo 
de Van Bei ekenlaan 184, tel 
21 30%, gemeenteraadslid . Bert 
Neibeelen, Jozef Posenacissti 37, 
tel 3-n7 08, gemeentei aadshd 
I I ms Diiks, Kaïel V d Oe\ers t r 
26, tel 36 18 94, organi/atie Piet 
\VilIems, De V\ inteistia it 14, tel 
>6 43 08 pi ojjaganda Stoi me Ge 
i lid, Meitensstiaat 11, public lela 
tions Kaïel Eykens, Weveisfa 
bi leksti 40, tel 35 56 10 

V ooi alles wat de kommissie \an 
Openbaie Onderstand aangaat 
/ leh wenden tot me\iou\v Raets 
Van den Diiessehe, Viinottestr. 41 

Steun woidt m dank aan \aa rd 
dooi on/e penningmeester . Jos 
\ e i b e i g t . Florastraat 81 

BAL 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Dit bal heeft plaats 12 apiil in de 
/aal Pax Prij/en of geldelijke steun 
\ooi de tombola kan men be/orgen 
aan on/e bestuiu sleden of leclit 
stieeks aan Piet Willems, De Win 
lei stiaat 14 

Duffel 
TWEEDE VLAAMS BAL 

De Volksunie aldchng Dulltl l u t l 
alle belangstellenden haitelijk w<l 
kom op haai tweede gioot \ l i a m s 
bi l , / a te idag 22 maai l 1969 om 20 
UUI 30 /aal Alca/ai , H uidelssti lat 
2>, Dullel Oikest Stan ^Ieo Reuze 
tombola 

Edegem 
DANSAVOND 

De dansavond \ an de Kullurele 
Ki ing Edegem heelt jil i its lo maa. t 
m « t l /enhof » Kei kplein. Lisdonk 
Inkom 50 fr 
VOORDRACHT 

Zateidag 21 maa i t 1969 koi u Di 
R Van Passen, piofesso aan het 
Riica en de Unneisiteit %an Leii 
ven, spieken ovei de « Histoiiek 
van Edegem », in de /aal van het 
sjioitteiiein P u n s Boudewijnlaan 
311, Edegem, te 20 uui stipt In 
lichting Ku'tuiele Kiing hdegem 
ANTI-GRENDEL-MEETING 

De leden en simjiati/anten \an 
Edegem gaan dondeidag 20 i in irt 
om 20 uur naar de meeting in dt 
/aal Majestic te Antweipen 

KONTAKTBLAD 
De kopij \ooi het konlaktblad 

\ in t d e g e m woidt ingewacht voor 
dondeidag a s 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

On/e maandehjkse kolpoitage 
met «; Wij » gaat dooi heden za 
terdag 15 maart 1969 te Ekeren 
Cent ium om 14 uur 30 namiddag 
Bijeenkomst aan de keik 

ANTI-GRENDEL MEETING 
De/e gaat dooi te Antweijien op 

donderdag 20 maart 1969 om 20 
UUI in de /aal Majestic, Carnotsti 
90 

Wi| \ei wachten een talrijke op 
komst \ an on/e leden (/ie tijd 
sehiift V U in de branding voor 
verdei e mededelingen) 

Hoboken 
AUTOKARAVAAN 

Onder het motto o Geen Gren 
dels » licht onze afdeling een auto 
ka ra \aan in op zaterdag 15 maar t 

Vei/amelen m de Nachtegaallaan 
wijk Meerlenhof te 14 uur 

Hoevenen 
SUKSES 

Ons eerste bal dat in het teken 
•-tond van verbioedenng en kennis
making kende een gioot sukses In 
een boni\olle zaal werd, tot in de 
kleine uurtjes gedanst dooi viien 
den en bekenden uit het ganse ge 
west 

On /e dank aan de talrijke beken 
de en onbekende steuners 

LEDENWERVING 
fcen speciale aktie woidt vooit 

gezet om ons ledental te vergroten 
Leden en bekenden woiden hierbij 
ver/oeht on/e i>i opagandajjloeg in 
te lichten Na on/e geslaagde abon 
nementenslag gaat on/e ledenslag 
opnieuw de goede iichtmg uit 

Kapellen 
FILMAVOND 

Alle leden en simpati/anten wor 
den uitgenodigd op 21 maar t om 
20 uur a s in de «zaal Starrenhof» 
Op het p iog iamma . i Film over 
de mens en idealist Wim Maes Met 
korte spreekbeuit dooi volks\erte-
genwooidiger Hector Goemans, 2 
Film over « Amnestie akties van 
1952 tot nu » Met spreekbeurt door 
erkend weerstander Alois V'erbist, 
lid \ a n het amnestiekomitee Inkom 
VI IJ Ook inwoners \ a n omliggende 
gemeenten /ijn hartelijk welkom 

Kessel 
SUKSES 

Het plaatselijk bal deed /aal Al 
ca/ai eens te meer vollopen, on 
danks rechtsti eekse konkurrentie 

Op deze gemeente van 5 000 in 
woneis weid het loOste hd mge 
schre\en (waaiondei 25 nieuwe dit 
jaar) 

Mechelen 
ZWAAR VERLIES 

Mechelen weid /w lai getiollen 
door het \ ei hes \ an een \ an zijn 
uitstekende pi ojiagan disten, heen 
tiaat Daniel Goossens, die na een 
siejiende /lekte op 44 jaai o\erleed 
1 \cn beminnelijk als radikaal w is 
hu /eei geheld in niethelse Volks 
uniekiin„'tn en ei buiten 

A m /i|i! weduwe eij 9 jaug /oon 
tie Koen ons innii,e deelneming 

Mortsel 
WENSEN 

Wensen \ooi een spoedig en al 
geheel hei stel xanwege het bestuui 
en aldelmg i ui ons medelid Andie 
Veion De/ehde wensen van hei 
stel gaan ook naar onze airondis 
sekietaresse mej Mia Dujaidin te 
bdegem 

PROFICIAT 
Bi| de gebooite \ an hun et eerste 

ke » on/e haitelijke gelukwensen 
aan dhr en mevrouw Lamberts 
Mattheyssens, alsook aan de geluk 
kige giootoudt is Vooi volksverte 
genwoordiger Reimond Mattheys 
sens en meuouw een suijplemen 
tair iMolKut X lil ifdelmg en be 
stuur 

PRIVE-LENTE-AVOND 
Leden die hun foimuheitje en bii 

dl age met in/onden vooi deelname 
n n de tf Puve lente-avond » op 

Mijdag 21 n n a r t e k m /aal Helle 
mans, kunnen dit nog regelen t e m 
/ondagx OOI middag 16 d/ bn Wim 
Claessens, Liei sesteenw eg 197, 
Moitsel (tel 55 39 09). 

Merksem 
SEKRETARIAAT 

Belicht aan alle vrienden, leden 
en simpati/anten x an de V olksunie 
te Meiksem en daai buiten dat Ka 
iel Van Bockel verhuist en dat het 
sekietai iaat vanaf 1 april zal over 
gebiacht worden naar de St Lut 
gai disstraat 56, Merksem 

Ranst 
KON TAKTAVOND 

De onlangs door onze afdeling 
gegeven konlakta \ond was een 
w lar sukses. 

De bovenzaal van het gildenhuis 
liep \ol Onder de aanwezigen, een 
schepen dei gemeente, enkele on 
derwij/ers en opsoedeis, jeiigdlei 
ders, studenten en ouders De spre 
ker Drs M Coppieters was zoals 
steeds in /ijn beste dag en vooi ve 
len een waie revelatie 

De heer Jan Beigmans verwei 
komde de talrijke aanwe/igen en 
stelde hen • 't nieuwe bestuur voor 
Vei volgens ontvouwde M Coppie 
ters het ondeiweip van de avond 
— Jeugd en wetenschap 

Na een versnapering volgde nog 
een vinnige bespreking 

Met een dreunende Vlaamse 
Leeuw werdt deze geslaagde ver 
gadering besloten 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

De algemene ledenvergadering 
heeft plaats op \ rijdag 28 maart , om 
20 uur in het lokaal « De wacht
zaal » W I J krijgen bezoek Van 
volskv ertegen woordiger Mattheys-

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
ARR RAAD 

De volgende arrondissenientele 
laad heeft plaats op 15 maart om 
14 uur 30 bij Stan Fihps, 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 Bieugeliaanse 
smuldagen telkens te 12 uur 's mid 
dags tot 24 uur 's avonds Gerech
ten naar keus en buikje vol Een
heidsprijs 50 fr voor on/e leden, 60 
fi voor de met leden Alle Vlamin
gen uit het Brusselse haitehjk wei 
kom 

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

Vrijdag 28 maart /uilen on/e Ie 
den in samenwerking met de Bieu 
geivrienden en andere \ laamse ver 
enigingen van Brussel Hoofdstad 
een bezoek orengen aan het Wal 
tra teater, Arduinkaai 2 3 (Stan 
Philips) Brussel I en aldaar de pi
kante opvoeung bijwonen van «Len 
opgemaakt bed » door Dimitri 
Frenkel, regie Vik Moeiemans en 
met J Bisschops, V Moeremans en 
Alex Cassiers Wie zal er op die 
VOOI stelling willen ontbieken Kaar 
ten en plaatsbespreking op voor 
hand te bekomen bij de leden en 
Stan Philips 40 t h pri |s\erminde 
i i n g I 

Hofstade - Muizen 
AMNES riE-AVOND 

Op 21 maa i t uchl on/e ildeling 
in samenweikm met VVeieDiVil 
vooi de een amnestie avond in met 
als spiekers W alter Luvten m 
Amedee Veibruggen 

Qudergem 
O P R O L P 

VN IJ liebben reeds enige leden 
NV ie helpt er Lodewijk Bellen, Len 
hoouilaan 1D6 te Eisene om een at 
deling van de Volksunie in Ouder 
^em te stichten ^ 

St Pieters-Leeuw 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 2de zaterdag bij de heer 
I i a n s Adang, Ruisbroeksestwg 109 
te Zuun (St Pieters Leeuw) van 11 
tol 12 uur, in samenweiking met 
de volksv ertegenwooidigei bugeen 
De Facq 

Tervuren 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 22 maart 1969 4de 
groot lentebal van de Volksunie 
lervuren Zaal Mank Hooin/eel 
straat 63 Orkest de grote forma 
tie van Stan Philips (10 uitvoer 
deis) Eerste dans 21 uur 

Ukke! 
NIEUWE LEDEN 

Het bestuur der V U afdeling 
IJkkel - Vorst - St Gillis doet een 
beroep op zijn leden om zoveel mo
gelijk adressen te bezorgen voor 
kandidaat leden of lezers van Wij. 
Hartelijk dank bij voorbaat Zich 
wenden tot voorzitter Armand Ver-
hnden Efide Van Ophemstraat 178, 
Biussel 18 

Vrijwillige medewerkers eveneens 
welkom 

Lezers die met regelmatig hun 
blad ontvangen mogen zich aldaar 
wenden eveneens voor piotfnuin-
mers 

DIENSTBETOON 

Volksvertegenwoordiger 
E. DEFACQ 

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

Donderdag 20 maart 1969 St Mar
tens Bodegem hij F De Rijbel, ca
fe. Stationstraat of via R Helhnckx. 

Ternat in V U lokaal bij J Meert, 
Kei/erstraat 15 

Woensdag 26 maart Dworp in De 
Leeuwerik, Kerkplein van 18 tot 19 
uur 

Buizingen m De Welkom de 
Kerchovestraat van 19 uur tot 19 
uur 45 

Halle m De Sleutel Markt van 
^0 tot 21 uur 

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

Opwijk bij Berghmans Nanove-
Ntraat van 20 tot 21 uur 

zoekertjes 
Gepensioneerde zoekt bijverdien

ste, administratief of gelijkaardig 
werk, Antwerpen of omgeving 

Juffrouw met ervaring zoekt 
plaats als doktersassistente Antwer
pen of omgeving 

Ongeschoold ai beider zoekt weik, 
Antwerpen of omgeving 

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

Jonge man vnj van militaire 
dienst einde maart , lager middel
bare jilus avondlessen plus steno-
dactjlo sociaal geval zoekt betrek
king bediende Brussel Mechelen-
Antwerjien Schiijven of opbellen : 
Wim Jorissen, Astridlaan 80, Me
chelen Tel 01519994 — 1 26 

Vlaamse huisvrouw zoekt als bij
verdienste thuiswerk of verkoop 
van stoffen voor rokjes en kleedjes, 
ook bieiwol Schr blad - F 25 

Ie koop goedgelegen bouwgrond 
te Steenhuffel 22a, kan ook gedeel
telijk verkocht woiden tegen mte-
lessante piijs Tel 02 528349 — T 
24 

Spanje, Costa Brava, Liansa, 20 
km over franse grens, machtig 
/icht op middell zee, mooie om
geving, gratis /wemkoni en sola-
iium, villa 3 si k bevragen tel. 
03 553630 — 1 27 

HootorpaaKleiu 

l van 'Jverstraeten 

Alle Drtetwisselme vooi 
edaktip naai 

tiotatyp öylv DupuisLaan 
110 Rrus 7 Tel 2'i 1198 

Befieei 
Voldersstraat i i Urussei i 
l'el 102)125 160 

Alle klachten vooi niet jnt-
vaneeD v blad op dit adres 
Jadrat)uimennent JUl tr 
Halfjaarlijks 170 fi 
Driemaandelijks 95 ti 
Abonnpmpnt buitenlana 

480 tr 
Steunabonnemeni ö2l fr 

(minimum) 
Losse nummers: 8 fr 
Alle stortingen voo^ het oiad 
op postrekening 171139 
< Wi] » Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg Mr F \ 'an 
dpr Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 12 
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bewegingslyïljzer 
Wortegem 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst (Arr.) 
ZITDAGEN 
SENATOR DIEPENDAELE 

Heizele : café St-Martlnus, Dorp, 
maandag 17 maart , te 18 uur. 

Mere : « Elcerlick », aan de kerk, 
maandag 17 maart , te 18 uur 45. 

Nieuwerkerken : café « Bierfon
tein », Schoolstraat, maandag 17 
maart , te 19 uur 30. 

Lede : café « Reinaert », Dreef, 
maandag 17 maart , te 20 uur 15. 

Aalst : bierhuis « De IJzer », 
Vlaanderenstraat, maandag 17 
maart , te 21 uur. 

Burst - Ressegem - Bambrugge 
SOUPER 

Op zaterdag 29 maart te 19 uur 
in het lokaal : jaarlijkse souper van 
de vlaams • nationale spaarkas :\yij 
rei/.en om te leren. Leden gratis 
Niet-leden 50 fr. 

DANKBETUIGING 
Het bestuur en de leden van de 

afdeling Burst-Ressegem Bambrug
ge geven hiermede uiting aan hun 
oprechte gevoelens van grote erken
telijkheid tegenover hun om prakti
sche redenen ontslagnemende voor
zitter kameraad Omer De Naeyer. 
Wij danken hem voor al zijn in
spanningen de afdeling en Vlaan
deren ten bate, In de moeilijke na-
oor loge 'pei-iode was vriend Omer 
een vatt dé weinigen die de \laanis-
nationale werking in ons gewest 
weer op dreef bracht. Wij- mogen 
dit niet vergeten. 

NIEUW BESTUUR 
Het bestuur van de afdeling 

werd als volgt samengesteld : voor
zitter : Geert Mallefroy, Nieuwstr. 
24, Burst; sekretaris : Hein Malle
froy; penningmeester : Emiel Van 
Lierde;. pjopaganda : .lulius Van 
Droog<|^rpek en Maurits Lefèvre; 
organizStie : Hector Vau Hauwe; 
pers- en kuituur : Herman Hermie 
en Juliaan Govaert; ondervoorzit
ter en afgevaardigde arrondisse-
mentsraad : Edward Beurms; kan
tonnaal gevolmachtigde : Daem Be-
noit, Provinclebaan 14. Herzele. 

Andere bestuursleden : Roger 
N'erhoeven, Omer De Naeyer, mevr. 
De Bièvre, mevr. Maréchal, Renaat 
R en Remi Beerens. 

Het sekretariaat der afdeling is 
gevestigd : Nieuwstraat 24, te Burst, 
telefoon : 053-630.92, 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Speciale zitdagen : voor het in

vullen der belastingsaangiften 1968 
worden door het « Oost-Vlaams 
Centrum voor dienstbetoon » niet 
gespecializeerde medewerkers inge
legd in volgende gemeenten. 

ZATERDAG 15 MAART 
Lebbeke : in de zaal « 't Palings-

huis », grote plaats, van 14 tot 16 
uur. 

St-Gillis-Dendermonde : in de 
herberg « De Vriendenkring », hoek 
Kon. Albertstr 82, van 17 tot 18 
uur. 

Dendermonde : op het V.U. se
kretariaat, Ridderstraat 24, van 19 
tot 20 uur. » 
ZONDAG 16 MAART 

Wieze : in de herberg « De Af
spanning », Kapellestraat, van 9 
tot 10 uur. 

Denderbelle : bij de heer Van 
der Poten, R. Visstraat, van 11 tot 
12 uur 

Op het sekretariaat Appels, Stuif-
straat 7 (tel. : 052-247.76) elke 
woensdag van 20 tot 22 uur, elke za
terdag van 13 tot 15 uur. 

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 J a n Van Cauwenberghe, Dorp 
59, Wortegem. Muzikale omlijsting. 
Gastspreker is volksvertegenwoordi
ger Luk Van Steenkiste. 

WEST-YLAANDEREN 

Eekio 
NIEUWE START 

Na een periode van volledige rust 
zijn we met een nieuwe en ver
nieuwde V.U.-afdeling van de grond 
geraakt. Op amper twee weken 
konden we aan de bestaande leden
lijst niet minder dan 34 nieuwe le
den toevoegen. Voor de gemeente
verkiezingen van 1970 staan we 
reeds klaar met een eigen lijst. Het 
bestuur ziet er als volgt uit : voor
zitter : W. Steenbeke; ondervoor
zitter : E. De Latter; sekretaris . 
R. Cauwels en propaganda : R. 
Mortier. 

Impe 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zitdag sociaal dienstbetoon van 
provincieraadslid Urbain de Grave 
in café « Edelweiss » op het dorp, 
heden zaterdag 15 maar t te 15 uur. 

Lebbeke 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOOR
DIGER DR. DECOMMER 

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

Mariakerke 

Denderleeuw 
EETMAAL 

Het tienjarig bestaan der afdeling 
wordt gevierd op zaterdag 19 april 
in het lokaal De Klok. 

MEETING 
De meeting gepland voor 28 

maart wordt afgelast aangezien op 
die avond dr Van Leemputten en 
volksvertegenwoordiger Coppieters 
te Aalst in de zaal Madeion spre
ken, leder die zich vrij kan maken 
verwachten we te Aalst. 

ZANGFEEST 
Bespreek tijdig uw kaart voor de 

bus naar het zangfeest op 1 juni 
Prijs : 110 fr. (zitplaats van 50 fr. 
inbegrepen) 

DEBATAVOND 
Donderdag 27 maart a.s. om 20 

uur gaat een debatavond door in 
de zaal Kwalidra, Mimosastraat 
192, Gent. 

Het paneel zal bestaan uit spre
kers van de C.V.P., B.S.P., V.U. en 
P V.V. Massale opkomst verwacht. 

Brugge - Torhout 
KADERDAG 

De arrondissementele kaderdag 
werd een sukses, met 55 aanwezige 
bestuursleden uit de 14 afdelingen. 
Arr. sekretaris Vanhouteghem hield 
een korte uiteenzetting over orga-
nizatie en administratie in het ar
rondissement. 

Vervolgens hield Raf Declercq, 
een referaat over de prospektie van 
de gemeentepolitiek en de taak van 
een gemeenteraadslid waarop een 
zeer levendige bespreking volgde. 
Er werden een achttal zeer merk
waardige tussenkomsten genoteerd, 
waarmee van nu af tot 1970 terdege 
rekening zal worden gehouden. 
Tenslotte was het de beurt aan ^ 
prov. raadslid Guido Van In om 
de politieke toestand in het arr . te 
belichten. De debatten in een vier
tal gespreksgroepen waren een 
echte praktische oefening in de po
litiek. 

KOLPORTAGES 
Ingevolge een beslissing van de 

arr. raad, werd een nieuw plan 
voor de kolportages opgesteld. Een 
tiental propagandisten meldden zich 
reeds voor de vaste veertiendaagse 
ploeg. Begin april wordt gestart met 
de nieuwe « Ronde van het Arr. 
Brugge-Torhout ». 

VLAAMSE KLUB 
Heden zaterdag 15 maart tegen

bezoek aan onze kortrijkse vrien
den, in het kader van de verbroe
dering tussen Brugge en Kortrijk. 

Een autocar vertrekt 's avonds 
aan de Vismarkt te Brugge voor de 
gezamenlijke verplaatsing. 

Inschrijven in het Breydelhof te
gen 40 fr. voor de reis. 

DANSFEEST 29 MAART 
L wordt vriendelijk uitgenodigd 

tot het jaarlijks arrondissementeel 
dansfeest van de Volksunie, op za
terdag 29 maart te 21 uur in het 
« Jagershof » te Sint-Andries, lus-
trumviering in het teken van 3 x 5 
jaar V.U. Kaarten tegen 60 fr. bij 
alle afdelingsbesturen, of bij Mau
rits Stevens, Doornstraat 42, Sint-
Andries (tel. 136.06). 

Bredene 
KARAVAAN 

Verleden zondag trok door de 
drie delen van onze gemeente : 
Duine, Sas en Dorp een geestdrif
tige antigrendelkaravaan die veel 
opzien baarde te Bredene ! 

Op talloze plaatsen kwamen de 
mensen aan de deur om te wuiven 
en aan te moedigen. 

met als tema : « Vlaanderen, de 
Nederlanden en Europa ». Inleider: 
Karel Crombez. 

Toegang vrij. 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
Heden namiddag heeft om 17 uur 

30 de maandelijkse bijeenkomst van 
de arrondissementsraad plaats, dit
maal te Wevelgem in lokaal St. 
Barbara (tegenover het gemeente
huis). 
VLAAMSE KLUB 

Hedenavond in lokaal «t 1302 » : 
tweede etappe van d e verbroede
ring Vlaamse-Klub Brugge met 
Vlaamse-Klub Kortrijk. Vandaag 
treedt Kortrijk als gastheer op. In 
een kameraadschappelijke sfeer 
ontvangen we onze strijdgenoten 
uit Brugge. 

Marke 
VOLKSUNIEBAL 

Hedenavond om 20 uur eerste 
dansavond van de jonge Volksunie
afdeling te Marke in de zaal « Lu
xor », Rekkemsestraat te Marke. 
Orkest : « Los Martinos ». 

Menen 
KOFFIEKRANS 
Alle dames worden vriendelijk uit

genodigd naar de 1ste koffiekrans 
in de bovenzaal van « De Beiaard », 
Kortrijksestr. 3, maandag 17 dezer 
te 19 uur 30. Doel : aangename ken
nismaking. 

NAAR MARKE 
Een der jongste afdelingen steken 

wij 'n hart onder de riem door tal
rijk deel te nemen aan haar 1ste 
bal, in de zaal « Luxor », Rekkem-
str., hedenavond te 20 uur. 

TOEMAATJE MET MINISTER 
TINDEMANS 

Op 9 maar t kwam minister Tin-
demans op een CVP-vergadering de 
grendels eventjes verdedigen, nada t 
wij er een week tegen gevochtea 
hadden ! De ingang van de zaal en 
de straat werden, na het bal, netjes 
versierd met antigrendelaffiches. O p 
de ca 70 aanwezigen waren er 15 
VU-leden. 

Nadat geen enkele aanwezige 
CVP-er zich wilde mengen in het 
debat, vroeg onze afdelingsvoorzit
ter het woord, wat hem geweigerd 
werd, zodoende kwam er helemaal 
geen debat tot stand in de open
bare vergadering! Een zeer vinnig 
doch hoffelijk debat vond dan wel 
plaats in de gelagzaal. 

OVERLIJDEN 
Zaterdag 8 maart , laatste dag van 

de VU-week ontsliep de heer Rik 
Demoen, in het ziekenhuis, gewezen 
burgemeester van Roeselare, lid 
van onze afdeling en auteur van 
het bekende boek over Jeroom 
Leuridan. 

Voor onze dokumententoonstel-
ling had hij nog talloze bijdragen 
ui; zijn rijke kollektie afgestaan. 

Aan mevrouw Demoen, aan Dries 
en de familie onze kristelijke deel
neming. 

Roeselare 
DEBATAVOND 
GEEN GRENDELS 

Vrijdag 21 maar t te 20 uur, zaal 
Sint-Michiel, Sint-Michielstraat, 
Roeselare, met Maurits Coppieters 
en Mik Babyion. 

Oostrozebeke 
BAL 

Om de kas te spijzigen nodigen 
wij u allen uit op ons eerste hall-
vastenbal op zaterdag 15 maar t 
1969 in zaal Zwarte Leeuw, Markt 
4, te Oostrozebeke. 

Orkest Frank Combo. 

Merelbeke 

Dendermonde (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Appels . a Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon o gewestelijk se
kretariaat . Stuifstraat 7. tel 052-
24776, elke woensdag van 20 tot 22 
uur, elke zaterdag van 13 tot 15 uur 

Elke woensdag van 20 tot 22 uur, 
elke zaterdag var 13 tot 15 uur. op 
het gewestelijk sekretariaat. Stuif 
straat 7, Appels Tel. 052-24776. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOORDI. 
GER DR DECOMMER 

ledere dag van 17 uur 30 tot 19 
uut 30, zaterdag van 9 uur tot 12 
uur staat een afgevaardigde te uwer 
beschikking voor het oplossen van 
uw problemen. 

Tel. 23760, Ridderstraat 24, Den 
dernionde. 

BAL 
5de lentebal van de afdeling op 

/.aterdag 22 maart om 20 uur in de 
zaal « Regi », Hundelgemsesteen-
weg, wijk Molenhoek. 

Temse 
2de PRE-LENTEBAL 

Volksunie Temse nodigt al zijn 
leden en simpatizanten uit op zijn 
2de pré-lentebal heden zaterdag, 15 
maar t om 20 uur 30 met orkest Pe
ter Philips in de zaal Temsica, Wit-
fordkaai, Temse. 

Inkom 40 fr. 
Kaarten te bekomen t " het be

stuur en aan de zaal. 
BESTUURSSAMENSTELLING 

Voorzitter •- Marcel Blommaert, 
Haesdonkse steenweg 66, (tel. 
71.02.08); ondervoorzitter : René De 
Tobel, BUndstr. 3, tel. 71.12 85; se
kretaris : Alex Svanet, K. Boude-
wijnlaan 64, tel. 71.11.20; penning
meester : Simon Wattens, Hout
kaal 31; organizatie : Eddy Boy-
teant, St. Amelbergalaan 26, tel. 
71.13.74; propaganda : Jos Colman, 
Cauwenberg 14, tel. 71.06.43 en 
raadslid : H. Boetens, Azalealaan 
49. 

Diksmuide • Veurne 
Oostende 
KOLPORTAGE 

Onze arrondissementele kolpor-
tage gaat door morgen zondag 16 
maar t te Klemskerke. Samenkomst 
aan de kerk op het gebruikelijke 
uur. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De raad wordt samengeroepen op 
zondag 30 maar t te Diksmuide om 
9 uur 30 met o.a. belangiijke be
slissingen over de ziekenkas en 
voorbereiding van het partijkon-
gres. 

Kortrijk (Arr.) 
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 

Eerstkomende kolportage te Ha-
relbeke op zondag 23 maar t aan
staande. Bijeenkomst te 9 uur aan 
de Sint-Salvatorkerk (Markt). 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Zaterdag 22 maar t vanaf 18 uur 
'>0 : denderende Vujo-T-dansant. in 
bovenzaal van lokaal « 1362 » te 
Kortrijk. 
GESP REKSN AMIDD AG 
VUJO 

Heden namiddag organizeeit de 
Vujo arr . Kortrijk te 16 uur in lo
kaal 1302 een gespreksnamiddag 

Oostende 
VOLKSUNIEWEEK 

Vooraf een woord van dank voor 
de omliggende afdelingen voor de 
degelijke steun die zij ons verleend 
hebben bij het welslagen van deze 
onderneming! Wij in Oostende zul
len zeer gaarne legendienst bewij
zen. 
BOEKENBEURS 

De beurs, die slechts open was 
van 16 tot 20 uur werd zaterdag af
gesloten met 1.538 bezoekers. De 
1.500ste bezoeker, toevallig een me
vrouw uit Antwerpen, kreeg gratis 
een abonnement op « Wij ». 

JEUGDRALLY 
O p maandag werden acht prij

zen op de boekenbeurs uitgedeeld 
en ging meteen de prijsuitreiking 
door van de zaterdag gehouden 
zoektocht voor de jeugd. De eerste 
prijs werd weggekaapt door J. 
Ooghe met 74 punten op 100. 

ESKULAPERIJEN 
Dinsdag was senator Elaut te gast 

in hotel «. Guido », waar meer dan 
honderd aanwezigen konden genie
ten van een zeer luimige toespraak. 
EKONOMISCHE DEMOKRATIE 

Woensdag, waren er weeral meer 
dan honderd aanwezigen, met zeer 
vele niet-VU-leden, om senator Van 
Haegendoren te beluisteren over de 
ekonomische deniokratie ! 

PANNEKOEKEN 
Met de angst in het hart wacht

ten wij af of ook de « gepensio
neerden » de stem van de V.U. zou
den willen aanhoren ! Tot onze gro
te verrassing kwamen er in het te 
kleine Koninginnehof niet minder 
dan 293 zogenaamde « ouden van 
dagen » proeven hoe lekker de pan-
koeken waren die onze vrouwen 
gebakken hadden ! 

Kris Lambert verwelkomde onze 
aanwezigen en Pipo de Klown zorg
de voor het jolijt. 

Dank vooral aan organlzator Bert 
Vergote weUswaar geholpen door 
vele vrouwen uil onze afdeling. 

DE ROL VAN DE VROUW 
Maurits Coppieters werd hartelijk 

welkom geheten in de zaal de 
Noordzee door ongeveer 90 dames 
en daarbuiten nog een hele groep 
mannen. Coppieters had het o.ni. 
over het « partnership » van de 
vrouw in de politiek, en ook hier 
kwam er een uitvoerig debat los ! 

ANTIGRENDELBAL 
In de Wiener Weinstube werd de 

VU-week afgesloten met een reus
achtig bal. De tombola verdeelde 
225 prijzen. Bravo voor het ensem
ble Keremans, waarvan meerdere 
VU-leden deel uitmaken. 

Tielt 
BAL 

Het jaarlijks bal van de Vlaam
se Vriendenkring gaat door op za
terdag 12 april. 
KOLPORTAGE 

Zondag 23 maar t kolportage te 
Tielt. Wij rekenen op een sterke 
afvaardiging van alle afdelingen. 

Vllssegem 
ANTIGRENDELMEETING 

Donderdag 27 maar t om 20 uur 
30 gaat in deze gemeente de eerste 
VU-samenkomst door nainelijk 
een antigrendelmeeting in café Van 
Haeck, Kerkstraat, ledereen w e t 
kom. 

Zarren 
NIEUWE AFDELING 

Heden zaterdag 15 maar t wordt 
te Zarren in het café Beauprez m 
de Stationsstraat een nieuwe afde
ling van de VU gesticht, welke d e 
gemeenten Zarren, Houthulst en 
Werken zal omvatten. _ 

Tijdens de stichtingsvergadering 
zullen kamerlid Lootens en de heer 
Toon van Overstraeten het woord 
voeren. Iedereen is wellkom ! 

MEDE6EDEELD 
Landen 
KULTUREEL 
O P B O U W P R O J E K T 

Het regionaal komitee van de 
Stichting-Lodewijk de Raet richt op 
19 en 20 april een studteweekemde 
in over « het kultureel werk in ver
eniging en gemeente ». 

Op 17 maar t worden al de ver
antwoordelijken van kulturele vere
nigingen, gemeenteoverheden en al
le geinteresserden van Landen om 
20 uur in het stadhuls uitgenodigd 
om het programma van het studie-
weekeinde te bespreken. 

Sint-Nikiaas 
JONG-TALENTENJACHT 

De kandidaturen voor de jong-ta-
lentenjacht op vrijdag 28 maart 
worden nog steeds ingewacht bn 
dit tot 19 maar t bij « Het Vrijf 
Waasland », Parklaan 9, Sint-Nt-
klaas. Op dit adres zijn tevens ooK 
al de inlichtingen te bekomen voor 
het afscheidsoptreden van Boude-
wijn de Groot op 28 maart m leest-
•/aal Serwir. 

Gent 
MET BROEDERBAND NAAR 
HET GRAF VAN 
CYRIEL VERSCHAEVE 

Van 19 tot en met 26 juli reist 
Broederband Gent naar het grai 
van de vlaamse priester-chchter-
schrijver te Solbad Hall in Oosten
rijk. Alle inlichtingen betreffende 
de reis op volgend adres : .sekreta
riaat Broederband, 'okaal * | fn̂ .'ï* 
Steendam 41, Gent. Tel. (09)250013. 
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WIJ 

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

maakzelt 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 insti tuut 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. 
Wi j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

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

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

iiskale, administratieve ol linanoiële zorgen 
Néé ' Dat besparen U onze adviseurs en experten, die U gratis kan raadplegen 
en vrijblijvend ! W i j weten natuurli jk ook dat de BTW op komst is. W i j 
weten wat uw moeilijkheden zijn... Uw geval zal bestudeerd worden, zodat u 
werkelijk geen zorgen zal kennen, geen last met het beheer van uw bezit en 
vooral geen avonturen ! 

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 
f I " ^ ^^" bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 

f X l ^ ^^ ' ^ - ^ 6 " tower-building of een fabriek .. W i j bieden U een financiering 
ot Vu a 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 

h- l t^^" de Maas tot aan de Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be
schikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 
en op de beste ligging U spaart heel wat t i jd als U ons t i jdig raadpleegt 

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

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

op een van onze vier zetels ! 

£~y~~^^^ 

van 850.000 F af 

van 750 .000 F af 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
*el. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr. 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. 016/33.735 



"DE NIEUWE 
KONSTELLATIE" 

W^/\l, 

Eeuwenoud probleem opgelost door Y.D.B. 

« DE WITTE VAN ZICHEM » SIMBOOL VAN VLAAMSE RAKKERS.. 

De jongen op de foto is natuurlijk Lewie uit « De heren van Zichem ». Hij 
heeft kijkend Vlaanderen gemakkelijk op zijn hand gekregen, niet alleen 
omdat hij « de witte » van Ernest Claes verbeeldt maar omdat hij het sim-
bool is van de kwajongen, de rakker, de held, de plezantste-thuis en voor
al van de grappenmaker. . 
Het ligt niet in onze bedoeling een studie te maken over « de jongen », 
maar wel eventjes te wijzen op het verschil tussen « de witte » door Alfona 
Exelmans gespeeld en « de witte » van nu. 
« De witte » van Ernest Claes was eerder een sukkelaartje, een door zijn 
oudere broers verstoten kleine jongen, die voor zichzelf moest zorgen en 
zo heelwat avonturen op zijn paden ontmoette. Nee, « de witte » was hele
maal niet zo'n gelukkige knaap. Alhoewel hij in vele zaken het plezante 
ontdekte en veel deugd beleefde aan zijn fratsen. « De leeuw van Vlaari-
deren » in het kolenkot lezen moet een feest geweest zijn. In zijn blote 
gaan zwemmen, het stapeltje bruine boterhammen naar binnen spelen 
tussen de papavers en een appel op zijn vest doen blinken moeten hoogte
punten geweest zijn in zijn grauw leventje. u .^ „«„ 
« De witte » van nu, heel wat mooier gekleed (men heeft voor hem een 
heel modebedrijf opgezet) is met bosjes te vinden. Alhoewel zijn kwajon-
gensstreken met de tijd meegeëvolueerd zijn zie je hem meer dan eens 
langs de straat slenteren, ik weet niet op welke ideeën broedend. 
« De witte » van nu vindt ge in de zwemklub waar hij rekords verbetert, 
of in de jeugdbeweging waar hij het zeel trekt. Of ook nog, mjdig van zicfi 
afbijtend, in de schoolvoetbalploeg « De witte » van nu staat op ae eerste 
rij langs het auto-rodeo-parkoers in zijn handen te knijpen. Hij droomt van 
een witte racewagen en een rode helm om de bochten van L,e Mans te 

Hirbïijft overal gekend als slecht geld en mensen, dieren en dingen langs 
Zijn weg zijn niet veilig. Hij wordt geschuwd als de tifus en de grendels 
gaan dicht als hij op de kim verschijnt. , 
Maar wanneer « de witte » wat overkomt — gebroken been en neus zijn <ie 
meest koerante dingen — stromen geschenkjes uit alle richtingen naar zijn 

Warit eigenlijk is hij de meest geliefde van de straat, de jongen van het 
ganse volk. 


