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V I J G E N N A PASE
BELOFTE WERD NIET INGELOST
Eerste-minister Eyskens had beloofd,
'dat de grondwetsherziening nog vóór
Pasen door het parlement in openbare
zitting zou worden behandeld. Van deze
belofte is niets in huis gekomen : het
worden in alle geval vijgen na Pasen.
En het is overigens nog lang niet zeker,
of zelfs die vijgen er zullen komen. De
grondwetsherziening zit nog altijd
muurvast op de knelpunten, waar ze
twee maanden geleden reeds strandde;
over de essentiële punten werd geen
schijn van overeenkomst of toenadering
bereikt. Wel integendeel: de verhoudingen tussen de regeringspartners en
binnen de regeringspartijen zijn slechter dan ooit tevoren.
Met een zucht van opluchting heeft
Jos van Eynde in « Volksgazet » het
Paasreces begroet : ook zonder dat de regering haar beloften waar kon maken,
zover is ze dan toch weer gesukkeld en
ze krijgt nu eventjes respijt. Minister
Tindemans is de zelfzekerheid die hij
enkele maanden geleden nog aan de dag
legde, helemaal kwijt geraakt ; zijn
jongste verklaringen over de noodzaak
van een gesprek met de Walen en zijn
opmerking dat het wellicht beter is
voorlopig geen grondwetsherziening te
krijgen dan een slechte, rezumeren de
nnidige situatie voortreffelijk.
Het kan daarbij niet genoeg onderstreept worden dat de huidige moeilijkheden rond de grondwetsherziening niet
net werk zijn van oppozitie in het parlement, maar dat zij rechtstreeks ver09rzaakt worden door de spanningen
binnen de regeringspartijen zélve En
deze spanningen treden eens te meer op
langs de breuklijn van de vlaams-waalse verhoudingen. Vooral de C.V.P. en de
r.b.c. staan diametraal tegenover mekaar en « de grootste partij van het
'^nd » heeft eigenlijk al lang opgehouden te bestaan. Wat nog rechtgehouden
if°^f.K]^ ^^11 fiktie, maar een gevaarlijKe nktie : zonder kompromissen, zonder
Koehandels en duistere kombines zou ze
onmiddellijk ophouden te bestaan. Zolang als zij er is, wordt iedere mogelijkheid van ernstig werk van meet af aan
iiitgesloten.
p Q ?, ^^} Paasreces zullen C.V.P. en
t^-o.C. afzonderlijk kongresseren. Het is
onwaarschijnlijk dat reeds vanaf dat
ogenbhk de fiktie zal ophouden te bestaan : de konservatieve en unitaire
Krachten zijn daarvoor in de C.VP.r.b.c. nog te sterk. Maar ontegenzeggeiijK zal het opnieuw een grote stap
ZïJn naar de scheiding.

Met al het geharrewar, met alle onzekerheden en wansmakelijke politieke
spektakels zijn de eerste maanden van
dit nieuwe jaar toch geen slechte maanden geworden. De kommunautaire krizis is scherper dan ooit en de federalizerende krachten hebben aan invloed en
breedte gewonnen. Het gevaarlijkste
ogenblik is voorbij : het moment dat
voor de regering psichologisch gunstig
had kunnen zijn, ware zij één en sterk
geweest. Sindsdien is opnieuw — en
duidelijker dan ooit — bewezen dat er
geen tussenweg is, dat alle formules om

een slecht unitarisme te verzoenen met
halve autonomie op beperkte terreinen
tot mislukken gedoemd zijn.
Na het Paasreces zal de strijd opnieuw
losbranden. We zien hem met vertrouwen tegemoet. Want we hebben inmiddels de zekerheid gekregen dat de vijand
hopeloos verzwakt is door inwendige tegenstellingen. Zoals uit een recente opiniepeiling is gebleken : de opmarsj van
de Volksunie gaat ononderbroken voort.
En het zal uiteindelijk de Volksunie
zijn die met haar programma de toekomst van ons land en ons volk bepaalt.

De Volksunie van het arrondissement Brussel heeft zopas bekend
gemaakt dat ze zich met alle kracht,
zal verzetten tegen de aanleg van
de brusselse Grote Ring volgens
hel zogenaamde trace Snyers-De
Saeger. Niet alleen echter in de
Volksunie is de beroering rond di^
gewijzigd tracé groot : ook de
C.V.P.-afdelingen van de gemeenten tussen Biussel en de taalgrens
zijn in het geweer gekomen : na
Buizingen heeft de C.V.P.-Hallg
energiek geprotesteerd. Deze protesten van partijgenoten van De
Saeger beivijzeii, dat de Volksunie
niet zo maar het gebruikelijke oppozilie-s pellet je terzake
speelt,
maar^ dat de bedreiging voor een
gtoot deel van Vlaams-Brabant,
reëel it.
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Het tiacé Snyers-De Saeger zou
— m afivijkmg van de vroegere
plannen — tans geheel of gedeeltelijk de gemeenten Kraamem, Wezemheek-Oppem, St. LambrechtsWoluwe, St. Pieters-Woluwe, Tervuren. Bosvoorde, St. Genestus-Rode, Beersel, Alsemberg, Linkebeek,
Divoip, Huizingen, Buizingen, Lot
en Ruisbioek binnen de Grote
Ring brengen. Men moet geen profeet zijn om te voorspellen, dat de
hele streek tuisen de brusselse agglomeratie en de taalgrens aldus
zal gevat worden in een strak
brussels keurslijf en dat de verfransing er sterk zal in de hand gewerkt worden. Met een tracé dat
loopt tot tegen Genval en Waterloo
wordt de beruchte « brug » tussen
Brussel en Wallonië verwezenlijkt.
Een bijkomend aspekt van de
zaak is, dat het Zonienwoud over
heel zijn breedte zal doorkruist
en onherroepelijk verminkt worden : tussen Welriekende,
over
Groenendaal tot bijna aan het domein van Argenteuil wordt dit
laatste grote natuurgebied in de
omgeving van de hoofdstad kapot,
gemaakt.
Dat het plan komt van de frankofone imperialist Snyers d'Attenhove, zal niemand verbazen. Dat
het bijgetreden wordt door de man
die er ternauwernood kon van afgebracht worden, het antwerps
Peerdsbos te vernielen — De Saeger — zal al evenmin verbazing
wekken.
Het verzet tegen dit tracé Snyers-De Saeger moet met alle ener^
gie gevoerd worden !
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VERDEDIGING
VAN DE DEMOKRATIE
Zi] die V.D.B, in « Aktueel »
ondergingen (B.R.T. 18/3) moeten zich verbaasd afvragen hoe
het mogehjk is dat deze onderontwikkelde er in slaagt de
boel op stelten te zetten en onrust tot paniek zaaien bij de
« traditionelen ». Zijn stuntelige taal, zijn holle, bombastische nietszeggende volzinnen,
het gemis aan enige soliede
achtergrond : het was V.D.B, op
ziin malst Zelfs de lUuzie die
hij soms vermocht rond zijn
persoon te weven, ontbrak nu.
Wat moeten een « De Gaulle »
en een « Degrelle » zich beledigd voelen, vergeleken te worden met deze tweedehandsverkoper.
Als er alleen V D B . was zou
men zijn lachwekkende kapriolen gemakkelijk naar het
domein der ongevaarlijke folklore kunnen verwijzen. Maar
achter deze marionet schuilen
voor Vlaanderen en de demokratie gevaarlijker krachten.
Van Audenhove, Simonet. Van
Acker, Hof, leger, grootkapitaal, machten die men zo maar
niet kan weglachen !
De zwakheid van de regering
ei de ontreddering bij de traditionele partijen maken de
toestand gevaarlijker dan hij
op het eerste gezicht lijkt Een
rechtse en vooral brusselse unitaire machtsgreep is zeker niet
denkbeeldig en de grote vraag
is : wie wil, maar vooral wie
kan er zich tegen verzetten.
We kunnen het betreuren of
niet : de hopeloze zwakheid
van de vlaamse C.V.P. en de
vermolmde B.SP. heeft tot gevolg dat het de V.U. zal zijn die
het verzet moet leiden.
Zo komt het verdedigen, niet
alleen van vlaams recht, maar
ook van de « demokratie » te-

recht op de gelukkig niet zo
tengere schouders van de V.U.
Ironie van de geschiedenis : de
geschuwde « fascisten, zwarten, reaktionairen » blijken de
enige gezonde kracht te zijn
die zich met sukses kan verzetten tegen de unitaire, ondemokratische putsch. Laten we de
kampagne tegen de grendels,
die er waarschijnlijk in de nabije toekomst toch moet komen, omgooien in een offensief
tegen de rechtse machtsgreep.
De kansen hebben er voor de
V.U nooit zo goed voorgestaan.
In de maanden die komen, zal
iedereen er zich van bewust
worden van die oude waarheid:
Vlaamse striid is sociale, demokratische strijd !
H.V, Wilrijk.

DOORSTUREN !
Ik zend al jaar en dag alle
bladen welke de vlaams-nationale idee steunen (« WIJ »,
« 't Palheterke », het V.O.Sblad, het blad van de V.V B. en
de « Nieuwe Kempen ») aanstonds na lezing door.
Men mag veronderstellen dat
lezers van « WIJ » niet meer
moeten overtuigd worden, wel
gesterkt in hun overtuiging.
Hoe indrukwekkend wij de
laatste jaren in aantal geworden zijn, toch zijn wij nog niet
sterk genoeg. Om sterk genoeg
te staan, moeten er meer mensen overtuigd worden en dit
kan alleen door propaganda.
Als alle lezers van « WIJ »
hun blad regelmatig doorsturen, wat een kapitaal aan propaganda zou dit niet vertegenwoordigen ? Van den Boeynants weet wel wat hij doet,
wanneer hij om de 14 dagen in
alle bussen van de brusselse
agglomeratie zijn propagandablad laat bestellen. Hij en zijn
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kapitalistische kornuiten hebben er het geld voor. Wij kunnen dit niet, maar juist daarom
moeten wij alle middelen gebruiken die te onzer beschikkmg staan.
K.C., Turnhout.

WELVAARTSTAAT
Ik ken een bejaarde weduwe van 'n zelfstandige, volledige loopbaan. Ze geniet pensioen; tot nu toe was 't hoogste
maandelijks pensioen 2084 fr.
's Winters heeft ze veel geneeskundige zorgen nodig en de
dokter moet zelf op huisbezoek
komen. De vrouw is lid van de
ziekenbond, kleine en grote
zorgen. In de ziekenkassen is
ook diskriminatie tussen gewezen loontrekkenden en zelfstandigen, groter bijdrage voor
de zelfstandigen en veel meer
verliezen. Bij huisbezoek verliezen de verplicht verzekerden maar 10 fr., de vrije verzekerden 36 fr. Ook bij raadplegingen is er verschil. Die
vrouw moet wekelijks 4 soorten medikamenten halen. En dit
alles van een pensioen van 2084
fr. Neem dan nog eens een
maand huishuur af : 1.000 fr. :
in het plaatselijk rustoord kost

het kleinste kamerke plus voeding en verzorging 125 fr. per
dag en die mensen hebben een
dagelijks inkomen van 61 fr
Een zelfstandige die geen
spaarcenten bezit kan in fierheid van armoe sterven. In het
ander geval, als de levensdrang
nog te groot is, moet de zelfstandige de zware stap doen
naar de openbare onderstand
Dan wordt er een onderzoek ingesteld of er geen verborgen
inkomsten zijn ; daarna krijgt
u wel wat om verder te leven
En zeggen dat koning Leopold
III boven de 6 miljoen heeft en
dat er enkele kleurpolitiekers
zijn die drie of vier pensioenen
trekken en nog een paar vette
posten En dan zeggen ze : alle
Belgen zijn gelijk voor de wet!
A.V.A., Wevelgem.

NOTARIAAT
Indien de toestand in het arrondissement Brussel gesaneerd
zou worden door de jongste wet
(rechterlijke hervorming) : een
derde der magistraten moet een
nederlandstalig diploma hebben, een derde een franstalig
en een derde moet een taaleksamen tweede taal afleggen,
dan blijft de toestand toch beneden alles in het notariaat Er
zijn weinig nederlandstahge
notarissen te Brussel. In de
meeste studies is er een « klerk
vertaler » en dat is alles. Nochtans zou men de proportie moeten nemen van de helft van de
plaatsen voor nederlandstalige
diplomabezitters.
Maar... men botst tegen de
« erfelijkheid » der notariële
studiën. Het wetsontwerp Vermeylen (in de vergeetboek)
over de hervorming van het notariaat officializeert deze erfelijkheid, zeggende dat er geen
einde zal gesteld worden aan

een gewoonte (want het is een
gewoonte en niets meer) «fe
zoon te benoemen en aan de
erfgenamen het recht toe te
kennen de zogenaamde minuten te verkopen. Een socialist
wenst dus de voortzetting van
de laatste overblijfsels van het
leenstelsel en het « ancien régime »...
Waarom heeft de zoon van
een notaris recht op benoeming ? Heeft de zoon van een
rechter of van een ambtenaar
recht op de plaats van zijn vader ? Waarom hebben de erfgenamen van een notaris recht on
de minuten ? Heeft een prokvireur des konings recht op de
« processen-verbaal », de zoon
van een ontvanger der belastingen recht op de dossiers ?
Dat is antidemokratisch en
het argument « vertrouwen van
de families » is een versleten
argument. De families en hun
geheimen zijn ook in het « bezit » van de ontvangers der belastingen en van >.'e griffies. En
de notarissen, vroeger vertrouwenslieden van de mensen, zijn
nu eenvoudig « goederenverkopers » geworden, die nauw samenwerken met hypotekaire
vennootschappen en zo meer.
Zowel OD volksnationaal
(vooral in het Brusselse) als op
sociaal gebied is het bestaande
stelsel in het notariaat een aanfluiting van de redeliikheid en
van de rechtvaardigheid.
V.H.. Brussel

De redaktte draagt peen rct*»
antwoordelijkheid voor de tiw
houd der gepubliceerde lezer»brieven Ze behoudt rich net
recht van keuze en inkorting
voor Over de
lezersbrieven
wordt aeen briefwisseling gevoerd

van de redaktie
3rj~sel, 27 maart 1969.
3 e t r . : pers en p o l i t i e
Het i s de jongste jaren herhaaldelijk voorgevallen dat er bij betogingen niet alleen k l a r pen vielen tussen betogers en p o l i t i e , coc^ dat
ook de j o e r n a l i s t e n van de geschreven, r a d i o en t . v . - p e r ^ een mep kregen, h'in f o t o t o e s t e l
in beslag zagen nemen en al b l i j mochten zijn
dat het nog niet erger was. Fiennelijk beschouwen rijkswacht en p o l i t i e de joernalisten a l s
hinderlijke en vervelerde getuigen.
I r bestaan nochtans wel omschreven voorschriften di^ de betrek!<inren tussen de openbare
macht en de erkende persmensen regelen, 2o --oet
de p c i i t i ê elke j o e r n a l i s t , die in h^t bezit
i s van de zogenaamde "-n.acaron" (officieel bew i j s , afgeleverd do-r het ministerie van Binnenlandse Zaken") doorrang en f a c i l i t e i t e n verlenen.
Bij herhaling wordt d i t niét gedaan en nu z-'^ras
weer heeft de v o o r z i t t e r van de rer.sbrnd bij de
minister gerrotesteerd. Het protest werd door de
minister, die zelf nauwe r e l a t i e s m*t de pers heeft
prompt ann de crovincipgoererne ir--, burgemeesters
en p o l i t i e d i e n s t e n overgemaakt. Cf toch ongeveer.
Ook wij hebben al een en ander «-eecremaakt in
d i t verband, lm hun balorigheid maken de ren^.c*ren troüwens geé^ onderscheid t'is^en "national i s t i s c h e " en "un3rt*ristische" j o e r n a l i s t e n :
a l l e n delen broederlijk in de bijna r^^tologische
atkeer aiP ae vertegenwoordigeri' van orde en
tucht voor de per^ koe.«teren. [(0
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DE NATIONALE BANK

schort er
iets met onze
frank ?
(ACO) Waarom doet de Nationale
Bank geen pogingen om de pozitie van
de belgisclie frank te verbeteren op de
w'cselmarlcten ?
Sedert een paar welben moet men 53
be^gische fr en meer betalen voor de financiële dollar — d.w.z. voor het technisch middel w a a r m e e tenslotte de belangrijke kapitaalverschuivingen internationaal tot stand komen en w a a r m e e
internationaal geopereerd wordt op de
geldmarkten.
Een gewone sterveling die ook wel
eens buitenlandse valuta koopt voor
zijn vakantie, of voor de aankoop van
een gouden pond, weet zelfs niet dat er
financiële dollars bestaan, en toch
wordt door de koers ervan zijn eigen
transaktie m e r k b a a r beïnvloed.
De financiële dollar is dus momenteel zeer duur en de belgische frank
zeer zwak (in boven vermelde technische betekenis). Waarom laat de Nationale Bank dit toe ?
We vermoeden dat de bankautoriteiten en de minister van financiën die
prijsverhouding niet korrigeren omdat
ze aldus in feite een sanktie treffen
tegen iedereen die bewust of onbewust,
aan kapitaalvlucht doet. Op het hoogste
niveau gebeurt die vlucht in « h o t monev» trouwens zéér bewust.
Wie intekent op een buitenlandse lening (om een hogere r e n t e t e hebben
en om te ontsnappen aan fiskale voorheffingen) betaalt aldus zijn obligaties
ongeveer 6 % te duur, omdat hij de
vreemde munt, w a a r i n die lening luidt
te duur betaalt.
Wie zijn bezit verlegt n a a r andere
m'^netaire zones, betaalt eveneens te
veel voor de aankoop van de buitenlandse valuta. De Nationale Bank int in
fe'+e een premie op die verrichtingen.
Het kan echter op zeker ogenblik
wenselijk zijn dat de Nationale Bank de
pozitie van de belgische frank verbetert. Dan moet ze buitenlandse m u n t eenheden te koop aanbieden tegen een
lagere prijs dan ze momenteel bereiken.
In het verleden is dit meermaals gebeurd, nl. wanneer de Nationale Bank
oordeelde dat ze nu genoeg verdiend

GASTARBEIDERS
Het probleem der gastarbeiders gaf
ook nog deze week aanleiding tot nabeschouwingen. Het is in het Iink3e
kamp tot een soort eskalatie gekomen,
nadat de vakbonden gestruikeld waren over de inzichten van minister
Major. Naarmate men in radikaler
linkse bladen ging grasduinen, werd
de toon steeds scherper.
De kern van de kritiek betreft
t slechts > een 800-tal gastarbeiders,
namelijk zij die alleen over een tijdelijke arbeidsvergunning voor ons land
beschikken. De meesten van deze arbeiders hebben nochtans gehoopt, in
ons land te kunnen blijven na afloop
van hun tijdelijke vei^unning, voortgaande op de precedenten van hun kollega's die na een zekere tijd hun vergunning zagen verlengen of in het bezit kwamen van een quasi onbeperkte arbeidsvergunning.
Een aantal gastarbeiders, die van
een voorlopige vergunning genoten, lieten reeds hun familie naar België overkomen in het vooruitzicht zich hier
blijvend te vestigen. Het ligt voor de
hand dat hun eventuele uitwijzing een
schrijnend karakter verkrijgt, wat de
nogal scherpe toon verklaart in de uitgebrachte kritiek.
Naar verwachting zal de minister —•
die, zoals we reeds onderstreepten, in
een ongemakkelijke pozitie zit vooral
krachtens zijn eigen sindikaal verleden
tans inbinden en het reglement met
A. en B-werkvergunningen in een ruimer vizie interpreteren Daarmee is
echter de kous niet af; de politiek van
« invoer van vreemde arbeiders J moet
in haar geheel herzien worden. Tot
nog toe is deze imigratie van arbeidskrachten verlopen volgens normen van
het 19de eeuws ekonomisch liberalisme, met als bezwarende omstandigheid
dat het nijpend probleem van werkverschaffing aan eigen arbeidskrachten
door deze (t invoer » nog verscherpt
werd. Verscheidene eigen pt«bleemge.
bieden staan voor de paradoksale toe-

had op de wisselmarkten. Waarop
wacht ze tans ?
We weten het niet. Ofwel zou de ingreep van de centrale bank h a a r m e e r
kosten dan de outsiders vermoeden.
Ofwel is h a a r beleid bepaald door
faktoren van internationale aard die we
niet kennen.
Ofwel is de belgische frank niet alleen
technisch, m a a r ook in feite en inher e n t zo zwak — wat ons echter onwaarschijnlijk voorkomt.
We denken veeleer dat de doorslag
gegeven wordt door elementen van internationale aard die we vooralsnog
niet kennen
Is er een reorganizatie van de internationale goudmarkt op komst en zal
hiermee gepaard gaan een aanpassing
van de onderlinge pariteiten van zekere
valuta's ?
Dat weten alleen de schaarse lui die
ingewijd zijn in Mammon's geheimen.
Onder de m e d e w e r k e r s van « W I J »
vindt m e n dat tipe echter n i e t !

(vervolg

van blz- 1)

DE TECHNISCHE INGENIEURS

(rvwt/>

geen
nieuwe
"derde titel"

...en ik zeg het je nog eens, je gaat niet
meer naar de kapper!

(m. coppieters) Het Paasverlof begint. De ministers van Nationale Opvoeding hebben nog steeds h u n wetsontwerp op het hoger technisch onderwijs niet ingediend. Maar de grote lijnen zijn inmiddels wel bekend geraakt.
Tegen het gehele opzet van de reger i n g zelf revolteren de studenten-technische ingenieurs, hierbij gesteund door
de afgestudeerden. En zij hebben volkomen gelijk! W a n t het regeringsontw e r p heeft geen voorgaanden in de geschiedenis der wetgeving en de schaamteloosheid van de schoolpakt-behoeders
kent geen grenzen.
Rationalizatie (lees : vermindering
e n afschaffing van technische ingenieursscholen) wordt tans bepleit door
politici, die rechtstreeks medeplichtig
w a r e n aan de proliferatie van zulke
scholen : onder het welwillend oog van
de driepartijen - schoolpaktkommissie
w e r d e n er sinds 1959 zo m a a r eventjes
22 nieuwe scholen voor technische ingenieurs opgericht. Met de toen reeds bestaande 32 scholen geeft dat op heden

stand dat de eigen mensen naar andere streken en zelfs naar de buurlanden moeten gaan pendelen, terwijl ingeweken arbeiders nog ter plaatse kunnen werken ! Deze toestand is vooral
in Limburg oorzaak van een begrijpelijke ontstemming, ook omdat in deze
provincie met grote arbeidsoverschotten w^einig of niets werd gedaan, noch
ten tijde dat er in Limburg nevenbedrijven naast de kolennijverheid in het
leven konden geroepen worden noch
nadien toen het er op aankwam, op
nieuwe nijverheden in te haken.
Het gaat dus niet alleen om een betrekkelijk kleine kategorie van gastarbeiders doch ook om de gehele poli-

(Schoonheidszorgen

het aardig sommetje van 54 hogere
technische scholen. Waar een twintigtal voor gans het land r u i m voldoende
zou zijn geweest...
H e t regeringsontwerp voorziet w a t
n i e m a n d vroeg en w a t ook voor de europese gemeenschap niet werd vereist :
een nieuwe (derde) ingenieurstitel (industrie-ingenieurs), te behalen
aan
nieuwe instituten), terwijl de technische ingenieursschol en én de titel technische ingenieur behouden blijven.
Een onbeschaamder devaluatie van
hogere studies en diploma's is nauwelijks denkbaar, w a n t het is toch al te
duidelijk, dat de regering alleen ten
voordele van deze nieuwsoortige ingenieurs de europese ingenieurserkenning
zal bepleiten.
Zei minister Vermeylen niet herhaalde malen dat hij die 26.000 of 27.000
technische ingenieurs zo m a a r niet in

vlaamse ekonomische mogelijkheden,
waardoor de absurde situatie ontstond
dat vreemde arbeiders ter plaatse konden wonen en vlaamse arbeiders moesten pendelen.

TREINRAMP
Misschien bij wijze van overdrijving
en toch ergens terecht kan men bij de
treinramp te La Louvière spi-eken pver
« een drama van gastarbeiders » of
« een drama van de pendel » of beide.
De slachtoffers met
zuideuropese
namen in de zwaarst getroffen trein
(deze die bomvol naar Brussel reed)

beroepsHALVE

bekeken

tiek, waarbij we de erfenis hebben *e
torsen van een totaal onsamenhangende improvizatorische politiek van tewerkstelling, die slechts zeer oppervlakkig de regionale noden en mogelijkheden inzag en bijna uitsluitend
offerde aan de onmiddellijke wet van
vraag en aanbod in de klassieke belgische industriegebieden. Dit gebeurde
bij opzettelijke verwaarlozing van de

is aanzienlijk. Het betrof hier een tïpische pendeltrein zoals er elke dag in
de vroege morgenuren vele naar Brussel rijden, even bomvol, wat ten slotte
de veiligheidsmarge niet ten goede
komt. Het aantal spoorongevallen in
België is betrekkelijk gering hoewel
we sinds een paar jaren toch een stijging kunnen vaststellen, ook omdat we
inzake spoorvervoer in een overgangs-

worden

duurder

door

de

B.T.W.)

de Euro-markt kan binnenvoeren ?
En van verworven rechten of billijk^
overgangsmaatregelen is al e v e n m i »
sprake. Luister en geniet van het v e ^
meylense proza : de « diploma's van d e
technische ingenieurs zullen getoetst
worden op hun e r v a r i n g » . . . Diploma's
« t o e t s e n » m a g men niet, mijnheer d e
minister, en ervaring toetsen kan m e n
niet op rechtvaardige wijze.
Van inspraak was er inmiddels geen
sprake. Mijn wetsvoorstel voorzag een
adviesorgaan m e t de meest brede inspraak.
En hoe zullen de acht (of tien ? of
twintig ?) nieuwe hogere instituten t o t
stand komen ? De ministers van nationale opvoeding bekennen dat het geen
nieuwe instituten zijn (zoals eerst ontworpen met het oog op nieuwe benoe(vervolg blz. 4.)

stadium verkeren : het verlies van de
belgische spoorwegen noopt de maatschappij tot bezuinigingen in de personeelssektor; dit personeel is niet altijd berekend op zijn taak (zo bij voor.
beeld zijn er niet weinig machinisten
die onvoldoende op de hoogte zijn van
elektrische motoren); een overdreven
centralizatie van het spoorverkeer te
Brussel heeft onder andere geleid tot
een oververzadiging van de NoordZuid-verbinding met de vele vertragingen die daaruit voortspruiten en de
wens, na o doorsluizing r> deze vertraging enigszins in te halen. Ook zijn
niet alle treinstellen altijd berekend op
de betrekkelijk hoge snelheden, vereiste
waarmee steeds meer rekening dient
gehouden in een spoorverkeer dat wil
bij zijn.
Deze bedenkingen doen wellicht
niets ter zake bij de treinramp te La
Louvière. De juiste oorzaak van de
ramp is nog niet bekend, al blijkt menselijk falen voor de hand te liggen Ook
deskundigen zijn verbaasd over de omvang van de ramp, aangezien beide tegen mekaar gebotste treinen aan een
geringe snelheid reden Als onmiddellijk besluit — en daar zal ieder regelmatige treinreiziger, vooral de pendelreiziger, het mee eens zijn — mag gelden dat de spoorwegen op de spitsuren
voor meer rijtuigen per treinstel of
meer treinen moeten instaan, tot wan.
neer aan de ten top gevoerde centralizatie via Brussel een einde gemaakt
wordt en bij voorbeeld een rechtstreek.
se spoorverbinding vanuit het westen
als vanuit het oosten met Antwerpen
tot stand komt. Dat zou reeds een
ontlasting en een verhoogde veiligheid
betekenen Daarnaast moet de pendel
dalen door werk in eigen streek. Een
ekonomische decentralizatie zou ook
een tans veel te zwaar belast spoorwegnet ontlasten. Misschien klinkt dat
ver gezocht en toch : de overvolle treinen elke dag naar en van Brussel zijn
een dagelijks opnieuw klinkende aanklacht tegeïi de ekonomische koncentratie in de hoofdstad.

WIJ

brood. De hoge heren aan het Flageyplein en in de W e t s t r a a t werden verplicht, het spel ernstig t e gaan spelen
volgens de dwaze spelregels die ze
gauw-gauw in m e k a a r hadden gegooid.
Zo werd de kleurpolitieke Beheerraad door de Volksunie als het w a r e verplicht, de socialisten verleden maandag
van het scherm te houden : een boemerang die netjes teruggekeerd is op het
hoofd van wie hem gooide.
De klap op de vuurpijl ? De socialistische pers — die destijds het bui tenzwieren van « D e vlaams-nationale gedachte » grinnikend heeft goedgekeurd
— schrijft nu : « De B.R.T. volhardt in
de boosheid. Wie zou er trouwens over
verwonderd zijn, dat er in een Gedachte... aan politiek wordt gedaan».
De heren zitten vastgespijkerd tegen
hun eigen idiote beslissingen. We zullen
er voor zorgen dat ze er slechts van los
komen, w a n n e e r « D e vlaams-nationale
gedachte» terug zendtijd heeft gekregen !I

• OOK BENEDEN DE BRENNER

hier en daar
volksunie kongres dezelfde
brussei 19 en 2 0 april schuine metode
(vervolg van blz. 3).
mingen ..) Wat dan w e l ? Sommige bestaande « befaamde » scholen voor technische ingenieurs zullen tot de hogere
t r a p worden verheven. Dus : tóch diskriminatie tussen de bestaande scholen.
Samenvattend doet de regering w a t
geen enkel zinnig mens heeft gewild.
Nog een ingenieurstitel meer en diskriminatie tussen scholen, programma's en
gediplomeerden.
Zouden de ministers er niet goed aan
doen, het eenvoudig wetsvoorstel van
de V.U.-Kamergroep (december 1968)
even te herlezen ? De voorzichtige bewoordingen lieten de poort open, niet
alleen voor de breedste « i n s p r a a k » ,
m a a r ook aan de moeilijke en delikate
onderhandelingen tussen de inrichtende machten van de onderscheiden
schoolnetten.
Wellicht kan de regering w a t leren
van onze oppozitie inzake pozitieve ingesteldheid en realiteitszin !

•

«DE SOCIALISTISCHE GEDACHTE» ..

gevangen aan
het eigen
spel
(red.) Verleden maandag werden de
tv-kijkers verrast door de mededeling
dat, « wegens een meningsverschil m e t
het E. Vandervelde-instituut», het gastprogramma « D e socialistische gedacht e » niet op het scherm zou komen en op
een latere datum zou uitgezonden worden.
De socialistische pers deed nadien uit
de doeken, om welk meningsverschil
het eigenlijk ging. « D e socialistische
gedachte » wilde een uitzending aan de
B.T.W. wijden en in de loop van die uitzending zou ook de aktuele B.T.W.-politiek ter sprake gekomen zijn. Daartegen verzette de B.R.T. zich, omdat de
gastprogramma's van « Gedachte » geen
aktuele politieke tema's mogen behandelen.
En daarmee dan zijn zowel de B.R.T.
als « De socialistische gedachte » gevangen aan hun eigen spel. Want dit incident is het rechtstreeks gevolg van een
vorig incident : het buitengooien van
de vlaams-nationalisten uit de gastprogramma's van « Gedachte ».
Toen « D e vlaams-nationale gedachte » van het scherm geweerd werd,
p r a a t t e eerst de beheerraad van de
B.R.T. en later minister Van Mechelen
de beslissing goed door te zeggen dat
deze uitzendingen zuiver ideologisch
moesten zijn, dat de Volksunie geen
ideologie had en dat de ideologische
gastprogramma's voortaan vrij zouden zijn van alle partijpolitieke smetten.
Dat waren natuurlijk slechts drogrederen en schijnargumenten. Zulks bleek
al gauw, toen bij voorbeeld « D e socialistische gedachte» — ondanks de andersluidende beschikkingen van de

B.R.T. — in haar programma bij voorkeur parlementsleden en ministers liet
optreden. De Beheerraad van de B.R.T.
piepte niet.
In het parlement echter bonden
Schiltz in de K a m e r en Bouwens en
Claes in de Senaat de kat de bel aan.
E r werd geïnterpelleerd en er werden
resems parlementaire vragen gesteld.
Telkens w a n n e e r er in een «Gedachte»programma gezondigd was tegen een der
regels die de Beheerraad van de B.R.T.
in zeven haasten had opgesteld om de
vlaams-nationalisten m e t een schijntje
van rechtvaardiging te k u n n e n weren,
kreeg de minister het probleem op z'n

(red.) Een vergelijking tussen het
taal- en nationaliteitenvraagstuk in België en Italië gaat natuurlijk niet op :
de Vlamingen zijn hier te lande een
meerderheid, terwijl de Zuid-Tirolers
in Italië een zeer kleine minderheid
vormen.
Ergens zijn er toch wel vergelijkingspunten. Zo bijvoorbeeld de verdachte
ijver, w a a r m e e steeds weer de tweetaligheid wordt gepredikt, in België door
unitaristen en in Italië door de aartsvijanden van de .zuidtiroolse autonomie.
Het heeft zijn n u t ook voor ons, dit vergelijkingspunt even in de kijker te nemen.

De grote kampioenen van de tweeta
hgheid in Zuid-Tirol zijn de n e - X s c i l l
ten. Onlangs b e t r e u r d e een van h,m
woordvoerders in de gemeenteraad van
Bozen dat hi] geen Duits kende- hH
weet dat aan het feit, dat de Italiaanse
scholen te w e i m g uren Duits op h-m
lesrooster hadden. Dat feit op zichzelve
achtte hl] overigens normaal; « h e t Ita
haans », zo zegde hij, « i s tenslotte toch
de taal van de s t a a t » .
Met enige varianten is dat een redenering gelijk wij die ook in België tot
m den t r e u r e horen. Een Spaak bii
voorbeeld vindt het spijtig dat hij geen
Nederlands kent. Maar hij en zijn geestesgenoten vinden het normaal dat wil
wél F r a n s kennen, « w a n t F r a n s is tenslotte toch een grote internationale
taal».
Ook andere « belgische » argumenten
kan men in Zuid-Tirol uit Italiaanse
mond horen. De Italianen in Bozen of
Meran beweren dat de Zuid-Tirolers het
veel gemakkelijker hebben om Italiaans
te leren dan zijzelf om Duits te leren
De duitstaligen immers kunnen al een
mondvol Italiaans opsteken in het leger!
Toestanden die wij in België gekend
hebben, zijn vandaag in Zuid-Tirol
schering en inslag. In duitstalige scholen wordt heel veel Italiaans onderwezen, uitsluitend door Italiaanse leraars.
In Italiaanse scholen wordt zeer weinig
Duits aangeleerd door italiaanstalige
leraars.
Hier te lande is Van den Boeynants
de verdediger van de «gemengde»
scholen in het brusselse. Zijn Italiaanse
geestesgenoten zitten vooral in de neofascistische partij (het verbaast ons
niet). De neo-fascisten prediken een
sisteem, waarbij het onderwijs in ZuidTirol om de twee jaar van voertaal zou
veranderen... tenminste toch voor de
duitstaligen, w a n t de anderen kennen
i m m e r s de « s t a a t s t a a l » . Ze stellen
voor, dat bijvoorbeeld de turnlessen
gemeenschappelijk
zouden
gegeven
worden in wat zij tweetalige klassen
noemen.
Hier in België zoals ginds in ZuidTirol wordt de tweetaligheid vooral gepredikt door eentaligen. Ze wordt vooral verdedigd door de groep der machtigen, die behoefte hebben aan vertalers,
taaladjunkten en dies meer. Ze wordt
nog altijd aanbevolen door hen, in wier
achterhoofd het heimwee nestelt n a a r
een eentalige « latijnse » staat...

•

tweede schuifke
Twee weken geleden schreven we op deze plaats, onder de tiiel « Het Monstetverbond », een artikel over de wijze waarop in de Kaniet de kandidaat-leden
voor de Vaste Taaikommissie werden aangeduid. We waren toen zowat de enigen
in de hele vlaamse pers om aan te klagen, dat de stemmen van de vlaamse kleutpoliiiekeis — inbegrepen die van C.F.P.-« schild en zu'aaid » — gediend hadden om
de waalse kommissie-saboteurs Victor Michel en Feinund Mage)otte tenig te doen
kiezen.
Vandaag (véél vroege) dan we het zelf hadden duiven t\)otspellen)
hunnen
we een vervolg schrijven op « Het Monstetveibond > ; het tweede schuifke.
In de vlaamse kranten van C.V.P.-obediëntie is deze week — te laat natuurlijk — de jammerklacht losgebroken dat de twee saboteurs opnieuw kandidaalkommissieleden zijn. Er wordt daarbij natuurlijk zorgvuldig verzwegen, op xrelke
wijze en met ivelke stemmen de beide P.S.C.-ers werden aangeduid. De klanten
zijn verplicht op deze zaak terug te komen, omdat we tans in een nieuwe faze van
het waals offensief tegen de Vaste Taaikommissie zijn.
Van zodra de twee waalse saboteurs terug gekozen waren, zijn ze met liun
spring- en breekwerk herbegonnen. Ze hebben laten weten dat zij de vergaderingen van de Taaikommissie slechts zullen bijwonen voor zover de minister van Binnenlandse zaken bereid ii, de statuten van de kommissie in anti-vlaamse zin te wijzigen.
De koördinatie van het waals offensief bleek eens te meer voortreffelijk te
zijn. Want nauwelijks hadden Michel en Magerotte hun eis wereldkundig
gemaakt, of daar pakte minister Harmegnies uit met een koninklijk besluit, dal de
verlangens van de saboteurs netjes tegemoet komt. Sterker nog : de teku van dit
koninklijk besluit bleek reeds te zijn goedgekeurd door het interministerieel kornitee voor de betrekkingen tussen de gemeenschappen. En ivat de inhoud van het
koninklijk besluit betreft : de dagbladpers van C.V.P.-strekking kan er niet tussenuit, te bekennen dat hij ronduit gericht is op de afbraak van de Taaikommissie.
Zo is dan, in twee fazen, het hele waalse krijgsplan duidelijk geworden. De
eerste faze speelde zich af in het parlement : de vlaamse Kamerleden van de drie
traditionele partijen moesten er — atgeloos of wetens en willens, domweg Vf na
afspraak — toe gebiacht worden, hun stem te geven aan de waalse saboteurs. Dat
gebeurde en meteen zat het trojaanse paard in de vesting. Inmiddels was de tweede faze reeds op regeringsniveau vootbereid: zodra de herkozen heerschappen Michel en Magerotte een seintje gaven, kon er uitgepakt u'orden met het plannetje
van Harmegnies.
Daarvoor dus hebben de stemmen van de vlaamse « Iradittbnelen » gediend.
Daarvoor dus hebben een aantal vuilspelers onder hen bewust gekozen voor de
waalse saboteurs. Daarvoor dus werden alle overige argelozen, dammen, moedwilligen en kortzichtigen gemobilizeerd !
In 1963 heette het ; « Vlaanderen mag gerust slapen; aan de taalwetten zal
voortaan niet meer geraakt worden rvant er is een Taaikommissie >. In 1969 woidt
het wellicht de grote opruiming van wat nog ^estte aan scherven van de Taaikommissie.
We staan weer waar we jaren geleden al stonden : in de kou. Dank zij onder
meer de vlaamse C.V.P. die, blijkens haar eigen ktarhlige affumatie, het ^doet^ !
dio Genes.

INTERPARLEMENTAIRE
BENELUXRAAD

formalistisch
en
gladgestreken
(red.) De Benelux is een (niet konsek w e n t voltooide) ekonomische unie.
Men heeft als w e r k i n s t r u m e n t e n aan de
unie geen supra-nationale gezagsorganen willen geven. Daar is alleen een
inter-ministerieel overleg en een konsultatieve interparlementaire raad De
kommissies en leden van de raad kunnen alleen gladgestreken « aanbevelingen » aan de regeringen formuleren.
Het gevolg van dit alles is, dat de Benelux-landen m e t de snelheid van een
auto uit m e k a a r groeien en er met het
tempo van een postkoets harmonizatie
wordt nagestreefd.
De « debatten » van de raad zijn door»
gaans formalistische en kalme zittingen, om de beurt en tweemaal 's jaars
in ieder van de drie hoofdsteden gehouden en om de beurt door een Lyuksemburger, een Nederlander en een Belg
voorgezeten. Volgens « b e u r t r o l » was
het dit jaar (op 21 en 22 maart) de
b e u r t aan de P.S.C.-senator Herbiet De
Volksunie werd vertegenwoordigd door
F. Van der Eist en M. van Haegendoren.
Senator van Haegendoren heeft op
een kommissievergadering eens doen
opmerken, dat men minstens bij het (ot
standkomen van totaal nieuwe regelmgen beter vooraf overleg zou plegen in
plaats van achteraf een poging tot harmoniëren te doen. Dit gebeurde ook een
paar maal in de jongste vergadering,
m a a r die dingen blijven tot schuchtere
wensen beperkt, omdat de po itieke wil
ontbreekt om van Benelux een realiteit
te maken.
Er dient wél vastgesteld dat sommige
Nederlanders (bij voorbeeld de socialist
Burger uit de Eerste K a m e r ) geen blad
voor de mond nemen om h u n ongenoegen, h u n ongerustheid en h u n teleurstelling uit te spreken. Men ontkomt
niet aan de indruk dat het hoofdzakelijk « Brussel» is dat Benelux momenteel remt. Minister Fayat bekende dit
zijdelings, door de « terughoudendheid »
van zijn waalse landgenoten aan te
stippen.

HET IWARTE SCHAAP
(ACO) Het publiek tekent traditioneel gemakkelijker in op
een lening uitgegeven door de Regie van Telegraaf en Telefoon
(RTT.), dan op een missie van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen (N.M B S.)
Voor het ogenblik wordt een nieuwe lening van de N.M B S
bij het publiek geplaatst. Het behoort tot de ongeschreven
wetten van de joernalistiek dat men niet uitdrukkelijk zegt
«dat het met de plaatsing van die lening slecht gaat». Maar
over de tans aan gang zijnde operatie van de N.MB.S. zou
men dat moeten neerschrijven.
Psichologisch scheelt er iets aan de pozitie van de Spoorwegen bij het publiek De N.M.B S maakt, zoals bekend, van jaar
tot jaar aanzienlijke verliezen en dat schijnt het beleggersen beurspubliek haar kwalijk te nemen.
De leningen van de NM.B.S zijn echter gewaarborgd door
de Staat. Het riziko dat men loopt als men obligaties koopt van
de Spoorwegen is dus even gering als wanneer men intekent
op een lening van de R.T.T. van een parastatale instelling of
van de Staat zelf
Op het ogenblik dat de lezers dit stukje onder ogen krijgen
is de N.M.B S.-lening vermoedelijk geplaatst. In België zijn de
institutionele beleggers en de banken ten slotte wel gedwongen dergelijke uitgiften in te schrijven.
Verinoedelijk beschikken de regering en de emitterende
maatschappijen ook over onrechtstreekse overtuigingsmiddelen
om de kapitaalmarkt ertoe te bewegen toch maar mee te doen.
Maar het blijft een eigenaardigheid van de belgische obligatiemarkt dat enkele instellingen — steeds dezelfde ! — de rol van
het lieve kind kunnen spelen, terwijl er ook zwarte schapen
zijn die zonder enige objektieve reden in lengte van jaren
gebukt gaan onder een odium.
Hoe de N.M.B.S.-direktie deze marginalia zal opnemen,
weten we niet. Dit weekblad is haar lening niet ongenegen,
ver van daar — al staat het niet op de publiciteitsbudgetten
van de maatschappij in kwestie. Grote kranten eten wel uit
die ruif. Wat verklaart waarom over zekere leningen geschre^^? T'.^^r* "^^t een optimisme en een entoesiasme dat alleen
naïef lijkt voor de lezers die niet weten hoe de vork aan de
steel zit.

nazijn
DE « BRUXELLOSE »
Sinds geruime tijd woedt een
ziekte onder het vee, waaronder vooral drachtige koeien
lijden, namelijk de «bruxellose ». Deze — besmettelijke —
ziekte bestaat hierin, dat het
zieke dier geen voldragen kalf
kan baren.
De diensten van minister
Héger onderzoeken momenteel
de manier, waarop de tegen
deze veeziekte bekende middelen kunnen aangewend worden
zonder dat zulks een al te grote weerslag heeft op 's lands
financiën en op de... politieke

toestand, gelet op de benaming
van de ziekte.
Hiermee wordt niét beweerd
dat een zekere brusselse worstenfabrikant zich verzet tegen
de bestrijding van de kwaal,
omdat hij zieke dieren tegen
een voordelige prijs zou opkopen.

KIESRECHT MET 18 JAAR
Senator Van Haegendoren,
diende in september van vorig
jaar een realistisch wetsvoorstel in, dat er toe strekt de
kiesgerechtigde leeftijd voor

Een totaal gebrekkige wetgeving maakt het in ons land nog altijd mogelijk, dat gevaarlijke
installaties zoals butaanopslagplaatsen midden tn agglomeraties worden aangelegd. Te St Katelijne-Waver heeft dat bijna tot een katastrofe geleid. En het ongeluk van St Katelijne-Waver
was nodig om te beletten, dat een soortgelijke installatie in de gemeente Muizen werd aangelegd...
de gemeenteraadsverkiezingen
tot 18 jaar te verlagen. Senator Jorissen vulde dit voorstel
aai door het ook op de provincieraadsverkiezingen
toepasselijk te maken. Voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen volstaat inderdaad
een gewone wet.

...VERTRAGINGSMANEUVER
Kennelijk met de bedoeling
de zaak te verdagen, diende de
B.S.P. voorstellen in tot verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd voor de wetgevende
verkiezingen. Een dergelijke
wijziging vergt echter een
grondwetsherziening. Op die
wijze hoopt men de hele aangelegenheid op de lange baan
te schuiven. De traditionele
partijen weten inderdaad dat
zij de jeugd niet meer aantrekken !

DE ABONNEMENTENSIAG
Zoals we vorige week beloofd
hebben, bekijken we ditmaal het
Klassement van de verschillende
arrondissementen in de abonnementenslag. Dit wordt dan meteen
de voorlaatste keer, dat de vaste
rubriek over de abonnementenslag
verschijnt dit jaar. We zullen in
ae eerstvolgende weken nog wel
rezultaten brengen, maar dat zal
Duiten het kader van de eigenlijke slag zijn : een aantal propaganüisten doen namelijk op eigen
öoutje — maar verder gesteund
door de redaktie — voort ; hun
voorbeeld verdient trouwens navolging.
Het allerbeste arrondissement
was dit jaar Oudenaarde-Ronse.
aat zijn streefnorm voor niet minf.?f öan de volle 200 % verwezenlijkte. Dit schitterend rezultaat in
een moeilijk arrondissement is in
hoofdzaak te danken aan de onverciroten inspanningen van de afdeling Ronse-stad.
Een heel einde achter Oudenaarde volgt het arrondissement
1 urnhout. Het rezultaat in dit arrondissement is het gevolg van
vrij gelijkmatig verdeelde inspanningen Net zoals bij de vorige
grote abonnementenslag twee jaar
geleden is Turnhout slechts 'laat
negonnen, om toch zeer sterk te
eindigen.
Derde in het klassement is het

arrondissement Kortrijk, dat heel
veel te danken heeft vooral aan de
afdeling Vichte en ook aan de afdeling Deerlijk.
Op de vierde plaats komt Leuven en dat is in de allereerste
plaats het gevolg van de zeer grote inspanningen van de afdeling
Erps-Kwerps-Veltem. « In de allereerste plaats » is feitelijk een
ietwat zwakke uitdrukking, vermits Erps-Kwerps — aktief in het
hele arrondissement — het hoogste
plaatselijk aandeel heeft in een arrondissementeel rezultaat.
Als vijfde komt St Niklaas over
de meet, dank zij vooral St Niklaas-stad en verder een aantal
kleinere afdelingen
waaronder
Stekene zeker niet mag worden
vergeten.
Op de zesde plaats staat Antwerpen en hier komt de grootste
eer toe aan de afdeling Borger
hout, die een flink deel van de
oogst voor haar rekening nam
Spijtig dreven de overige gemeenten van de antwerpse agglomeratie niet op hetzelfde zeer hoge
peil ! Een eresaluut ook voor de
Rupelstreek, waar in verschillende gemeenten uitstekende rezultaten werden geboekt: de « rode Rupel » gaat meer en meer tot het
verleden behoren.
Zevende op de lijst is Mechelen
en zoals vaker in het verleden zijn

IN HET NIEUWS BLIJVEN
Iemand heeft ooit eens gezegd : «of men nu kwaad
spreekt of goed; hoofdzaak is
dat men spreekt over een politieker ».
In een paar franstalige brusselse weekbladen is er dezer
dagen volop sprake over Van
den
Boeynants
«Pourquoi
P a s ? » stelt de vraag : «Tot
wat zal men zich verlagen om
een politieke tegenstrever neer
te halen ? Het antwoord is gegeven : men zal gaan tot aan
de onwaardigheid».
Die onwaardigheid
blijkt
dan, volgens « Pourquoi Pas ?»,
het gerucht te zijn dat in Brussel verspxeid wordt : kwatongen beweren — natuurlijk zonder ooit het bewijs te leveren
— dat Van den Boeynants de
hoofdfiguur (of eerder : het lijdend voorwerp) in een amoereuze affaire zou geweest zijn.

het de gemeenten tussen Mechelen-stad en Duffel, samen met de
Klein-Brabantse streek, die het rezultaat hebben bepaald.
Op de achtste plaats volgt dan
Aalst, dat zijn klassering bijna uitsluitend te danken heeft aan het
schitterende Ninove en het eveneens zeer goede Geraardbergse.
Negende is Roeselare en in 'dat
arrondissment dient vooral het
wakkere Wakken in de kijker gezet. Ook Roeselare-stad en Tielt
hebben flink gepresteerd
leper, een zeer lastig arrondissement, is tiende geworden. Zonder
Wervik zou de uitslag slechter geweest zijn, maar dit grensstadje
heeft veel dingen goedgemaakt en
rechtgezet.
Elfde, vlak op leper volgend, is
het uitgestrekte en moeilijk te bewerken arrondissement OostendeVeurne-Diksmuide. Veurne in de
allereerste plaats en ook Diksmuide. Nieuwpoort, Stene en Oostende-stad hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt en schopten het
reeds vrij hoog percentage van het
arrondissement nog een eind de
goede richting in.
Brugge komt op de twaalfde
plaats. Indien Zedelgem, St Kruis,
Knokke en Assebroek meer volgeImgen hadden gehad, dan zou het
rezultaat stellig beter geweest

zijn.

Tongeren-Maaseik treft het ongeluksgetal : dertiende. We zijn er
zeker niet wild geestdriftig over,
dat het eerste van de twee limburgse arrondissementen slechts
op deze plaats is terug te vinden.
Dat het beter kan, heeft de abon-

SLECHT

GEÏNSPIREERD

Degenen
die
dergelijke
nieuwtjes verspreiden, zouden
beter moefen weten : de doorsnee-burger maakt doorgaans
onderscheid tussen het openbaar en het privaat leven van
een staatsman. En een overdozis aan viriliteit is niet per
definitie schadelijk aan de pol i c e karrière. Er zijn over/<i
Van den Boeynants hartige
dingen genoeg te zeggen, opdat
men het niet zou gaan zoeken
in praatjes en achterklap.
Alhoewel de gewezen premier
een aantal joernalisten trakteerde op een etentje om hen
al zijn verbolgenheid over de
valse geruchten kond te doen,
is het toch xa^ zx>. heel zeker
dat hij het niet houdt bij het
hoger geciteerde gezegde. Men
spreekt alvast over hem. En
de faam van «de grote man
die met kleine smeerlapperijen
neergehaald wordt» is óók iets
waard.

nementenslag twee jaar geleden
bewezen. En nu de elektorale
doorbraak er sindsdien gekomen
is, zou het eigenlijk véél beter
hebben moeten gaan.
De vorige arrondissementen waren ofwel schitterend, ofwel zeer
goed ofwel gewoon middelmatig ;
vanaf de veertiende plaats echter
kunnen we bezwaarlijk nog pluimen uitdelen. Hasselt moet het
er dan ook maar zonder stellen.
Voor Brussel op de vijftiende
plaats vinden we het echt spijtig.
Vlaams-nationale aanwezigheid is
nergens méér nodig dan te Brussel
en juist daar blijkt de inspanning
dit jaar niet zo heel groot geweest
te zijn. Gelukkig werd, dank zij
het brabantse platteland, de eer
nog op het nippertje gered.
De zestiende, Dendermonde. mag
helemaal geen
komplimentjes
meer verwachten. Dit arrondissement heeft het twee jaar geleden
zeer flink gedaan, maar laat nu
een fameuze vlek op zijn blazoen
komen. Of wordt er nog iets gedaan ?
Iemand is altijd de laatste, dat
IS onvermijdelijk. Maar moest het
daarom Gent zijn, met zo maar
eventjes vier parlementaire mandatarissen en met de reputatie van
de vechtstad ?
Ons rest als algemeen besluit :
tot en met de drie eerstgeklasseerden mag er gejubeld worden, tot
en met nummer acht mag men
vieren, tot en met nummer dertien
mag men gewoonweg tevreden
zijn en verder moet men — zonder écht beschaamd te worden —
toch betere voornemens gaan maken.

MINDERHEID

^naziin
KANDIDATEN TE VEEL
Er blijken momenteel reeds
drie kandidaten te zijr voor
het voorzitterschap van de
Vlaamse C V P . : de huidige
voorzitter senator Van de
Kerckhove,
de
vierkantige
Gentenaar Geraard Van den
Daele en de «grote denker»
iWilfried iWartens
Vooral de kandidatuur van
Van den Daele zit de CV P.-top
dwars. De Gentenaar heeft in
het verleden herhaaldeliik verklaard, dat hij in het parlement
zetelt als een soort <' onafhankelijke», buiten de CV.F-vleugel Dank zij de leeftijdsgrens
van 65. dachten zijn « politieke
vrienden» dat ze weldra van
hem verlost zouden zijn. En nu
duikt hij op met een kandidatuur die wel weinig kansen
heeft, doch de zaken stukken
ingewikkelder maakt.

plaveien met door hem opgebroken kasseistenen. En de
knaap heeft nog nooit iets « zo
maar» en onberekend gedaan...

Senator Frans Baert heeft zich, tijden'; het jaar dat hij voor de
Volksunie zetelt, de reputatie van een goed redenaar weten te
verwerven. Hij voerde verleden week in de antwerpse Majesticzaal het woord.

AKKOORD, EYSKEHS

volksunie kon gres
brussei 19 en 20 april
LAATSTE SCHUILKOEKEN

TOEKOMST VERZEKERD ?
Wilfried IVIartens heeft al
evenmin kans op het voorzitterschap van de vlaamse C.V.P.
als Geraard Van den Daele. De
travaillistische voetzoekers die
Martens liet knallen op de vergaderingen van de C V P -Jongeren hebben de oren van de
partijbonzen pijnlijk getroffen.
Het is nochtans mogelijk dat
deze beroeps-« jongere» tóch
voordeel haalt uit zijn kandidatuur
in « Het Volk » bood
men hem toch al het ondervoorzitterschap aan. Da+ zou
dan de eerste grote stap naar
omhoog en naar de partijdiscipline zijn. E^n volgende stap
zou Martens direkt véél hoger
kunnen brengen : een aantal
C V P -voormannen spelen met
de gedachte de stroper tot boswachter te bevorderen door
hem zo gauw mogelijk een portefeuille onder de arm te stoppen
Wilfried Martens komt er
wel 1 Hij is niet de eerste die
dfc weg naar de wetstraat laat

De vlaamsgezinden die de
vooruitgang van de vlaamse beweging te traag vinden, moeten zich eens trachten in de
plaats te stellen van de franskiljons in Vlaanderen. Nauwelijks anderhalve generatie geleden was al het hoger onderwijs in Vlaanderen nogfranstalig; slechts een generatie geleden werd de vernederlandsing
afgedwongen Sindsdien zijn de
franskiljons niet alleen in het
onderwijs, maar op talloze andere domeinen totaal uitgeschakeld gewerden. In de politiek hebben ze gedaan; zelfs
de P.V.V. is verplicht, een
«Vlaams » vernisje te gebruiken. Hun laatste bastion is de
zakenwereld.
Tipisch voor hun teruggang
is het (franstalig) bericht dat
we ergens in een konfidentieel
krantje lazen : «22 maart :
bridge ten voordele van de
gratis franse lessen van de
Vlaamse Verenging voor de
Verspreiding van de Franse
Taal, in de salons van de
U.C.O. te Gent, om 14.30 u.»

We zijn het zelden eens met
de huidige eerste-minister. Verleden dinsdag hebben we echter volmondig beaamd wat hij
m de Kamer zegde tijdens het
B.T.W.-debat. Hij noemde de
gewezen
vice-premier
De
Clercq een demagoog, die als
vice-premier het B.T.W.-probleem in de fameuze frigo had
gestopt en die tans vanuit de
oppozitie uit alle B.T.W.-hout
pijlen snijdt.
Alhoewel ons vertrouwen in
de regering, ook voor wa de
B.T.W. betreft, méér dan matig
is, zijn we het er roerend over
eens dat de P.V V. demagogen
eens flink de vest uitgekeerd
krijgen. De onbeschaamdheid
waarmee de P.V.V -ers in lengte van jaren aan fiskale demagogie én aan fiskale inkwizitie
doen (al naar gelang ze in oppozitie of regering zitten), is een
schoolvoorbeeld van incivisme.

5.000 MAAL DUURDER
Ons
antwerps
gemeenteraadslid (sinds het ontslag van
dr Ballet een paar maand geleden) Ray De Boevre werd
veroordeeld voor het aftrekken
en verbranden van een belgische vlag. Het incident ligt al
een hele tijd terug in het verleden; het greep plaats in een
« woelige » periode en daarenboven na wat men pleegt te
noemen een studentikoos nach-

Verleden week donderdag hield de antwerpse V.U. in de zaal Majestic een grote anti-grendelmeeting. Honderden leden en simpatizanten waren opgekomen om te luisteren naar vartijvoorzitter Van der Eist en senator Baert. Op de eerste rij bij het begin van de meeting • mevrouw
en volksvertegenwoordiger Schiltz, provincieraadslid Ward Rolus, senator Baert en V.U.-voorzitter Van der Eist,

tje-uit. Op de leeftijd van onze
benjamin in de antwerpse gemeenteraad kan zoiets nog
door de beugel.
De straf voor het vergrijp
was er in alle geval niet naast :
5.000 fr boete en zes maanden
voorwaardelijk. We weten dus
alweer dat een paar vierkante
meter trikoloor doek vijfduizend maal duurder is dan een
hele IJzertoren.
Een IJzertoren mag men gratis dinami teren...

De hele — en vaak gerechtvaardigde — herrie in de studentenwer^ld zou wel eens
doen vergeten, dat slechts een
héél kleine minderheid van
vlaamse studenten hand- en
spandiensten verricht voor de
brusselse Ottignies- en Woluwe-plannen. Dat het juist de
meest « progressieve » elementen zijn die deze bourgeoisplannen steunen, is méér dan
een ironie van het toeval.
Er is tegen dit rode (eigenlijk nu : rood-geel-zwarte)
groepje al stevig verzet gerezen, niet in het minst door de
stellingname van de V.N.S.U.af delingen. Z o p a s
heeft
V.N.S U. - Antwerpen in een
scherpe en duidelijke motie gereageerd op het méér dan gekk*^ bondgenootschap tussen
waals-brusselse fils-a-papa's en
zich uiterst-links noemende
vlaamse studentenleiders .
Terwijl ook in Wallonië, en
dan vooral bij wat men doorgans noemt de vooruitstrevende kringen, tans meer en meer
stemmen opgaan om een overhevelins naar het hart van
Wallonië te eisen, houden een
stel vlaamse klaplopers zich
bezig met het eisen van waarborgen voor de verhuis naar de
Neue Stadt Ottignies...

GEDULD
Al eeuwen vóór onze kristelijke tijdsrekening zochten
de griekse filozofen naar het eerste waar het op aan
komt. Soms dachten ze dat zij moesten kiezen tussen de
chaos, die gapende leegte is, de aarde, die de vruchtbare
moederschoot is voor alles, en de eros, de liefdegod die
alle beweging en ontwikkeling bewerkt Soms kozen ze
ook tussen de vier oerelementen en dan kozen ze het water of het vuur. Maar in welke vorm dan ook en hoe hun
antwoord ook luidde, er was een vraag geboren die sindsdien niet meer is verloren gegaan. (Schrijven dat ze nie-i»
mand meer heeft losgelaten, zou ongetwijÉd onjuist en l/"
onverantwoord optimistisch zijn !). Een vraag die niet '^
mag verloren gaan.
In die vraag zit echter ook nog een andere vraag verborgen, in zekere zin een kleinere vraag, waarvan het belang echter moeilijk kan worden overschat. Waar komt
het eigenlijk in de mensen op aan ? Wat is in hen het beslissende, ook al zou dit niet zonder meer het eerste zijn ?
En met een groot, onmetelijk vertrouwen werd en
wordt dan de rede, het verstand, het intellekt aangewezen als de wel niet onbedreigde maar dan toch uiteindelijk altijd heersende koningin van dit leven. Wie komt
niet onder de indruk als over iemand (en wellicht nog terecht ook) gezegd wordt dat hij een « groot, schitterend,
briljant, scherp, onweerstaanbaar verstand is ? ». En hoe
wordt er niet gejaagd, met alle middelen tot en met bedrog, naar diploma's, naar bewijzen op papier, dat men
inderdaad dergelijke eigenschappen heeft ? Of dan toch
ooit eens heeft gehad.
Sommigen oordelen echter dat het « verstandiger » en
« juister » is, de machteloosheid van deze koningin te zien
en te erkennen dat alleen de wil beslissend is. De wil tot
de macht of de levenswil. De eros, de liefdegod van de
Grieken, leeft niet alleen onsterfelijk voort bij de dichters, maar ook bij de filozofen Doch het vreugdevolle optimisme van de Gri^^'en is ook hier wel eens hopeloos
verloren gegaan. Want een Schopenhauer staat heel wat
dichter bij de indische of boeddistische levensontkenning
dan bij de vereerders van de griekse eros.
Waar zouden we echter met onze angst terecht kunnen,
als we in deze onweerstaanbare stortvloed hulpeloos werden meegesleept ' Ts het een waan te menen dat we zonder meer kunnen leven in het licht van onze rede ,hoe
zouden we kunnen standhouden in de nacht van deze
naamloze macht, of van deze machtigen aan wie we niet
willen gelijk worden ' Het is ontroerend dat iemand zich
kan overgeven aan het licht van de « wetenschap », die
het allemaal wel in orde zal brengen Maar hoe zou men
ironisch kunnen spreken over wie zich overlevert aan de
blinde, onnoembare macht waaraan hij zelfs niet pogen
kan te ontkomen ''
Moéten we echter wel kiezen "> Is de rede. is onze « wetenschap » wel heerlijk en krachtig genoeg om er inderdaad in te geloven '' Is de levenswil, is de wil tot de dood
of tot de macht, is de «ontwikkeling van de geschiedenis»
wel onkwetsbaar en onweerstaanbaar genoeg om er ons
aan te onderwerpen ?
Of hebben we als het ware in het middenpunt van heel
onze eigen kwetsbaarheid een mogelijkheid om het jicht
en de schaduw van de rede, van ons eigen inzicht, gelijkelijk te dragen : om de vreugde van het kunnen en de pijn
van het mislukken van wat wij zelf willen, van wat zou
gebeuren evenzeer te doorstaan ?
Hebben we niet de tijd — dit dodelijke wapen tegen ons
ervaarbare leven — als een onvervalsbare maatstaf ? In
de Ilias staat al : « de noodlots-godinnen gaven de mensen toch immers een hart, dat verdriet weet te dragen...»
En een engels spreekwoord luidt • de tijd eerbiedigt niet
wat de tijd niet heeft gemaakt. De schittering van de_wetenschap en ook haar mislukken gaan voorbij, het duistere van het streven, het lijden, breekt ons niet onvermijdelijk En ook aan de vreugde moéten we niet ten
gronde gaan. Menselüker is een geduldig verstand dan
een schitterende seest; menselijker is een geduldige wil
dan een onweerstaanbare kracht.
Maar geduldig kan alleen zijn. wie de tijd niet vreest.
NEMROD.

EEN BEKEKTENIS
We kunnen onze lezers niet
genoeg aanbevelen, 's zondagsmiddags op het tv-scherm van
de RTB de uitzendingen « Face
a la presse» te volgen. Deze
debatten tussen (waalse) politici en joernalisten zijn doorgaans zéér leerrijk, ook en
vooral voor de Vlamingen.
Verleden zondag was P.S.Ce. Persoons aan de beurt. Hij
kreeg het aan de stok met « Libre-»-joernalist Daloze. In de
loop van het dispuut liet Daloze zich een kostelijke bekentenis ontvallen : hij cijferde voor
dat de Vlamingen in 1966 niet
mmder dan 160 miljard belastbare inkomsten hadden opgebracht, tegen 100 miljard voor
de Walen en 50 miljard voor
de Brusselaars. Hij trok daar
de konkluzie uit dat, dank zij
het unitarisme, de Vlamingen
in ruime mate helpen om de
Waalse lasten te dragen. Hij
verdedigde deze «interdépendance » die, volgens hem, de
hoofdzaak is waar alles om
draait.
Zo openhartig wordt het zelden gezegd : het gaat alleen om
de centen van de Vlamingen!

R.W.-KONGRES
Zeggen dat het kongres van
het Rassemblement Wallon te
Namen een grote weerklank
heeft gekregen, zou overdreven
zijn Dat kongres heeft trouwens weinig of geen nieuws
gebracht Het RW. zit nog altiid vast aan het tegennatuurlilk bondgenootschap met het
brusselse F.D F. Op de duur zal
dit bondgenootschap onhoudbaar blijken te zijn, maar voorlopig bepaalt het nog de standpunten van het Rassemblement : federalisme met drie,
«zelfbeschikking»
voor
de
Brusselaars enz.
Toch één pozitief punt : de
vestiging van de franstalige
leuvense universiteit te Ottignies werd verworpen en een
verhuis naar Namen of Charleroi verdedigd. Wat de overheveling betreft hebben de R.W.ers dan toch reeds d" brusselse oplossing door een waalse
eis vervangen. En misschien
komen ze, ook voor wat betreft
een aantal andere dingen, eens
tot gezonder opvattingen . On-

GEEN GRENDELS
Het liberale Willemsfonds heeft rerteden zondag op
weliswaar voorzichtige, maar daarom niet minder duidelijke wijze opnieuw zijn verzet tegen de grendels
geformuleerd :
« Geen sprake van grendels of andere remmen op de
Vlaamse meerderheid, zolang Brussel geen nationaal
statuut heeft dat de Vlamingen gelijkberechtiging verzekert ».
Het verzet tegen de grendels wordt gesteund door
gans de vlaamse beweging, over alle strekkingen en
opinies heen. Het zijn alleen de kleur politieker s die
trouweloos de grendels aanvaarden en verdedigen.

mogelijk is het niet, blijkens
een aantal uitlatingen van
R.W. -volksvertegenwoordiger
Massart tijdens een vergadering te Andenne, aan de vooravond van het naams kongres.

ONNATUURLIJK
We maken ons geen begoochelingen : voorlopig blijven
R.W. en F.D.F, nog wel aaneen
gesmeed. Maar vroeg of laat
zal duidelijk worden dat de belangentegenstelling
BrusselWallonië wellicht nog groter is
dan die van Brussel-Vlaanderen. Een sentimentele verbondenheid op grond van een vage
francophonie zal dan niet meer
volstaan om de boel aan mekaar te houden.

strevende krachten vooral in
de B.S.P.
De P.V.V. en de Volksunie
komen, zo vervolgde Martens,
voor dit bondgenootschap niet
in aanmerking «omdat zij zich
aan de andere kant van de barrière bevinden ».
We kunnen Martens de verzekering geven dat we ons inderdaad aan de andere kant
van zijn barrière bevmden.

Maar nïet zoals hij het bedoelt...
Want voorlopig is Martens
een mannetje dat meeloopt in
de C.V.P., die op haar beurt
zweert bij de alleenzaligmakende samenwerking van de
studiediensten der drie traditionelen, inbegrepen de P.V.V.

DEURNE GESABOTEERD
Het is de jongste tijd stiller
geworden rond het probleem
van de deurnse luchthaven.
Het lijkt wel of men in antwerpse kringen de moed heeft
opgegeven en zich bij voorbaat
neerlegt bij een doodvonnis,
dat na verloop van tijd zal voltrokken worden. De brusselse
sabotage van de antwerpse
luchthaven is onafgebroken
doorgegaan en heeft effekt gesorteerd.
Jongste in de reeks van brusselse frankofone plagerijen is
de poging om Delta-Air te beletten, een nieuwe lijn vanuit
Deurne in te vliegen. Alle geniepige maneuvers
worden
daarbij ingeschakeld; zo onder
meer tracht men Air-Delta het

aanwerven van piloten onmogelijk to maken.
Over welke medeplichtigen
beschikt Brussel te Antwerpen ?

V.U. TWEEDE PARTIJ
Het is nog lang niet te laat
om na te kaarten over de rezultaten van de onlangs gepubliceerde politieke opiniepeiling.
Volgens deze peiling, die in
januari werd gehouden, zou de
Volksunie zowat 50 duizend
kiezers bijgewonnen hebben.
We stipten dit reeds aan in een
vroeger artikel.
Deze aanwinst zou voor gevolg hebben dat in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen de Volksunie tweede
partij wordt achter de C.V.P.
In Antwerpen zou de V.U. in
januari 23,49 % gehaald hebben
tegenover 22,84 voor de B.S.P.;
in West-Vlaanderen 20,41 % tegenover 16,87 % voor de B.S.P.
Een ander rezultaat dat uit
de opiniepeiling kan afgelezen
worden, is de totale ondergang
van de P.V.V. in West-Vlaanderen : deze partij zou nergens
meer het kworum halen.

In die zin is het verwerpen
van Ottignies door het R.W.
reeds een aanduiding : de wallinganten vinden de vestigingsplaats van Leuven-Frans te
dicht bij Brussel en te ver van
het hart van Wallonië. Behoudens een paar (zeldzame) luciede geesten is er in heel het
F D.F. niemand, die een dergelijk standpunt zal durven of
willen bijtreden.

WIJ KONSERVATIEVEN
Wilfried Martens (toekomstige ondervoorzitter van oe
Vlaamse C.V.P.-met-grendels 'O
heeft te Leuven nog eens zijn
grootse politieke vizie ontvouwd. De C.V.P. moet vernieuwd worden, zei hij heel
origineel en dan moet ze gaan
samenwerken met de vooruit-

Studenten technische ingenieurs betoogden verleden vrijdag voor het B.R.T.-gebouw te Eisene
Een personeelslid van onze omroep bespoot van op een afdak de betogers met een
brandsZg
htgenaardige mentaliteit, deze ijver om voor gendarm te spelen...

B . T . W . TE WEINIG SOCIAAL BENADERD
renc r k u L t t l ? " " ^ ^ ' ^^ ^"^^ go^^JeIiike eurnnp=« ""^'1 f^ gemeenschappe\\ut n^^^^^^ markt stuitte men vrij
goedere ^ ? * ^ moeilijkheid, dat deze
druk nnH-{f ^^" dezelfde belastmgsvan de R J ^ ? ^ ^^^^^- °<^ mvoering
VVrardp w i^^.*'"^ °P ^^ Toegevoegd!
dete hfnH. ^^* voornaamste middel om
Afgez^^f P^^^ " ' t ' i e weg te ruimen,
hier S n I f " ^'J^ere aspekten wil ik
op wat r^?^.^'? antwoord te verstrekken
ke BT w ^ " ^ '"^^ens de kernvraag inzatrale beYasünS^"''^'^i? ° V ^ ^^^ eel neuIn dit v p r l ^ ^ ^ ^ ^ beschouwd worden.
griDDen K^^^ï"^ ^'^nen vooral drie be^^^^tKonomische en de sociale neutrahmilt bfnwil neutraliteit van de B.T.W.
ke ORbren^ii "'* ^5^ ^t/even naar gelijz e t b e l a s w ^^"^ ^% ^* *e schaffen omander 7^'^^ ^r^'^erzij ds en van de B.T.W
getufgdin n^? steekspelen hieromtrent
antwfordph-li^^^^'i? ^^^^ een grote ver^'JsToerinl'^ H^^''^'^^'^- ^°"^er enige beeenmeernnK^^ regering beschuldigen,
öa t ? S ! ' ' ^ ^ ? e s t . v a n 10 tot 20 miljard
trouwenr,!^f '" niet eerlijk Daar ligt
stuk niet M1 wezenlijke van het vraagafdoend b ^ ^ ? " ^ " ^ ^eeft tot nog toe een
opbrengst Z ' i ^ "^I" nagestreefde meerengst geleverd zodat we vooralsnog

de fiskale neutraliteit van de B T W
kunnen aannemen.
Maar fiskale neutraliteit is nog lans
geen afdoend alibi. Is de B.T.W namelijk ook ekonomisch neutraal ? Een belangrijk winstpunt IS de vervanging van
het kumulatieve kaskade-stelsel der omfftbelastingen door het gemeenschappelijk B.T.W.-stelsel. Zelfs wanneer de tarieven en vrijstellingen niet tegelijker
tijd worden geharmonizeerd (wat het
geval IS) leidt de B.T.W. tot neutraliteit
ten aanzien van de konkurrentie. Ook al
zal de belastingsdruk van land tot land
n9g verschillen dan nog zal de B T W
binnen elk land een neutrale druk verwekken, omdat de uitvoer in alle landen
vrijgesteld IS en de ingevoerde produkten dezelfde belastingsdruk zullen ondergaan als m dat land van bestemming
geldt voor de eigen produktie.
Het winstpunt bestaat ook hierin dat
binnenlands de konkurrentieverhoudingen tussen de ondernemingen niet langer door het kaskadestelsel gestoord
worden : de kleine en middelgrote bedrijven komen, wat de belastingsdruk
aangaat op gelijke voet te staan als de
grotere.
Toch is deze ekonomische neutraliteit
niet volledig, omdat kapitaalsintensieve
ondernemmgen meer B.T.W. zullen

bunnen aftrekken dan arbeidsintensieve. De B.T.W. bevoordehgt de machine.
Daardoor zullen sommige bedrijven in
een nadelige pozitie komen te staan
Het IS duidelijk dat bij het ontwerpen
van de B.T.W. ekonomisten aan het
werk zijn geweest, die de maatschappelijke problematiek meer onder ekonomisch dan onder sociaal oogpunt benaderen. In de mate waarin de B.T W. de
technische maatschappij, waarin de arbeider van het bestel vervreemdt, boven de humane samenleving stelt verwerpen we haar. Het Europa der Zes
heeit immers niet alleen een ekonomische maar ook een humanistische zending.
Een ander bezwaar tegen de B.T W
m ekonomisch verband is dat de B.T.W
aan de meeste zelfstandigen bijkomende
tmanciele lasten zal opleggen ingevolge
de omvangrijke bijkomende administratieve verplichtingen. Het invoeren Van
de egahzatiebelasting en van de forfaitaire aanslag zal hieraan slechts gedeeltelijk en voorlopig tegemoet komen
1* .*^"i moeilijk te schatten aantal
zeltstandigen zal hierdoor marginaal
worden. Voor wie nu reeds marginaal i?
betekent de B.T.W de strop.
Onder erkenning van de ekonomische
winstpunten van de B T W. kan men onder voorbehoud van onze voorafgaande
beschouwingen stellen dat de B.T.W in
de europese kontekst ekonomisch en fiskaal zal verantwoord zijn, sociaal echter niet. De ons verstrekte cijfers leren
ons dat het leven 2000 fr. per inwoner
duurder zal worden in 1970. Het is onthutsend dat de regering dit onsociaal
etfekt als inherent aan het stelsel aanvaardt en verstoppertje poogt te spelen
wat de sociale gevolgen van de B.T.W.

betreft. De B.T.W. is inderdaad een belasting op de finale konsumptie. De hele
opbrengst zal geleverd worden door de
verbruikers, zelfs de B.T.W. door de
openbare besturen betaald, z^l uiteindelijk op de verbruiker worden afgewenteld. Uitvoer en investeringen worden
van een belastingsdruk bevrijd, die nu
op de verbruiker zal terecht komen.
Ik wil hier het nut niet betwisten van
de vier voorziene B.T.W.-tarieven in
België. Vier tarieven geven inderdaad
de mogelijkheid de belastingsdruk op
een meer sociale wijze te spreiden dan
twee of drie. Doch waarom persé dezelfde B.T.W.-opbrengst nagestreefd via deze 4 tarieven ' Waarom werd deze opbrengst (van indirekte belastingen
dus) niet bewust verminderd zodat niet
alleen een eenvormig B.T.W.-stelsel kon
ingevoerd worden, doch terzelfdertijd
een stap zou gezet worden om heel ona
belastingsstelsel te doen evolueren in
de richting van een harmonizering van
de direkte en indirekte belastingen in
de zes lidstaten en ook binnenlands.
Om deze redenen kunnen we het wetsvoorstel ter zake niet goedkeuren : ofwel moeten de tarieven om sociale redenen verlaagd worden ofwel moet binnen de voorziene tarieven een groot
aantal goederen en diensten aan een
verlaagd tarief worden onderworpen
Tot slot wens ik te onderstrepen dat
vooral de grote gezinnen de onsociale
weerslag van de B.T.W. zullen ondergaan en vermits de grote gezinnen lang
niet paritair verspreid zijn over onze
beide gemeenschappen, zullen vooral de
Vlaamse gezinnen het kind van de
B.T.W.-rekening zijn
J. OLAERTS
Volksvertegenwoordiger.
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KAMER
Wekenlang hebben de kommissieleden hun moede ruggen gekromd over
de
lettersamenstelling
B.T.W.
die
voor de goeiegemeente, recht aan het
geheimschrift is ontleend. Deze samenstelling heeft m e t de primitieve toverformules gemeen dat zij geheimzinnig
en onheilspellend is en op de geesten
inwerkt. De garagehouder rekent de
verschrikte automobilist voor, dat in
h e t tijdvak van de beeteewee, een herstelling van 1.000 fr, 1.200 fr zal kosten.
De meubelleverancier voorspelt, op een
toon, alsof hij zijn inlichtingen rechtstreeks uit een andere wereld heeft, dat
de prijzen van de meubelen m e t een
ontstellend hoog percentage zullen oplopen. De leverancier, die een mensenvriend is, verklaart zich bereid door een
vervroegde levering, de wittebroodsweken te verhaasten, en goedkoper te maken. De kleinhandelaar vreest, dat hij
onder de papierrommel zal begraven
worden, en de verbruiker is bang dat
zün levensstandaard omlaag zal worden
gehaald. De regering wordt ervan verdacht, met deze technische, fiskale
maatregel, een zware aderlating te willen doorvoeren en gehaaide zakenjongens, ruiken onvermoede mogelijkheden. Met in het land een klimaat van
onzekerheid, van schrik en van verdoken bedoelingen is de algemene bespreking begonnen.
Minister van financiën, Snoy et d'Oppuers, een slanke zestiger, kwam op de
tribune zijn ontwerp verdedigen. Deze
bewindsman is jarenlang sekretaris-generaal geweest van ekonomische zaken,
en heeft de gerezerveerdheid van de hoge ambtenaar in zijn optreden bewaard.
De leeftijd heeft blijkbaar bij deze man,
noch geestelijk, noch lichamelijk, verwoestingen aangericht. Hij zette zijn
ontwerp helder uiteen, eerst in een
zeer behoorlijk Nederlands, en beantwoordde nadien de kritiek. Hij verviel
niet in de demagogische meetingstijl
van De Clercq en van Eyskens. De
Clercq (P.V.V.) vice-premier van de vorige regering, hield zich niet aan de
parlementaire traditie, die wil dat een
minister uit de vorige regering geen
kritiek levert op de onmiddellijke opvolgers. De P.V.V.-kroonprins, was tijdens de regering Harmei een briljante
onpozitieleider, die de volledige gamma
der welsprekendheid bespeelde. Zijn
brio was tijdens zijn ministerschap gevoelig afgebot, en bij zijn eerste optreden als oppozitieleider, had hij nog niet
de goede konditie te pakken. Met zijn
grof geschut schoot hij over zijn doel
heen, zodat de regering, door zijn overdrijvingen, er niet zo bekaaid afkwam,
als zij wel verdient. Detiège (B.S.P.)
een antwerps schepen, volks en joviaal,
die er met zijn grijze bakkebaarden en
zijn zwarte sombrero, uitziet als overlevende uit het vooroorlogse socialisme,
nam de overdrijvingen van De Clercq
op de korrel. De onvermijdelijke Gillet
plaatste een van zijn geprefabriceerde
opmerkingen en riep dat de argumentatie van Detiège belachelijk was. Hierop
zei de sinjoor rustig, dat als er één belachelijk man in de vergadering was,
het ongetwijfeld meneer Gillet was, en
vervolgde zonder meer zijn betoog.
Daags nadien vroeg de onstelpbare Gillet het woord voor een persoonlijk feit.
Hij bekloeg er zich over dat het Beknopt Verslag de krenkende opmerking
van Detiège had weergegeven, en vroeg
hem die in te trekken. Tot ergernis van
heel wat kollega's voldeed hij aan dit
verzoek. Was zijn uitspraak niet parlementair, zij was niettemin juist.
In een deskundig betoog zette Jef
Olaerts het standpunt van de Volksuniefraktie uiteen.
Hij nam afstand van de opzichtelijke
demagogie van De Clercq, en ontleedde
grondig het ontwerp. Hij erkende de
noodzaak wegens onze internationale
verplichtingen, en noemde het ontwerp
ekonomisch heilzaam. Hij hekelde echter scherp het onsociale karakter van de
operatie, doordat hierdoor de verbruiker moet opdraaien voor het verlies van
staatsinkomsten. als gevolg van de detaxatie van de uitvoer. Hier worden de
kleine inkomsten op dezelfde voet belast, als de grote. Dat noemde spreker,
terecht onsociaal.
Jef Olaerts en Eugeen de Facq kwamen op de tribune amendementen verdedigen, zij werden echter door de

meerderheidspartijen afgewezen.
Eyskens achtte het ogenblik gekomen
om tot de tegenaanval over te gaan. Hij
pakte De Clercq zwaar aan en verweet
de oud vice-premier zijn gebrek aan
moed, door de B.T.W. in de koelkast te
hebben gestopt. Door deze politiek van
afkoeling zitten wij nu in de penarie, zo
beweert hij, en zullen wij de tijd niet
hebben om de verbruikers in te lichten,
en de operatie in gunstige omstandigheden door te voeren. Onder luid gelach, zei hij, dat de heer De Clercq wolken fabriceert, die hij met bamboestokken in de hoogte probeert te houden. Na
deze. treffende beeldspraak — die hij uit
een of ander rimboeboek moet hebben
— ging hij vergenoegd zitten en genoot
zichtbaar van zijn triomf. Niet voor
lang echter. De Clercq haastte zich n a a r
de tribune en bewees, met data, dat de
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SENAAT
Bij de bespreking van de begroting
van Landsverdediging hield senator
Bouwens een opgemerkte tussenkomst.
Waar hij er de aandacht op vestigde dat
voor de bewapening van de NAVOstrijdkracht veeleer de standardizering
en de doelmatighed moeten doorwegen
in plaats van de belangen van de wapenfabrikanten kreeg hij applaus van de
socialisten. Bouwens betoogde dat een
westerse inferioriteit van konventionele
bewapening ons blootstelt aan het gebruik van nukleaire wapen. Wat de
deelname van België betreft is het duidelijk dat de malaise die moet voortvloeien uit de taaitoestanden zwaar
weegt op de strijdbaarheid. Slechts 16
van de 39 eentalige vlaamse eenheden
worden door vlaamse officieren gekommandeerd. Minister Segers hield staande dat het bevelen door franstaligen
van Vlamingen wel hoorbaar is. Het is
ongetwijfeld op «hoger bevel» dat hij
vasthoudt aan de mite van een belgisch
leger, smeltkroes voor een « a m e belge»... Hij vergeet dat de goede geest
niet alleen bepaald wordt door de officiële kommandotaal m a a r door het geheel van de menselijke verhoudingen.
In het steekspel m e t getallen dat Bouwens m e t de minister voerde dolf Segers ongetwijfeld het onderspit; het is
duidelijk dat Segers en zijn politieke
vrienden de Weber'se mentaliteit van
het hoger officierenkorps niet aankunnen.
Ook senator Ballet n a m de prolalemen
van Landsverdediging op zijn b e u r t
onder de loep. Snyers d'Attenhove die
een ditirambe voor de (franse!) eenheid van het leger «voor de verdediging van het vaderland » had gehouden,
diende hij van antwoord door nogmaals
de taaitoestanden algemeen menselijk
te belichten niet zonder er de IJzertragedie bij te memoreren. Als arts vestigde hij daarenboven de aandacht op de
onaanvaardbare situatie dat praktisch
nederlandsonkundige
legerartsen
vlaamse soldaten moeten verzorgen.
De minister was er in de kommissie
van Buitenlandse Zaken verveeld mede,
te vernemen « dat men tot heden vergeten is de Shape- en Navovestigingen
in België te ratificeren ». Wanneer het
om het rechttrekken van onrecht, de
Vlamingen aangedaan, gaat, is m e n
grondwettelijk andersins zeer gevoelig.
Door Leo Van de Weghe wordt ons
Noordzeestrand uitstekend verdedigd.
Hij
is iedere
tribune-drempelvrees
kwijt en kwam tweemal aan het woord
namelijk met betrekking tot de taaitoestanden in de Zeemacht, de zeevisserij
en het toerisme aan de kust.
Bij de diskussie van de begroting
Verkeerswezen
beet senator Blancquaert de V.U. spits af.
Om te beginnen nam hij de onzalige
Sabena op de korrel. Om de fabel van
de V.U.-taalpartij te doorkruisen stak
hij met keiharde cijfers het bodemloze
vat door. De Kortrijkzaan krijgt beslist
vaart!
,
, , j
« Uit de lucht terug op de grond » had
hij het nog over de kontrole bij het busverkeer en dergelijke, een probleem
w a a r zo vaak mensenlevens mede gemoeid zijn. Blancquaert verdedigde bovendien het V.U.-amandement, ertoe

vorige regering de B.T.W. niet had verwaarloosd. Hij citeerde, ook onder gelach, een uitspraak van wijlen Merlot,
de oud vice-premier van Eyskens. Merlot had Eyskens de grootste akrobaat
van het land genoemd, die halsbrekende toeren uithaalt, zonder de voorzorg
te nemen een net te laten spannen. De
wolken waren tot regen gekondenseerd.
die guntsend neerkwam, op het ongedekte hoofd van de premier.
J o Belmans interpelleerde over het
gemeenschappelijk waarborgfonds. Hij
kloeg de regering aan die in gebreke
was gebleven m e t het toezicht op de
verzekeringen, verdedigde m e t klem de
belangen van de verzekerden. Hij vroeg
zich af waarom de regering zo zuinig
was m e t haar inlichtingen en stelde
spitse vragen omtrent de juiste gegevens van de falingen.

strekkende, het toerisme van Verkeerswezen naar de ministeries van K u i t u u r
over te hevelen. De regering heeft verklaard dat het toerisme onder de kulturele autonomie zal vallen (verklaring van minister Tindemans) maar...
luister naar mijn woorden en kijk niet
n a a r mijn daden.
Naast de ernstige zaken, namelijk h e t
doordraaien van budgetten als specialiteit van voorzitter Struye, worden in
de senaat ook wel eens plezierige numm e r s opgevoerd. Dat was het geval m e t
de interpellatie van Thiry, van de
« Académie de Langue et de L i t t é r a t u r e
francaises » en van de F.D.F, tot « zijn »
minister van franse k u i t u u r Parisis.
Men kan niet zeggen dat Thiry vlijtig
aanwezig is; wel is die kleine, vriendelijke m a n die wellicht liever een franse
dan een belgische identiteitskaart zou
op zak hebben, en trouw « observer » is
van de belangen van de wereldwijde
«francophonie» die momenteel door
het Quai d'Orsay zo angstvallig worden
behartigd.
Hij interpelleerde over de afwezigheid van belgische ministers op het
wereldkongres van de «Francophonie » te Niamey. Hij was erom bekomm e r t dat de ministers van de afrikaanse
« négritude » wel en de belgische ministers niét aanwezig waren te Niamey en
wou weten, of de belgische regering
zich zal schikken naar de rezoluties van

Maurits Coppieters gipste scherp d e
wantoestanden op taalgebied, in d e
brusselse ziekenhuizen. Hij vergeleek
deze toestanden m e t deze w a a r v a n d é
kleurlingen in de Verenigde S t a t e n h e l
slachtoffer zijn. Hij onthulde de sabotage van de brusselse K.O.0. die steeds
beweren, dat geen nederlandstalig v e r plegend personeel solliciteert, door d e
mededeling dat 40 nederlandstalige ver»
pleegsters wél solliciteerden zonder
enig gevolg.
Richard van L e e m p u t t e n zei spottend,
bij de interpellatie over de versmelting
van Fabelta m e t de Algemene K u n s t zijde, dat het brood van de w e r k n e m e r s
niet, en de dividenten wél veilig gesteld
werden. Hij hekelde de achterstelling
van het gewest Aalst m e t zijn r u i m
50.000 pendelarbeiders. Hij noemde sommige vestigingen in Wallonië ekonomisch onverantwoord en bestempelde
de pariteit van de investeringen als een
gewilde onrechtvaardigheid.
• NIK CLAES.

het plan-francisme! W a a r hij tot slot
het recht op zelfbeschikking van Walen
en Vlamingen beklemtoonde kon d e
V.U. hem alleen m a a r instemming betuigen, echter niet zonder dat senator
Bouwens een passus uit « L e Nouvel
O b s e r v a t e u r » (Parijs) voorlas w a a r i n
verwezen wordt n a a r de verklaring v a n
een frans minister «de francophonie zal
politiek zijn of zal niet zijn». Het b l a d
noemde de hele beweging voor de w e reldwijde « gaullaphonie » een mooi u i t stalraam van neo-kolonialisme.
Parisis beloofde dat de regering d e
rezoluties van Niamey (natuurlijk w a t
Wallonië betreft) te zullen n a k o m e n .
Intussen blonk minister Van Mechelen
uit door zijn afwezigheid op de schimmige interparlementaire Benelux-raad,
w a a r nochtans ook van kulturele sam e n w e r k i n g in Benelux-verband sprake was.
De R.W-F.D.F.-senator Pohl m a a k t e
zijn groep nog eens belachelijk door t e
interpelleren over het lot van die a r m e
v e r d r u k t e onderwijzers in de Voer,
waarbij van Haegendoren hem v a n
antwoord diende.
Van meer senatorieel huishoudelijk
aard was het V.U.-amendement van senator Elaut bij de begroting van Dotatiën om in het Hoge Huis het taaievenwicht te verwezenlijken onder de hogere a m b t e n a r e n van het huis zelf.

ONZE PARLEMENTSLEDEN
STAAN HUN MAN
In het senaatsdebat over de begroting van Landsverdediging kwam
senator Bouwens namens de Volksunie tussenbeide. Dezelfde senator
hield een korte tussenkomst na de
interpellatie van de heer Thiry.
Bij de voortzetting van het debat in
de kamer over de B.T W. hield
volksvertegenwoordiger J. Olaerts
een uitvoerig betoog.
In het debat over de begroting van
Landsverdediging 1969 kwamen senatoren Ballet en Vandeweghe tus-

Senator Vandeweghe handelde over
de visserij en het toerisme tijdens
het debat over de begroting van
VerkeersM^ezen voor 1969.
•

In het debat over de begroting van
Verkeerswezen drong senator Blanquaert op veranderingen bij de Sabena aan en handelde over diverse
verkeersproblemen.

•

Volksvertegenwoordiger Coppieters
onderstreepte in een interpellatie
dat de toestand van de vlaamse zie.
ken in de brusselse ziekenhuizen elke beschrijving tart.

•

•

Volksvertegenwoordiger
Belmans
interpelleerde over de schadeloosstelling van slachtoffers van faillissementen van verzekeringsmaatschappijen.
Volksvertegenwoordiger Van Leemputten hekelde de ekonomische
voorkeurbehandeling van Wallonië

Volksvertegenwoordigers
Belmans
en Leys woonden de zitting bij van
de kamerkommissie voor Justitie,
volksvertegenwoordigers Schiltz en
Wouters waren aanwezig op de vergadering van de Bijzondere Kommissie.
Volksvertegenwoordigers
Anciaux
en Leys woonden de zitting bij van
de kamerkommissie voor Binnenlandse Zaken,
Senator Jorissen woonde de vergadering van het senaatsbureau bij
evenals de kommissiezittingen voor
Binnenlandse Zaken en Openbaar
Ambt, voor Landbouw en Grondwetsherziening; senator Baert de
subkommissie van Justitie en de
kommissie van Justitie, van de
Grond-wetsherzening; sen. Van Haegendoren en Bouwens deze van Binnenlandse Zaken en
Openbaar
Ambt; Bouwens deze van Naturalizaties; sen Blancquaert de kommissie van Verkeerswezen en P T.T.;
sen. Persyn de kommissie van Landbouw; sen Ballet de kommissie van
Buitenlandse Zaken; sen Bouwens
de kommissie van Tewerkstelling,
Arbeid en Sociale Voorzorg.
I Schriftelijke vragen werden gesteld
door volksvertegenwoordigers Mattheyssens. Raskin, Coppieters, Goemans, Van Steenkiste, Anciaux, Babylon en door senatoren Jorissen,
Bouwens, Van Haegendoren, Ballet,
Van de Weghe en Roosens.
• In het debat over de B T.W. verdedigde volksvertegenwoordiger E
De Facq verscheidene V.U -amendementen. De V.U. itemde tegen
het wetsontwerp inzake B.T.W.

De bodem en het landschap zijn voor mens en gemeenschap zulke
grote levenswaarden, dat wij ze niet kunnen in de handen laten van het
materialistische
winstbejag.
De eerlijke belangen die er mee gemoeid zijn, moeten georderd worden ten bate van het algemeen welzijn.
De belgische wetgeving en de belgische praktijken terzake zijn er niet
toe in staat, om een demokratische en nationaal verantwoorde oplossing
te geven aan de menigvuldige uitdagingen die deze ruimtelijke ordening
stelt.

ARMOEDE IH RIJKDOM
Het is een gemeenplaats, vast te stellen dat wij leven in een zogenaamde
welvaartmaatschapij die in sommige
opzichten geestelijk zeer arm is. Eén
aspekt van onze geestelijke armoede is
wel dat wil in onze moderne overmoed
niet meer beseffen, van welke betekenis het leefmilieu, het landschap is voor
een gemeenschap; dat wij niet de politieke wil opbrengen om dit kultureel
patrimonium te beschermen en te ordeDe bodem is een grondstof voor het
menselijk leven. Wij kunnen deze
grondstof niet produceren en voorlopig
niet vermeerderen. (Holland is nog aan
het inpolderen !) Wanneer een gemeenschap een teveel heeft aan een bepaalde grondstof, zal zii dit overschot « exporteren »: landen die uitgestrekte nietbezette gronden bezitten, trachten ze te
waarde te maken door immigranten
aan te trekken of hun gebied toeristisch te valorizeren.
Onze gemeenschap heeft een schromeliik tekort aan grond, doodeenvoudig
omdat de rijke mens en de rijke samenleving meer grond benuttigen dan de
arme (industriegronden, ruimere en
tweede woning, verkeersmiddelen enz.)
Wanneer er ergens een «tekort» ontstaat, teert de woekerhandel welig.
Ieder goed gezag neemt dan maatregelen om de woeker te beteugelen.
Uit de vaststelling dat de belgische
staat dit niet doet, is alvast te besluiten primo dat de belgische staat geen
goed gezag is en secundo dat een Vlaamse staat, om een goed gezag te zijn, dit
wel zou moeten doen .

MEDESPELERS EN TEGENSPELERS
Vier eerzame medespelers hebben
recht op hun part en deel van de nationale bodem, namelijk de arbeid van
de mensen (landbouw, nijverheid en
handel) de huisvesting van de mensen,
het toenemende verkeer en de andere
nutsvoorzieningen en tenslotte (gelukkig maar) de rekreatie. Bij deze laatste
rekenen wij het behoud van enkele
brokken «natuurlandschap» in gemeenschapsbezit.
Een goed gezag zal de beschikbare
bodem eerlijk verdelen onder alle achtenswaardige belangen en objektief
uitmaken, welke ruimten voor land- en
tuinbouw dienen voorbehouden, waar
zich industrie kan vestigen, waar men
net menselijkst kan wonen, hoe aan de
verkeerstechnische eisen en aan de behoefte aan groene ruimten wordt voldaan. Het gezag zal van het rondetafelgesprek onder achtenswaardige belanghebbenden, de niet-achtenswaardige behangen krachtdadig weren. De woekeraars met grond (grondspekulanten)
zijn de niet-achtenswaardige, de onnationale en on-demokratische tegenspelers.

Hiermede is in enkele woorden bepaald, wat ruimtelijke ordening is : in
het algemeen volksbelang de eerlijke
belangen inzake grondgebruik harmoniëren en de oneerlijke belangen weren.
Om haar taak te vervullen moet de
overheid van de gemeenschap een principiële gedragslijn ontvangen wat betreft het eigendomsrecht van de grond.
De onteigening is immers het voor de
hand liggende wapen voor ieder offensief tot ruimtelijke ordening.
In principe is de bodem, evenals het
•water en de lucht, geen partikulier bezit maar gemeenschapsbezit en namelijk
nationaal bezit, om dat ieder volk een
wel bepaald gebied bezet. Geen enkel
volk laat vrijwillig aan dit bezit tornen
en geen enkele eerlijk volk wenst zich
andermans bezit toe te eigenen.
Zonder zich te verdiepen in juridische beschouwingen, moet men het duidelijk stellen dat zogezegde eigendom
van een stuk grond alleen maar een
soort gebruiksrecht is. De gemeenschap
mag dit gebruiksrecht ten allen tijde
terug nemen. Het zedelijk recht op
schadeloosstelling in het geval de gemeenschap aan iemand het gebruiksrecht van zijn grond ontneemt, is
niet onbeperkt. Kleine oonervlakten
grond die voor een landbouwer de
bestaansmogelijkheid inhouden, zijn
bijzonder te eerbiedigen; de gemeenschap zal er zo weinig mogelijk aan raken en als dit toch volstrekt nodig is,
een zeer hoge schadeloosstelling voorzien. Kleine oppervlakten grond die
verworven werden als belegging van de
spaarcenten van de gewone man. verdienen ook een hoge schadeloosstelling.
Met grote oppervlakten «feodaal» bezit van kasteelheren en grote eigenaars
mag de gemeenschap vrij gemakkelijk
omspringen en de schadeloosstelling
mag aan de zeer lage kant blijven, omdat het hier gaat om bezit da* verworven werd ten koste van de gemeenschap
of van de arbeid van de medemens. Het
grootgrondbezit van grondwoekeraars
is moreel gesproken niet te ontzien.

RUIMTELIJKE
ORDENING
EN
NATIONALE
DEMOKRATIE

DE UITDAGING
De planning ervan kan naVan de ruimtelijke ordenin? hangt Vlaanderen.
tuurlijk
niet
anders dan aansluiten bij
het af, of Vlaanderen een leefbare
ruimere, ja europese planning wat
streek blijft en ons volk een gezond een
volk! Of de groeiende verstedelijking de algemene bestemmingen en krachtvan het land een steenhoop en een vuil- lijnen betreft.
nisbelt maakt. Of de mensen in grote
hoge dozen zonder lucht en groen er
rond worden opgesloten. Of onze oude WETTEN EN BEZWAREN
stadskernen aan onze kinderen iets
blijven vertellen van ons verleden en
De ruimtelijke ordening wordt in
onze voorouders. Of de mensen een uur België geregeld door een totaal voorbijof méér nodig hebben om de 10 km tus- gestreefde wet (1962) in dewelke men er
sen hun woonst en hun werk af te leg- zich toe beperkt, te zeggen wat er allegen. Of er speelruimte blijft voor onze maal kan gebeuren. Het volstaat niet
kinderen. Of wij verder door lawaai en dat een wet een aantal goede dingen als
stank worden geteisterd.
mogelijk opsomt. Wat er aan streek- en
Wij komen er niet van tussen, indien gewestplannen kan « gestudeerd » worwij niet én onze grond én onze volks- den is min of meer geschied of aan de
wil «mobilizeren» voor een leefbaar gang. Van wat er zou kunnen gedaan

worden is zo goed als niets geschied,
omdat de wet geen dwingende bepalingen oplegt en omdat voor het weinige
dat zij de overheid toelaat «te doen »
er noch voldoende bestuurskracht noch
toezicht voorzien worden.
Het is niet nodig, een volledig rekwisitoor te houden. Enkele punten mogen
volstaan en zulks öp gemeenteliik vlak.
Gemeenten met minder dan duizend
inwoners worden praktisch vrijgesteld,
een plan van aanleg op te maken. Van
1962 t^t 1969 hebben niet veel meer dan
10 % van alle gemeenten het tot een
goedgekeurd plan van aanleg gebracht.
Tussengemeentelijke
samenwerking
blijft een vrije kwestie, zodanig dat de
gemeente A een rekreatieterrein kan
voorzien naast het industrieterrein van
gemeente B. De gewestplannen van
aanleg zijn praktisch nergens klaar.
Een deel ervan mag misschien in 1970
worden verwacht! En wat zal er dan
niet voorbijgestreefd zijn!
Doordat de gewestplannen van aanleg
er niet door komen, blijven de gemeentelijke plannen «in de lucht hangen ».
Daarenboven weten wij allen dat de
gemeentebesture i
zoveel
mogelijk
plaatselijke grootheden en plaatselijke
kleine groepsbelangen ontzien.
Verkavelingsvergunningen
worden
aan de lopende band verstrekt zonder
dat er werkelijk wordt gebouwd Deze
«vergunningen» waardoor de grondwaarde stijgt, worden dan van de ene
in de andere hand verkocht.

EN DE MINISTER ?
De huidige minister van Openbare
Werken, de heer De Saeger, is er niet
verantwoordelijk voor dat wij wél een
ministerie van Openbare Werken hebben (19e eeuwse liberale staatsopvatting), maar geen ministerie van ruimtelijke ordening. De huidige minister is
er niet aansprakelij' voor dat er opvallend weinig gedaan wordt aan ruimtelijke ordening! Neen. het is zijn voorganger die de schuld draagt., maar
deze voorganger heet ook J. De Sanger.
M van Haegendoren
Senator.

de wereld

VERK
In het kader van het duits-frans vriendschapsverdrag
werd onder meer besloten tot het houden van halfjaarlijks
gemeenschappelijk
overleg op
regeringsvlak. Een dergelijk overleg grijpt beurtelings
te Bonn en te Parijs plaats. Voor
het jongste overleg was Parijs aan de beurt en trokken Kiesinger en Brandt dus
naar het Elysée. Het is lang geleden dat deze besprekingen
verlopen in de geest
van wat een vriendschapsverdrag
zou moeten zijn. Dat dateert van in de tijd van
Adenauer, sinds Erhard is de «vriendschappelijkheid»
sterk verminderd
en
sommigen
beweren zelfs dat deze besprekingen
de huidige westduitse
leiders
meer als een nachtmerrie
dan als « een aangenaam een opbouwend
kontakt»
voorkomen.
De Gaulle trouwens
heeft zijn karig potentieel
aan
persoonlijke
waardering
na Adenauer niet kunnen toepassen op Adenauers
opvolgers.

rijse deelnemingsplannen aan de Gelsenbergprojekten. Deze duitse tegemoetkoming werd echter ook ingegeven
om de Aral-distributie niet in het gedrang te brengen.
De bereidwilligheid van Bonn uitte
zich ook in een nieuwe belofte tot financiële steun voor het geval zich een
nieuwe frankkrizis voordoet, wat met
de huidige verhoudingen in Frankrijk
en in acht genomen de voorspellingen
van financiële experten van vorige
herfst v e r r e van onwaarschijnlijk is.
Deze duitse monetaire steun wordt
trouwens niet alleen ingegeven uit politieke motieven doch ook om het herhaaldelijk frans-britse aandringen op
h e r w a a r d e r i n g van de Mark te ontzenuwen.
Het is allemaal niet zo wereldschokkend. De grote politiek blijft in de
frans-duitse gesprekken in dé aktentassen zitten. Bonn heeft inderdaad
weinig m a n e u v r e e r r u i m t e en stelt zijn
buitenlandse politiek nog steeds in het
teken van een goede verstandhouding
m e t de drie voornaamste westerse mogendheden, namelijk Amerika, F r a n k rijk en Engeland. Telkens w a n n e e r het
tussen deze machten tot wrijvingen en
tegenstellingen komt zit West-Duitsland als het w a r e tussen h a m e r en aambeeld, ondanks zijn topzwaar geworden
ekonomisch gewicht.
De grote koalitie heeft in dit opzicht
geen bakens verzet. West-Duitsland gelijkt voor als na aan de voorzichtige
kruidenier, die geen avonturen wenst
en zich m e t karige en langzaam v e r k r e gen rezultaten tevreden stelt, vooral
tevreden dat er grote ruzie v e r m e d e n
wordt. De toekomst zal moeten uitwijzen of het m e t een bijna oneindig geduld, grote zelfbeheersing en zeker ook
een dozis gebrek aan moed vergaarde
ekonomisch kapitaal uiteindelijk toch
niet zal leiden n a a r een andere, m i n d e r
vreesachtige
buitenlandse
politiek.
Voorlopig is het k e n m e r k van deze buitenlandse politiek een onophoudelijk
geschipper van een ekonomisch zeer
sterk geworden rompstaat die van de
ekonomische expansie meer verwacht
dan van een riskante prestigepolitiek.
De pogingen tot ekonomische openingen n a a r Oost-Europa steunen op dezelfde opvattingen en ook hier stelt
Bonn zich reeds m e t karige rezultaten
tevreden. Dat kan blijkbaar wanneer de
- som van vele karige rezultaten toch
uitdraait op een zeer hoog kapitaal. Een
werkelijk ingrijpende verandering kan
m a a r voorzien worden door een wezenlijke veranderiing in de partijpolitieke
verhoudingen en meer bepaald wanneer de nationalistische krachten een
groter invloed verwerven. Dat de CDU
daarmee rekening houdt is al herhaaldelijk gebleken, terwijl de verkiezing
van Heinemann m e t liberale steun
West-Duitslands grootst»^ o a r t ü m"+ '^f>n
tot dan toe onwaarschijnlijk eeo -hte
ommekeer
der
bondgenootschappen
konfronteerde.

rijke minister van Financiën Franz
Josef Strauss dit in een intervieuw
meer dan duidelijk, al voegde hij daaraan toe dat Frankrijk niet mag dreigen,
de EEG te verlaten, telkens een van
zijn wensen niet wordt ingewilligd.
Maar dat v e r m i n d e r t in genen dele h e t
zoveelste bewijs, dat Bonn Parijs niet
voor het hoofd wil stoten.
Frankrijk blijkt nochtans een der
landen t e zijn, die grosso modo het
meest voordeel uit de EEG haalt. Maar
Parijs verstaat de kunst, _ over deze
voordelen te zwijgen en zich als een
verongelijkt kind aan te stellen omwille van niet-ingewilligde eisen en niet
verwezenlijkte projekten. In vraagstukken van « g r o t e politiek» w e r d te
Parijs enkele dagen geleden niets pozitiefs bereikt en heeft men in de slotmededeling de gebruikelijke algemeenheden aan de m a n gebracht. Bonn blijkt
echter al tevreden te zijn, dat er nog
geen grotere afkoeling ontstond terwijl
het zich m e t bepaalde rezultaten op
sekundair vlak troost. Er is, onder
andere sprake van een frans-duitse samenwerking ten bate van de expansie
van Saarland-Lotaringen, die door een
gemengde regeringskommissie zou geleid worden. Dat wordt na de « regionalizering» door Parijs zelfs als een eerste mogelijkheid tot het verwerven van
een
«bekwaamheidsdiploma»
beschouwd. Bonn heeft Parijs ook verzekerd van verdere samenwerking inzake
het Airbuss-plan ook wanneer de Britten verstek zouden laten gaan. Ten
derde stellen de Duitsers belangrijke
aankopen van olie in Frankrijk in uitzicht, naar het heet om Parijs over de
verbittering heen te helpen, die ontTegenover de groeiende chaos in Pa- staan is door het mislukken van de pakistan met rovende en moordende
benden in Oost-Pakistan treedt prezident Ajoeb Khan af en draagt de
macht over aan het leger. Legerbevelhebber Jahja Khan kondigt de
krijgswet af.
'egering Talhoeni van Jordanië vervangen door kabinet Rifai. Geruchten over onlangs gehouden geheime
besprekingen tussen koning Hoessein van Jordanië en de Israëlische
ministers Jigal Allon en Abba Eban.
Nieuw, zes uren durend israëlischegyptisch artillerieduel
aan
het
Suezkanaal.
rezident Thieu van Zuid-Vietnam
verklaart dat Zuid-Vietnam bereid
is afzonderlijk met de Vietkong te
Parijs te onderhandelen. In ZuidVietnam gaan na de Vietkong-aanvallen de Amerikanen tot « gewestelijke tegenoffensieven » over. Noordvietnamese troepenkoncentraties gemeld ten noorden van de bufferzone.
vasa Voeboe, oud-"re7ident van Kon?o, overleden.
Britten gaan over tol bezeUmg van
Anguilla Engeland zou een samengaan van Ansfuilla met de Maagden
Eilanden voorstaan, waartegen de
« verkozen anguillaanse prezident »
Webster (gevlucht naar New York)
zich zou verzetten
De konferentie van 61 Kommunistische partijen te Moskou stelt 5 juni
a.3. als datum voor de sinds lang
door het Kremlin nagestreefde topkonterentie der kommunistische partijen. China, Albanië, Kuba. Zuidslavië, Noord-Korea en Noord-Vietnam
maken verstek.
I Het Internationale Rode Kruis beschuldigt Nigeria ervan, in de afgelopen 18 maanden meer dan 50 lucht- Er zijn opnieuw hevige gevechten aan de gang in Vietnam. Hiet een <;tonnloop
aanvallen op burgerdoelwitten in
op een zuidvietnamees
bolwerk in de streek van Kwang
Tn.
Biafra te hebben ondernomen.

Het is zo dat deze kontakten de jongs t e tijd meer het karakter hebben aangenomen van het vermijden van wrijvingen, spanningen en misverstanden
d a n van een werkelijk pozitief gesprek.
Men zou kunnen zinspelen op gesprekken in « Die freudenlose Gasse » (straat
zonder vreugde, titel van een bekende
duitse film uit haar glorietijd). Men
kan het ook minder schilderachtig formuleren door vast te stellen dat deze
roetinekontakten in een geduldig zoeken naar gemeenschappelijke inzichten
zijn uitgemond, zonder zich nog veel
illuzies te maken over een gemeenschappelijke
politiek
inzake
EEG,
NATO en WEU. Want het heette toch
indertijd dat de frans-duitse verzoening de hoeksteen was van de europese
integratie. Nu men moet spreken over
een frans-britse verzoening bij bestendige afkoeling van de frans-duitse
« v r i e n d s c h a p » is het begrijpelijk dat
Bonn er eerder mistroostig bijzit. Toch
heeft men te Bonn één vaste overtuiging van Erhard-Schroeder overgeërfd :
het is onmogelijk en ongewenst tegen
F r a n k r i j k in of over het hoofd van
Frankrijk heen pogingen te ondernemen, om uit het westeuropese slop te
geraken. Nog zopas maakte de invloed-

DEZE WEEK
I N DE W E R E L D

Wie h e r i n n e r t zich nog uit zijn geschiedenislessen dat Columbus Amerika ontdekte in de Karaïbische Zee ?
De n a m e n van de zeer talrijke eilanden in deze zee herinneren er in elk
geval wél aan. En de bewogen geschiedenis van die eilanden, die de langst
gekende geschiedenis hebben van de
beide Amerika's, is als een geschiedenis van West-Europa in zakformaat. In
het eilandengebied liggen de al dan
niet gewezen bezittingen van GrootBrittanië .Frankrijk, Nederland en de
Verenigde Staten als het w a r e dooreen
gestrooid. De grotere eilanden zijn
praktisch alle, ten minste in naam, onafhankelijk sinds de Verenigde Staten
de oudste bezetter, Spanje uit dit gebied verdreven hebben.
Het eilandengebied van de Karaïbische Zee wordt beschouwd als een
dichtbevolkt gebied, maar bijna negentig procent van deze bevolking
woont op de grotere eilanden. Van de
oorspronkelijke bevolking, de Indianen die hun naam danken aan de veronderstelling van Colombus dat hij
West-Indië had ontdekt (ook dié naam
is bewaard !), is praktisch niets overgebleven. Geen mens weet trouwens
hoe talrijk die bevolking ooit geweest
is, w a n t zelfs voor het geheel van de
beide Amerika's lopen de wetenschappelijke schattingen zeer uiteen. Maar
of er nu m geheel Amerika vijftig of
slechts zeven miljoen Indianen leefden, in de Karaibische Zee zijn zij aan
Europa ten onder gegaan. Op Kuba
bijvoorbeeld zijn zij helemaal verdwenen. Daar wonen dan echter tot 75 %
blanken,
afstammelingen
van
de
Spaanse veroveraars. Op talrijke andere eilanden echter, vooral op de kleinere, wonen praktisch uitsluitend afstammelingen van de al vroeg ingevoerde negerslaven. En juist daardoor
blijken er nu voor deze eilanden ongehoorde toekomstmogelijkheden te beDeze kleine eilanden, die tot nog toe
bijna alle op een of andere wijze m e t
het « moederland » verbonden waren,
bezitten geen enkele
ekonomische
rijkdom. H u n strategisch belang voer
een europese « macht » is onbestaande.
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UNO-IEDEN
Eigenlijk schijnt alleen F r a n k r i j k om
een of andere geheimzinnige gaulliaanse reden daar aan zijn bezit t e
willen vasthouden.
Groot-Brittamë
heeft al een aantal jaren geleden alle
voorbereidende maatregelen getroffen
om zich uit dit gebied volledig terug
te trekken. Zo kregen de Bahama-eilanden (29 grotere bewoonde eilanden)
al in 1964 interne autonomie voor de
110.000 inwoners (wat heel w a t meer
is dan onze kulturele autonomie). Barbados, kleiner dan de drooggelegde
Zuidzeepolders, m e t 240.000 inwoners
is al sinds een jaar lid van de Uno.
Nu wordt de gehele wereld opgeschrikt door het « machtige drama »
van Anguilla. Anguilla heeft een oppervlakte van zo m a a r even 91 vierkante km (België, deze speldekop op
de wereldkaart, meet 30.507 vierkante
km). Het telt hoogstens 6.000 inwoners,
Anguilla heeft eenzijdig zijn onafhankelijkheid uitgeroepen. Tegen het Verenigd Koninkrijk ? Toch m e t ! Vooral
tegen twee andere eilandjes (bt ivixts
en Nevis), die niet groter m a a r wel
iets meer bevolkt zijn. Anguilla wU
zijn eigen onafhankelijkheid. BÜJKbaar heeft nog geen mens e r aan gedacht of de moed opgebracht om een
dergelijke eis tenminste einigszins komisch te vinden. Als de Westhoek zich
zou beroepen op de mogelijkheden om
als autonoom gebied h e t toerisme beter te bevorderen (door belastingsvrijstelling en smokkel) zou die eis eigenlijk heel wat redelijker zijn dan de eis
van Anguilla !
. - , ^ u „^
W a t er op Anguilla zelf echt gebeura
is weten we niet. Het is echter m e t onaannemelijk dat de redenen, die Wilson voor het optreden van zijn aviehonderd soldaten en veertig londense
politiemannen heeft gegeven, bestaan.
Gangsters dromen nogal gemakkeiijK
van een gangsterparadijs en de aromen van amerikaanse gangsters kennen geen grenzen. Het merkwaaraigste is echter, dat niemand lachkrampen heeft gekregen toen de grote pers
op grond van het optreden op Anguilla begon te eisen dat Wilson hetzeltae
zou doen in Rodezië '
Kontroleert men gedurende een paar
aren enkele nagslagwerken en uitgebreide atlassen, dan komt men tot nei
besluit dat in de Karaibische Zee (buiten de reeds onafhankelijke gebiedenj
nog minstens 35 evenwaardige kandidaat-'eden van de Uno zullen « ontwaken ».

STEDENBOUW

dat betekent aan onmogelijke
uurregelingen voor de gezinnen is niet moeilijk te raden.
Waarschijnlijk is er weinig
verband met de schooltoestanden, ma^r het is toch een feit
d a t Newark het hoogste percentage ernstige misdaden k e n t
van de gehele Verenigde S t a ten

Voor de stedenbouw bestaan
er allerlei plannen, die trouwens ten dele al uitgevoerd of
beproefd werden ; Brasilia is
de meest bekende naam. In
Schotland werd een gelijkend
projekt, zij het op kleinere
schaal gebouwd, Cumberland.
In Engeland is het Welwyn; in
Finland werd Tapiola gebouwd,
w a a r geen enkele woning m e e r
dan
tweehonderdvijfentwintig
meter van een winkel- en amuzementscentrum verwijderd is.
Volgens de kritische architekt
iWolf von Eckardt zouden de
« n i e u w e s t e d e n » van d" toekomst zo m a a r één miljoen inwoners elk moeten hebben.
Voor heel w a t mensen een niet
20 aanlokkelijk
vooruitzicht,
ook al wordt op de t e k e n p l a n k
wel « groen » voorzien. De ontwikkeling gaat in elk geval dii
richting uit, v e r m i t s nu al ii
d e Verenigde Staten 70 % vai_
de bevolking samengedrongen
zit op niet m e e r dan 10 % van
het grondgebied.

VREEDZAME STUDENTEN
H e t protest v a n sommigen
tegen het geweld is al bekend.
Dat wil zeggen het protest tegen het geweld dat niet v a n
henzelf uitgaat. Tegen de vernielingen, soms voor miljoenen, die bijvoorbeeld in allerlei universiteiten worden aan-

HSING KAI HU

« The show must go on », niet alleen in de teaterwereld,
maar oo k in de luchtvaart.
Boven
het
wrak van een zopas neergestorte
Viscount op de luchthaven
van Manchester stijgt een Vanguard
op.

gericht en die door de gewomoeten
n e belastingsbetaler
betaald worden, is geen protest te horen. De zeer strijd-

vaardige « Zegnakuren » in Japan hebben h u n wapenvoorraad (die al aanzienlijk was)
uitgebreid : de nieuwste wa-

KARl JASPERS
Sinds op 26 febiuari vaxi dit jaar de duitSe filoA)of Karl Jaspers op zeer hoge ouderdom stierf (hij werd geboien op 23 febiuart 1883), werd over hem verrassend veel
geschreven. Dat wil zeggen : voor het grote publiek, in dagbladen en weekbladen.
Een klankvol slotakkoord op een vruchtbaar leven ? Een aanwijzing dat wat hij
vooial sinds het einde van de laatste wereldooilog met rrfoed en weikkracht gezocht
had (namelijk zijn filozofie politiek gezien
invloediijk te maken), hem indeidaad ook
gelukt was ? Het voorlopige antwoord is de
eerder pijnlijke indiuk dat hij enkel en alleen hei dacht en geëerd werd omwille van
zijn politiek-filozoftsche stellingnamen van
de allerlaatste jaren van zijn leven, die bij
een aantal invhedrijke
stellingnamen in
de wereld der joernalisten schenen aan te
sluiten. De paar laatste jaren van zijn leven vooral was Jaspers tot een scherpe oppozitie tegen de Bondsrepubliek
gekomen.
De recente wetten op de noodtoestand heeft
hij afgekeurd en in 1967 werd hij Zwitsers
burger, iets wat hij tot dan toe altijd had
geweigerd. Was hij echter vijf jaar vroeger
gestorven, dan zouden de « In memoria »
(als ze zouden geschreven zijn) over hem
gesproken hebben als aanhanger van het
Adenauer-Duitsland
en als «
Nato-ftlozoof ».
Het uiterlijke kader, de belangrijke data
van Jaspers leven zijn niet zo talrijk. Van
afstamming is hij een tipische
Nomdduitser; hij werd geboren in Oldenbuig aan
de Noordzeekust.
Maar heel zijn wetenschappelijk
en professorenleven
speelde
zich af te Hetdelbetg en na 1947 te Bazel.
Zijn noordduitse aard heeft niet alleen zijn
perscK>nlijk leven, maar ook zijn filozofische denken blijvend getekend. De universitaire studies begon hij m de rechtsfakulteit, maar na drie semesters schakelde hij
over op de geneeskunde. In die fakulteit
behaalde hij ook het doktor aat, specializeerde zich daarna in de psichiatrie en
kwam zo langs de psichologie naar de filozofie. In deze zin zit heel de spanning en
heel de samenhang (in die tijd en altijd)
tussen de psichologie en de filozofie opgeshten. Het is echter onmogelijk hier daarop in te gaan. Zoals het evenmin mogelijk
ts hier beknopt iets zinnigs te schrijven
over het geheel van zijn filozofisch den'I-en. Het is gewoon « mondain » gepraat.

met enkele titels van zijn tahijke grotere
en kleinere iverken te leuren. Jaspers ts
ongetwijfeld een buitengewoon merkwaardige denker, hij was echter ook steeds —
en niet alleen tn zijn persoonlijk aamX)elen en beleven — een zeer eenzame figuur.
Hij heeft het wel niet gezocht, het in zekere zin zelfs niet gewild, maar het blijft een
feit dat, terwijl de « volgelingen » van Heidegger talrijke leerstoelen voor filozofie bezetten, dit van vrijwel geen enkele « leerling » van Jaspers kan gezegd worden. Als
publicist en als radiokauzeur slaagde hij er
echter in, ten minste in zekere mate, een
vorm van die « Kommunikation
» te zoeken die een kernstuk van zijn denken ts.
Na 1945 is Jaspers wel niet uitsluitend,
maar toch in zeer ruime mate politiek bedrijvig geweest, dit in tegenstelling met zijn
gehele vorige leven. H\)ewel hij in zijn
« Philosofische Autobiographie
> schrijft
dat er in zijn leven « nooit verander mg van
overtuiging was, geen breuk, geen krtzis,
geen wedergeboorte », blijkt uit ditzelfde
werk dat hij waarschijnlijk zelfs tot na de
machtsovername door Hitler ongeveer geen
politieke belangstelling had. Het is dan ook
een Dotale vervalsing van de feitelijke gegevens, als in een engelse biografische nota
geschreven werd dat Jaspers in 1937 omwille van zijn politieke overtuigingen op
rustgeld werd geplaatst. Dit gebeurde alleen omdat hij met Gertrude Mayer, die
Jodin was, in een zeer gelukkig en harmonisch huwelijk leefde. Jaspers schreef later
trouwens zelf dat hij op kosten van Hitler
over acht jaar ver lof heeft kunnen beschikken. Maar dit is slechts één facet van deix
tijd, want in 1946 schreef hij « Onze schuld
ligt hierin, dat wij nog leven! ».
Tussen 1945 en 1948 heeft Jaspers ongetwijfeld gehoopt het fXrlitieke leven te kunnen beïnvloeden,
Ifoewel hijzelf omwille
van zijn steeds zwakke gezondheid (waarmee hij zo oud werd !) niet politiek aktief
kon worden. Dit mislukte hem echter, en
daarom ging hij naar Batel. Daarna viel de
klemtoon van zijn denken en schrijven
steeds mOer op het profetische. Hij had ingezien dat elke filozofie en filozoof politiek
moet werken. Volgens dit inzicht heeft bij
gehandeld en dat is belangrijker dan de instemming en de lof die hij nu oogst, voor
een paar van zijn stellingen.
N.

pens
zijn
zoutzuurbommen,
blauwzuur en metalen stokken
om te slaan.
De « h a r d s t e studentenorganizatie » wordt inderdaad opgeleid voor de « h a r d s t e straatgevechten ». Toch ook geweld, of
niet?

OUDE TOESTANDEN
Sinds de straatopstanden in
juL 1967 is de naam van een
vroeger vrijwel onbekende stad
in New Jersey, Newark, in het
nieuws gekomen. Dit brengt
enkele toestanden aan het licht
die nu precies niet tot de eretitels van de Verenigde Staten
behoren. Zo zijn in die stad v a n
toch vierhonderdduizend inwoners meer dan de helft van de
scholen ouder dan vijftig jaar.
In die scholen zijn er dan bovendien
nog
negenduizend
plaatsen te weinig, zodat men
verplicht is in dezelfde lokalen
t w e e keer les te geven. Wat

Deze naam komt op geen
enkel gewone, zelfs uitgebreide atlas voor Het is de naam
v a n het reusachtig gevangen e n k a m p van de Mao-Chinezen, ongeveer honderd en tien
kilometer ten zuiden van d e
plaats waar de grensgevechten
tussen China en Rusland plaats
grepen.
Het
omvat
negen
staatsboerderijen
en
een
twaalftal dorpen, die alle bewoond worden door s+rafgevangenen. Het klimaat is er vei>
schrikkelijk, maar de grond
buitengewoon vruchtbaar. Volgens de eigen chinese cijfers
zou daar in 1960 genoeg voedse' geproduceerd zijn voor é é n
miljoen mensen gedurende een
gans jaar. Welke naam dit
k a m p in het chinees ook
draagt,
« gevangenis »
of
« w e r k k a m p » : gewerkt w o r d t
daar in elk geval.

TERMEN
Over het verdrag betreffende
de niet-verspreiding van kernwapens wordt al heel lang gepraat. Bij de berichten die over
dit verdrag de ronde doen is e r
een dat zegt, dat reeds zevenentachtig staten het verdrag
hebben ondertekent. En dat is
ook zo. Er wordt echter niet
bijgezegd dat die ondertekening eigenlijk niet veel waarde heeft : ze betekent uitsluitend en alleen dat de ondertekenaars het voornemen hebben, het verdrag ter goedkeuring aan hun parlement voor
te leggen. In feite is er dus
nog helemaal niets gebeurd.
Schijnbaar is dit alleen m a a r
een kwestie van termen, m a a r
ergens gaat het toch ook wel
om een korrekte berichtgeving.

Kasavoeboe, de eerste « nationalist » onder de kongoleze
leiders,
is overleden. Men kan deze voorstander
van een federaal ingericht Kongo, deze «koning
der Bakongo»
een aantal
eigenschappen niet ontzeggen : handigheid, diplomatie, een bepaalde
waardigheid
en de moed van zijn
overtuiging.
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Het kasteel heeft niet altijd Sterckshof
geheten. Een schenkingsakte uit 1354 vermeldt de naam van « Hoedvonderen »,
meestal verklaard als « hoofdbrug », later vervormd tot « Hooftv under >. De
laan waar het slot is gelegen en die dwars
door het Rivieienhof de verbinding uitmaakt tussen Deurne Noord en Deurne
Zuid werd naar deze laatste benaming genoemd. Deze hoofdbrug beheerste vroeger
vermoedelijk de overgang van de Grote
Schijnrivier.
Door erfenis en verkoop kwam het goed
achtereenvolgens in het bezit van verschillende vooiaanstaande Sinjoren. In 1525
kocht Gerard Sterck het domein dat toen
volgens een oorkonde volgende delen omvatte : « eene hoeve met huysinghe, opperhove, brouwerie, berghe, grachten, wateringhe, opgaende houten, bogaerde, landen, beemden, bosch, visserie, zwanerie,
gronden ende toebehoorten 2>. Deze beschrijving stemt nagenoeg overeen met het
huidige domein Rivierenhof.

BEWOGEN TIJDEN

I

Gerard Steuk was een rijkgeworden
koopman, die een steeds groeiend aantal
eigendommen en heerlijkheden aankocht.
H I J werd in de adelstand verheven en benoemd tot geheim kamerheer van keizer
Karel V. Het Sterckshof werd gebouwd volgens zijn aanwijzingen en ziet er in grote
lijnen nog steeds uit als toen het werd opgetrokken. Nog tijdens zijn leven weid het
Sterckshof geplunderd door de rondtrekkende bende van de beruchte Maarten van
Rossum. In het jaar 1542 doortrok deze
roverhoofdman de antwerpse gewesten,
overal rovend en brandschattend Heel wat
buitenverblijven van antwerpse patriciërs
werden aldus door de kornuiten van de
« bloedige Maarten » belegerd en geplunderd. Ook het Sterckshof ontsnapte niet

aan de roofzucht van de bendeleider
Het jaar 1542 luidde een periode van
nagenoeg een halve eeuw van tegenspoed
vooi het slot in. Zowel geregelde als ongeregelde troepen werden er herhaaldelijk
gelegerd niet zonder hun sporen van verniel- en roofzucht achter te laten. Zo werd
het slot in 1567 geplunderd door uit Antwerpen verdreven waalse huurlingentroepen. De ongewenste gasten volgden mekaar op tot in 1582 toen het kasteel door
de Staatsen (troepen van de staten-generaal der Nederlanden) omvormd werd tot
bolwerk tegen de oprukkende spaanse en
huurlingentroepen van Alexander Farnese,
die het slot na een korte belegering innamen, de staatste troepen verjoegen en bij
de beschieting heel wat gedeelten van het
slot tot eruis «rhotep

eigendom — had aangekocht. Twee jatl
na de aankoop liet hij in het ganse domeil
parken en vijvers aanleggen, veiboiiwdj
het in het Rivierenhof gelegen kasteel i
liet het huidige Sterckshof tot een hoevl
ombouwen, die hij verhuurde aan ed
landbouwer Het Ri\ ierenhof dient nu ooj
als hotel en restaurant.

het gedurende 39 jaar gebruikten als buitenverblijf, rust. en studie-oord van de orde. In 1734 verhuurden ze het Sterckshof
aan graaf Frans Baillet, schout van Antwerpen, die enkele dringende herstellingswerken liet uitvoeren. Na de inval van de
Fransen in 1745 was het domein echter zo
vervallen dat de paters aan de antwerpse
stadsmagistraat de toelating vroegen om
« het grote huys af te brecken en de cleyne
huisinghe daeraen annex te aproprieren
aan de pachters woninghe ». Na de opheffing van de Jezuïetenorde in 1778 werd
het huis openbaar verkocht en in twee loten verkaveld : enerzijds het domein zelf,
anderzijds de er tegenover liggende hoeve.
Het geheel werd echter eigendom van J.B.
Cogels, een man van aanzien te Deurne,
die twee jaar voordien reeds het aanpalende Rivierenhof — eveneens oud-jezuieten-

GROTE GROENE ZONE
Andeihalve eeuw zijn sindsdien zond^
noemenswaardige feiten in het bestaan
het domein voorbijgegaan. Het weid do
de opeenvolgende erven van Cogels ;
buitenverblijf gebruikt. Ze hielden ei tal|
rijke feesten en trachten de oude luister«
doen herleven. Na de dood \an de laatsll
afstammelinge der Cogels, namelijk !ii(|

'-.^t^:
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RUST EN RESTAURATIE
Na deze inname volgde een rustiger periode, die tot 1614 duurde. Er werd zo goed
en zo kwaad het kon overgegaan tot restauratie van het half tot puin geschoten
kasteel. In voormeld jaar verkocht de laatste erfgenaam van de familie Sterck, messire Godfried van Beighen het domein aan
Chrysostomus Scholiers, die het zelf naliet
aan de familie Van Leraens. Van 1644 tot
1657, jaar van zijn overlijden, voerde Jacob
Edelheer, raadspensionaris van de stad Antwerpen en gehuwd met Isabella van Lemens de titel van heer van Hooftvunder.
Er bestaat nog een kopergravure met een
voorstelling van het domein uit die tijd,
vervaardigd in opdracht van lonna Theresia van Lemens, een der erfgenamen van
voornoemde Jacob Edelheer.
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BUITENVERBLIJF EN RUSTGOED
In 1695 ging het goed over in het bezit
van de paters Jezuïeten uit Antwerpen, die
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in getuigenissen van een oud verleden snuffelt, vindt hier zijn gading. Wie wil verpozen in een prachtig, rustuitstralend dekor
kan geen zaliger plaats ontdekken. Het
binnenplein, met de prachtige 16de eeuwse
uitkijktoren, bekroond met een peerspil. is
een plaats die de auiwerpse h uwelijksfotografen allang hebben uitgekozen om er hun
plaatjes te schieten. Duizendt meters film
en dia's werden hier al door de kamera's
gejaagd IV-ploegen van verschillende landen gebruikten het Sterckshof als achtergrond voor hun opnamen. Etn amateurfotograaf die er opnamen maakte toen we
er voor deze reportage waren, vertelde ons
dat telkens hij er kwam het Sterckshof anders leek en dat er zo veel te ontdekken
was. En dat is ook wel zo. Het Sterckshof
in een boeiend s;ebouw.

BOEIENDE VERZAMELING

vrouw Bosschaert de Bouwel, een bekende
naam in het Deurnese, werd het prachtig
domein verkaveld. De antwerpse provincieraad kon echter gelukkig de verkaveling
verhinderen en de hand leggen op het geheel. Dat zulks een gelukkige beslissing
was komt pas tans voorgoed tot uiting. Het
Rivierenhof is inderdaad, na het Peerdsbos,
de grootste overgebleven giocne zone in de
antwerpse agglomeratie. Talrijke openbare
sportvelden, grote roei- en visvijvers, een
te weinig gebruikt openlucht-teater van
monumentale afmetingen, een plantentuin,
wandelpaden, speelruimte en een hotel-restaurant maken er het gedroomde en broodnodige doel uit voor een zomerse en zondagse uitstap van Sinjoren en toeristen.
Na de aankoop door de provincie herbouwde architekt Alfons van der Gucht het
kasteel in opdracht van het provinciaal bestuur, hoofdzakelijk volgens de plannen en
de bewaard gebleven gegevens van de oorspronkelijke aanleg en bouw. In 1938 werd
het kasteel ter beschikking gesteld van de
vereniging « Het Muzeum van de Vlaamse
Beschaving », De door deze vereniging aangestelde konservator, de heer J. De Beer,
mag terecht als de grondlegger beschouwd
worden van de huidige muzeuraverzameling.
'••n 1954 ten slotte werd het beheer van
dcic vereniging aan de provincieraad van
Antwerpen overgedragen, die aan het
Sterclcshof een nieuwe bestemming gaf; het
zou voortaan het muzeum voor kunstambadiferi worrlen.

OASE V&N STILTE
Wie langs de slotpoort de brug over de
slotwaUen oversteekt wordt onmiddellijk
getroffen door de rust en de kalmte die
hier heersen Het drukke verkeer langs de
weg, die het Rivierenhhof als het ware in
twee snijdt lijkt ver weg te zijn. Men is ver
van het stadsgewoel en toch ligt Borgerhout
op nog geen kilometer hier vandaan. De
Boudewijnsnelweg raakt bijna de zoom van
de tuin achter het kasteel.
In het muzeum, dat weinig weg heeft van
een « begraafplaats » met stofferige, weinig
aantrekkelijke tentoonstellingskasten die
men overal vindt, is rustig, overzichtelijk en
gemoedelijk opgevat. Men heeft zich ingespannen opdat de moderne i. sns er zich
dadelijk thuis zou voelen. Geen verboden
ïus of zo's, wel overzichtelijk en knus. vrij
rondlopen, kijken en genieten. Wie graag

Buiten een overzichtelijke tentoonstelling
van alles wat iets met het vroegere ambacht
heeft te maken, zijn er enkele afdelingen
voorbehouden aan permanente tentoonstellingen, die een ruimere plaats verdienden.
Zo is er een werkelijk unieke verzameling,
waar alles, maar dan ook alles te vinden is
over fotografie van haar beginstadium tot
op heden : oude en hipermodeme toestellen, vroegere foto-afdrukken, een der eerste donkere kamers., alle soorten kamera's
en vergroters. Het fotomateriaal staat zo
opgesteld dat men als het ware rondloopt
in het atelier van een fotograaf, waar zelfs
de leek, wiens kennis gewoonlijk niet verder gaat dan op-het-knopje-drukken, een
levendige voorstelling krijgt hoe het vroeger was en hoe het nu gaat. Deze afdeling
is een der meest volledige in haar soort in
Europa.
Maar niet alleen de fotografie-afdeling is
interessant om bekijken.
Er is een verzameling munten, met griekse en romeinse eksemplaren, met oud-nederlandse penningen en zegelafdrukken, er
zijn meet- en weegtoestellen met onder andere een romeinse balans, middeleeuwse gewichten, maatstokken en inhoudsmaten
allerhande, een afdeling juwelen en opschikartikelen, de zilverkamer (een juweeltje op zichzelf), glas- en gleiswerk, oude
potten en aardewerk, gebruiksmaterialen,
och, er is zo veel te zien. Maar het fijne aan
dit Sterckshof is dat alles zo staat opgesteld
dat het lijkt alsof het nog in zijn oude kader staat en slechts wacht op de vroegere
gebruikers om terug aan de slag te gaan.

Het verleden ademt nog door de zalen en
de kamers.
Op het gelijkvloers, in het voorgebouw,
betreden we een oude vlaamse woonkamer
en een salon. We zien er klederdrachten die
onze grootmoeders we! bekend zullen voorkomen. In de achterbouw werd een keuken
heringericht die ons toont hoe het vroeger
ging, toen er nog geen sprake was van aard-

gas or elektrische fornuizen. Er is de oude
apotekerswinkel, het grote weefgetouw, er
zijn wandtapijten van vlaamse meesters,
een verzameling bronzen en tinnen gebruiksvoorwerpen, een mekanische miniatuur-diamantzagerij, een serie verlichtingsinstrumenten van weleer, zwaarden en degens, reisbenodigdheden, te veel om alles ie
vernoemen.
Buiten de permanente tentoonstellingen
worden er regelmatig over een lange periode grote tentoonstellingen over bepaalde
tema's gehouden. Het begon met deze van
« Zilveren Kunstvoorwerpen » in 19,55 Het
jaar daarop volgde die over « Tin i In
1957 was er de tentoonstelling * Kopei en
Brons ». Twee jaar latei volgde: « Hedendaagse Scheppingskuns.t », in 1960 « Scheppend Ambacht in Vlaanderen >. Volgden :
« Kunstvoorwerpen uit de provincie Antwerpen » (1961), < Van Antwerps Plateel
tot Delfts Keramiek » (1962). « Oude kerkelijke Kunst in Antwerpen > in 1963. De
tentoonstelling < De gedekte tafel — vroeger en nu > kende een toeloop die de ^touU
ste verwachtingen overtrof. Ze deed ei velen voor de eerste maal de weg naai het
Sterckshofmuzeum vinden Het jaar daarop
werd « 125 Jaar Fotografie > gehouden,,
manifestatie die aanleiding werd tot de per»
manente tentoonstelling over dit onder»
werp. In 1967 kwam « Kant — vroeger en
nu » aan de beurt. Het sukses verplichtte de
inrichters de tentoonstelling langer dan
voorzien open te houden. Verleden jaar
was het de expozitie « Diamant ». Reeds na
enkele dagen werd de 10.000ste bezoeker
genoteerd. Énige weken later werd de
25.000ste ontvangen. Telkens mochten de
gelukkigen een diamant ter herrinnering in
ontvangst nemen. Aangegane verbintenissen
en het feit dat de meeste tentoongestelde
diamanten en sieraden terug naar de eigenaars moesten, was de reden waarom d*
tentoonstelling op de voorziene datum werd
gesloten. Anders ware de kaap van 50.00Q
bezoekers gemakkelijk overschreden.
Voor dit jaar is er een tentoonstelling
* Chinees Porselein » gepland die gehouden
wordt van 28 juni tot 17 augustus.
Misschien kan dit een aanlctop voor u ZÏ^'Ö
Kin het prachtige Sterckshof en het rustige
Ter Rivierendomein te ontdekken.
Het loont zeer zeker de moeite er eeii
zondag of vrije snipperdag voor vrij te hottden. U zal het zich niet beklagen.
Tekst en foto's : Bruno

Stevens.
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BENOEMINGEN
Te Tananarivo
(MadagaskarT
w e r d de eerste vrouwelijke prokureur bij het p a r k e t aldaar benoemd, terwijl in Tunis (Tunesië)'
de eerste vrouwelijke rechter,
een ongehuwde jongedame, in
funktie trad, uniek in de moslemwereld.

MOUSTACHE
Te Londen hebben de be-snorde
jongedames h u n verschijning gemaakt. Steeds belust op nieuwigheden kan de londense jongedame
zich een kunstsnor opplakken —
genre Rudolf Valentino, w a n n e e r
een hangsnor of anders gezegd :
een walrussnor ? — tegen de prijs
van 400 belgische frank. W a n n e e r

het echte haardons later onder de
neus zal te voorschijn komen kan
ze natuurlijk bij de kapper voor
ontharing terecht...

NODIG
H e t zou er voor sommige ekono
mische sektoren toch maar beroerd uitzien moesten de er m
w e r k e n d e vrouwen er de brui aaa
geven. Weet u dat op 100 personeelsleden in de sociale diensten
e r 83 vrouwen zijn, in de textiel
en schoennijverheid bijna 67, ia
de medische diensten 62, in het
onderwijs 58 en in de kleinhandel 52 ?
Ook de gezinnen waar beide
p a r t n e r s uit w e r k e n gaan en
w a a r het loon van de man de
12.000 fr. per m a a n d niet over*
schrijdt zouden het m e t heel wat
m i n d e r moeten stellen, vermits
reeds meer dan de helft der geh u w d e vrouwen mee uit werken
gaat.

Dit kon miss Marple op speurtocht
zijn. Het is
haar «geestelijke
moeder»
Agathe
Christie.
Hier in Den Haag waar ze als voorzitster
van
een internationale
jury uit 56 rozensoorten
da
allermooiste
roos moest
uitkiezen.

MISS

MARPLE

Met deze miss bedoelen we natuurlijk
Agathe Christie, de britse
schrijfster
vau wereldbekende
en zelfs beroemde detektive-verhalen.
Ook Agathe
Christie
is een vrouw aan de top, de top van een boeiende verbeeldingswereld
die vaak
de werkelijkheid
benadert al is het zo dat de werkelijkheid
dikwijls de
stoutste
fantazie
overtreft.
Agathe Christie werd wereldberoemd
met haar boek « Tien kleine negertjes »,
dai talloze herdrukken
en vertalingen
kenden en als toneelbewerking
jarenlang
de affiche hield in de schouwburgen
van de wereldsteden.
Of haar jongste
sukses « Drie blinde muizen », dat als toneelstuk
te Londen en in Amerika al maanden lang op de affiche prijkt het sukses van «Tien
kleine negertjes»
zal
evenaren moeten we afwachten, maar het ziet er toch naar uit.
Agathe Christie is samen met Dorot h ' L. Sayers de meest bekende en suksesrijkste vrouwelijke auteur van detektiveverhalen. Ze heeft twee figuren
in het leven geroepen die ontelbare
mensen zich bij wijze van spreken zó
voor ogen kunnen halen. Dat is de belgische detektive Hercule Poirot, die de
Britten, met wie hij in Christie's verhalen steevast te doen krijgt, steeds
m e t een Fransman verwarren. Want
hi. is natuurlijk franstalig. Hopelijk
krijgt Agathe Christie « T h e fair face
of Flanders» van haar landgenote Patricia Carson eens onder ogen, om een
juister beeld van België te krijgen.
Maar Hercule Poirot kan het volgens
vele Chnstiefans toch niet halen op
h a a r tweede belangrijke romanfiguur,
de oude jongejuffrouw Miss Marple,
een « nietige verschijning » doch uiterm a t e opmerkzaam, schrander en begaafd met een bijna griezelig instinkt,
om de misdadigers die in elke Chrisstie
ronddwalen op te sporen, te ontmaskeren en het bewijs van hun schuld op
een manier te leveren, dat er geen
spe'd meer is tussen te krijgen.
Nu is Agathe Christie zelf geen nietig"
verschijning, m a a r dat z^ haar
schic-nderheid, gewiekstheid en opmerkzaamheid in deze
romanfiguur
proiekteert staat buiten kijf. Miss Marpl is een zeer rustige oude dame, die
h a a r wereld keni en wie door haar observatieve ervaring niets menselijks
vreemds is. Vandaar dat ze zo begrijp e n a tegenover de jeugd en d . liefde
staat, ook al wijst niets m haar leven op
direkte ervaring in de liefde. Er is echt e r bijna altijd een nogal speels liefdegeval in de verhalen van Agathe Christie, luchtig van toon, die trouwen kenschf^tsend is voor het hele verhaal Men
zou geneigd zijn dit het britse flegma
te noemen. Of is het dan toch de tipisch
vrouwelijke toets meer dan dat zo geroemde flegma ?

De verhalen van Agathe Christie zijn
ook zovele schilderingen van het b r i t s
k a r a k t e r en van het britse platte land.
Zelden spelen deze detektives zich af in
de grootstad, bij uitzondering wel eens
in het buitenland.
Agathe Christie weet op humorvolle
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doch scherpe wijze heel w a t k a r a k t e r s
t e ontleden en soms wel eens in de verf
t e zetten. De legendarische britse gepensioneerde majoors en de oude v r i j sters, al dan niet gefortuneerd, zijn
legio in h a a r oeuvre en groeien telkens uit tot kostelijk getipeerde verschijningen,
vrucht
van
datzelfde
scherpe waarnemingsvermogen en d e
grote mensenkennis van de schrijfster.
A g a t h e Christie telt nog steeds zeer
veel lezers in de wereld, zowel m a n n e n
als vrouwen. Of het w a a r is dat de
vrouwelijke kategorie onder de Christie-fans bijna nooit kan nalaten n a een
twintig- of dertigtal bladzijden gelezen
t e hebben, vlug-vlug achteraan in het
boek te kijken, om te v e r n e m e n wie de
moordenaar of moorderares is, laten w e
voor r e k e n i n g van de mannen, die dat
trouwens ook doen...

DELPHINE"

« Delphine > is te Bnissel. Op zichzelf niet zo opzienbarend. Er zullen
tn het Brusselse wel meerdere Delphines lyandlopen. Met « Delphine »
bedoelen wij echter de nieuwe franse film die sinds verleden week in de
hoofdstad loopt.
Omdat hi] met zoveel tam-tam
aangekotidigd was, zijn wij hem gaan
ki]ke?i en zijn xvij er tot onze eigen
schade en schande weer eens ingelopen
€ Delphine » door Duny Carrel gespeeld, is redaktiehoofd van een damesmagazine waar het om de werkelijkheid te benaderen geweldig druk
aan lotgaat.

Zonnebadend op een stiand wordt
ze, kreten slakend, door de glazen
wanden van de problemen omgeven.
Haar problemen ? De verhoudingen
die ze heeft met een zekere JeanMarc, een baas van een stoffenzaak,
en met Luc, een karate-man, die dan
meteen zorgt dat het geweld ook
eventjes aan bod komt. Na heelwat
perikelen komt Delphine bij JeanPortal terecht, een romantische schilder die er een even romantische villa met omliggende vijvers en hossen
op na houdt. Deze ietwat oudere man
weet de liefde van Delphine te winnen wat dan ook in het lang en het
breed bewezen wordt. Wanneer de
kapitale vraag van het huwen over

De Japanners zijn gekend om hun zeer
hete baden
(tot 43 graden).
Maar
Harue Sawada, lid van de
Fudo-sekte
neemt hier een bad in kokend
water
voor de tempel van Kiara terwdjl ze
gebeden citeert. Deze kokendhete
praktijk maakt deel uit van de
Yudateritus.

zijn lippen komt is Delphine daar
wel voor te vinden maar eerst moet
ze naar Parijs waar haar werk dringend wacht. (Parijs, waar ze met
haar gele sportwagen
het verkeer
door mekaar gooit en de zeer slechte
gewoonte heeft haar au»o beurtelings
als omkleedkamer
en maquillagehoekje te gebruiken).
Wij vinden het spijtig dat het talent van Dany Carrel t verbruikt *
wordt aan zo een leeg en nutteloos
spektakel dat dé film van het voorjaar ging worden
Er is werkelijk mets te beleven en
buiten het naakt, dat binnen de perken van het aanvaardbaare werd gehouden, is er werkelijk niets te zien.
Wij hebben dezje film zonder nederlandstaligè onderschriften gezien
en vinden het helemaal geen erg
moesten ons zo sommige zaken vnlsnapt zijn, de dialogen zullen de
koude-papbeelden zeker niet overtroffen hebben ! Een frans misbaksel
en niets voor de moderne, jonge
vrouw !

15

wu
Men komt niet elke dag terecht in een tentoonstelling
van tekeningen en kollages, gemaakt door een gewezen ambassadeur.
Dat is nochtans het geval in het
Pateis voor Schone Kunsten
te Brussel, waar Adolf Hoffmeister
tekeningen
en
kollages
expozeert.
Het technisch meesterschap
alleen reeds loont de moeite om die bladen te
gaan bekijken nog afgezien van de kurieuse geest die er uit spreekt en die we
humoristisch
ktmnen noemen, met sterke grafische
troeven.

EISTER
veelzijdig
en

spits
RAYMOND

BRULEZ

Adolf Hoffmeister werd op 15 august u s 1902 te P r a a g geboren, promoveerde
tot dokter in de rechten en n a m vroeg
deel aan de kultureel-poiitieke aktiviteiten van de links gerichte jeugd. Hij
schreef gedichten, toneelwerken, essais
en w e r k t e mede aan bladen en tijdschriften. Tegelijker tijd tekende en
schilderde hij, sinds 1925 ontpopt hij
zich als karikaturist, snijdt hij lino's,
m a a k t e hij hele reeksen kollages ter
illustratie van Verne, Lautreamont,
schreef hij reportages over China, Japan, Egypte en Zuid-Amerika, want
Hoffmeister is een bereisd man. Hij bekleedde na de oorlog verscheidene
a m b t e n in regeringsdienst en was aldus
van 1948 tot 1951 ambassadeur van
Tsjecho-Slovakije te Parijs.

Raymovd Bnilez werd als piozas(h)ijx>er bekend door « Aiidié Terval oj Inleiding
tot een leven van gelijkmoedigheid
» ;een soort Bildungsroman
van een tamelijk
losse kompozilie. Men noemde hel boek wet eens een moderne Ernest Slaes. Het bezit echter, naast een scherpe psidiologisrhe
port rette) ing, een f rans aandoende libertijnse soms frivole humor, een geestelijk afslandnemen
en een scepticisme — waardoor het boek m zijn lijd (1930) minder geapprecieerd werd dan het opviel. Zijn later prozawerk is in dezelfde geest en dezelfde trant gekomponeerd
: uit oosterse en
griekse legende-motieven
(<.<. Sh'eherazade of lileraluur als losprijs n, « De verschijHoffmeister is dus een veelzijdig en
ning te Kallisla ») ontstaat een simbolisch en wijsgerig, moializerend
verhaal
met
aktief man. De kollages die we hier van
hem te zien krijgen zijn meestal een
slerk-novellistische
tiekken.
kombinatie van moderne zwart-wit- of
kleurenfotografie en grafische elemenDat hij VoUaiie's « Candide » in het genaardige personages en noteert h u n
ten van rond de vorige eeuwwisseling.
of dat nu modevoorstellingen zijn uit
Nederlands omwerkte, is meer dan een
avonturen.
die tijd of bij voorbeeld omslagen van
aanduiding \a)i het geestelijk en liteIn « Het Mirakel der Ro/en » dal de
de in de twintiger jaren uitgegeven Nick
rair klimaat waarin Briilez opgroeide
tiklus afsluit, wordt ook de geschiedenis
Carter-boekjes. Er gaat nu eenmaal van
en vyaaruii zijn werk onistond. En toch:
der triumviren voltooid. In de tijddie oude gravuren een sterke bekoring
familiaal gezien is deze meest-franse (in
uit doch wanneer men ze uit hun verspanne waarover dit boek handelt — de
band r u k t en plaatst in een wereld,
hierboven aangeduide betekenis dan)
jaren 1935 tot 1945 — treedt naast deze
waarin ze niet thuishoren dan ontstaat
van de autems van zijn generatie een
en andere vrienden en bekendqn van de
een absurde wereld, zoals bij Hoffmeibuitenbeentje, \ermiis aktivisme en zelfs a u t e u r ook een vrouw op die door haar
ster die zijn werk van stapel laat lopen
<' germanofilie » aan de familie van denaam — Elizabeth — de titel geeft aan
onder een uiting van een zij het glimlachend m a a r toch pertinent protest.
ze hoge belgisdie ambtenaar en gewehel boek : het mirakel der rozen.
Het komische is een van de meest overe n adjunki-direkteuigeneraal \ a n de
De hele ciklus draagt als titel « Mijn
tuigende middelen om de gevestigde
" R - 1 - niet voorbijgingen en liij op
Woningen ». De titel slaat daarbij niet
waarden in diskrediet te brengen. Het
iwee broers kan bogen, die in het akii- alleen o p de respektieve verblijfplaatsen
is onder andere een reaktie op het stijfakademische. En dat zijn Hoffmeisters
vibrae een rol speelden en professor
van de auteur, maar ook op zijn geestekollages zeer zeker, hoewel ze geken^varen aan de eerste vlaamse hoselijke woonst. « Kon ik erin slagen de
m e r k t zijn door een zeer verzorgde afsthool.
sleden en landschappen te midden waarwerking, w a a r m e e meteen de dooddoevan ik had geleefd, de mensen die ik
ner wordt ontkracht dat men « om moIn de \iei delen « Het huis ler Bondern te zijn, slordig moet zijn»...
had gekend, o p aanvaardbare wijze weer
nen » (1950), u Het Pakt der 1 riumvite geven, dan achtte ik mij reeds rijkeDe moderne humor ontstaat in tegenren » (H);,])^ „ ^ ^ Haven » (1952), en
lijk tevreden », schrijft hij op het einde
stelling
met die van vroeger, niet door
« H e t Mirakel der Rozen » (1954) heeft
het vertellen van een verhaal doch door
van het boek.
rulez zijn geromanccerde memoires
het fantastische en het absurde in de
« Am farbigen Abglanz haben wir das
neergeschreven op de hem eigen vlotte,
vormentaal zelf Hoffmeisters kollages
Leben » ; Goethes woord geldt voor dit
brengen ons vroeger ondenkbaar geachcharmante wijze.
te kombinaties, met vergrotingen en
levenswerk, dat de kleuiige en rijkgeverkleiningen van de mens in landBij de uitgeverij Heideiand verschevarieerde weergave is van leven waarin
schappen, die ontstaan uit andere komnen zopas de twee laatste delen \ a n dit
twijfel en scepticisme nochtans nooit
binaties (lichamen, voorwerpen, planvierluik, namelijk « De Haven » als nr
verhinderden, voor de waardigheid van
ten en dies meer) In zijn zuiver gra•^^2 en « Het Mirakel der Rozen » als
de mens o p te treden en een optimisfisch werk bloeien trouwens de vlinm- 233 der Vlaamse Pockets.
ders, vruchten en het struikgewas zo
tisch geloof in de mens te belijden...
uit een hoofd of romp, schroeit de vlinIn (( De H a \ e n » neemt de auteur afNaast de grote mensenkennis waarvan
der zich aan de « v l a m m e n » van een
scheid van zijn geboorteplaats Borgen
Brulez' werk getuigt, naast het verhaalhaardos en zo gaat het steeds verder '
(ölankcnberge) en-vestigt zich na zijn
absurd doch mild. de kunst van de
talent dat spreekt uit de vlotte toon. en
glimlach in plaats van die van de schahuwelijk te Claven, een middeleeuwse
de gestileerde woordkeus en zinsbouw
terlach
stemmige stad, die ons aan het Brugge die steeds natuurlijk aandoen, komt de
Wie zo kunstvo! kan kombineren
«er twintiger jaren doet denken. Daar
belezenheid van de auteur vaak tot uit
moet ongetwijfeld een goed diplomaat
*-omt hij in aanraking met allerlei eiting in verwijzingen en citaten.
geweest zijn...
R.C.

DAT NeET U
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... belUISTERen
op donderdag 10 afnil om 20 uur
in de Koninklijke
Vlaamse Opera,
Frankrijklei te Antwerpen, de feestopvoering van de vlaamse toperette
« Op de purperen hei » van Armand
Preud'homnie op tekst van E. De
Ridder, naar aa?ileiding van de 65ste
verjaardag van de toondichter, die
de eregast van deze feestopvoering
zal zijn. Deze opvoering geldt tevens
als feestelijke manifestatie van de
V.O.S. Antwerpen, die 50 jaai bestaat en van S.M.F. Antwerpen, die
haar derde lustrum viert.
Lokntie in de V.T.B., St. Jakobsmarki 45, Antwerpen, lel. 310995, op
10 april van 19 uur af in de K.V.O.
zelf. Prijzen der plaatsen : 30, 40, 50,
75, 100, 125 en 150 fr.
Vandaag zaterdag 29 maart om 15
uur 15 in het paleis voor schone kunsten te Brussel, waar Mare Sleen, de
bekende striptekenaar, zijn « One
Man Safari » komt inleiden. Dat
nvrdt niet alleen een
beluisteren
maar ook een bekijken want het gaat
om een boeiende kleurenfilm.

...beKIlKen
Bi] de firma Pauwels, Antwerpse
Steenweg te Mechelen waar de kunstkring Herten Haas onder het motto
« kunst sociaal integreren in de arbeidsruimten » een tentoonstelling
organizeert van schilderijen van Rik
Rombouts, Gunther
Hooris, Roger
Van Ouytsel,
Dominique
Ampe,
skulpturen
van Jan Timmer
en
wandtapijten van Edith Meysmans.
In kunstgalerij « H^indekind »,
Oude KoVrnmarkt
30,
Antwerpen,
waar Renaat Saey tot 13 april expozeert; in « Caryatide », Koningsplein,
Brussel, waar Etienne Bauwens e»
Will Vaes expozeren tot en mei 1
april.

...weten
De vlaamse kunstschilder Frans
Minnaert vertrok vorige xveek voor
een studiereis van 8 maanden naar
Zuid-Afrika.
Zijn werk luerd in ons blad teeds
uitvoerig besproken.
Alle nederlandsschrijvende
dichters zo?ider onderscheid van nationaliteit kunnen deelnemen aan de derde poëzieprijs van de stad Tielt, ten
bedrage van 10.000 fr. Inzendingen
dienen tegen uiterlijk 15 mei aj. te
gebeuren. Alle inlichtingen bij « Derde Poëzieprijs Stad Tielt », Stadhuis,
Markt, Tielt,
West-Vlaanderen.

SXV'^^A^
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Alexander Solstjenitsin
werd bekend door zijn roman « Een dag uit het leven
van Ivan Denissowitsj».
Deze wiskunde-leraar,
die artillerie-officier
was gedurende de oorlog, werd nog tijdens de opmars in Oostpruisen
door de
NKWD
gevangen genomen omdat hij zich in brieven aan vrienden had lustig
gemaakt
over Stalins interpretaties
van Marx en Lenin en over de strategische
blunders
van de « opperbevelhebber
». Hij werd tot 8 jaar opsluiting
veroordeeld,
maar
verbleef de drie laatste jaren in noordelijk
Kazakstan.
In de kampen
realizeerde hij zijn oude droom eens schrijver te worden : hij komponeerde
er uit het
hoofd een reeks kleine verhalen, die hij memorizeerde
en ze woord voor woord
verder leerde aan medegevangenen
(sommige
verhalen verschenen
o.m. in het
engelse « Encounter ») In Kazakstan
schreef hij dan zijn eerste roman « Een
dag uit het leven van Ivan Denissovitsj ». In 1953 werd hij vrijgelaten
: op 5
maart, de dag van Stalins dood. Hij kreeg het statuut van gedeporteerde,
mocht
les geven in wis- en natuurkunde
aan een middelbare
school, werd ziek en
moest geopereerd worden voor keelkanker.
Na het 20e partijkongres
werd hem
toegestaan, zich in centraal Rusland te
vestigen.

WIJ
maatschappij. Met een uit eigen ervar i n g geputte kennis heeft Soltsjenitsin
de gruwel van deze onvrijheid weergegeven. Het individuele lot van elk personage staat er voor het lot van miljoenen. Er is echter een diepere aanklacht dan die tegen de t e r r e u r van het
verklikkerssisteem : de schrijver heeft
zich m e t zijn boek tegen de ontmenselijking der maatschapij gekeerd en
daarmee ook tegen de anti-humanistische ideologie die aan de bazis van het
sisteern ligt. In zijn «Kankerpaviljoen»
laat hij een der personages zich tegen
de haat als doktrine keren en het is
wellicht niet zonder betekenis voor de
hele geestelijke achtergrond van dit
werk en van Soltsjenitsins denkwereld,
dat hij een van zijn personages de lekt u u r van de k n s t e l i j k e russische denker

soltsjenitsin
Soltsjenitsin, die met zijn «Ivan Denissovitsj » als het w a r e de literaire
dooi had ingeleid, kreeg het echter vanwege de partij te verduren : de strakke
neo-stalinisten zoals Konstantin Fedin
van de vereniging van Sovjetschriivers,
hadden rond hem een soort « conspiration de silence» opgetrokken. Hij reageerde met een brief waarin hii protesteerde tegen de leugens die rond zijn
zijn persoon verspreid werden en tegen
de sabotage van zijn werk. Het kwam
tot een uiteenzetting, waarin ook zijn
jongste romans « D e eerste k r i n g » en
« Kankerpaviljoen » ter sprake kwamen.
Men nam het hem vooral kwaliik dat
deze werken in het Westen werden gepubliceerd, al was dit dan zonder zün
goedkeuring en buiten zijn weten. De
westerse oublikaties dezer roman- zijn
gebazeerd op de samizdatuitgaven :
vermits alle persen en stencilmachines
in de Sovjetunie geregistreerd zijn,
dipnden de kooies met de machine geschreven en doorgegeven te worden;
het is op deze konies dat zowel de Italiaanse uitgeverii II Saggiatore als de
engelse Bodlev Head zich bazeerden
voor hun vertalingen.
Inmiddels zij er reeds duitse en franse vertalingen verschenen : bij Laffont
in Pariis « L e Permier Cercle» en bij
Julliard « Painilon des Cancéreux »; bij
Luchterhand te Neuwied het eerste
deel « Krebs.'^tatinn » Ceen tweede volgt
dit jaar) en hii S Fischer Verlag te
Ft-ankfurt « D e r erste Kreis der Holle».
De plaats van handeling is een hospitaal in centraal Azië. waar de kankerzieken behandeld en waar opzoekingen
gedaan worden in verband met de bestriiding der ziekte Vooral twee figuren worden in het licht gerukt, twee
zieken die a h w door hun oppozitionele
verhouding simbool worden voor de int e r n e verhoudingen en de hele politieke
situatie in Sovietrusland De ene, Roebanov, is een hoog partiifunktionaris,
een stalinist die door kruiperij en verklikking tot zijn gepriviligieerde funktie geraken kon. De andere. Kostoglotov. heeft zoals de schriiver acht laar
verbleven in een koncentratiekamp.
^•^ostoglotov geneest lanszaam hoewel
de ziekte hem in zijn viriliteit aantast.
Ziin liefde tot de vrouweliike dokter —
een liefde die bij beantwoord weet —
schept een innerlijk konflikt dat hij
tenslotte door zelfverloochening oplossen zal De toestand van Roebanov, die
ais een biina gezond man aankomt met
een niet boosaardig gezwel, wordt echte- met de da:? erger
Soltsienitsin wilde in deze roman de
politieke verdrukking gestalte geven in
de beide figuren van v e r d r u k k e r en
verdrukte, van de gewetenloze arrivist
en partiibonze enerziids en dt. nonkonformistische vrijheidslievende idealist
anderziids Maar dit « ideologisch » konflikt wordt begeleid — zoals in elke
grote tragedie — door een aantal nevenkonflikten (waarvan dat der liefde van
Kostoglotov er een is) en door een aantal nevenfiguren die het werk tot een
weerspiegeling van de sovietmaatschappij in het klein maken : alle volkeren,
standen en klassen die in deze maatschapij tot verslaving gedoemd werden,
duiken erin op en zo wordt dit « Kankerpaviljoen » een sovjetwereld in 't
klein. Daarnaast is er nog de meesterlijke en realistische beschrijving van
een sovjethospitaal dat reeds tema en
kritiek op zichzelf vormt Tenslotte (en
dit is wel dé geestelijke achtergrond
van dit werk) Soltsjenitsin drukt onomwonden erin uit, dat géén sociaal
sisteem bestaan kan dat op haat gebouwd is, weze het klassen- of volkerenhaat. Roebanow die in zuivere marxistische stijl orakelt over het proletariaat
als enige revolutionaire scheppende

kracht, wordt door Kostoglotov om die
bewering als een « r a c i s t » gebrandmerkt '
In zijn roman « De eerste k r i n g » (in
franse vertaling « L e premier cercle»,
in duitse vertaling bij S. Fischer Verlag,
Franfurt « D e r erste Kreis der
Holle») neemt Soltsjenitsin weerom
een gesloten gezelschap tot simbolische
weergave van de sovjetmaatschappij.
Dat deze gesloten maatschappij een
soort speciale gevangenis is voor wetenschapsmensen en technici die onderzoekingen doen op het gebied der akkoestiek, m a a k t de vergelijking er alleen
m a a r des te scherper om. Ergens laat
de auteur een personage zeggen «alle
vriie medewerkers hier zijn officieren
van het MGB (de geheime politie) »,
daarmee de kategories der vrijen en
onvrijen in de sovjet-politiestaat scherp
omschrijvend Deze kring echter, deze
gevangenis, biedt h a a r bewoners vee]
voordelen tegenover een andere sovjetgevangenis : « vierhonderd gram wit
brood en zwart brood zoveel men wil.
Boeken zijn niet verboden. Men mag
zich zelf scheren. En de bewakers slaan
je niet. . »
Het is ons echter onmogelijk dit gekompliceerde en zeer breed uitgewerkte verhaal — m e t enkele centrale figuren, waarbij die van de ingenieur Nersjin wel de belangrijkste is — in enkele zinnen samen te vatten. De a u t e u r
heeft bij zijn titel gedacht aan Dante's
Inferno, waar in de «eerste kring» de antieke geleerden, dichters, wijsgeren en
helden vertoeven. Uit de engere kring
van de gevangenis lopen er echter draden naar de grotere maatschappij daarbuiten, en Mavrino wordt een afbeelding m 't klein van de hele onvrije

Een staaltje

van Hoffmeisters

Soloviev laat aanbevelen.
De lezer van « W I J » zal zeker begrijpen, dat het ons onmogelijk is in
het bestek van dit artikel zij het ook
maar bij benadering inhoud en strukt u u r van beide lijvige romans te analizeren : zowel de omvang van de problematiek die de auteur a a n r a a k t en die —
zoals gezegd — boven het gewoon verzet tegen een terreursisteem uitstijgt,
als het groots panorama en de evokatie
van een wereld in 't klein als afbeelding van een wereld in 't groot, m e t
zijn vele facetten, onderlinge verbindingen en individuele lotsbestemmingen : dat alles kan niet in enkele zinnen
gevat worden. Daarenboven is er nog de
epische kracht van een auteur, die voor
kompozitie en stijlmiddelen geen beroep moet doen op de knepen der moderne epiek, van innerlijke monoloog
tot flash-back en die daarom wel eens
«konservatief» genoemd werd : alsof
de romantechniek die zich niet aan die
van Proust en Joyce inspireert minder
geschikt zou zijn om die vandaag weer
te g e v e n !
Wijzen wij tenslotte nog op de vertalingen. Voor de lezer die Duits verstaat zouden wij de uitgaven in die
taal willen aanbevelen al w a r e het
m a a r om de keuriger verzorging en steviger band. « Krebsstation » werd voorzien van een voorwoord van Heinrich
Boll : dat had men Soltsjenitsin wel
kunnen besparen !
Men heeft destijds « Dr Zjivago » geplaatst in de rij der grote russische
werken. Wij durven gerust zeggen dat
beide romans van Solstjenitsin — en
zeker zijn literair geslotener « D e eerste K r i n g » — veel meer nog dan Past e r n a k s werk, deze plaats verdienen...

grafiek,

waarover
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NEEl TE
BRUSSEL
WALTRA-TEATER
In dit teateitje wotdt tans « Het
opgemaakte Bed » van de produktieve neder landse toneelschrijver Dimi.
tri Fi enkel Frank opgevoeid.
Hijzelf noemt het een alledaags gebeuren, een « tragi-farce » die gaat
over verschillende iVrmen van onvol,
wassenheid. Nu, de peisonages zijn
erg onvohuassen en gecbagen zich volkomen als zodanig Het gaat over een
driehoeksverhouding
— de zoveelste! — die ook weei op een « originele » manier wordt voorgesteld.
De gedragingen van de drie pertonages zullen we maar aannemen zoals
de auteur ze heeft opgevat. Maar
toch : over de psichologische ontleding van het vrouwtje zijn we gestruikeld : ze reageeert op meer dan
abnormale wijze ! Daar tegenover zijn
de twee scherp kontrast)erende mannen beter en logischer uitgetekend.
De gevoelige werkstudent (de man)
en de primaire, immorele wellusteling (de mintiaiu) die door seks bezeten IS.
Dat hel toor Fr enkel Frank een
fantazietje is, bexcijst reeds het begin:
de manier waarop « der Dritte im
Bunde » zich aanmeldt en opdringt,
is inderdaad louter fantazie, zelfs simplistisch.
Verder heeft de auteur zijn gegeven
knap uitgewerkt en voorgesteld, waarbij hl} vlot iian de dramatische vorm
naar de ver/talende vorm overgaat
met een sprankelende dialoog en met
inslaande tafereeltjes.
Dimitri Frenkel Frank is een knap
schrijver. Dit iverk wordt gespeeld
door drie K.V.S -akteurs : Jeanine
Bisschop, Waller Moeremans en Alex
Cassiers, die zich goed laten gelden.

ANTWERPEN
K.N.S.
In de K.N.S. wordt « De Prijs >
gesfreeld, hel jongste stuk van Arthur
Miller.
Miller is een auteur die altijd tets
te vertellen heeft, die een boodschap
brengt, een idee of een menselijk probleem in al zijn aspekten ontwikkelt.
« De Prijs » dte twee broers hier
moeten betalen in deze die onvermijdelijk moet vereffend worden voor
het leven dat ze kozen.
De ene broer een dokter, betaalt
zijn schitterende loopbaan door een
echtscheiding en een zenuwinzinking;
de andere, een politieman, betaalt
zijn beste bedoelingen met het verlies van zijn toekomstdromen en de
opstand van zijn vrouw die op meer
welstand en geld uil was. Samen betalen ze nog een prijs door de vervreemding van elkaar, onbekwaam
als ze zijn mekaar te begrijpen en
hun leven is een pust evenwicht te
houden.
Het IS een giive en menselijke ontleding geiüorden, een
uiteenrafelen
iian een ongewoon gevoelsscala, met
een rijk gamma van wederzijdse argumenten en tegenstrijdigheden samengebald in een stuk toneelwerk
De personages zijn juist getipeerd en
tot het einde goed volgehouden, striy
dend met het noodlot, waar bij ze zich
toch moeten neerleggen.
Rolverdeling : Ward de Ravet en
Martin Van Zundert (de twee boers).
Iet Naessens (de vrouia van de eerste) en Robert Marcel (een jcKrds opkoper). Vier doorwinterde spelers,
die hun personage zodanig beheersen, dat alleen reeds hun spel de toetchonwer
onweerstaanbaar
meesleept.
J.V.
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ƒ
ïaterdag 29 maart
19.20 u. : BRUSSEL NED.
Jager en wild
(dokumentaire
ever de
natuurbescherming).
21.45 u. : BRUSSEL NED.
S.O.S. Fonske (« living camera » reportage van Robbe De
Hert) .

Zondag 30 maart
17.30 u. : BRUSSEL NED.
Prentenboek van de Heer
(film over de
benediktijnerabdij op een eiland in het Bodenmeer).
20.40 u. : BRUSSEL NED.
Mijn zoon de minister (blijspel van André Birabeau).
12.30 u. : BRUSSEL FRANS
Faire Ie point (over institutionele problemen).
El.20 u. : BRUSSEL FRANS
Faits-divers (programma over
Jeruzalem maart '69).
20.35 u. : NEDERLAND 1
Een mens is maar een mens
(interviews).
22.20 u. : NEDERLAND 2
Frost on sunday
(satirisch
programma).

Maandag 31 maart
21.15 u. : BRUSSEL NED.
Ten huize van
kunstschilder
Armand Vanderlick.
22.05 u. : BRUSSEL NED.
Optreden van Zwi Kanar (mime).
21.00 u. : BRUSSEL FRANS
Histoires étranges et contes
fantastiques (poolse filmreeks,
vandaag Pouchkine).
22.30 u. : FRANKRIJK 1
Grand angle (programma voor
amateurs van foto en film).

Dinsdag 1 april
20.30 u. : FRANKRIJK 1
Voir et revoir (Le dialogue des
Carmelites).

Woensdag 2 april
20.25 u. : BRUSSEL NED.
Frans-V laander en
(dokumentaire over de Nederlanden in
Frankrijk).
2155 u. : BRUSSEL NED.
Snarenspul
(kleinkunst).

Onder deze erg gewestelijk
gekleurde titel die eenvoudig
betekent : Mijn huis en mijn
mensen, wil deze dokumentaire een beeld schetsen van het
huidige Frans-Vlaanderen (de
Nederlanden in Frankrijk).
Het aksent wordt hierbij gelegd op de natuur waarvan
sommige aspekten voor velen
in Vlaanderen nog onbekend
zijn en op de mens. De mens is
daar, ofschoon hij meer en
meer Frans spreekt, Vlaming
gebleven en gaat er vaak trots
op. Sommigen spreken zelfs
nog hun vlaamse taal. Op de
markt van Bailleul wordt nog
regelmatig Nederlands gesproken en de frans-vlaamse dichter Emmanuel Looten komt er
openlijk voor uit dat hij Vlaming is. Hij draagt in deze film
zelf één van zijn gedichten
voor. In dit programma wordt
de politieke kontroverse rond
Frans-Vlaanderen niet behandeld, het wil geen pleidooi zijn
voor of tegen het irredentisme.
Wèl wordt de geschiedkundige
realiteit benaderd in haar verscheidene facetten.
Woensdag 2 april om 20.25 u.
(Brussel Ned.)

TEN HUIZE VAN
KUNSTSCHILDER
ARMAND VANDERLICK
De 72-jarige in Brussel geboren kunstschilder Armand Vanderlick is pas sinds een viertal
jaar werkelijk doorgebroken
bij het grote publiek. Hij behoort tot de zogenoemde animisten of intimisten, de richting in de schilderkunst die
volgde op de grote vloedgolf
van het ekspressionisme. Het
animisme had weinig tijd zich
te affirmeren, aangezien het
na de oorlog werd opzijgedrukt
door de grote vogue van het
non-figuratieve. Later is men
het animisme dan toch gaan
waarderen en vóór een paar
jaar had er in België zelfs een
grootse tentoonstelling plaats,
gewijd aan die school.
Armand Vanderlick organizeerde enkele tentoonstellingen
van zijn werk, maar dat had
weinig sukses en hij zag af van
dergelijke manifestaties. Vanderlick schildert sinds vijftig
jaar iedere dag, zonder zich
veel aan te trekken van de
buitenwereld. Tot dan toe werd
Vanderlick enkel gewaardeerd

Maandag 31 maart om 21.15 u.
(Brussel Ned.)

FILM VOOR DE JEUGD
De omvangrijke held in deze
jeugdfilm Black Beauty, is nog
de enige neushoorn in een rezervaat voor wilde dieren in
Oost-Afrika. Het dier is tam en
de kleine David heeft het tot
vriend gemaakt. Een groep jagers van een naburige stam
heeft het echter zo niet begrepen. Voor hen betekent Black
Beauty een trofee van formaat. Bij hun pogingen om het
dier te vanger;.,,wordt het gewond en van dan af betekent
Black Beauty een gevaar voor
ieder mens die in zijn nabijheid komt. De oom van David
die opzichter is van het rezervaat, acht het raadzaam de
neushoorn op te sporen en hem
te doden om groter onheil te
voorkomen. De kleine David
doet echter alles om zijn vriend
te redden en dit op gevaar af
voor zijn eigen leven. Het verhaal voor De laatste rinoceros
werd geschreven door Henry
Geddes die ook de film regisseerde. In deze prent zien we
ook nog de dansers en inwoners van het oost-afrikaanse
dorpje Mwangani.
Donderdag 3 april om 16.55 u.
(Brussel Ned.)

HET EVANGELIE
VOLGENS MAÜEÜS
Het lag zeker niet in de bedoeling van Pasolini een religieuze film te maken, maar
eenvoudig de tekst van het
evangelie van Matteus te vizualizeren. Zowel naar inhoud
als naar vorm — sober en
streng — is het een zeldzaam
grote film geworden, desondanks een religieuze film waarin de leer van Kristus wordt
voorgesteld zoals hij moet hebben geklonken en nog steeds
klinkt : revolutionair. Pasolini
gebruikte de tekst van Matteus omdat deze het gemakkelijkst kon verfilmd worden en
wellicht ook omdat hier de
Kristus-figuur zoveel radikaler optreedt met zijn sociale
boodschap.
De kineast definieert zijn
fikn als een episch-lirisch verhaal in een nationaal populaire toonaard : het is geen po-

15.00
: Wereldkampioenschoppen
ijshockey te Stockholm : Tsjechoslovakije U.S.S.R. — 16.00 t o t 17.00 : V o l k s u n i versiteit —
18.50 ; Z o n d m a n n e t j e
—
18.55 : Doris Day-show — 19.20 : « J a ger en wild ». Film over de n a t u u r b e scherming —
19.50 : Keurig Frons
—
19.52 : Z o e k l i c h t — 19.57 : Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 :
Piste — 21.15 : Echo — 21.45 : <c S.O.S
Fonske ». Een living Camera > reportage
— 22.00 : Eurovisie-songfestival te M a d r i d — 23.45 : TV-nleuws.

2115 u. : BRUSSEL NED.
Het evangelie volgens Matteus
(film van P. Pasolini).

Vrijdag 4 april
20.25 u. : BRUSSEL NED.
'Je dood van een mens (eigentijds passiespel met zang en
dans).
21.35 u. : NEDERLAND 1
Voor de vuist weg (ontspan^ingsprogramma).
2145 u. : DUITSLAND 1
gericht van een veldslag (do'^untentarische rekonstruktie).

door kollega's en kritici. De
jongste vier, vijf jaar heeft hij
nu ook de waardering van het
grote publiek.

T.V.
SJ,V"''^A^ VLAAMSE
Zaterdag 29 maart

Donderdag 3 april

Zondag 30 maart

volksunie kongres
brussel 19 en 20 april

TV • TV

14.00 : Kapitein Zeppos H l : Tweng —
14.30 : Binnen en b u i t e n
—
17.15
Poly in Portugal •— 17.30 t o t 18.00
Prentenboek van de Heer. Film over de
Benedictijnerobdij op het eiland van Reichenou — 18.15 : Klein, k l e i n kleutertje — 18.35 : Sportreportage — 19.05 :
Ben de Beer : Het l u i l e k k e r l a n d
—
19.30 : De geschiedenis van de X X I e
eeuw ; De computerrevolutie (deel 2) —
19.55 : Mededelinaen —
20.00 : T V nieuws
—
20.15 : Sportweekend
—
20.40 : M i j n zoon de minister. Blijspel
van A n d r é Birabeau — 22.15 : W e r d d -

«Il vangelo secondo Matteo » van de marxist Pasolini door eenvoudige dorpelingen gespeeld, is een eerlijke poging om de
figuur van Kristus te benaderen. Donderdag 3 april om 21.15 u.
Brussel Ned.
ging tot een historische wedersamenstelling, wel een poëtische en het is tevens een poging tot een objektieve voorstelling van de manier waarop
de massa zich vandaag Kristus
voorstelt. Daarom werd de film
ook opgenomen in Zuid-Italië
met onbekende spelers, vaak
oningewijden en is hij doordrenkt met een zuiderse sfeer.
Nochtans heeft Pasolini zo getrouw mogelijk de tekst van
Matteus gevolgd en heeft hij
een zeker onderscheid willen

maken tussen de sublieme personages en de eenvoudige mensen. Ook muzikaal is er een onderscheid : klassieke en moderne muziek worden dooreengemengd : de moderne muziek
met haar revolutionair aksent
komt overeen met het revolutionair element in de strijd die
Kristus moest leveren, de klassieke muziek beklemtoont het
goddelijke of mistieke element.

kampioenschoppen
ijshockey t e
Stockholm : Canado - USSR — 23.00 : T V nieuws.

no — 19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 19.55 : - Mededelingen. - De
Weerman
—
20.00 : TV-nieuws
—
20.25 : Frans-Vlaanderen. Documentoira
von W a l t e r Geerts — 21.05 : Het gelukkige kind ( I I I ) — 21.50 : Snarenspul
(2e reeks) ( I I I ) — 22.25 : Première —
23.05 : TV-nieuws

Maandag 31 maart
16.00 t o t 17.35 ; A v o n t u r e n in de Z o u t kreek : Tjorven en Mysak — 18.30 ; G u t e n Tog —
18.55 : Z a n d m a n n e t j e
—
19.00 : Z o r r o : De getuige — 19.25 :
Vergrootglas op de Postzegel — 19.40 :
Openbaar kunstbezit : « Peter Benoit >
\an
Jon V a n Beers —
19.50 : Hiei
spreekt men Nederlands
—
19.55 : Medede'ingen. - De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.25 : High Chaparral ;
De stier — 21.15 : Ten huize van kunstschilder A r m a n d Vanderlick — 22.05 ;
Optreden von Zwi Konor — 22.20 ; T V nieuws-

Dinsdag 1 april
16.00 t o t 16.50 : De circusknaap. A v o n t u r e n f i l m voor de jeugd —
18.50 :
Z a n d m a n n e t j e — 18.55 : Tienerklanken
—
19.25 : Kijk en kook
—
19.50 :
Keurig Frans —
19.52 : Zoeklicht
—
19.57 ; Mededelingen —
20.00 : TVnieuws — 20.25 : Groot p l a t e n g o l a Popmuziek 1969 — 22.25 : TV-nieuws.

Woensdag 2 april
17.00 t o t 18.00 : T i p - t o p
—
18.55 :
Zandmannetje
—
19.00 : Isroëlitischgodsdienstige u i t z e n d i n g — 19.30 : A r e -

Donderdag 3 april om 21.15 u.
(Brussel Ned.)

Donderdag 3 april
16.00 t o t 16.55 : De laotste rhinocerossen.
A v o n t u r e n f i l m voor de leugd
—
18.30 ; Guten Tog — 18.55 : Z a n d m a n netje
—
19.00
Tienerk lonken
—
19.35 : Politieke tribur\e : De Belgische
Socialistische Partif
—
19.50 : Keurig
Frons — 19.52 ; Zoeklicht — 19.57 —
Mededelingen — 20.00 . TV-nieuws —
20.25 : De Forsyte Sago : Conflict —
21.15 : Speelfilm : Het evangelie volgens
Mottheus — 23 ' 5
TV-nieuws.

Vrijdag 4 april
16.00 t o t 17.20 . De reis naar Betnlehem.
A v o n t u r e n f i l m voor de jeugd
—18.55 : Z a n d m a n n e t j e — 19.00 : Protestants-godsdienstige uitzending — 19.30:
Ziet u er wot in ? —
19.50 : Hier
spreekt men Nederlands
—
19.55 :
- Mededelingen. - De Weerman — 2 0 . 0 0 :
TV-nieuws — 20.25 : De dood von een
mens. Modern passiespel — 21.25 : T V nieuws — 21.30 t o t 22.55 : « Lijden en
dood van Onze Heer Jezus Christus naar
het Evangelie von Lucas » van de Poolse componist Krzyst*»t Penderecki
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lezers — en ze hebben er werkelijk geen
andere — dat het vanwege de spelers
van Seraing een afschuwelijke daad was
met staking te dreigen als ze geen 9 000
frank opslag kregen bij de 20 000 die
ze al verdienden En dat het vanwege
de jubilerende Anderlechtvedetten een
prijzenswaardig beroep op de elementairste rechtvaardigheid was, met dezelfde staking te dreigen als ze geen kadoo van 750.000 frank kregen, naast het
half miljoen dat ze dit jaai al meepakten Wat meer is, ze hebben het oeeksplikeerd gekregen ook. Die van Seraing
zijn inderdaad afpersers, afvalligen en
verraders. Die van Anderlecht de onkreukbaarheid zelf, de eenvoudigen die
opkomen voor h u n recht, de rechtvaardigen die de kaas niet van hun brood
laten eten. De lezers slikken het v\el. Die
zijn (nog) meer gewoon...

klinkend geluid, en wij maar vertellen
te leveren Hij won er inderdaad voor
over de drie musketiers en h u n belagers .;r de derde keer de zg. landencross, zowat
en zo en de m a n maai kontent zijn.
het officieus wereldkampioenschap voor
« Daar allee », zei hij, toen ons bobijntveldlopers.
je afgewonden was . « waarom schrijven
Van bij de aanvang aan de leiding
ze dan niet ineens : Edd) Merckx de
werd hij half wedstrijd wel ingelopen en
drie musketiers van de 20ste eeuw, gezelfs voorbij gestoken door een zich
domme, dan zouden de mensen dat ver
« steendood » lopende — aldus Roestaan ».
lants — Taylor, maar dat was meei van
Hawel ja, gedomme, waarom met '
korte d u u i . O p zijn beurt ging Roelants
Als ge dan toch aan k u i t u u r wili doen
in één ruk over Taylor, om dan verder
niet meer verontrust te worden.
Hij won met een ruime voorsprong.
EN GASTON KWAM WEER...
Na zijn ontgoocheling, opgelopen in
Mexiko, zal Gaston wel blij zijn met
Zijn schilderachtige uitrusting — zo
deze grote overwinning, waarvoor ook
als hij het eufemistisch noemde — heeft
onze oprechte gelukwensen.
Gaston Roelants niet belet verleden zaterdag in Schotland een grote prestatie

DE ONNOZELAARS

» -

KULTUUR

« Keizer » Rik Van Looy heeft nog eens
getoond dat hi] niet rijp is voor het
pensioen : hij won verleden
zaterdag
Harelbeke-Antwerpen-Harelbeke.

« Zeg joeng », vroeg ons een stamneekennis, « Achtergaan of zo iets, wanneer
heeft die koers gereden en wat heel; iie
zoal gewonnen? Ik ken ook wel cinge
koeieurs, maar die, dat moet toch \ a n
voor mijn tijd zijn »
O m d a t wij het ook niet wisten, haalde de man een n u m m e r van « Sport 69 »
boven en daar prijkte boven een klein
stuk met grote foto's in dikke letters .
Edd)Merckx, de d'Artagnan van de
20ste eeuw. Onze nikkel viel met helder

WtUv in 't Ven won verleden zondag de
Brabantse
Pijl te St
Genesius-Rode.

EVEN GEDULD
Met veel tamtam werd in Frankrijk de
idee van een nieuwe grote parijse voetbalklub gelanceerd. Via een referendum
werden miljoenen mensen verzocht, h u n
dankbare geestdrift voor dat plan uit te
drukken en meteen alvast een mooie
naam voor de op te richten klub uit te
denken Men verwachtte honderden, duizenden antwoorden van entoeziaste
spcnthefhebbers. Maat het is, helaas, een
bittere ontgoocheling geworden. Nauwelijks 40.000 Fransozen hebben h u n
antwoordbulletin ingeleverd. En als we
zeggen Fransozen, dan is dat nog niet
helemaal juist, want de antwoorden
kwamen grotendeels uit het buitenland.
Voor de rest hoofdzakelijk uit de pro
vmcies. Dit staat wel vast : vanwege de
Parijzenaars is er zeer weinig belangstelling. Begrijpelijk trouwens, anders
waren de klubs er ook niet verdwenen.
Het zal best zijn nog even te wachten
met de nieuwe grrrote klub in Parijs

SLIKKEN MAAR
Komiek om zien hoe de echte sportga/etten, zoals « Sport 69 » en « Les
S ports » zich hebben moeten kronkelen
oin te eksplikeren aan h u n zeergeduldige
flWirii'r" fiiiiiiin ••• 'imnoB, iiii m

Valery Brumel springt weer hoger dan
2 m. Na het auto-ongeval dat de russische kampioen drie jaar geleden had,
scheen
het met zijn
sportloopbaan
definitief gedaan. Zijn terugkeer is een
wonder van
wilskracht.

KOMMERCE
« Voila, » zei de Mon. « wtj zitten
in de poef en wij gaan een dinee oigantzeien Met de VpbiengU daaivan
zullen WIJ die schuld alweei gedeeltelijk kiimien goedmaken.
En gijlte
hier allemaal, in plaats van s zondags bij de Charel te komen eten, ge
kunt gijhe maai eens bij de voethal
komen schransen ».
Maar den Dues zei dnekt dat Mon
daai nu ne keer niet moet op rekenen.
« Hoe », zei de Mon, « gij, ne kommercanl, s;ij zoudt de voetbal dat niet
willen jonnen <* >. 't Moest zijn dat
Dries slechts gemutst was, want ht]
begon direkt een grote speech af Ie
steken
« Ik zal nu ne keer spreken als
hommeri,ant », zei hij. « Ik kom iedere week naar uwe voetbal, die tussen haakjes op geen botten trekt. Ik
heb een kaart van steunend lid gekocht van 300 frank om voor mijn
vitrin te hangen. Voor, tijdem en na
iedeie match kom ik drie, vier pinten drinken tn uw stamineeken op
het terrein en ik steek dan altijd wat
snosselgeld in de bedelbusjes die daar
staan « voor onze jeugdploegen. Dank
V >. Ik ko>op iedeie zondag voor twin,
tig il ank lotjes van uwen tombola
voor de gekwetste spelers die echter,
als ze dan gekwetst zijn, hun plan
kunnen trekken. Drie keren op een
^aar komen ze prijzen voor die tombola bedelen. Ik heb een abonnement
op uw klubblad waarin ik niks, maar
dan ook niks lees dan reklame Eén
van die reklames ts van mij en daar
betaal ifi u duizend ballen per jaar
voor Ik kom dan nog viei keren per
jaar naar uw bals en één keer per
laar naar uw vlaamse kermis. Vtnde
gij dat genoeg, ja of neen ? >.
De Mon vond echter dat de voetbal toch de kommerce doet marsjeren m een dorp en dat den Dries zo
toch tets van terugkreeg.
< De voetbal brengt wat op voor
dl ie kommereen hier hij t>ns >. zei
Dries, * voor één brouwer en twee
staminees. En daarmee is dat vat af.
Als gij nu moest peinzen dat ik met

uue voetbal eén kilo nng^elen of één
zinken of plasltefuii
emniei
meei
veikoop, dan zifde gij lelijk mis. En
ik zal u nog eens tets meer zeggen
ove> die kommerte, als ge het daar
tO(h wilt over hebben. Waar gaat
gij het vlees kopen itoor uwen dinee?
Hiei m 't doip bij Gust of Morns?
'k Zie het al. Eigens van een grossist, die u dat zogezegd wat goedkoper zal bezoigen, hé? Hawel dat gaat
altijd zo, vitend. Ik doe hier al deitig jaai kommerce en ik heb aan de
voethal in al die tijd nog voor geen
vijf f) ank verkocht. Gijlie wilt dat
hiet altijd hebben van de kmmmerfanten en g,ijlie vindt dat die kommenanten zo wat vei plicht zijn mee
te doen, maar als gijlie zelf wat moet
hebben, dat komt hei uit de stad,
waar ge dat met een teorettsch pereentje krijgt. Gijlie wilt van de voetbal een kommerce maken en het
loopt uit op een liefdadige instelling,
onderhouden dooi ons ».
De Mon vond dat allemaal a? verward dat hij er niet op antwoorden
kon
« Dan zal ik het duidelhjker zeggen », zet Dries « Als ik zondag ga
eten, ga ik bij de Charel eten. En
als Charel maandag een tiektang nodig heeft, komt hij die bij mij kopen Als ik wat voetbalspektaket xvil
kopen, dan koop ik dat bij u. Maai
als gi] een hamer nodig hebt, dan
gaat gij die tn de stad kopen. Is dat
dan klaar? En ten tweede, als de Cha
rel de grote jan wil uithangen dan
komt hij bij mij daan^>oi geen centen vragen. En als gijhe de grote jan
wilt uithangen,
dan komde gtjlij
daaivoor bij mij xuél centen vragen.
Is dat ook klaar? >.
't Moest zijn, want Mon was weg
Maar den Dries was nog even slecht
gemutst. « En gij >, grommelde hrj
« ziet ge dat tn uw gazetteken niet
schrijft zulle, of ge gaat wat beleven... >.
Wij gaan wij volgende week stil
tekens wegblijven bij de Charel en
onze oudste om wat ijzerdraad sturen naar den Diies

Er is bij Anderlecht heel wat herrie
geweest over de « kadoo » die Trappeniers. Van Himst en Comelis moesten
krijgen omdat ze al tien jaar in het eerste elftal spelen. H u n benefitmatch had
niet veel opgeleverd, in tegenstelling
met die voor J u r i o n , H a n o n en Lippens.
Die m a n n e n h a d d e n ieder drie kwart
miljoen gekregen e n dus vonden de
nieuwe jubilarissen dat zij daar ook
recht o p hadden. Als zij niet evenveel
kregen, zouden ze staken. De zaak is ondertussen geregeld en eigenlijk hebben
wij er niets in te zien. Maar we vinden
toch dat ge goed moet voorzien zijn
van nek om zo'n som te eisen, als »e
zelf k u n t vaststellen dat maar 12-000 \ AW
d e gewone 30.000 supporters — blijkbaar in de m e n i n g dat ge al meer da a
genoeg geprofiteerd hebt — zijn opgekomen, om u ook nog de extra-cent te
gunnen.
Zo dachten er trouwens verschillende
Anderlecht-dirigenten over, maar ze werd e n door k u l t u u r b l a d e n als « Sport 69 »
voor kortzichtigen en onverantwoordelijken versleten. W a t maar wel besteed
was, als ze « tegen )> de vedetten zijn.

Roger Decosfer
liet te DilbeeJc heet
wat gereputeerde
azen .uit buiten- en
binnenland
achter
zich.

STRAFFEN
Biugge en Gent hebben dus Brussel
en Luik uit de belgische bekerkompetitie gewipt. Dat is heel regelmatig gebeurd, al hebben sommige getwijfeld of
de bal, bij het gentse doelpunt tegen
Standard, wel degelijk de doellijn heeft
overschreden. Niets ter zake doende
twijfel, vermits de goedgeplaatste arbiter een doelpunt zag en dus toekende.
Wat ons niet erg in orde lijkt is dat op
Brugge « vedette » Heylens en op Gent
boss Petit openlijk de arbiters van partijdigheid
beschuldigden.
Nochtans
hebben de scheidsrechters goed gefloten.
Dat zegt zelfs « Les Sports » en dus is
het zo Maar dan zijn de kritieken van
speler en dirigent totaal ongegrond.
Beiden - vedette of niet, grosse legume of niet — verdienen dus een dikke
straf. Waarover we ons anders geen illuzies maken.
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HERMES
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Zuidlaan 54, Brussel

Volledige
secretariaatcursussen

STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

ffiiMui^

BOEKHOUDEN
De Vlaamse bouwmaatschappij n v. EXPANSIE bouwt rond Brussel een ring van levende en
jonge woonkernen. Zo zal Overijse nog dit jaar een primeur bezitten in onze hedendaagse
woningbouw : in een breed heuvelend Brabants landschap worden (en voor de eerste maal
in ons land) terraswoningen gebouwd.

TALEN

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.

Terraswoningen waarin U met uw gezin kan wonen zoals het hoort : In een
eigen levensmilieu, jong en zintuigelijk en aan betaalbare prijzen (met een
Expansiewoning geniet U van de voordelen van een middelgrote w o n i n g ) .

DAG-

Over deze verrassend nieuwe woonformule of over onze werven te Grimbergen en Bertem verstrekken w i j U graag verdere inlichtingen.

.V. EXPANSIE

MODERNE

EN AVONDLESSEN

M. lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel (02)11.00.33

Smaragdlaan 61 Brussel 4. Tel. 02/35.04.01

De school waar Vlamingen
zich thuis voelen

ZWARTBOEK V A N DE

stalen verwarmingsketels
FROLING.

VLAAMSE

Branders PLATOl.
Warm water boilers FROLINO.
Staalplaat radiatoren
DIA-THERM.

ACHTERSTAND
IN HET

L A A T DE VOERSTREEK
NIET LOS ! I
daarom moet U er nog dit Jaar
op bezoek gaan I
NUTTIGE ADRESSEN :
Kampeerterreinen s
Rusticana, Voerenweg 16, M o e lingen.
Bergzicht,
Vamstraat,
Teuven.
Restaurant :
Rood bos, Varnstraat, Teuven.
(op 500 m van grenspost Da
Planck).
Ontspanningscentrum i
« San Martino » (speeltuin,
zwembad, solarium, feestzaal,
enz...) Bergstraat 17, Sint Martens-Voeren.
Drankhuizen waar om pension
kan gevraagd :
Hof de Voer, Kloosterstraat 84,
's Gravenvoeren, Hagelstein E.,
Boomstraat 1 4 1 , 's Gravenvoeren.
Plusquin G., Kerkplein,
Moelingen. Deckers J . , Withuis
136, Moelingen. Vroonen M ,
Dorp 24, Sint Martens-Voeren.
Nuttig voor u w bezoek :
€ Toeristisch gidsje » 40 fr.
(weldra
uitgeput).
. Overmaasblad : Grenzen O p e n »
Abonnement : 125 fr. Steunabonnement • 250 fr te bestellen bij : « Bond der Vlamingen
van Oost-België » Hasseltsestr
41 TONGEREN ( P R 5338 4 8 ) .
VOOR U W GROEPSREIZEN
NAAR DE VOERSTREEK :
Vraag ons een gids I

Aanbevolen
Huizen
Prijzen zonder verbintenis
Alleenverdeler voor Gent
en omliggende :

WETENSCHAPPELI|K

K.VERSCHRAEGEM

ONDERZOEK

Dr. Em. Maeyensstraat 36
St. Amandsberg

PENSION . CAFE - FRITURE

WERE

Dl

R. Cornelis-Denissen
P. De Smet De Nayerstraat 19
Middelkerke
Vlugge en verzorgde bediening

HOME
door senator

Eigentijds* woninginrichting
Riitcho«lttraat 45 B

dr. M. Van Haegendoren

100

bladzijden

dokumentatie
fr

stevige

tegen

100

Bestellen VOLKSUNIE-

SEKRETARIAAT

Volders-

ST. TRUIDEN
Telefoon • ( 0 1 1 ) 741.96

Informeer eens nasr de prijs
van deze publiciteit

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

Het zal l) verbazen, hoe fel
hij meevalt

straat 7 1 , Brussel 1 - Postrekening nr

MULLER EN ZEYHER KEUKENS

1476.97.

A L A L KEUKENS

CLASAL

Fabrieken te Ramsdonk
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-VIaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezete
tel 051/612.84

WENTELPOORT

type ALUGA

« PIET POT >
Antwerpen'» gezelligst*

Bierkelder
Grote Pleter Potttraat 4
(bIJ Suikerrul)
Open vanaf 8 uur s'avonds
Maandag en dinsdag gesloten

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v
Maatsch. zetel i Antwerpen t
Tel.
T03) 49.30.45
49.15 94

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaal 26, St-Amands a.d. Schelde
Tel. ( 0 5 2 ) 3 3 2 . 7 5
Mosselen - Paling
Uitbater i Jan Brugmans

Standearduitvoering
Poort gans in aluminium. Omlljstfno
m gephosfateerde staalplaat.
Zeer lichte bediening.
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

EEN GOEDE REIS
IN VLAAMS GEZELSCHAP...
EEN GROEPSREIS MET DE
V.T.B. !

B R E V E T
n '% r\ fs ^
Z O ü 9 O

JEURCLOO

Vraag vrijblijvend de lijvige reisbrochure

A. JEURiSSEN-CLOOSTERAAANS & ZONEN

Daarin vindt u zeker uw keus I

« CROEPS EN PRIVEREIZEN 1969 »

ZONHOVENW6ier.tr.>t, 2 - Tel. 01I/I32.3I k 132.36

I

Alle inlrchfingen
V.T B -sekretarlaal, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen
en de V T B-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven Mechelen, Ctostende, St-Niklaas, Roeselare en Vilvoorde

Oe specialist der
standaarddeuren

|. LEEMANS Deurne xuid
Van Havrelal 70, tal
Agent
Oe Coane

35 63 17
Kortrijk

EURO-DOMI
Moderne woonlnrichtlng
Kruldtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmainlaan)
Tel. ( 0 2 ) 1 8 . 1 7 1 7
S-2-68

Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten • Vloerbedekkinger
Gentsestraat 6, AALST
TeL (053) 291.89

zo

WM
hel unitarisme in dit land — te handhaven en
te verhinderen dat door de eskalade van de
taalrevendikaties de/.e bazis uiteindelijk ook
in het « federalizerend kamp » van het F.D.F.,
strekking Outers, terechtkomt. »

PERS

HÉT BELANG VAN LIMBURG

< Leiden is in last n zongen onze voorouders toen de Spanjaarden de latere universiteit&stad belegerden.
<i Aan wie de last van 't leiden » is de vraag
die van nu gesteld is en druk bekom nientarieerd in de vlaamse C V P , die einde april
gaat kongresseren En verder blijft er a last
met de leider » (ex- en toekonnstige) Van den
Boeynants, die na drie weken wel ver uitgebeend is. Zo dat er van zïjn brede, toekomstige konstellatie m a a r een mager karkas
meer overblijft.

GAZET VAN ANTWERPEN
Van de katolieke vlaamse joernalisten is het
zeker De Witte geweest, die met de scherpste
pen door het braderieballonnetje van V.D.B,
heeft geprikt. Zijn vijanden heeft hij nu duidelijk aangewezen : de federalisten. Maar wie
zijn zijn vrienden ?
« Daarmee weten we nog altijd niet waarheen hij eigenlijk wil. Wel wat hij niet wil :
het lederalisnie. Dit is volgens hem « juist
goed genoeg om de onmacht te federalizelen ». Wat een prachtige slogan is, doch geen
argujnent. En waarmee hij zichzelf tegenspreekt, vermits hij het inzake staatsstriiktiuu- dus bij het oude wil houden en derhalve in dit opzicht behoudsgezind is.
\n zijn pleidooi pro domo klaagt V.d.B. '-r
over, dat men weigert zijn gedachten te ontleden om ze zomaar te doodverven en te verwerpen. Hij beweert verder, dat zijn tegenstrevers te zoeken zijn bij de V.U., het R.W.
en het F.D.F, en « bij allen die bang zijn voor
vernieuwing ».
Wij weten tot nu toe alleen, dat hij tegen
federalisme is, en dat hij een nieuwe konstellatie wenst, the daarom geen partij moet zijn,
en... dat hij nog steeds zoekt naar medestanders. Welke politieke formatie, welke politieke personaliteit heeft hij achter zich? Mogen
w ij dat niet weten ? »

LA GAUCHE
Dit Waalse weekblad van links gaat eens
op de keper beschouwen wie de natuurlijke
bondgenoten ku.inen zijn van de brusselse
sloganverkoper. Naarmate de ballon door
V.D.B opgelaten aan hoogte verliest, komt hij
meer en meer op brussels dorpspolitiek niveau anno 1970 te hangen.
<c Welke zijn de krachten die V.D.B, rond
zijn unitaristisch en driekleurig platform in
Vlaanderen en in Wallonië zou kunnen verzamelen ? Uitsluitend die welke de P.V.V.
trachtte te verzamelen tegen de « fiamingantische » stroming in Vlaanderen en de « wallingantische » in Wallonië. Het rezultaat was
in 1968 echter niet zo overtuigend.
Kan V.D.B, deze enge bazis van unitarisme
in Vlaanderen en in Wallonië verruimen ?
Het is weinig waarschijnlijk dat de C . V . P .
zich aansluit. Een misstap van harentwege
zou de Volksunie heel wat vreugde bezorgen.
Het is ook weinig waarschijnlijk dat tie
Waalse vleugel van de B.S.P. zich laat verleiden. De groepering V.D.B, zal dus in
Vlaanderen en in Wallonië een P.V.V.-P.S.C..
groepering zijn, waarbij enkele C.V.P.-randelementen. Het is een schamele steun vanwesc het volk.
Te Brussel doet zich vanzelfsprekend de
situatie heel wat anders voor. Alles wijst erop dat men bij de volgende gemeenteverkiezingen te Brussel naar een gemeenschappelijk front van de drie nationale partijen gaat.
Dit gemeenschappelijk front zou essentieel tot
taak hebben de verworven pozitie van de
C.V.P., B.S.P., en P.V.V.-burgemeesters te
handhaven, die door een F.D.F.-golf uit het
zadel zouden kunnen gelicht worden.
En het zou de tegennatuurlijke allianties
als P.S.B. - F.D.F, en P.V.V.-F.D.F. ontwijken, wat bij de nationale leiding van de traditionele partijen moeilijkheden zou scheppen.
Ten slotte zou het gaan om in de unitaristische schoot de brusselse kleine bourgeoisie — de enige bazis van de ware massa van

een leeftijd waarop ieder begaafd m a n over
zijn beste krachten beschikt. Theo Lefèvre
werd nationaal voorzitter van de C.V.P. toen
hij ,^7 jaar was. Hij hield het tien jaar vol en
met sukses. Er staat nergens geschreven,
dat het rekord van de li. Lefèvre niet kon
\erbeterd worden. »

ook de erkenning der gemeenschappen in.
en derhalve ook de gemeenschapswaarborgen
Als dat een aantasting is van het algemeen
enkelvoudig stemrecht, dan toch alleen niaar
voor wie louter « unitair » en individualistisch
denkt.
PARITEIT

We •weten wat een ontzettende vrees Leynen met zijn Belang heeft voor het doortrekken van de begrippen Walen en Vlamingen
in de belgische politiek. Dan nog liever provincialisme. Met een tenax-citeit, een betere
zaak waardig, verdedigt hij een soort provincialisme in de ene, heilige, katolieke en
apostolische C V.P., als die dan toch door de
druk van de omstandigheden niet langer unitair kan blijven. Hij blijft toch geloven in een
C V . P. -drievuldigheid.
« Wij veroorloven ons een suggestie, waatover we reeds lang zeer ernstig hebben nagedacht : een federatie van provinciale sub-partijen, met een sterke nationale overkoepeling,
d.w.z. een konibinatie van decentralizatie en
centralizatie.
Dit vergt enige verduidelijking.
In de provincies Lu.xemburg en Limburg
hebben de P.S.C, en de C.V.P. reeds enkele
keren met groot sukses « provinciaal » gekongresseerd. Sinds de jongste statutenwijziging bestaan overal reeds « proxinciale komitees ». In de hypotese dat Brabant, wegens
zijn dubbele taalgroep, een franstalig en een
nederlandstalig provinciaal raderwerk zon
moeten uitbouwen, zouden de 5 plus 5 provincies gefedereerd worden.
Echter dient daaraan een sterke centripetale bovenbouw gegeven, die wij ongeveer als
volgt zien : een driemanschap (troïka) aan de
top, omringd door een nationaal leidinggevend orgaan, om de eenheid van beleid te
bewerken. »

LA LIBRE BELGIQUE
Het pleit voor Van den Daele dat in dit
over-en-weer-gepraat de Libre haar zware
kanonnen op hem richt. Zij verheugt zich
echter reeds bij voorbaat : het aantal radikale Vlamingen in de vlaamse C.V.P. dat
voor een keikop als Gerard stemt zal wel
niet groot zijn.
« Het zou een geestigheidje kunnen zijn,
m a a r het is het niet. Senator Van den Daele heeft aangekondigd dat hij zich kandidaat
zal stellen voor het voorzitterschap van de
vlaamse C.V.P., bij het aanstaande kongres.
Schepen van haven te (Jent is d e / e senator
op nationaal vlak gekend \oor zijn radikale
vlaamse stellingnamen. Parlementair
sinds
194(> en oud-niinister stemt deze .senator nogal geredelijk ' tegen dit of dat budget o m d a t
de betrokken minister niet voldoende zijn
taaiobsessies deelt. Hij stemde ook tegen bij
de investituur van de regering V.D.B, omdat
de regeringsverklaring niet ver genoeg ging
op het vlak van de kulturele autonomie.
Meent de senator kans te hebben voor het
voorzitterschap van de vlaamse C.V.P.; het
is weinig waarschijnlijk. Zijn kandidatuur
moet dus enkel aan de radlkalen de gelegenheid geven elkaar te tellen. Dat is al.
Vermelden we dat M. Wilfried Martens,
voorzitter van de C.V.P.-jongeren ook kandidaat is voor de opvolging. »
En dit geeft de Libre reeds zonder kommentaar. Martens a déja bien mérité de la
patrie.

DE NIEUWE GIDS
De andere C.V.P.-pers unitarïst Van Haver,
beke is in het geheel niet opgezet met de k a n .
didatuur van Gerard Van den Daele als voorzitter van de vlaamse C.V.P. Dat zou de
C.V.P.een te radikale vlaamse richting kunnen
uitdrijven. Liever Wilfried Martens, die is op
vlaams gebied niet meer gevaarlijk. Maar
het zal wel Vandekerckhove blijven : die is
afgerond in alle richtingen.
« Een van de kwesties die thans in C.V.P.kringen druk wordt besproken is te weten
wie morgen de leiding van de Vlaamse
C.V.P. op zich zal nemen. Niet d a t men ontevreden is met de leiding van senator Robert Vandekerckhove m a a r nieuwe kandidaturen zouden op het kongres worden voorgesteld.
Een ervan zou senator Van Den Daele zijn
uit Gent, gewezen minister van Arbeid en
Sociale Voorzorg. Deze laatste zou zich kandidaat stellen op grond van de overweging
dat de C.V.P. te zwak is in de verdediging
van de Vlaamse eisen. Wordt de kandidatuur van de h. Van Den Daele door zijn arrondissement of een ander voorgedragen, dan
zou dat een test betekenen voor de richting
die de C.V.P. zou willen inslaan.
Een andere kandidatuur die zou kunnen
opda.gen is die van de voorzitter van de
C.V.P.-jongeren, Wilfried Martens. Indien het
die jongeren ernst is met hun wil de partij
in een meer progressie\e richting te stuwen,
zoals ze zeggen, moeten zij alles doen wat in
hun macht is om dat doel te bereiken. Zij
moeten durven verantwoordelijkheid nemen
en daarom de gelegenheid w a a r n e m e n om
hun voorzitter aan de leiding van d e partij
te brengen.
Dat alles belooft spanning rond d e herkiezing van voorzitter Vandekerckhove, die echter wel de grote meerderheid van zijn partij
oyt zijn naam zal weten te vereijigen. »

HET VOLK
Het was over Gerard Van den Daele dat
het Volk ooit schreef dat « wie radikaal Vlaming is en minister wordt, nooit een tweede
maal minister geraakt als hij ook daar radikaal Vlaming blijft Ï . Van den Daele is dan
ook nooit een tweede maal minister geworden. Van den Daele wordt niet verdedigd
door Het Volk. Martens wel. Die heeft een
groot voordeel in de politiek i dat men e t
alle richtingen mee op kan,
« Het is evenwel mogelijk, dat de C.V.P,Jongeren hun voorzitter kandidaat stellen en
als dat gebeurt, zou Wilfried Martens zijn
mensen zeker ontgoochelen, mocht hij niet
aanvaarden.
De h. Martens is één van de allerbeste jongeren, waarop de C.V.P. in Vlaanderen een
beroep kan doen. Hij heeft bewezen, dat hij
leiderstalenten heeft, destijds in de studentenbeweging en sindsdien in de C.V.P.-rangen.
Hij is een flink jurist, een uitstekend debatter. Hij was adviseur, eerst in het Kabinet
van de Eerste-minister, nu in d a t van de minister voor Gemeenschapsbetrekkingen,
en
het mangelt hem bijgevolg niet aan politieke
en administratieve ervaring. Hij is 33 jaar,

KORTRIJKS HANDELSBLAD
Onze lezers kennen nu onderhand wel de
echte en valse argumenten die bij de debatten over de grendelgrondwet worden aangehaald.
Over een reusachtige oppervlakte, tegen
veel geld, zet de C.V.P. op dergelijke m a n i e r
haar anti-vlaams volksbedriegend spel voort.
Wij geven u enkele staaltjes uit hun opiumproza. Voor de heren die jarenlang de
« vlaamse meerderheidsstelling van Van Cau.
welaert » misbruikten, om ze nu vlakaf te
verloochenen, voor die heren hun slecht geweten is er nu nog één vijand : de Volksunie.
,
« V.U. =

UNITAIR.

De Volksunie schijnt nu de C.V.P., te verwijten dat aldus de weg n a a r de federalisering wordt ingeslagen. Die weg wou zij toch
als traditionalistisch nationalistische partij en
erfgename van de vroegere maximalisten (!).
Dus zou zij zich moeten verheugen en mee
werken, m a a r integendeel h a a r voorzitter
heeft onlangs nog in de « vrije tribune » van
de Standaard, deze « nieuwe visie » onaanv a a r d b a a r genoemd. In geheel dit artikel, d a t
akljd m a a r tegen is, wordt vergeefs gezocht
naar wat de V.U. dan wel voorstaat of voorstelt. W e vinden het niet... omdat het er ook
niet is. Alleen krijgen wij d e Indruk — en
vooral de jongeren valt het op — d a t de V.U.
voor de unitaire staat is zoals deze nu in de
oude grondwet is vastgelegd ! D e Vlamingen
zijn er wel mee...
Dat is een negatief recht dat nu door de
V.U. wordt toegepast om de verdere erkenning van de vlaamse gemeenschap af te grendelen.
De V.U. zoekt daarvoor argumenten; het
zijn wel heel zwakke ! De waarborgprocedures zouden d e vlaamse toekomst tegengaan?
En demagogisch wordt met het aantal zetels
gegoocheld ; 47 waalse stemmen zouden zoveel waard zijn dan 118 vlaamse....
MEERDERHEID
Laten wij het duidelijk stellen. In alle federale of nationale aangelegenheden die de
ganse staat aangaan blijft de wetgevende vergadering op het meerderheidsstelsel gebaseerd. Daar hebben wij de numerieke meerderheid en d e grondwetsherziening wijzigt
dit niet.

Als men het over het parlteltsbeglnsel heeft,
is dat alleen een bijkomende waarborg o»
het uitvoerende vlak, dat zeker niet op het
parlement slaat, en waar ook wij Vlamingen in nog heel wat ge\allen bij te winnen
hebben.
Deze waarborgen zijn nodig om een harmonische samenleving mogelijk te maken Of
is het beter te ijveren voor de vrede in Vietnam en Biafra en in onvrede te leven met
zijn naaste buren?!
BRUSSEL
De meerderheid \ a n het getal Is niet o\er.
al gelijk verspreid. Zie m a a r te Brussel Daar
is het vlaamse front. Wie niet be.seli «at
d a a r voor ons op het spel staat is stekeblind!
Als vlaamse minderheid in de hoofdstedelijke agglomeratie, met een internationale uit.
straling, hebben wij er alle belang bij dat —
voor de a s . gemeenteraadsverkiezingen !
een dergelijke waarborgprocedure (grendels)
bestaat. Dan kunnen wij meteen de \laanise
grieven oplossen ! Aangezien de Volksunie de
grendel voor Brussel weigert, geeft /ij gpoot
Brussel op. De V.U. is minimalist geworden ! »

DOORBRAAK
Nog een andere oude Belg kwam aan het
woord op het kongres van de V.V.B, in het
vierpartijen paneel : H e r m a n Van der Poorten. O p het ogenblik dat C.V.P. . B.S.P. •
P.V.V. reeds samen studiekringetjes beleg,
gen, delft hij voor de krijgsdansen op het po.
dium nog m a a r eens de oude spoken op. Cop.
pieters kon ze gemakkelijk uit elkaar bla.
zen.
« P.V.V.-senator Vanderpoorten vertolkte
de houding van de Vlaamse Vrijzinnigen ten
opzichte van de waarborgen die de regering
in de grondwet wil inschrijven. Hij achtte
die waarborgen onvoldoende, omdat hij een
« klerikaal verbond » bvb. tussen de Volksunie en de vlaamse C.V.P. niet uitgesloten
achtte. Daarop antwoordde de heer M. Coppieters van de V.U. dat dit wel geen reële
vrees meer kan zijn, aangezien zijn partij /.owel als die van de heer Vanderpoorten evenzeer wl.st wat klerikale druk betekent. De
Volksunie zal nooit een klerikale politiek
steunen, zo zegde hij. »
W A L T E R LUYTEN.

Crocpan cm maaftchappifcn
afUrhandc I I I
Speciaal voor U bedacht.

IIDER DORTMUNDER
THiER BRAU HOF
V^nrx U op leder ogenblik van
de óag van het |aar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrtfdag.
zaterdag of zondagavond
in een gezellige tfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der bette
Oberbayern orkesten.
MIcMag- M I avendmaai la orecp
gsiollls, nin. ee*4 M I «««dkeo»

GEEN MISBRUIK
Als goede demokraten willen wij daar evenwel geen misbruik van maken. Daarom aanvaarden wij dat er waarborgen voor de minderheden worden voorzien. Maar dat is dan
alleen in een beperkt aantal speciale gevallen,
mits een bijzondere procedure, die in niets
afbreuk doet aan de autonome beslissing betreffende de eigen kulturele aangelegenheden.
(Zie verder Brussel.)
WAARBORG
Destijds werden in de grondwet de individuele vrijheden en dus ook de individuele
waarborgen ingeschreven. Nu wil men er

{nnchttngen tw ptaatM

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Ben je reeds lid van een van o n z e z i e k e n f o n d s e n ?
Inlichtingen :
VLAAMSE ZIEKENKAS
Kipdorp, 50
ANTWERPEN
tel. (03)32.31.39

ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keixer Karelstraat, 39
CENT

tel. (09)23.52.27

VLAAMS ZIEKENFONDS

BRABANTIA

Steenweg op Ninove, 288
ANDERLECHT
t e l (02)23.87.77

THIER BRAU HOF
Laiivaii rei. (016)46311
THIER BRAU HOF
Huhr« r«t. (056)71536
THIER BRAU HOF
AntwariM» I'd. (03)312037
DE KLAROEN
AalM r«l (053)12853
Niauwbrugstr. 28, Bru«»cl 1
Tel. (02)18.74.89

wu
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Merksem
SEKRETARIAAT
Beiicht aan alle viienden, leden
en simpatizanten
m de \ olksunie
te Merksem en daai buiten dat Kalel Van Bockel vei huist en dat het
sekretanaat vanaf 1 ajinl zal overgebracht worden naai de St Lut
gardisstraat 56, Mei ksem

bevwegi
ANTWERPEN
Antwerpen - Stad
KOLPORTAGE
Vlorgen zondag 30 ma irt met geIiiidsw aj,en V e i t i t k om 10 uur lokaal Den Anker, Kon Asüidplcin
1 Antwerpen
ROND DE T A F E L
Dondeidag 17 april m het Schel
dehof, Oude K o o i n m a i k t 28, Antwerpen om 20 uui 30 \ e i g a d e u n g
vooi alle uitgenodigde leden en hmipatizanten S a m e n bespreken, samen beoordelen Fen nieuw initia
tief dei afdeling
SEKRETARIAAT
Vanaf heden open vanaf 9 uur 's
moigcns tot 16 uur 30 's avonds,
dontlerdags tot 19 uui (zaterdag en
zondag gesloten)
PARTUKONGRES
Oproep aan alle leden tot bijvvo
nen \,in dit kongies op zaterdag en
zondag 19 20 api il, te Brussel

Borgerhout

Zondag 13 april te 10 uui in de
H Baitholomeuskeik te Merksem,
Heilige Mis en Dr Bormsherdenkmg, 19 en 20 april Volksuniekon
gres te Brussel waarvoor onze afde
Img een autobus inlegt

Eppegem-Weerde
SOCIAAL DIENSTBETOON
Vooi problemen
van
sociaal
dienstbetoon kan men terecht bij
de afdehngsvoorzittei, Guido Vandei stiaeten, Foekomststiaat 3 te
Weei de, tel 015 621 37

St Kwintens Lennik

Goed gelegen bouwgioiid te koop
111 Stecnhullel, 22 a giool K.ui ook
gcdetltehjk vei kocht woiden tegen
inteiessante jjiijs lel 02 52 83 49 —
37.
Welk vlaams gtzin wenst als nevenverdienst hei berg uit te baten
in landelijke gemeente der provincie A n t w e r p e n ' hnige vooi waaiden 7 500 Ir borg en 2 500 fr huis.
hum
Voor meei mlichlingen .
Hiei handel Vei m e n e n , Kapelsti lat
I I oenhouc tel (0^) 67(>172 — I «

OOST-VLAANDEREN

Edegem

P E R S V R I J H E I D EEN
KARIKATUUR ?
t e n uitroepingsteken zou ineei
op zijn plaats zijn, want a plus b
bewees de heci l o o n Van Overstraeten, hooldopsteller \ a n >\ ij, op
onze maandelijkse ledenveigadering
\ a n maart (zoals steeds druk bijgewoond) dat de peisviijheid dooi allerlei oorzaken beknot woidt
Aa te hebben aangetoond hoe be
langrijk ons blad is als zelfstandige
informatiebi on, niet enkel tti \ t i
dedigmg >an onze idee doch ook
als een retht, dat de mindei heden
moet toelaten in ware demokratische geest informatie te vei strekken, handelde hij o \ e r artikel 18
van de grondwet, d a t de persviijheid waarborgt, d o t h ook over de
xersthilleiide wapens om deze te
beknotten
Rechtstreeks heeft de vlaams na
tionahstische pers bijna niet te kla
«en gehad ON er beknotting doch on
rechrsfreeks komt ei heel wat bij
kijken
^Is WIJ voor ogen houden dat
sinds voiige eeuw 51 kranten \ e r
dwenen, er nog slechts 16 ncderBUITENGEWONE A R R RAAD
SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
l-mdstalige bestaan, die op hun
De
buitengew one
ai rondisse
beurt in 6 belangengroepen \ e r C Pichal
alle dagen
Heidenientsraad ter voorbeieiding
van
Dendermonde (Arr.)
oeeld ziin, wegens de enorme kosstraat 293, Hoboken C De Ranhet nationaal partijkongres, zal
ten bij de uitgave, is het begiijijel%''^„ telefonisch af te spreken op
SOCIAAL
DIENSTBETOON
plaats hebben op dondeid g 3 apul
h)k dat de leefbaarheid slechts mo
27 /2 78
Appels
«
Oost Vlaams Centi urn
aanstaande
om
20
uur
m
«Waltra»
Xelijk IS door geldschieters of puledere dinsdag op het sekreta
voor Dienstbetoon . gewestelijk se
(bij Stan FilijM,), Arduinkaai, Buis
bhciteit, waaruit \olgt . ontbieken
n a a t vanaf 20 uur, Lambrechtskietariaai
Stuilstraat 7 tel 052
sel (naast KVS)
Alle afdeluigcn
van de verdediging >an de lezersstraat 16, Hoboken
24776 elke -woensdag van 20 tot 22
worden dimgend verzocht hieraan
belangen
Deze belangengroepen
uur, elke zaterdag van 13 tot 15 uur
de nodige voorbereiding te wijden
drijven de persvrijheid in de voor
Elke woensdag van 20 tot 22 uur.
Gebeurhjke amendementen, ojjiner«len gunstige richting De kanalen
-Ike zaterdag var 13 tot la uur, op
kmgen of voorstellen dienen uiterlangs waar het nieuws ons bereikt
het gewestelijk sckretauaat Stuif
lijk voor zateidag 23 m a a r t in het
s'ijn in handen van machtige oiga
bezit te zijn van het arrondissemenstraat 7, Appels lel 052 24776
KOLPORTAGE
msinen die slechts dooi semen wat
teel bestuur op adres van het ai
SOCIAAL DIENSTBETOON
hen past
Morgen zondag 30 m a a r t kolpor
rondissementsekretai iaat (of F i a n s
VOLKSVERTEGENWOORDI.
teren wij te Kapellen Al onze meluislotte hebben wij de zelfcenAdang) Dupontstraat 27 te Schaai
GER DR DECOMMER
dewei kers op post om 10 uur bij
? " j '•*", ^^ loeinahst, die met
beek Brussel 3
ledeie dag van 17 um 30 tot 19
M Lenaert, Bevrijdingslei 29, Ka
sfeeds schrijft volgens overtuiging,
HUI ?0, zaterdag van 9 uur tot 12
pellen
«loch eerst in zichzelf te rade gaat,
DIENSTBETOON
uui staat een afgevaaidigde te uwer
om zijn « job » te behouden
VOLKS VERTEGEN.
beschikking vooi het oplossen van
WOORDIGER
t e n ideale persvrijheid zou hieiin
uw problemen
E DE F A C Q
best,an dat de infrastruktuur van
Mortsel
l e l 23760 Riddeistraat 24 Den
een krantenbediijl zou ged.agen
dermonde
Dinsdag 1 apul Gooik De Gioe
worden dooi de staat zodat ieder75ste V E R J A A R D A G
ne Poort, van 19 tol 20 iiui en Vol
ten, die iets te verspie.den heeft dit j Op 20 m a a r t werd ons geacht be
S P E C I A L E ZITDAGEN
lezele . zaal Meiseh v in 20 tol 21
^ou kunnen doen, m a a r in onze
Gewestelijke sekietaris van het
I stuuis- en provincieraadslid Hubert
uur
'dige staat zou dit voor ons, na
« Oost V laams
Centuim
voor
Kunnen 75 jaar De « Privc-lente
Donderdag 3 apul
Hekelgem
Dienstbetoon » Meeit k zal met
ï y
• ""'""««^''Jlv
gemaakt
avond » van 21 m a a r t m zaal Helle
O u d Zandtajiijt van 19 tot 20 uui
gesjieciahzeeiden inzake belastm
"t>i (ten
m a n s te Mortsel stond dan ook m
Dinsdag 8 api il Brussel Tribii
gen, zitdig houden vooi het invul
o n V ' l l f V i " ''"= leefbaarheid van
het teken van deze verjaardag Na
nestraat 14 (2de verdieping) van 18
!en van belastingsaangiften 1968 m
d „r L . bevvezen, met het mmst
de hidde en dankwoorden van het
tot 19 UUI en Essene
cale Roels,
volgende gemeenten
Schoonaarde
n è l ^•''i ''•'>''" '""
onbezoldigde
bestuur tot de gev lerde en zijn echtKerkstraat, van 19 tot 20 uur
zondag ',0 maart van 9 uur 30 tot
medewerkers en verspreiders, en
genote, sprak volksvertegenwooidi
Dinsdag 15 april Dilbeek, bij M
10 UUI 30 in het « t Pahngsliuis »,
h „1 K , ? ''"^'^'^" ^ « " leefbaai
ger Reim Mattheyssens de feest
Pams, Moeremanslaan 86, van 1')
Buigsliaat Schellebcile zondag 30
, h i ^ t ' " ' ' ^ " «"J d a a i m e e ook de
lede uit Na de gezamenlijke heiltot 20 uur
m a a i t van 11 tot 12 uui m de hei
)|ektiviteit en de waarheid m
elionk en overhanehging van ge"'cnst van ons volk
Dondeidag 17 ajjiil
StMaitens
beig «De Valk », Dorp 29
schenken volgde een flink avondBodcgem, cale F De Rijbel, Sta
maal, een leuze-tombola en een da
bi, het J'^'i^'^/I^'' *^'»* '^^ «P'-ek'^'tionstraat, van 19 tot 20 uur en fei
Ons h f""^?^"^
'^''"^ toegejuicht
verende danspaitij tot in de vroege
nat, V U lokaal bij Meert, Keizei
doch
"
'^"^^ •»"'=^" toejmchen
UUI (jes
stiaat, van 20 tot 21 uur
Ertvelde
VOO, h ! " ' " ° « k . ' c h t i g e r inzetten
Donderdag 24 ajjul
Asse, Kuni
"»• het verspreiden van ons blad
iUKSESRIJKE
LEDENVERGADERING
meishof, Statiestiaat van 19 tot 20
ADRESVERANDERING
ANTI-GRENDELMEETING
Algemene ledenvcrgadeiing op
uur en Opwiik. bij F Beighmans,
Donderdag 20 m a n t gieep m ons
dinsdag 1 a p u l a s dit maal m zaal
Nanovestraat, van 20 tot 21 uui
lokaal cine Ritz een anti grendel
« K r e l t n b u i g », Dorpstraat 2 (hoek
Woensdag 30 april
Dworp, cafe
meeting plaats Voor riKm 200 aan
Wouw straat) te Mortsel dorp
de Leeuwerik, van 18 uur 30 tol 19
teleloLr
'^''^'^^hotelaan Mb Het
wezigen h a k t e jirovincieiaadslid P
Elk van H kan d a a r zijn inspraak
uui, Buizingen, café in de Welkom
Van Giembergen de sociale kuitu
ongX,gT'"" ''''''^
"^'-'f' doen gelden ter voorbereiding van de Keickhove d'Exaerdestraat, van iele
achterstand van het Meetjes
het
a
s
V
U
pirtijkongres
19 tot 19 uur 30 en Halle, cale De
land, teiwijl v olksv ei tegen wooidi
' ' v i s U^ ^OL^^ENDE DATA WENSEN
Sleutel, Markt, van 19 uur 30 tot
ger Leo Wouters de ondemokrati
Carnot
^^ '" " ^'^
'aal) 7f' , r ^'"""-traat
60 '"^•«^""^
(boven
20 uur 30
sche grendelprocedure m de grondVooi de zesde maal kwam de
wetsherziening vei OOI deelde Na de
voordriP
• ' P ' " ^^
ooievaai op bezoek bij de heer en
ï.oor d r i ^ -I.' L1 t l i_-'''V'
^- l^wait
^-»t
spieekbeurt volgde de vlaamse him
Maarsi.h'n''^'P'^f='Se • bijeenkomst
mevrouw Anciaux Keteleer
Onze
« De Witte »
de
P r , „ , '^""tgomeryplaats (aan
Dworp
welgemeende gelukwensen
welfde z i t e r l '''^oP"'dst'-aat)
De
Wensen vooi een spoedig herstel
BESTUURSVERGADERING
KOLPORTAGE
de V h a , ^ ? ' " 1 ; t'^^Ouur bal van
gaan vooi ons gemeenteraadslid
Zondag 30 m a a r t om 11 uur m
' « a l p a i s ? ^ " ^ " d e n k r , n g ,„ de
Nog deze m i ind koljiortage met
Bob Van Hootstadt en de heer L
het Gildenhuis Afrekenen hdkaar
ï^ax, Sterhngerstraat
j Van Hove (Statielei).
ladiowagen in Ertvelde, Ertveldeten.
Rienie, en kluizen

JRABANT

^^SMC KT',''"'!^ ^''""'"-''"

zoekertjes

Stabroek

T E E DANSANT
STICHTINGSAVOND
Op 29 maart om 19 uur 30 in
14 m a a r t zal vooi Stabioek een
zaal « Ons huis » niaikt, St Kw
belangrijke dag blijven
Jegen 8
I ennik, « i e e D m s i n t » gegeven
uur hep <c De Roos » vol met bedooi weikgioep / u i d West PajotPERSONALIA
langstellenden en leden
tenland van Nieuw
Vlaaudcien
Ons trouw hd Robrecht Eykens
Arrondissementsvoorzittei R h u
Aanvang
19 uur 30 Inkom
40
zoon van ons bestuuislid Kareli
ckel opende de vergadering
fi
tl ad V ei leden zaterdag in de echt
Dr H Goemans, volksvertegen
met mejufhouw Gieta Van Hove
woordiger herdacht Etienne Slosse
Onze hai tehjkste wensen !
en Wim Maes en vei heugde er zich
over dat de laatste gemeente VAU
de polder nu een afdeling bezit
Staf De Lie, gemeentei aadslid,
legde de nadruk op wat door
GEMEENTEBELEID
Volksunie in de poldei gedaan is
geweest, bijzondei in verband met
Met de medewerking van het
de onteigeningen Hij biacht hulde
Dosfehnstituut w o i d t op dinsdag 1
Aalst (Arr.)
aan onze diepbetieuide viiend Stan
apiil de tweede kursus GemeenteVerhoeven,
vooi
vechter
van
de
beleid ingericht De kursus heeft
7ITDAGEN SENATOR
vlaamsnationale gedachte m de pol
plaats om 20 uur m de bovenzaal
DIEPENDAELE
der.
van « De Basiliek »
De hoofdschotel weid gebiacht
Dendei leeuw
maandag 7 apiil
LEDENVERGADERING
door R
Mattheyssens die de op
te 18 uur, cafe a De Klok », Dorps
In de loop van ajjiil ledenveigad r a c h t belichtte
waarvooi
onze
jjlein
d e u n g met als gastsprekei volksvernieuwe afdeling staat
Welle maandag 7 apiil te 18 uur
legenwooidiger Reimond MattheysIn een tweede gedeelte handelde
4i, café « C a m b i i n u s », Dorp
sens
hij over grendelgrondwet
Hieibij
Mooisel . m a a n d a g 7 apiil te 19
trachtte Bob Wezembeek, kabinets
uur 30, café Kapet, Doip
LEDENV^ERVING
chef van minister Tindemans, ver
Baaidegem
m a a n d a g 7 apiil te
De wijkmeesteis worden met aan
deeldheid te zaaien m a a r weid
20 UUI 15, ten huize van Willy Cob
d i a n g verzocht een inspanning te
krachtig van antwoord gediend
baut. Dorp 33, Baardegem
willen doen voor de ledenwerving,
door R Mattevssens
Aalst . m a a n d a g 7 apul te 21 uur,
V ooi al in de College-, Elsdonk-, BuiHierna werd het bestuur verko
m cafe « De Viiendschap », Keik
segem- en Teielstwijken Nieuwe lezen : voorzitter • Teofiel Melsen
straat 9
den kunnen eveneens inschrijven :
Hoogeind 120, sekretaiis . Benonny
Garden Citvlaan 64, Elsenborghlaan
Mooi tgat, VOOI lopig Achterstraat 79,
1, Graaf de Fienneslaan 47, en LenHoevenen, penningmeester . Ludo
telei 18
Daeins, Heuvels 47, piopagandalei
Beveren • Melsele
dei . Willv van D a m m e , Heuvels
LOKAAL
VUJO
EN MATTEUS
24
Afdeling Edegem zoekt dringend
De
vujokeni
Beveien Melsele
Het slotwooid weid gezegd dooi
peisonen die geld wensen te belegricht op maandag 31 m a a r t te 20
de nieuwe vooizittei
gen in V ergadei lokaal te Edegem
uui een hlmavond in, m de feest
Gegadigden kunnen zich aanbieden
zaal K Centiumschool » Vertoond
bij de vooizittei, G r a i f de Fienneswoidt • « Het evangelie volgens
laan 47, tel • 49 64 89
Matteus » van Pieio Pasolmi eei
Westerfo
ste pi IJS KFL Itahe Inkom 30 li
Lokatie
J Van Stappen, Mei
VOLKSUNIEBAL
dooinlaan 27, Beveien Waas en A
Zaterdag 19 apiil 1969 om 21 uui
Herentals
Van den Eeckhout, IJzeistraat 6,
groot kantonnaal lentebal in de zaal
Melsele
Luxor, Stalionsstiaat 28 te Ramsel
JONGEREN
Orkest o De Accoi dona s »
Onze jongerenafdeling !s defmi
tief van de grond gekomen Een
vei ga dei mg wordt gehouden op zaBurst • Ressegem - Bambrugge
teidag 29 m a a r t dm 15 uur 30 in
J SOUPER
het lokaal « De Zalm », Grote
O p zateidag 29 maart te 19 uur
Markt, Herentals
in het lokaal . jaai lijkse soujjer van
de vlaams nation ile spaaikas VV ij
reizen om te leren Leden giatis
Brussel (Arr.)
Hoboken
Niet leden 50 Lr

Kapellen

SOCIAAL DIENSTBETOON
ledeie maandag van 18 tot 21 uur
«dies . jirovintieiaadshd P \ ^ n
Gicnibergen, riilkoutei, Ertvelde.
I er besc hikking staan ^ prov incielaadshd P Van Giembeigen >n
volksveitegenwooidigei Leo \ \ outeis

longeman, 18 j , zoekt gelegenhddswerk geduiende het |>aasveilof Tel «2 377461 — 1" 32
Ik wou giaag veihuien
i.m
vlaams nationale familie 3 of 4 personen 2 kameis, keuken en cctJilaats Matige jinjs m i mden juli en
augustus Vandenbioeke Fred , K ilel Desweitlaan 37, Blankenbeighe
— r 34
Gezin wil vooi kindeten zorgen
tijdens het verlof Huis met giote
tum met vei van zee ~ F 3D
Gevraagd
long meisje (17 18 j )
en dmamisch voor hulp m keuU n
van pension (juli en lug ) ^ f %
Bediende lagei middelbaar en 4
jaai hulpboekhoudei zoekt betiekking als bediende Schiijven of telefoneren 015 1W94. VVim Joiissen,
Asdidlaan 80 Mee he len
| ^0
Ik ben meisie, oud 18 jaar Studies technische humamoia Ik zou
zeer graag goevernante willen / j i,
lefst bij een vlaamsnationale lamile bij gelegenheid van hun jaarhikse reis Dit geduiendi d. hele
maand juh
Zich wenden tot (.eussens, Glvcinestiaat B , Biee (1 imb ) lel 0116J545 —

r

31

Vlaams gezin zoekt vooi vakantie maand juli appaitement aan zee
voor 6 peisemtn VI Uiye pui-, lel
02 270224 - I 28
Vlaamse huisviouw zoekt als bijverdienste thuiswerk of vei koop
van stoffen vooi rokjes en kleedjes,
ook breiwol Schr blad - T 25

Spanje, Costa Biava LIansa
20
km over franse giens, machtig
zicht op middell zee, mooie omgeving, giatis zwemkom en solarium, villa 3 si k beviagen tel.
03 553630 - F 27

f

HootoreaaKieuj
I van
OverstTaeien
Alle orietwisseline vooi
redaktie naar
Rotatyp
Syiv
Dupmslaan
110 Brui 7 Tel 23 1198
Beheei
Voldersstraat /] Urussei i
Tel (02)125 160
Alle klachten voor niet ontvansen v hlad op dit adres
Jaarabonnement
30(J fr
Halfjaarliiks
170 fr
D n e m a a n d e i u k s 95 tr
Abonnement buitenlano
4«ü tr
Steunabonnement
82(J fr
I minimum j
Losse nummert
8 fr
Alle stortingen voor Het Olad
op postrokenmg
171139,
« WIJ »
Vlaamt-nattonaal
weekblad
Verantw
der Eist

uitg Mr F Van
Beizegemstraat 20
Brussel 12

WIJ

TENTOONSTELLING
Ons kaderlid, Juliaan Eggermont
uit Heule stelt tans zijn schildeiijen ten toon in lokaal 1302 te
Kortrijk. Opening volgende week 5
april te 16 uur. Dagelijks toegankelijk van 10 tot 13 en van 14 uur 30
tot 19 uur, tot en met 21 april.

bewegi
Lokeren
DANSFEEST
De Viijo-Waasland danst de lente in op zaterdag 5 april te 'it uur.
Plaats : Brouwerijstraat 56, Lokeren.
Prijsje : 20 fr.

BUITENGEWONE ARR. RAAD
Vrijdag 4 april te 20 uur 30 komt
de arr. raad bijeen in het Breydelhof, Brugge, in buitengewone zitting, ter bespreking der rezoluties
van het a.s. V.U.-kongres.
De afdelingen dienen hun eventuele amendementen
schriftelijk
over te maken aan het arr. sekret.,
Invaliedenlaan 1, Heist-aan-zee, tegen uiterlijk 31 m a a r t a.s.

St. Amandsberg
Oostakker
IN MEMORIAM
FRANS HEIRMAN
Ons ontviel een zeer trouw lid,
tevens lid van V.O.S. afdeling St.
Amandsberg. Bestuur en leden van
do V.U.-afdeling St. Amandsberg
betuigen de heer J a n Heirman en
familie hun zeer oprechte en innige deelneming.

Vrasene

Terjoden
JEUGDNAMIDDAG
De V.U. Terjoden biedt aan de
jeugd van Terjoden op zaterdag 29
maart om 16 uur 30 een jeugdnamiddag aan in de parochiezaal van
Terjoden.
Treden op J e a n Monnet en Janneke, de sprekende pop.
Inkom 5 fr., gezinskaart : 10 fr.

Wortegem
GEZELLIG SAMENZIJN
Zaterdag 29 maart om 20 uur
houdt de afdeling een demokratisch
avondmaal. Deelname in de onkosten 50 fr Leden en simpatizanten
(ook van buiten de afdeling) kunnen reeds inschrijven bij de voorzitter J a n Van Cauwenberghe, Dorp
59, Wortegem. Muzikale omlijsting.
Gastspreker is volksvertegenwoordiger Luk Van Steenkiste.

Zwijnaarde - De Pinte
Zevergem
DAMESBIJEENKOMST
Morgen zondag 30 m a a r t om 16
uur in de zaal Begonia te De Pinte feestelijke damesbijeenkomst met
gratis koffietafel, spreekbeurt door
mevr. Nelly Maes over « De vrouw
in de politiek » en tot slot modeshow. De heren zijn e\eneens welkom.

WliST-VLAANDEREN
Blankenberge
V.U J.O.
Jongeren van Blankenberge, Uitkerke, Wenduine en omliggende,
sluit aan bij de Volksunie jongeren,
en dit vanaf 16 jaar, inlichtingen bij
de sekretaris
: Persijn Eric, de
Smet de Naeyerlaan 141, te Blankenberge.

Brugge (Arr.)
DANSFEEST 29 MAART
U wordt vriendelijk uitgenodigd
tot het jaarlijks arrondissementeel
dansfeest van de Volksunie, op zaterdag 29 maart te 21 uur in het
c Jagershof » te Sint-Andries, lustrumviering in het teken van 3 x 5
jaar V.U. Kaarten tegen 60 fr. bij
alle afdelingsbesturen, of bij Maurits Stevens, Doornstraat 42, SintAndries, tel. 136.06.

N I E U W E AFDELING
Drie m a a n d e n geleden werd van
wal gestoken met de nieuwe Volksunie-afdeling.
De
definitieve
stichting
had
plaats vrijdag 28 m a a r t . Hierover
meer in een volgende uitgave.

Lendelede

Yeurne

AFDELINGSBESTUUR
Ook te Lendelede werd een
Volksunie-afdeling in het leven geroepen.
Voorzitter is Lucien Vandewiele;
sekretaris : Gerard Declercq; penningmeester : André
Verstraete,
propagandaverantwoordelijke : Willy Maes; organizatieverantwoordelijke : Mark Vansteenkiste.

VOOR DE LANDBOUWERS
De voor 11 april aangekondigde
toespraak van senator Persyn, in
het lokaal Flandria te Veurne,
moest verschoven worden naar vrijdag 25 april in dezelfde zaal om
20 uur 30.

SOCIAAL DIENSTBETOON
U kunt steeds terecht bij volksvert. P . Leys (15520), prov. raadsleden G. Van In (37599), J. Deroosc (51740), A. Devrlendt (81440) of
gemeenteraadsleden R. Declercq
"((i2677), J . Fraipont (14411) en R.
Reynaert (34822) ofwel op hun
spreekuur in de onderscheiden afdelingen, ofwel op afspraak.

Leffinge
BESTUUR
Door de groei van het aantal leden kon onze afdeling een zesde
bestuurslid koöpteren.
Maakt voortaan dan ook deel uit
van ons bestuur : André Laleman
van Slijpe.

Menen
Brugge - Stad

AVONDFEEST
De Volksunie afd Vrasene is in
feeststemming op 12 april a.s. in
« Huize Broeder Isidoor », Okke\oürde 14, te Vrasene, met een
Breugeliaans
avondfeest
(dans,
vlaamse leute met vlaams boerenbrood, nagerecht en drank) voor de
sociale prijs van 60 Ir.
Wij vieren ook ons lySste lid.
Inschrijvingen tot uiterlijk 31
m a a r t 1969 a.s. bij de bestuursleden.

T'regem

STEUN
Graag zou uw afdelingsbestuur
een maandelijks leden- en simpatjzantenblad uitgeven. Daarvoor is
geld nodig. Elke bijdrage, hoe gering ook, is welkom bij penningmeester Carlos Vernieuwe, het sekretariaat (R. Van de Voorde) of
de overige bestuursleden. W e rnoeten dringend over een dergelijk
kontaktmiddel kunnen beschikken.

Ichtegem - Eernegem
HULDE
Zondag 2 m a a r t jl. zijn leden van
de afdeling naar de V.U. betoging
en vergadering te Oostende geweest, ook ons oudste lid Kar. Sanders 83 jaar uit Eernegem, vlaams
oudstrijder 14-18, met 4 jaar front,
oud V. N. V.-er en V.U.-lid vanaf
het ontstaan.
Gedurende de vergadering werd
hem in naam van het arrondissement hulde gebracht, voor zijn prestatie de ganse optocht mee opgestapt te zijn. Mr. van der Eist feliciteerde hem met enkele woorden
en een stevige handdruk, w a a r o p
de ganse zaal hem een spontane
ovatie bracht.
W e wensen onze beste vriend Karel nog vele jaren en sukses bij zijn
V.U. propaganda.

Jabbeke
VLAAMSE KRING
De VI. Kring J a b b e k e heeft besloten — na het grenzeloos sukses
\ a n vorig jaar — een tweede Nacht
van Jabbeke in te richten en wel
op zaterdag 12 en zondag 13 juli
a.s.

Kortrijk (Arr.)
VLAAMS NATIONALE
BIBLIOTEEK
Provinciaal raadslid R.A. Vandewattijne werd belast met het uitwerken van dit zeer belangrijk initiatief. Door de afdeling Kortrijk,
werd hem een zeer belangrijk budget te hand gesteld om te kunnen
starten.
Leden en vlaamsnationalisten die
over belangrijke werken beschikken
worden vriendelijk
verzocht deze
in bruikleen aan deze vlaams nationale biblioteek te bezorgen.
De biblioteek zal toegankelijk
zijn, iedere zaterdag voormiddag
van 11 tot 12 uur.
OVERLIJDEN
Arrondissement Kortrijk betuigt
de heer F e r n a n d Dutoit, arrondissefiienteel penningmeester, zijn oprechte deelneming bij het overlijden van zijn vader, de heer Hendrik Dutoit.
ARRONDISSEMENTSRAAD
Voor het bespreken van de ontwerp-kongresrezoluties komt de arrondissementsraad heden namiddag
te 17 uur 30 bijeen te Kuurne in lokaal « De Kroone » op de plaats.
ANTI-GRENDELAKTIE
Verleden zaterdag werd de reeks
voorlichtingsvergaderingen over de
anti-grendelaktie in het arrondissement Kortrijk besloten met een
grootse
autokaravaan
doorheen
een twintigtal gemeenten van het
arrondissement. Het onthaal van de
vijftig opgekomen wagens langsheen
de baan bewijst dat onze voorlichtingsaktie vruchten heeft afgeworpen ondanks de C.V.P.-reklamebladzijden !

LENTEBAL
Toekomende week zaterdag om
20 uur 30 eerste lentebal der Leiestreek, georganizeerd door de afdelingen Menen en Wevelgem, in het
Parkhotel Cortina te Wevelgem,
Lauwestraat.
Inkom : 50 fr. Orkest : Norbert
Goddaer.

Oostende (Arr.)
O p 30 m a a r t vergadert de a r r .
r a a d van ons arrondissement met
op de dagorde twee belangrijke
punten : 1. Betrekkingen met de
ziekenkas a Broederliefde
». 2.
Amendementen op de kongresrezoluties van het VU-kongres.

Wevelgem
LENTEBAL DER L E I E S T R E E K
Zaterdag 5 april geeft onze afdeling h a a r eerste groot bal. O n d e r
het motto « prelude tot het Paasfeest » wordt de feestzaal Cortina
vast en zeker te klein. Norbert Goddaer en zijn orkest hebben ons een
prachtige avond beloofd.
Nog kaarten te bekomen tegen
50 fr. op ons sekretariaat, Roterij-

Zarren
STICHTINGSVERGADERING
Op 15 m a a r t werd te Zarren onder grote opkomst een nieuwe afdeling gesticht die de gemeenten
Houthulst en Werken omvat (voorheen bij Diksmuide).
Ir. de Ganck, kantonnale gevolmachtigde bracht de openingstoespraak en kamerlid Lootens verheugde zich over de verdere groei
van de partij in zijn kanton. Een
merkwaardige feestrede werd uitgesproken door Toon van Overstraeten, die op de hem eigen elokwente wijze de aldag van de
vlaamse arbeider beschreef.
Het bestuur ziet er als volgt uit ;
voorzitter : S. Lankriet; sekretaris
en tevens afgev. in de a r r . raad :
W. Serpieters; organizatie : A. Callebert, allen van Zarren; propaganda : M. Van Claeve, Houthulst, en
penningmeester de heer Ervinck.
Aan de 15de afdeling van ons
arrondissement alle sukses !

Medegedeeld
Waasland

Oostende

MEIKLOKJESBAL
V.N.J. SINT NIKLAAS.
3 mei 1969 2de meiklokjesbal. Orkest P e t e r Philips. Zaal Serwir,
Kon. Astridlaan, Sint-Niklaas. Toegang 60 fr.
Afspraak voor alle leden, oud-leden en simpatizanten van AKVS —
AVNJ — NSJV — ADJV — VBV ~
VVM en VNJ.
Organizatie : Jongerensteunkomitee van het Vlaams Nationaal
Jeugdverbond - Waasland.

KULTUREEL W E R K IN
VERENIGING EN GEMEENTE
O p 29 en 30 m a a r t wordt door
het regionaal komitee van de Sticli.
ting Lodewijk de Raet, in samenwerking met de gemeentelijke kulturele raad, het stadsbestuur en d e
kulturele verenigingen van Oostende, een weekeinde « Kultureel werk
in vereniging en gemeente » georganizeerd. Plaats : Vormingsinstituut, Jungblutlaan 2, Oostende.
Het weekeinde begint op zaterdag 29 m a a r t te 14 uur en deze eerste dag wordt om min of meer 2 i
uur beëindigd. O p zondag wordt
het weekeinde voortgezet van 9 u u r
30 tot min of meer 12 uur 30.
Inlichtingen bij de heer Verburgh,
Kairostraat 1, Oostende.

DIENSTBETOON
1. Volgende personen zoeken een
betrekking : technisch
ingenieur,
kleuterleidster, regentes snit en
naad, kinderverzorgster, verpleegassistente, autogeleider, vrouwelijke
bediende, regentes wiskunde, 2 burcelbedienden, half-time daktylo, 2
jonge bedienden, handelsreiziger,
maga zij n ier-verkoper.
2. Volgende betrekkingen zijn te
begeven : elektrieker A-3, timmerm a n , b a r m a n , jonge handlanger,
verkoper.
Wie helpen kan, melde zich bij
Willy Devriendt, Rekolettenstraat
66, Nieuwpoort. Tel. 058-237.15.

Zwalmstreek

W E R K G R O E P VUJO
Heden 29 m a a r t viert de Vuio
haar 100ste lid en organizeert zij in
het lokaal « Derby », Nieuwpoortsesteenweg 246, een dansfeest met
« Mare Casier and his Stereos ».
Ook ouderen zijn welkom.

Maasstreek

PARTIJKONGRES
Onze afdeling richt een speciale
bus in voor de feestelijke slotzitting
van het nationaal partijkongres op
zondag 20 april, te Brussel. Vertrek
13 uur Kauadaplein. Thuiskomst :
tegen 23 uur. Onderweg wordt nog
een pintje gedronken. Men kan zich
van nu af aan aangeven bij J. Verhaeghe. Prinsenlaan 48, of bij elk
bestuurslid.

straat 66, Wevelgem (tel. : 056434.42).
Deuren om 20 uur 30. Eerste dans
om 21 uur.

KWIS
De voetbalploeg
F.C.
Munkzwalni, in samenwerking met de
VÏB-afd. Zottegem en de V.V.V.
De Zwalm, organizeert een toeristische en historische kwis o \ e r de
Zwalmstreek.
Finale wedstrijd : zaal « De
Gendt » op 29 m a a r t te 20 uur,
eveneens te Erwetegem. 10.000 fr.
prijzen. Nadien dansfeest.
Inlichtingen : Marcel D e Boe,
Leopoldlaan 41, Ophasselt.

INTERNATIONALE
WANDELTOCHT
O p zondag 4 mei aanstaande organizeert de VTB-wandelkring Mechelen-aan-de-Maas, lid van de Limburgse Wandelsportvereniging een
internationale wandeltocht doorheen het Maasland.
Talrijke groepen uit België en het
buitenland, vooral Nederland zullen
hier aan deelnemen.
Inlichtingen en inschrijvingen op
het sekretariaat F . Meyers, Onderwijsstraat 4, Mechelen aan de Maas.

Gent
NATIONALE
OPSTELWEDSTRIJD
Voor de d e r d e keer organizeert
de werkgroep « Het Nederlands in
Europa » van « O p e n Kring » zijn
tweejaarlijkse opstelwedstrijd deze
keer in samenwerking met d e
A.B.N.-kernen. Een m i n i m u m van
40.000 fr. prijzen in natura is voorzien. Het reglement is te bekomen
op het adres : Open Kring, Steend a m 4i, Gent. Bij elke aanvraag 2
postzegels van 3 fr. voegen.

St. Michiels
VLAAMSE KLUB
Het jongste avondfeest werd een
sukses. Wie nader kennis wenst te
m a k e n wende zich tot voorzitter,
F r a n s Verlinde, Ten Hove, tel.
135.12.

KOLPORTAGE
De volgende arrondissementele
kolportage gaat door op zondag 13
april a.s. te Diksmuide.
Alle afdelingen nemen eraan deel.

Oostkamp
LEDENWERVING
Het aantal leden groeit bestendig.
Stelt uw aansluiting niet uit, wendt
u tot F. Mollet, Lege Weg 169, Oostkamp.

Sint-Michiels
LEDENWERVING
De
Volksuniealdeling
Sint-Michiels groeit. Sluit aan. Kontaktadressen : voorzitter : J a a k Galle,
Koning Leopold III laan 25, St.
Michiels of sekretaris : Rik Gevaert,
Leyselestraat 136, St. Michiels.

Stene
PARTIJKONGRES
Onze afdeling richt een bus in
naar de slotzitting van hel Volks-,
unlekongres op zondag 20 april aanstaande. Deelnemingskosten : 60 fr.
Inschrijven
bij Jef
Tommelein,
Druivenlaan 12, Stene of bij een der
propagandisten.

volksunie kbngfes
brussel19 en 20 april

WEINIG GELD? VEELGELD?? GELDZORGENÜ!
koop arbeidsuren....
Niet alleen uit solidariteit met de arbeider u i t Genk. Cent, Leuven of Antwerpen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel, zowel in Engeland ah Amerika weet hoe degelijk onze arbeiders werken
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eisen
land, maar ook weldra een stijgende méérwaarde.
Bovendien w i n t of spaart U een huishuur. W i j leverden in 1968 méér dan een
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk !

maak zelt uw berekening....
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 67 slechts
steeg van 131,18 t o t 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen
volgens het nationaal Instituut voor huisvesting meer dan 9% Tel daarbij
slechts 5% opbrengst min 2 0 % lasten en U heeft 13% NETTO '
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen-en buitenland
Na jaren ondervinding en jaren studie zijn w i j er in geslaagd met het oog op
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren in appartementen van 555 000 F tot 1 190 000 F.
W i j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % .

konservatiet ot progressief
Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn w i ] nogal konservatiet
daarom werden w i j erkend voor het uitvoeren van werken voor de
Staat in kategorie 6D d w z dat w i j werken mogen uitvoeren tot 50 OCX) 000 F
W i j bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke stijl en gebruiken nog
steeds echte Yale-sloten Maar voor het overige zijn w i j zeer progressief. Onze
appartementen bv zijn berekend op de bewoners van 1980 die natuurlijk een
binnen- en buitenthermostaat verlangen, liften met 2 versnellingen en een
selektief geheugen, aluminium ramen, thermopane beglazing TV-antenne
pushvalve, parlefoon. SAUNA, open haard, droger voor kleine was. enz W i j
weten dat U de dienst verlangt van een concierge, die niets mag kosten en dat
u een inkomhall wenst in marmer... en w i j weten nog veel meer !

L

J

i_iW-&l*'

reeds bii aankoop 20 t h . winst!
U handelt inderdaad niet met een tussenpersoon. Er gaat in een goed georganiseerd bedrijf weinig geld verloren... de aankoopprijzen liggen laag, de omzetcijfers hoog, de winstmarge is klein en er gaat geen t i j d verloren dankzij planning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen w i j op verzoek de wederverkoop waarborgen Er zijn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zijn
trouwens diegenen, waarvoor w i j gisteren reeds bouwden.

fiskale, administratieve of financiële zorgen
Neé I Dat besparen U onze adviseurs en experten, die U gratis kan raadplegen
en vrijblijvend ! W i j weten natuurlijk ook dat de B T W op komst is Wijweten 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!
? / l ï . ' ^ ü ^ ^ " bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow
toVg?) ' i ^ o f " tower-building of een fabriek .. W i j bieden U een financiering
^
a I UU/o van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde
Jhlt^^"
* ° ^ ^ ^ " ^ ^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j beenTr^ r ''^"^ers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke orijzen
°P de beste ligging U spaart heel wat tijd als U ons tijdig raadpleegt.

Wensf U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Naam
Adres

Woonplaats

Tel privé
1. over
over
over
over

meer dan 6000 tevreden kliënten

Tel kantoor
gronden voor villabouw
gronden voor hoogbouv^^
gronden v eensgezmswoning
veilige geldbeleggingen

2 over het bouwen van

bi|

voorkeur

gelegen te

,

kunnen w i j met U bezweken ! Dat is een referentie » W i j

bij voorkeur gelegen te

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

of bezit reeds grond, gelegen te
3 over de aankoop van een bestaande vi'oning O
Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen

op een van onze vier zetels !

ALGEMEEN
ANTWERPEN
Meir 18
frel. 03/31.78.20
vijf lijnen

D
D
D
O

BOUWBEDRIJF

CENT

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

K U N N E NN.V.

GENK
Winterslagstr
tel.

LEUVEN
22

011/54.442

Brusselsestr. 33
tel.

016/33.735

lenfeliedje
Ik teken kartoentjes voor een krant
en voor een tweede schrijf ik kolder.
Ik voel me kip in dit onlekker land
en vrij te Zichen-Zussen-Bolder.
Soms durf ik de koning bespotten
en ook de trikolore vlag.
Ik breek met plezier alle potten
en liefst nog als het niet mag.
Ik steek mijn tong naar de politie
en betoog teqen het deftig fatsoen.
Ik ben tegen de plicht van militie
en tegen de burgers met poen.
Soms sta ik met Bob Dylan te fluiten
en knip ik kinderfotos uit « De Bond ».
Ik qooi alle grauwe kranten buiten
waarin weer het aantal doden stond.
Ik heb omdat vandaag de lente begon
en ik dan nog meer van miln liefste hou
een bos bloemen mee, wat zon,
een hemeltje in wit en blauw.
Ik zal je gelaat daarmee mooier maken
en je vertellen van de kinderen die ik zag.
Ik zal je kussen op je rode kaken
en daar waar het eigenlijk

nog
niet

Dit is Zwi Kanar uit Israël die maandag 31 maart op de vlaamse televizie aan mime doet.
Niet zomaar « totentrekkerij » is dit voor Zw. Kanar, maar een vorm van grote kunst.
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