
Een jaar geleden vierde de Volks
unie haar overwinning in de verkie
zingen van 31 maart 1968. Ons hlnd 
vatte de nieuwe politieke situatie ais 
volgt samen : « Volksunie verslaat 
P.V.V. en wordt meteen de derde 
partij in Vlaanderen. Schitter^de 
doorbraak in Limburg. Voor" de 
eerste keer sturen Kortrijk, Dender-
monde en Leuven een vlaams-na-
tionalist naar het parlement en vat 
de Volksunie vaste voet in heel Bra
bant en in de brusselse agglomera
tie. Rezultaten der dertiger jaren 
overtroffen. In Vanaudenhove's 
eigen kanton Diest verdri.evoudij,t 
de V.U. en wordt de P.V.V. verpiet-
terend geklopt. Federalistische 'mo
rning in heel het land en vooral tn 
Vlaanderen versterkt. » 

Met een dergelijk rezultaat mocht 
de Volksunie terecht vlaggen. Maur 
na de overwinningsfeesten ging de 
Volksunie direkt weer aan het 
werk : de partij-infrastruktuur weid 
steviger uitgebouwd, het aantal 
nieuwe afdelingen is niet meer te 
tellen en vandaag beschikt de Volks
unie in ieder vlaams arrondissement 
over een kader, dat werkt, studeert, 
zich zelf schoolt en waarvan de 
werfkracht gestadig toeneemt De 
aanzienlijke versterking zo qua aan
tal als qua kwaliteit van de parle
mentaire vertegenwoordiging van 
de Volksunie speelt daarin natuur
lijk ook een belangrijke rol. Als 
vragenstellers alleen reeds slaan de 
V.V.-parlementsleden alle rekords, 
hun tussenkomsten zijn spits en ste
vig gedokumenteerd, als debaters 
tellen we in de Wetstraat enkele 
•felle kleppers. Ook in de kommis
sies is de V.U. als volwaardige par
tij sinds 31 maart 1968 present en 
drukt ze haar stempel op het be
langrijk voorbereidend wetgevend 
werk. In de provincieraden moeten 
de kleurpartijen sinds een jaar 
duchtig rekening houden met de 
versterkte V.U.-frakties en wordt er 
met aandacht en soms vrees naar 
hun woordvoerders geluisterd. Vol
gend jaar wordt het politiek verte
genwoordigingsdrieluik in een zelfde 
mate versterkt : de V.U. maakt zich 
klaar om de gemeentehuizen binnen 
te trekken. 

Na het parlementair zomerreces 
stelde de Volksunie haar aktiviteit 
in het teken van de strijd tegen de 
grendelprocedure, voorzien in het 
regeringsontwerp inzake grondwets
aanpassing, in een wel doordachte 
taktiek en strategie. En met een veel 
zwaarder geworden gewicht, bij zo
verre dat we vandaag kunnen stel
len dat de Volksunie de geplande 
karikatuur van kulturele autonomie 
onmogelijk heeft gemaakt. 

Er is alle reden toe om tevreden 
op dit eerste jaar na de overwin
ning van 31 maart 1968 terug te 
blikken, zo binnen als buiten de 
partij. De federalistische stroming 
werd inderdaad versterkt, zij wast 
nu stilaaan buiten haar te eng ge
worden oevers. 

Deze eerste verjaardag valt te
vens samen met een zeer verheu
gend rezultaat in de abonnementen
slag voor «Wij», nog steeds ons 
voornaamste propagandawapen al 
heeft de V.V. precies in dit voorbije 
jaar op radio- en TV-gebied baan
brekend werk verricht. 

De zege is dus omgezet- in nieuwe 
kracht, de Volksunie houdt haar 
beloften en projekteert voor ons 
volk een toekomst en niet een ver
leden zoals de versleten, in babelse 
verwarring gedompelde kleurpar
tijen. Dat zal blijken op ons aan
staande partijkongres. 

Wij eindigen met een citaat uit 
het artikel dat onze voorzitter mr. 
F. Van der Eist een jaar geleden al
dus besloot : « Alle pogingen om de
ze (federalistische) ontwikkeling te
gen te houden zijn tot mislukking 
gedoemd. De Volksunie wijst de 
weg naar de toekomst. Daarvan 
zijn wij ons bewust : voorlopig nog 
oppozitiepartij, maar in de toekomst 
ook de partij die het doet ». 
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20 FRANK PER MAR 

Wie heeft geen 20 frank per 
jaar over om ons weekblad elke 
week aan de ene of andere sim-
patizerende door te sturen ? 

Volgende maandag moeten 
duizenden « WIJ » naar alle 
kanten van Vlaanderen en voor
al naar alle bakkers, slagers, 
•winkeliers en andere Vlamin
gen van Brussel gepost worden. 
Men moet er echter steeds goed 
voor zorgen dat het blad zo ge
vouwen wordt dat men niet ziet 
wat het is, vooral voor brussel-
se handelaars. 

Honderdduizend nieuwe stem
men kunnen zo voor de volgen
de verkiezingen gewonnen wor
den. Het is tijd om te beginnen. 

V.K., Brussel. 

HET DIENST 

Omstreeks 1955 heeft de 
« Banque de Bruxelles » geoor
deeld dat het raadzaam was de 
instelling ook een vlaamse 
naam te geven. Ze werd dus een 
tweede keer gedoopt en wel 
met de onnederlandse naam 
« Bank van Brussel ». In be
schaafd Nederlands zou men 
« Brusselse Bank » zeggen, zo
als « Amsterdamse Bank », 
« Twentse Bank ». enz. 

Om de Vlamingen te bewij
zen dat hun taal haar nauw aan 
het hart ligt, heeft de bank on
langs aan de Naamsep>oort te 
Brussel een groot tweetalig 
plakkaat laten aanbrengen met 
volgende tekst : « Bank van 
Brussel - het totale dienst aan 
de kliënteel ». Na 8 dagen wa
ren waarschijnlijk zo veel 
klachten binnengekomen dat ze 
eindelijk de tekst heeft laten 
verbeteren. Beter laat dan 
nooit. • 

V.P., Brussel. 

ABONNEMENTENSUG EN. 

Reeds meer dan 3.500 nieuwe 
abonnementen op « WIJ » ! On
getwijfeld een grote overwin
ning. Maar het grootste deel 
van die nieuwe intekenaars zijn 
reeds min of meer overtuigde 
nationalisten, mensen die reeds 
voor de Volksunie gestemd heb
ben en het. ook zonder het blad 
regelmatig te lezen, in de toe
komst zouden gedaan hebben. 
Wat van groter belang is. is dat 
alle regelmatige lezers van 
« WIJ » (oude en nieuwe ge-
abonneerden of andere lezers) 
het blad elke week na lezing 
doorsturen aan de ene of ande
re goedgezinde, die nog niet of 
vermoedelijk nog niet vlaams
nationaal gestemd heeft. Er zijn 
genoeg mensen in stedeti en 
dornen. en ook in Brussel, die 
met onze striid enigszins sim-
patizeren en die zeker voor de 
Volksunie zouden stemmen als 
ze af en toe ons weekblad te le

zen kregen. Daar zijn nog 
gemakkelijk honderdduizend 
nieuwe stemmen voor de vol
gende verkiezingen te verove
ren. 

Elke week het blad doorzen
den, weze het parool ! De post 
doet het voor 40 centiem. Laat 
ons deze week nog beginnen. 

K.V.D., Brussel. 

IN UNIFORM ? 

« De beroering te Leuven ver
toont het aspekt van de toene
mende radikalizering van de 
betogingsmetoden » was het on
derschrift van 'n foto in «WIJ», 
waarop wij zagen dat genoemde 
betogers nu al gehelmd zijn, 
met gummiknuppels zwaaien 
en zelfs een politieuniform dra
gen. Of heb ik het verkeerd 
voor ? 

D.M., Woluwe. 

ENGELS VOOR DE VLAMINGEN 

Op dit ogenblik loopt in ons 
land een nationale aktie (Uni
cef, medewerking van verschil
lende ministeries, dagelijks 
propaganda in radio en TV) om 
het lot van 's werelds vluchte
lingen te verbeteren. Hiervoor 
werd een fonoplaat « World 
Star Festival » uitgebracht. 

Deze fonoplaat is in alle lan
den waar de aktie gevoerd 
wordt dezelfde, doch de kaft is 
steeds in d» taal van het land, 
om programma en doel van 
het werk voor de vluchtelingen 
uit te leggen. Dus in Nederland 
Nederlands, in Duitsland Duits, 
in Frankri jk Frans, in België 
Frans voor de franssprekenden, 
maar Engels voor de Neder
landssprekenden ! 

Bij de aanvang van de akt ie 
zijn er hier wel enkele honder
den met nederlandse tekst ver
spreid. Reklamaties bij de in
voer- en verdelersfirma voor 
België helpen niets. 

Draai nu even de zaken om, 
bv. een nederlandse tekst voor 
de Vlamingen en een engelse 
tekst voor de Walen. Hoort U 
al het gehuil opstijgen ? 

De mensen van Unicef en de 
invoerende firma hebben dus 
nooit gehoord van die baron-, die 
onze miljoenen voor Agadir in 
ontvangst nam in het Casino te 
Oostende en daarvoor een paar 
woorden Frans als dank ten 
beste gaf. 

Moet er zich nog eens herha
len, wat toen de reaktie was 
van de Vlamingen ? 

Dus stel ik voor : 1° he t mi
nisterie verplicht Unicef en de
ze firma, bij het voeren van een 
nationale aktie de belgische 
taalwetten strikt na te leven. 
2° Ofwel de ministeries, radio 
en tv. onttrekken hun steun 
aan deze aktie en de Vlamin
gen houden dan de geldbeugel 
dicht. 

J.V.E., Brussel 1. 

GEVRAAGD 
IN DRUKKERIJ VOOR KRANTEN TE 

BRUSSEL 
# Bekwame TYPOGRAAF INVORMER 

# Goede LINOTIPIST 

Vijfdagenweek aangename werksfeer goed loon. 

Zich aanbieden ROTATYP 
Silvain Dupuislaan 110 Brussel 7 of 

schrijven op dit adres. 

YL 

Regelmatig lees ik in « Het 
Nieuwsblad » en in « WIJ » 
brieven van lezers in verband 
met een VL op hun auto. 

« Een ri jkswachter maakt 
procesverbaal of doet de VL 
verwijderen met de bedreiging: 
anders maak ik u een proces
verbaal ». 

Kan « WIJ » niet met een 
persoon van wie « WIJ » weet, 
dat hij voor een VL een bekeu
ring kreeg overeenkomen deze 
zaak voor een rechtbank t e la
ten komen ? Wanneer daar een 
vonnis wordt geveld zal alle 
dubbelzinnigheid in verband 
met strafbaarheid vlug ver
dwenen zijn. 

Het zijn er integendeel 242 ! 
De onderverdeling ziet er uit 
als volgt : 4 in 1944 : 67 in 1945 ; 
48 in 1946 ; 66 in 1947 ; 45 in 
1948 : 11 in 1949 en 1 in 1950. 

De grote meerderheid van de
ze 242 was voorzien van de 
h a n d t e k e n i n g van Paul 
Struye !... 

Voor verdere opheldering : 
zie Luycks, p.425, idem : Gilis-
sen : Etude statistique de la re
pression de l'incivisme. Revue 
de Droit Pénal et de Criminolo
gie, Brussel 1951. 

Vergelijk deze cijfers met 
Nederland.. . 38 terechtstellin
gen ! Hoe M. Ruys zich zó kon 
vergissen is helemaal onbegrij
pelijk. 

En te bedenken dat Calle-
waert , professor in strafrecht 
te Gent, een tweede Mare De 
Smedt als auditeur te Antwer
pen, ti jdens het TV-gesprek 
(begin maar t '69) met Vermey-
len (over de doodstraf !) durf
de verklaren dat de doodvon
nissen waren ingegeven door 
de haat ! En dat zei een ex-au
diteur voor duizenden TV-kij-
kers ! Zou « WIJ » hier niet 
eens z'n scherpste pen hante
ren ? 

A.N., Antwerpen. 

NIEUWE SPELLING 
L.R., Diest. 

TERECHTSTELLINGEN 

Wie wijst Manu Ruys terecht 
die in de inleiding van « Pil-
kuren », p.4 schrijft dat « 105 
personen werden terechtge
steld » gedurende de repres
sie... ? 

In uw nummer van 22 maar t 
verheugt u zich om de zoveel
ste herwerking van de neder
landse spelling. 

He t is nochtans niet duide
lijk hoe die gebaarde en onge-
baarde kommissieleden zolang 
en zo gewichtig, een zo eenvou
dig probleem kunnen betwis
ten. 

De geschreven taal is toch 
maar een middel om op afstand 
te spreken. We moeten dus het 

g e s p r o k e n e weergeven met 
eenvoudige en altijd de zelfde 
tekens, zonder uitzonderingen-
en die tekens zijn ons alfabet. 

Bij voorbeeld alle dubbele 
klanken worden ook dubbel ge-
schreven en dit altijd, zonder 
rekening te houden met open 
of gesloten let tergrepen. De 
grote moeilijkheid voor de leer
lingen van 3de en 4de studie
jaar en ook voor vele anderen. 

Voor de e hebben we drie 
klanken : de - bed - leer. Hier 
zouden we e van bed schrijven 
als è. 

Hierdoor valt de verdubbe
ling van de medeklinkers weg 
(hèben). Wanneer op het einde 
van een woord een T gehoord 
wordt, wordt ze ook T geschre
ven. Dan valt automatisch de 
moeilijkheid van dt. weg. Ut 
heb zo een sisteem opgebouwd 
en gebruik dit voor mijn eigen 
briefwisseling aldus : 

Geagte Heer, 
Mèt genoegen hèb ik kènis ge-

noomen van uuwe beslissing 
om deeze zaak in dèr mine te 
reegelen. Wei hèben deeze goe
deren op teit geleevert èn zo
len niet naalaaten. . . enz. 

Belangstellenden k u n n e n 
steeds bij mij te recht om nade
re uitleg. 

F.D., Aarschot. 

D« redaktie draagt geen vtr-

antwoordelijkheid voor d« tn> 

houd der gevuhUceerde lerer»-

brieven Ze behoudt «icfc het 

recht van keuze en Inkorting 

voor. Over de lezershr^even 

wordt geen briefwisseling 0*> 
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van c 
3 r j . 
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B e t r . : bezoek. 
week voor ?a$en s t r i j k e n er zeer "rreen^de 

-:en" neer op de redak t ie da.n. gewoonlijk. Dat 
in ver lofper iodes a l t i j d zo. Vaste medewer-
s die anders han kopij of tekening met de 
t ins turen koMen in hoogsteigen persoen hun 
^•rochten*' a f leveren . En dan s laan ze n a t u u r l i j k 

p r a a t j e . Cprallend h.-?e d ie rcedev/erkers b l i j k 
e-i van grote b e l a n g s t e l l i n g voor het blad ' 
- bescheiden weg - sugges t ies doen. Er word": 
eens van gedachten gevisseld over de r u b r i e -
, het onthaal van die of ^ene rabr iek b i j 
l eze r of b i j de . . . r e d a k t i e . En dan s l a a t 

gesprek over naar de r o l i t i e k e toes tand en 
v o o r j i t z i c h t e n . C-ver Fasen of andere p a s -
ZQ feestdagen vorat pral^tisch n ie t gespro-
. Daarvoor heeft nier.and t i j d en wat er over 
t gezegd worden s t aa t toch in de k r a n t . . . 

s fe^r wordt s p i t s e r vanneer vreerndeH'*'**n 
s overwaaier., n a t i o n a l i s t e n b i j voorbeeld 

andere landen, d ie over hun moeil i jkheden," 
s t r i j d , hun hoop, hun verv.'achtingen eens 
nar t u i t s t o r t e n , .«/aarbii we y a s t s t e l l e n 
het schema overal het zelfde i s . Toch k i j -
ueze vertegenwoordigers van de europese min-

heden met een t i k k e l t j e afgunst op naar 
"o lksun ie , d ie geen k l e in s -^artij meer i s 
ever middelen en invloeden beschikt waar'.'^n 
nog s teeds moeten droren . We rogen die 

europese ka-.eraden a l t i j d een h a r t onder de 1 
r i e 
gro 
i s 

m t e st.eken. En nemen afscheid met een 
et in h'un t a a l . Als dat n i e t t e moeil i jk 
n a t u u r l i j k , [l'ü 
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• EKONOMISCHE RAAD 
VOOR ANTWERPEN 

waarom 
een 
black-out ? 

(ACO). - Bij de Ekonomische Raad 
van de Provincie Antwerpen (ERA) is 
er iets gaande. We hopen dat de ERA 
eerstdaags over ru imere werkmogelijk-
heden zal beschikken dan in het verle
den, maar zekerheid hebben we hier
over niet. 

Na de algemene vergadering, maan
dag jl. te Antwerpen, werd geen kom-
munikee uitgegeven. De pers was zelfs 
niet uitgenodigd. In de plaats daarvan 
ontvingen de redakties twee degelijke, 
maar langdradige dokumenten, die be
trekking hadden op de werking van de 
ERA in het voorbije jaar en in de on
middellijke en verder afliggende toe
komst. 

Er zijn inwendige hervormingen aan 
de gang waarvan we graag de draag
wijdte zouden kennen. Vermoedelijk 
zijn er wijzigingen aangebracht aan de 
samenstelling van de algemene raad en 
aan het direktiekomitee. Waarom dit al
les met gesloten deuren zijn beslag 
moet krijgen, begrijpen we niet goed. 
Het lijkt ons een fout van goeverneur 
Kmsbergen. 

Zelfs indien er aan touwtrekkeri j 
wordt gedaan bij de toewijzing van 
mandaten en funkties, is het verkeerd 
een black-out af te kondigen, die de in
druk geeft dat de ERA niet langer 
meer de zaak van heel de provincie 
Antwerpen en van al haar bewoners is. 

Uit bovenvermelde dokumenten kan 
men alleszins opmaken dat onder de 
direktie van Dr Jos. Dupré de ERA een 
doelmatiger ins t rument van ekono
mische promotie is geworden. Dupré 
had zijn eerste sporen inzake geweste
lijke ontwikkeling verdiend bij de In-
terkommunale Ontwikkelingsmaat
schappij voor de Kempen (voordien : 
Zuider-Kempen). Blijkbaar s tuur t hij 
aan op de oprichting van nieuwe inter-
kommunales in andere gewesten of ar
rondissementen. 

De stichting van de In terkommunale 
voor Grondbeleid en Expansie in het ar
rondissement Antwerpen heeft het goe-
vernementele « facit » verkregen. Ver

moedelijk zal die interkommunale bin
nen afzienbare tijd opgericht worden. 

Maar de ERA stuurt aan op de krea-
t ie van nog andere interiiommunales 
o.a. voor Mechelen. 

We zijn van mening dat de interkom-
munales een uitstekend instrument van 
expansie en welvaartsbeleid kunnen 
worden. De ERA zal aldus over een 
reeks instrumenten kunnen beschikken 
die zijn werking en zijn perkutatie-
kracht kunnen verveelvoudigen. 

Het ware dan echter tevens wenselijk 
de interkommunales niet te laten over
rompelen door partijpolitieke meerder
heden, onder uitsluiting van de oppozi-
tie. Expansiebeleid is zaak van heel de 
gemeenschap, en niet alleen van een 
enge groep gearriveerde politici, die 
van de ekonomische raden en interkom
munales burchten willen maken waar
toe alleen hun eigen kieskliënteel toe
gang heeft. 

Ook om die reden heeft het uitblijven 
van informatie over de algemene verga
dering van vorige maandag ons wan
trouwig gestemd. 

• WERELD DER MAGISTRATEN 

hot van verbre

king onder 

de loep 
(red.) In vele landen is de magistra

tuur een haard van behoudsgezindheid, 
in Vlaanderen bovendien van franskil
jonisme. In menig hof wordt nog in het 
Frans «gedel ibereerd» ofschoon de 
wet op het taalgebruik in gerechtszaken 
(de enige die ongeveer korrekt is) als 
gevolg heeft dat de gerechtelijke stuk
ken nederlandstalig zijn waar het 
hoort. 

De rekruter ing van de golf jonge 
substi tuut-auditeurs uit de «jeunesse 
blanche» van 1944-1945 was ongetwij
feld niet van aard om de magis t ra tuur 
te demokrat^zeren. 

De top van het «beste gerecht ter 
wereld » is het Hof van Verbreking te 
Brussel. Op de 18 raadsheren zijn er 10 
afkomstig van het Hof van Beroep te 
BruSsel, 5 "WRn Luik en 5 van Gent. Van 
de 16 geaggregeerde advokaten zijn e r 
misschien twee die werkelijk neder
landstalig zijn. 

V.U. KONGRES 1969 
KONGRESSENPALEIS 

centraal station 

BRUSSEL 

ZATERDAG 19 APRIL 
om 14.30 tl. 

ZONDAG 20 APRIL 
om 10 u. en om 15 u. 

I 

volksunie kongres 
brussel 19en20aDril 

Laten we het als eisende part i j zo 
stellen dat wij een Hof van Verbreking 
wensen, waarin alle hoven van Beroep 
(welhaast vijf in plaats van drie) in 
gelijk aantal vertegenwoordigd zijn en 
waarbij uit het Hof van Beroep van 
Brussel evenveel nederlands- als frans-
talige raadsheren worden benoemd. Een 
zelfde evenwicht zou moeten nage
streefd worden bij de geaggregeerde 
advokaten. 

Daar rechters onafzetbaar zijn (in 
teorie een demokratisch beginsel) kan 
men het gewenste doel bereiken door 
bij wet de pensioenleeftijd te verlagen 
of door het aantal raadsheren te verho
gen, een handelwijze die rct-fn. in t ^ t 
hoger legerkader tans wenst toe te pas
sen (vervroegd pensioen). 

PEUTERTUINEN 
EN KLEINTJESOORDEN 

heel vroeg 

begint 

het al 
(w jonssen) Twee jaar geleden ant

woordde minister Hulpiau op mijn 
parlementaire vraag van 1 februari 1967 
over dat onderwerp dat er in Hoofd-
stad-Brussel 36 franstalige kinderbe
waarplaatsen bestonden tegenover geen 
enkele nederlandstalige, 4 franstalige 
kleintjesoorden tegenover geen enkel 
nederlandstalig en 32 franse peuter tui
nen tegenover 5 nederlandse. 

Het antwoord op dezelfde parlemen
taire vraag van 6 januari 1969 toonde 
aan dat de toestand nog slechter gewor
den was. 

De verhoudingen liggen nu als volgt : 
kinderbewaarplaatsen 3 franstalige te
gen nul nederlandse (ongewijzigd); 
kleintjesoorden 3 franstalige tegen geen 
enkel nederlandstalige; peutertuinen : 
34 franstalige tegen 4 nederlandstalige 
(franstalige + 2; nederlandstalige — 1) 

Hierbij mag aangestipt dat in het to
taal voor het land 71 betoelaagde kin
derbewaarplaatsen bestaan, waarvan 
slechts 20 in het vlaamse land, 12 in 
Wallonië en 39 te Brussel, dus 20 neder
landse tegen 51 franse. 

Het gaat hier uitslluitend over gesub
sidieerde instellingen. Het aantal niet 
betoelaagde is onbekend. 

Bij het van stapel lopen van de rege
ring Eyskens was er sprake dat de peu
ter tuinen (kinderen van 2 tot 3 jaar) 
van Volksgezondheid zouden overgehe
veld worden naar Nationale Opvoeding, 
tot nog toe is er niets van gekomen. 

Evenmin als er nieuwe vlaamse peu
ter tuinen en kinderbewaarplatsen ko
men te Brussel. De minister maakt e r 
zich van af met de redenering dat hi j 
ter zake geen initiatief kan nemen en 
slechts toelagen kan verlenen aan wie 
erom vraagt. 

Zo lossen de vlaamse C.V.P. en de 
vlaamse B.S.P. ook dit vraagstuk op in 
de hoofdstad Brussel. 

Hoor mijn woorden maar kijk n ie t 
naar mijn daden ! 

ï 

VLAAMSE C.V.P. 
De vlaamse C.V.P. zal dus op 26 

en 27 april haar eigen kongres 
houden en naar aanleiding daar
van bepalen in welke mate ze een 
semi-autonome parti j zal worden. 
Het voornaamste tema van dit 
kongres zal inderdaad de vraag 
zijn, of de vlaamse C.V.P. zich zal 
losmaken van de uni taire C.V.P. 
en hoever deze « scheiding » zal 
gaan. 

Verleden jaar, vóór de verkie
zingen van 31 maart , beweerde de 
Vlaamse C.V.P.-vleugel ook dat ze 
feitelijk een op zich zelf staande, 
onafhankelijke part i j was. Heel 
haar kiespropaganda stond zelfs in 
het teken van deze zogezegde on
afhankelijkheid. Het was kenne-
li3k haar bedoeling, een zo gun
stig mogelijke elektorale pozitie 
in Vlaanderen in te nemen. De na
tionale C.V.P.-voorzitter Houben 
verdween van het toneel — een 
rol waarin de man door de herha
ling van deze bezigheid zich meer 
en meer begint thuis te voelen — 
om na de verkiezingen weer op te 
j',M,*en en namens de gehele 
C.V.P. met de andere twee tradi
tionele parti jen te gaan onderhan
delen en uiteindelijk een kabinet 
te patroneren, waarin de C.V.P.-
ministers namens de plots op
nieuw en eigenlijk altijd unitaire 
C.V.P. zetelen. 

Herhaaldelijk zei de hele C.V.P., 
rv^S nagepraat door de vlaamse 
V - \ f •• dat er van waarborgen aan 
oe Walen slechts sprake kon zijn 
wanneer aan alle vlaamse eisen 
zou voldaan zijn. Ze zou het doen 
maar ze heeft het niet gedaan. Ze 
(de Vlaamse C.V.P.) legde zich 
zeils neer bij de afgrendeling van 
ue kulturele autonomie in de 
grondwetsherziening tegen de he
le Vlaamse opinie in. Heel haar 
verleden is alvast op vlaams %e-
";ed een aaneenschakeling van 
"^'et gehouden beloften en zeker 

van ofwel unitaristische trouw of 
een krachteloos prijsgeven van on-
afhankelijkheids verzuchtingen. 

Als we nu nagaan dat met be
t rekking tot de aangekondigde 
« onafhankelijkheid » er dadelijk 
wordt aan toegevoegd dat op bazis 
van het bestaande statuut zal ge
streefd worden naar « een georga-
nizeerde samenwerking met de 
Waalse CVJ*. » dan wordt die aan
gekondigde partij-autonomie of 
onafhankelijkheid al veel betrek
kelijker. Hoe zal men die samen
werking afbakenen ? Ideologie 
kan een zeer ruim begrip zijn en 
gedachtig de C V P - t r a d i t i e s qua 

Van den Boeynants-beweging veel 
meer dan de evolutie van vleugel 
naar par t i j op een nieuwe part i j 
zal uitmonden. Te oordelen naar 
de houding die sonunige — ook 
vlaamse — C.V.P.-mandatarissen 
nu al aannemen met betrekking 
tot Van den Boeynants (van open
lijk toegezegde steun tot goedkeu
r ing van spreekverbod in plaatse
lijke afdelingen) is een dergelijke 
wending niet uitgesloten. Ook dit 
element is van belang bij de be
oordeling van de mogelijkheden, 
waarbij nog dient gevoegd, dat in 
de vlaamse C.V.P. zelf er nog lang 
geen eensgezindheid over de zoge-

beroepsHALVE 
bekeken 

interpretat ie kan men reeds bij 
voorbaai, zeggen dat de nadruk 
meer op de samenwerking dan op 
het onderscheid zal komen te lig
gen. De keuze van de nieuwe voor
zitter van de vlaamse C.VJP. zal 
reeds een aanduiding zijn in wel
ke richting de interpretat ie van de 
blijvende banden met de waalse 
C.V.P. zal gaan : indien het Van de 
Kerckhove zou zijn dan kan men 
licht bevroeden dat het meer sa
menwerking dan onderscheid 
wordt, want Van de Kerckhove is 
toch een man van het C.V.P.-esta-
büshment . 

We mogen evenmin uit het oog 
verliezen dat 1970 een verkiezings
jaar is. Dat weet ui teraard ook de 
vlaamse C.V.P. Ten slotte zou het 
wel eens kunnen gebeuren dat de 

naamde onafhankelijkheid als par-
•j bestaat. 
Zonder voorbarig te zijn — de 

teksten en de beslissingen zullen 
ons zekerheid verschafifen — kan 
men slechts het grootste voorbe
houd tegenover deze plannen en 
voorstellen koesteren. Het verle
den van de C.V.P., de vlaamse 
vleugel niet het minst, wettigt dit 
wantrouwen. 

STEKENE 
De incidenten te Stekene zijn 

slechts mogelijk en verklaarbaar 
in een kl imaat van blijvende 
wrok. Zij die te Stekene een « her
stelbetoging » wilden houden voor 
iets, dat niet is gebeurd (van het 
plan om te Stekene een ereperk 

voor de gesneuvelde Oostfront-
strijders aan te leggen zagen in
derdaad de promotors zelf af) lig
gen (gewild of ongewild) zelf aan 
de bazis van de blijvende tegen
stelling, hoewel ze deze verant
woordelijkheid kunnen delen met 
zich kristelijk of humanistisch 
noemende « staatslieden ». Er zijn 
onder hen zeker idealisten en 
mensen, die om dit ideaal geleden 
hebben en er nog de gevolgen van 
dragen. Doch het kunstmatig on
derhouden klimaat van haat en 
vergelding maakt op de duur bot
singen als deze te Stekene onver
mijdelijk. Het is altijd gevaarlijk 
te veralgemenen doch ergens 
stond zondag te Stekene het oude, 
unitaristische België tegenover 
een jonge vlaamse generatie, die 
over het betwiste onderwerp an
ders denkt. 

Nuchter beschouwd was er voor 
de zgn. vaderlandse verenigingen 
geen enkele reden om te Stekene 
te gaan betogen. Bij ontstentenis 
van een reden was het van hen 
bovendien verkeerd te manifeste
ren in een gemeente, waar alle sa
menscholingen en betogingen ver
boden waren. Als lieden, die meer 
dan gelijk wie aanspraak maken 
op « civisme » zouden de protago
nisten van deze «herstelbetoging» 
de eersten moeten geweest zijn, 
om het civiek voorbeeld te geven. 
De vaderlandse simbolen en bloe
men veranderen daaraan niets. 

Incidenten als deze te Stekene 
zouden een kwart eeuw na het 
einde van de oorlog ondenkbaar 
moeten zijn. Dergelijke tegenstel
lingen zouden reeds geschiedenis 
moeten zijn en geen « politiek ». 
De grootste schuld ligt bij de 
staat en bij hen die in die kwart
eeuw het staatsgezag verpersoon
lijkten. Dat er in al die tijd toch 
iets veranderd is blijkt ook uit de 
« objektieve » houding van de po
litie die bij vorige gelijkaardige 
botsingen steeds zoek was. 
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een ineengeschrompeld stoffelijk restje 
overbleef. 

De grote instamper van open deuren, 
de krachtdadige verdediger van ge
meenplaatsen sloeg een slijkfiguur. 
Toen hij op een bepaald ogenblik uit
pakte met een soort (een «soort» , in
derdaad !) « programma » voor een tien
jarig bestand tussen de traditionele 
partijen, deed de « Volksgazet »-joerna-
list hem keihard opmerken dat het 
slechts woorden waren, woorden en nog 
eens woorden in de wind. « Gazet van 
Antwerpen » -redakteur De Witte spij
kerde hem vast op zijn houding inzake 
de randgemeenten en de sterke man 
kon alleen maar antwoorden : «Dat is 
de inwendige keuken van de C.V.P. en 
die ga ik niet uit de doeken doen ». 

Dit tv-optreden van de grote brussel-
se vedette bevestigde, wat de vorige 
dagen al ten overvloede was gebleken : 
Van den Boeynants heeft door zijn ge
brek aan formaat en bagage, door zijn 
arrogante zelfingenomenheid, zichzelf 
grenzeloos overschat; de start van zijn 
«nieuwe konstellatie» is daarom een 
valse start geworden. De raket die met 
zo'n spetterend vuurwerk werd afge
schoten, viel in een boogje terug naar 
de vaderlandse grond en zit tans met 
de neus lekker in het taaie belgisch 
moeras. Het gevaar is nog niet gewe
ken en 's mans ambitie stellig nog niet 
bekoeld. Maar over het formaat van 
Van den Boeynants bestaat weer min
der twijfel dan vóór dit tv-debat... 

• TV-DEBAT 

van den 
boeynants 
doorgeprikt 

(red.) Ons blad van vorige week was 
reeds op de pers, toen donderdagavond 
het tv-debat tussen Van den Boeynants 
exi vierdagbladjoernal is ten werd uitge
zonden. We achten dit debat belang
rijk genoeg om er nog eens op terug te 
komen zelfs met een week vertraging. 

Belangrijk, inderdaad ! Maar dan niet 
omwille van « belangrijke » verklarin
gen van de gewezen en de eeuwige kan
didaat eerste-minister. Wat Van den 
Boeynants daar aan gemeenplaatsen, 
aan banaliteiten en dwaasheden heeft 
uitgekraamd, grensde aan het ongeloof
lijke. 

De nieuwe stijl-worstelaar heeft in 
het verleden vaak zijn goede momenten 
op tv gehad. Hij is een « horrible sim-
plif icateur », een man met zéér beperk
te ideeën en een zo mogeljik nog be
perkter woordenschat — vooral in het 
Nederlands, nota bene zijn «moeder
taal . De grove vereenvoudiging waar
mee hij de problemen te lijf gaat, kan 
echter soms wel indruk maken op de 
eenvoudigen van geest. Het soort ver
edelde kafeepraat dat hij vertelt is op 
een peil, dat van nature afgestemd is 
op de grote groep van de meest onkri
tische tv-konsumenten. Zijn optreden 
— de harde jongen met het eenvoudig 
volks gezond verstand en het grote 
hart — is de talrijke liefhebbers van 
het genre vaak best meegevallen. 

De onontbeerlijke voorwaarde voor 
enig tv-sukses echter is, dat Van den 
Boeynants het scherm voor zich hele
maal alleen heeft, dat hij in alle ge
moedsrust en met de hulp van een door-
kneed realizator een half uurtje het 
praatmonopolie krijgt. Is er tegen
spraak en debat, dan is de man redde
loos verloren. Toen hij nog eerste-
minister was, viel dat niet zo sterk op : 
joernalisten en reporters plegen een 
eerste-minister met enige omzichtigheid 
te lijf te gaan. 

Verleden week donderdag klonk het 
vat echter zoals het is : vreselijk hol en 
leeg. Tegenover Van den Boeynants za
ten een viertal joernalisten die — hoe 
verschillend ook van politieke opvat-
tmg — één ding gemeen schenen te heb
ben : een lijfelijke afkeer voor de bluf 
van de would be de Gaulle. Met een 
reeks intelligente, rake en hardnekkig 
gestelde vragen prikten ze de blaas Van 
den Boeynants leeg, totdat er alleen 

TWEE MATEN 
Een gi\)ot deel van de politieke akluahteU de jongsle weken is beheetst ge

worden door de eisen, die de waalse P.SC. slelde in verband mei de iraarhotgm 
voor de overheveling van Leuven-Frans. 

Er luerden twee soorten eisen gesteld. Een eerste betreft de financiële waar
borgen voor een komfortabele verhuis naar de Neue Stadt in de bietenveMen van' 
Ottignies. En een tweede vraagt grondwettelijke (asjeblief!) ivaarborgen voor de 
tijd dat Leuven-Frans nK3g te Leuven zal blijven. Wntil de heren zijn zinnens, 
slechts te vertrekken op het ogenblik dat hen belieft. 

Bij heel die leiivense herrie werd weinig of niet gesfjioken over een andere 
«. overheveling » .• de volledige splitsing van de brnsselse V.U.B. In oktobei van 
dit jaar zal een zelfstandige vlaamse V.U.B, van wal steken. De wijze waarop zi] 
behandeld wordt in vergelijking met de U.C.L., wettigt onze titel « tiuee maten »: 
een (volle) maat voor de Walen en een maat (voorniets) vc\}r de Vlamingen .. 

De frankofonen die de plak zwaaien aan de brnsselse univeisiteit, kyjesteien 
het voornemen om de splitsing door te voeren op de manier die hen aanstaat : 
ze zvtllen de Vlamingen er doodgeu\>on uitgooien. Een paar honderd hele en hal
ve F.D.F.-professoren van de U.L.B, hebben een dokumenl ondertekend, waarin 
staat dat ze de bestaande universiteit beschouwen als de oorspronkelijke stichting 
van Theodoor Verhaegen : heel het patrimonium gelijk het reilt en zeilt moet ei
gendom van de U.L.B, blijven. Willen de Vlamingen een eigen V.U.B. • goed, dat 
ze er uittrekken en dat ze zelf maar zorgen \\}or eigens een onderdak en wal er zo 
allemaal bijhoort. 

Toppunt van smerige schijnheiligheid is daarbij, dal de U.L.B, •.inds 1967 
tientallen miljoenen heeft ontvangen, waarvan de helft — naar ze zelf beiueerde 
— bestemd xras voor de uitbomu van de nederlandse afdeling. Deze centen heeft 
ze overigens alleen maar gekregen op uitdi ukkelijke vooiwaaide, dat de splitsing 
geleidelijk zou worden doorgevoerd. Vandaag tuil ze met één slag deze tientallen 
miljhenen — onbetwistbaar eigendom van de vlaamse volksgemeenschap. 

En dat is nog niet genoeg ! Ze wil de hele huidige bestaande univeisiieit iin't 
alle gebouwen en uitrusting, zij ivil de voot de V.U.B, sinds jaren gehivesteeide 
tientallen miljoenen, zij wil daarenboven nog de helft van het etletbeekse oejen-
filein. __^ 

Mogen we de twee maten eens tegenover mekaar stellen ? Alleen al voor de 
gionden te Ottignies krijgt Leuven-Flans driektvart miljard van de regering. Daar 
komen de miljarden bij voor de Neue Stadt. En Brussel-Nederlands zou hel moe
ten stellen met de helft van de aankoopsom voor het oefenplein, namelijk een 
povere 380 miljoen... 

De vlaamse katolieken hebben srhiomeiijk ongelijk, zich met of maai half te 
interesseren voor het hit van de straks zelfstandige nederlandse universiteit te 
Brussel. De vlaamse vrijzinyiigen hebben overschot van gelijk, wanneer ze steige. 
ren bij de manier waarop de V.U.B, dieigl te worden loandelen gestuurd. 

Het argument van het lage aantal studenten is een schijnargument. Ten eer
ste omdat de V.U.B. slechts lans, na haar vestiging als zelfstandige universiteit, 
haar volle kans gaat krijgen. Ten tweede omdat men moet bereid zijn, de konse-
kwenties te aanvaarden van een open pluralisme. Tenslotte omdat de behande
ling waarvan de V.U.B, het slachtoffer is, het rechtstreeks gevolg is van het feit 
dat zij « slechts » een vlaamse universiteit zal zijn. Het recht is één en onverdeel
baar ! 

ZK> ZOU het van vlaamse zijde slechts een eerste stap moeien zijn, te eisen dal 
de V.U.B, om te beginnen straks de beschikking krijgt over hel hele terrein van 
Etterbeek 

dio Genes. 

» ONDANKS <L STERKE MAN » 

regerinp 
niet 
stabieler 

(red.) Een van de argumenten, die de 
beroepspolitici van de kleurpartijen 
tegen de Volksunie inroepen is het ge
vaar van instabiliteit van de regering 
Dat schrikt de brave burger af en dat 
laat onder andere Van den Boeynants 
toe, het sterke-man-imago te lanceren 
Daarom ook wil Jan Verroken, nog al
tijd partijgenoot van Van den Boey
nants, het kiesstelsel manipuleren om 
« kleine » partijen uit te schakelen. 

In Frankri jk is er een sterke man en 
is er een sterke partijformatie. Is de re
gering er daarom stabieler ? Binnen het 
politiek monopolie van de Vijfde Reou-
bliek is het evenzeer als vroeger een 
komen en gaan van ministers. Op 10 
jaar tijds waren er in Frankrijk 10 mi
nisters van Nationale Opvoeding en U 
ministers van Informatie. Op 5 jaar 
tijds was Debré minister van Justitie, 
eerste minister, minister van Finan
ciën en van Buitenlandse Zaken. 

De enige waardevolle beveiliging 
tegen de politieke instabiliteit van de 
ministers is een a-politiek, eerlijk amb
tenarenkorps. 

Nu hebben de studiebureaus van de 
drie traditionele partijen een reeks aan
bevelingen geformuleerd voor het beter 
funktioneren van overheidsbeleid en 
demokratie. Ze hebben hierbij geens
zins het ei van Colombus uitgevonden 
doch stampten een aantal open deuren 
in door een serie hervormingen en ver
beteringen voor te stellen als wereld
schokkende vondsten. 

•^"ermits de Vlamingen in België de 
eisende, want achteruitgestelde parti j 
zijn hebben ze alle belang bij een goed 
funktioneren van de staatsmachine. Het 
is waarachtig niet de Volksunie die als 
nationale partij welke eerlijke verbe
tering ook zal afwijzen. Ook al oordelen 
wij dat de s t ruktuur van de staat slecht 
is, daarom zijn we nog niet onstaats. 
De ware « incivieken » zijn de knoeiers 
van de grote partijen, die met hun 
partijpolitieke benoemingen en -favo-
rit isme het overheidsapparaat ont
wrichten. 

• AMBTENAREN IN POLITIEK 

Vlaamse ambte
naren stutten 
de staat 

(red.) Van de ambtenaren zegt men 
over het algemeen meer kwaad dan zij 
verdienen. De Vereniging van Vlaams 
Overheidspersoneel weet dat de vlaamse 
ambtenaren doorgaans de meest toege
wijde, de aktiefste en de meest onkreuk-

• bare dienaren van de staat zijn. Dank 
zij hun tweetaligheid werkt in vele ge
vallen de staatsmachine nog ! 

Eén verbetering hebben de heren 
kleurpolitici niet voorgesteld, namelijk 
dat de ministers er zouden mee ophou
den van hun kabinet een super-mini
sterie te maken in plaats van met een 
gedepolitizeerde administratie te wer
ken. Daar ligt de knoop, maar de heren 
wensen hem noch te ontwarren noch 
door te hakken. 

Daarenboven wil iedere regering 
steeds nieuwe en dure overheidsinstel
lingen in het leven roepen om haar 
politieke vrienden en jaknikkers te 
kunnen « caseren ». Elke nieuwe minis
ter wenst een paar dozijn vette benoe
mingen te doen. waardoor hij onder an
dere zijn politieke tegenstrever, die hem 
opvolgt, kan doen schaduwen. Het is 
ook niet de schuld van de ambtenaren, 
dat zij, die niet tot de parti j van de mi
nister behoren, uitgerangeerd of gedub
beld worden door een vaffe kabinetsat-
taché. 

Over zijn nederlandstaüge ambtena
ren en beambten hoeft Vlaanderen door
gaans niet beschaamd te zijn. In een 
vlaamse deelstaat, waarin een vlaams-
nationale part i j mederegeert, zou het 
staatsgezag, door vlaams civisme be
zield, een fatsoenlijk gezag zijn, een 
goed gezag, zoals de Vlaamse Beweging 
sinds haar ontstaan altijd gevraaga 



GEEN GRENDELS 
Er werden nu reeds — onder grote belangstelling 

honderden kleine en grote meetings georganizerd tegen 
de grendelprocedure in de grondwetsherziening. Hoog
tepunten van deze anti-grendelaktie van de Volksunie 
waren onder meer de volksvergaderingen te Oostende 
en te Antwerpen, Oostende kwam er zelfs op indruk
wekkende wijze voor op straat. 

Deze maandenlange aktie ging gepaard met het ver
spreiden van een nationaal pamflet in gans Vlaande
ren, van grote en kleine affiches en kleefzegels. Ook in 
radio en TV weerklonk ons «neen ». Op deze achter
grond stelt men vast dat het verzet tegen de grendels 
buiten de Volksunie algemeen is. De vlaamse vereni
gingen van alle strekking hebben er in moties en verkla
ringen stelling tegen genomen. 

Door ons .verzet, gesteund door de brede vlaamse 
opinie is de grondwetsherziening in het slop geraakt : 
Vlaanderen wijst eenparig de grendels af. De kleurpar-
tijen zullen de duimen moeten leggen ! 

nazijn 
LEEFTIJDSGRENS 

85 JAAR ? 
In de bestuurskommisie van 

de akademie voor Overzeese 
Wetenschappen zetelen prak
tisch uitsluitend franstaligen. 
In plaats van gebruik te ma
ken van het eindigen der man
daten om een zeker taaieven-
wicht na te streven benoemde 
«rode leeuw» Vermeylen twee 
franstaligen opnieuw, van.. . 
81 jaar oud. 

De regering volgt daarmee 
beslist een jonge, dinamische 
politiek, gericht op de pari
teit .. 

IN EIGEN STROP 

Tussen de B.R.T. en het 
.A.B.V.V. ontstond een incident 
over de zogezegd ideologische 
uitzendmg «De socialistische 
gedachte ». De algemene sekre-
taris van het A.B.V.V. weigerde 
een gedeelte van zijn program
ma te laten schrappen, hoewel 
dit betrekking had op de poli
tieke aktuali teit en die aktua-
liteit is in de « gedachte-»- pro
gramma's verboden. Daardoor 
verviel dan het gehele pro
gramma. Smdikalist erkent in 
Volksgazet dat dit geen machts
misbruik of censuur is, maar 
gewoon het toepassen van het 
reglement. Daardoor is natuur
lijk het gehele geval voor de 
grote partijen opnieuw aktueel 
geworden : het gaat er om hun 
eigen belangen te verdedigen. 
Zolang het er om ging de 
rechten van de « Vlaams-natio-
nale Gedachte» te verdedigen 
en zo ook de demokratie, waren 
ze natuurlijk niet gemteres-

seerd. Volksgazet schrijft : 
« h e t A.B.V.V. zal pleiten dat 
he t (reglement) in de prakt i jk 
niet houdbaar is». Goed z o ! 
Het is altijd aangenaam te ver
nemen dat s tandpunten die ook 
hier werden verdedigd, door 
anderen worden overgenomen. 
Dat he t A.B.V.V. een abonne
ment op Wij heeft en de stuk
jes van Nemrod zou lezen, dur
ven we echter niet veronder
stellen. 

ONBREEKBARE 
BAKSTEEN 

Korttf tijd g«leden galmden 
de wandelgangen .an het par
lement van de urenlange ruzie 
in de zo eensgezinde P.V.V.-
parlementsfrakties naar aan
leiding van een eigen voorstel 
om zo wat overal plaatselijke 

volksstemmingen mogelijk te 
maken. Daardoor zouden de in
woners van gelijk welke ge
meente zelf kunnen beslissen 
tot welke taalgemeenschap zij 
helemaal of gedeeltelijk zouden 
willen behoren. Daarmee is 
echter de kous van de geluk
kige verdeeldheid niet af De 
lijst van de verdeeldheid is 
lang : er zijn nederlandstahgen 
en franstaligen; er zijn onder
tekenaars van het «Manifest 
van de 29 » en van het « Char
te r van de eenheid»; er zijn 
vooral te Brussel voorstanders 
en tegenstanders van de «As
sociation des sections urbai-
nes» ; bij de Walen zijn er fe
deralisten en federalizanten en 
unitaristen; bij de Vlamingen 
is er de groep die zit te snak
ken naar een nieuwe minister-
funktie en zij die voor de deel
name aan de regering nog niet 
alles willen laten vallen. 

Tel zelf eens, in hoeveel stuk
ken de onbreekbare baksteen 
waarmee de P.V.V. het nieuwe 
vaderlandse huis zou bouwen, 
is stuk gevallen ! 

VLAMINGENJACHT 

«Le Soir», het grote vader
landse blad dat zo graag jacht 
maak t op vlaamse extremisten, 
doet steeds meer aan Vlamin-
genjacht. Dit blad verdraagt 
niet dat Vlamingen door hun 
kennis van het Frans in staat 
zijn opdrachten uit te voeren. 
Zo protesteert het tegen het 
feit dat de sociale assistenten 
in de jeugdzorg in Brussel voor 
de helft nederlandstaligen zijn. 
Deze nederlandstaligen krijgen 
echter ook heel wat opdrachten 
in het Frans uit te voeren. Wat 
ze blijkbaar ook kunnen, wan t 
daarover is er géén klacht. 
Maar ze zijn nu eenmaal Vla
ming en dus is dat verkeerd. 
Wat de Vlamingen zouden zeg
gen als te Brussel, de Fransta
ligen volledig in staat zouden 
zijn dergelijke opdrachten in 
het Nederlands op zich te ne
men ? Ze zouden dat een grote 
vooruitgang noemen. Want ra
cisten zijn wij niet. 

N V L O E D 

ABONNEMENTENSIAG 

volksunie kongres 
wussel 19 en 20 april 

De laatste « officiële » week 
van deze lange abonnementen
slag heeft nog een goede oogst 
opgeleverd en het totaal aan
tal nieuwe abonnementen nog 
een duwtje omhoog gegeven. 
Dat komt omdat er enkele af
delingen en wervers een grote 
inspanning hebben geleverd 
zoals bij voorbeeld Buizingen, 
dat zomaar zijn vroeger aantal 
vervijfvoudigde. Ook Wervik 
deed een fikse sprong vooruit 
met een derde van het totale 
aantal bij te winnen terwijl in 
absolute cijfers Oostende de 
kroon spant met zomaar 43 
nieuwe abonnementen in één 
week tilde ' 

Dat ziin cijfers die tellen en 
die meteen de mogelijkheid 
scheppen van een wijziging 
van de rangschikking. Het is 
ons deze week nochtans niet 
mogelijk de definitieve rang
schikking te publiceren. Het 
moet bij een losse beschouwing 
blijven daar we nog niet over 
alle gegevens bescJiikken. 

De individuele grote kleppers 
zijn trouwens dezelfde geble
ven : Aendenboom, Verhaeghe 
en Vinex, gevolgd door een 
hele schaar extra-goede «ren
ners » in deze abonnementen-
ronde van Wij in Vlaanderen. 
In sommige afdelingen werden 
de rezultaten gecentralizeerd 
waardoor de individuele wer
vers niet vernoemd werden. 
Dat is bvb. in Gent het geval 
waar een Stefaan De Zitter 
van het totaal van zijn afde
ling toch 2/3 voor zijn reke
ning nam en in absolute cijfers 
een respektabel aantal nieuwe 

abonnees maakte. Zo zijn er 
nog. Alle extra-aktieve propa
gandisten zullen in de defini
tieve rangschikking zeker aan 
hun trekken komen. 

Over Epiktetus, deze slaaf en filozoof maar die dan toch 
zijn leven als vrijgelatene kon eindigen, bestaat sinds vele 
eeuwen een heel kenschetsend verhaal. Toen zijn meester en 
eigenaar hem mishandelde door op zijn been te slaan zei 
Epiktetus niets anders dan : « Pas op, ge zult het been bre
ken ». Als zijn machtige baas zijn maq^t dan nog wat meer 
toonde door nog harder te slaan en het been ook brak, deed 
Epiktetus met onverstoorbare gelatenheid opmerken : « Heb 
ik het niet voorspeld ? ». Alleen bij de echte kenners van 
Epiktetus kan men nog de naam ontdekken van deze mach
tige beetjbreker, hii heet te Epafroditus. Maar het Enchiri
dion (Zedekundig Handboekje) van Epiktetus kreeg in he t 
Np'^erlands alleen tussen 1915 en 1949 viif drukken 

Wie dit verhaal kent vindt de gedachte waarmee Epiktetus 
zijn handboekje begint bijna vanzelfsorekend. « Sommige 
van de dingen hebben wij in onze macht, doch niet alle. In 
onze macht hebben wij onze mening, ons streven, onze be
geerte en afkeer, kortom al onze handelingen, die van ons 
uitgaan. Niet in onze macht staan ons lichaam, bezit, aan
zien, ambten, kortom alles wat niet ons werk is ». Een een
voudige, vanzelfsprekende gedachte, die echter zoals zovele 
eenvoudige en vanzelfsprekende gedachten uiterst moeilijk 
goed te begrijpen is en nog moeilijker te leven is. Ook dat 
wist Epiktetus al toen hij schreef hoezeer wij er om bekom
merd zijn te weten wat een bewijs is, hoe bewezen wordt dat 
men niet mag liegen, terwijl wij verder rustig doorgaan t e 
liegen Hoewel het er toch alleen maar op aan komt niet t e 
liegen. 

Het Handboekje van Epiktetus heeft de eeuwen zonder 
drukkunst overleefd. Het ging ook niet ten onder toen onze 
voorouders, de barbaren, de toen bestaande beschaving prak
tisch helemaal verwoestten. Het werk van een mens blijft 
soms bestaan, blijft werken, ook als het niet meer afhangt 
van zijn eigen beschikking, maar volledig overgeleverd is 
aan wat moeilijk anders dan willekeur en wisselvalligheid 
kan worden genoemd. 

Weinigen slechts kunnen in begaafdheid, scheppend ver
mogen en werkkracht vergeleken worden met Johann Sebas
tian Bach. Het is een zegen van deze tijd en een troost voor 
he t leven dat wij nu zijn werk kunnen beluisteren in een 
mate die nauwelijks vijftig jaar geleden gewoonweg on
denkbaar was. En toch gingen tussen zijn dood in 1750 en de 
stichting van het Bach Gesellschaft juist geteld honderdi 
jaar van bijna volledige vergetelheid voorbij. We weten hoe 
de 46 banden van zijn werk niet eens alles hebben bewaard, 
hoe nipt sommige van zijn goddelijke bladzijden werden ge
red. De dode, eens vergeten Bach leeft in zijn werk niet zon
der meer omdat wij het nu mogen en kunnen beluisteren, 
maar omdat iets van zijn onsterfelijkheid in deze bijna ver
loren bladzijden is overgebleven. De tiid was machteloos te
gen deze eenvoudige en hard werkende kunstenaar, voor wie 
kunst nog een werk was, en ni^t de éénHagsvlinder van een 
enkel ogenblik inspiratie 

Kierkegaard heeft niet alleen gewerkt aan wat hij zijn 
werk en opdracht wist te zijn, hij heeft er ook voor geleefd 
en is er aan gestorven. Toen hij in 1855 stierf was zijn grote 
vaderli jke erfenis opgebruikt voornameliik voor de uitgave 
vdn. zijn boeken. Hij had geschreven in zijn eigen, zo gelief
de Deens, deze taal van een heel klein volk. Een heel kleine 
groep eerde hem bij zijn begrafenis, maar vlak vóór hij 
stierf had heel Kopenhagen hem bespottelijk .enty^j;achtelijk 
gevonden. Het duurde tot na de eerste wereldoorlog voor dat 
zijn werk en zijn denken langs een volledige duite vertal ing 
in Europa enige bekendheid kreeg. En zelfs nu nog stellen 
velen zich tevreden met wat hen aanstaat in zijn werk. Ook 
hij echter heeft de tiid overleefd. Ook hij leeft voor wie 
hem echt zoekt, méér dan velen die nog niet zijn gestorven. 

Mensen dromen misschien wel onvermijdelijk over ge
dachten verspreiden en invloed hebben. Zij vergeten echter 
of weigeren te aanvaarden dat ook het edelste werk (de mu
ziek van Bach en het denken van Kierkegaard zijn slechts 
voorbeelden) overgeleverd wordt aan mensenhanden. Mis
schien had Einstein dat aanvaard die, toen hij zijn veldteo-
r ie had verbeterd en men hem vroeg of hij dat ging publice
ren, antwoordde • « Ach, ik schrijf wel een postkaart aan Lc 
renz (nederlandse fizikus), en aan Planck heb ik het al ge 
zegd ». 

NEMROD. 

Terwijl men in hogere regionen zelf nog niet goed wegwijs geraakt uit de Belasting op de Toe
gevoegde Waarde worden de voorlichtingsambtenaren klaar gestoomd in een speciale kursus, om 

hen dan op het publiek los te laten. Het zat zeker nodig zijn. 
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V.U. IN DE RADIO 

Volgende'week donder
dag, 10 april, te 19.40 u. 
verzorgt de Volksunie 
haar maandelijkse vrije 
politieke tr ibune voor de 
radio. Het programma 
gaat — hoe kan het an
ders ? — onder het mot
to « vijgen na Pasen » 

TE WEINIG 

POSTKANTOREN 

Het onevenwicht in de dien-
stei tussen Vlaanderen en 
Wallonië behoort tot de klas
sieke grieven van de Vlamin
gen De postdiensten maken op 
deze slechte regel geen uitzon
dering De gemiddelde bevol
king per postkantoor bedraagt 
inderdaad in Vlaanderen 30 607 
eenheden tegen 18 268 in Wallo
nië Het aantal ontvangerijen 
il. Vlaanderen (58 % der bevol 
king) bedraagt slechts 360 te 
gen 366 in Wallonië (33 V2). 

Op een vraag van senator Jo-
rissen aan de minister van 
P T T , waarin hij protest tegen 

deze wanverhoudingen aante
kende, gaf de minister de ach
terstand toe doch beloofde nog 
d * jaar volgende aanpassin
gen te zullen doorvoeren op 
5C nieuwe postkantoren zullen 
er 45 in Vlaanderen geopend 
worden, bii de omschakeling 
van 15 «onder rekenplichtige 
kantoren » naar « rekenplichti
ge kantoren» zullen er 14 m 
Vlaanderen znn 115 ontvanse-
riien zullen van klasse verho
gen, waarvan 86 in Vlaanderen. 

We honen dat het niet bij 
deze ene aanDassing^reek"! 7al 
blijven Al wor l t de achter
stand verkleind normaal ziin 
de verhoudingen daarmee nog 
niet. 

BELGISCHE 

WATERVOORZIFNING 

[n de sektor watervoorzie 
ning is Vlaanderen eveneens 
zeer stiefmoederlijk bedeeld, 
er zijn nog steeds 334 vlaamse 
gemeenten met 716 223 inwo
ners die geen waterleiding heb
ben tegen slechts 89 waalse ge
meenten met 60.834 inwoners 
Deze flagrante ongelijkheid 

Te Stekene werden de « herstelbetogers » vorige zondag onthaald op het traditioneel geworden 
handjesdraaien bij het pom-pom en het tralala van de Brabangonne dooi vlaamse tegenbetogers. 
Het bleef daar echter niet bij en herhaaldelijk gingen betogens en tegenbetogers met mekaar op 

de vuist. 

blijkt ook duidelijk in drie 
brabantse arrondissementen. 

Het arrondissement Nijvel 
(Nivelles) telt 3 niet-aangeslo-
ten gemeenten met 1368 inwo-
lers, terwijl Leuven met 26 
meenten en 31 959 nwoners ot 
en Halle-Vilvoorde met 24 ge
meenten en 31 959 inowners of 
in totaal 64 244 inwoners de 
Vlaamse achteruitstelling inza 

Het in Vlaanderen al lang kla-^siek geworden relletjeskiekje, zoals er zondag te Stekene heel wat 
te schieten waren : gehelmd en met de matrak zwaaiende rijkswacht, betoger en tegenbetoger. 

k . watervoorziening treffend 
illustreren 

En toch beschouwen de Wa 
len zich als eisende parti j . 

ODDI 

Aan de zopas tot kardinaal 
benoemde pauselijke nuntius 
te Brussel Silvio Oddi. zullen 
de Vlamingen geen fc,oede her 
mnering bewaren Hii heefi 
weinig Degrip aan Af dag ge 
Ifgd voor de vlaamse desidera 
ta onder andere inzake de leu-
vense universiteitskwestie De 
nunt ia tuur speelde onder zijn 
leiding in deze kwestie een 
konservatieve e r anti-vlaamse 
ro 

Nu ae« nieuwe kardmaaJ 
Brussel weldr^ verlaat formu
leren velen de wens • «Geef 
o i> maar een nieuwe Cento te 
Brussel». Mgr. Cento was in
derdaad in Vlaanderen een der 
meest populaire vertegenwoor 
digers die het Vatikaan in ons 
land heeft gehad. Hij ten min-
st»» had inzicht in de volkse 
dualiteit in dit land en wist 
de « Fiamminghi » naar waar
de te schatten 

TOCH NIET WAAR ZEKER 
De burgemeester van Landen 

spreekt herhaaldelijk in het 
Nederlands en het Frans in het 
openbaar o* voegt bij neder-
landstalige dokumenten een 
— onwettige — franse verta-
^iné,. 

Daarop at tent gemaakt via 
een parlementaire vraag ant
woordt de heer Harmegnies, 
minister van Binnenlandse Za
ken met de botte bewering, 
« dat dergelijkp wijze van han
delen veel voorkomt zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië». 
Wat Vlaanderen betreft zal dat 
wel juist zijn, hoewel het 

volksunie kon gres 
brussel 19en20aoril 

steeds minder gebeurt. Doch 
dat waalse burgemeesters «uit 
hoffehikheid» Nederlands spre
ken ' Dat gelooft de minister 
toch zelf niet 

Niettemin werd de burge
meester van Landen tot de or
de geroepen wegens het uitrei
ken van een vertaling van een 
officieel dokument Waarom 
mag die magistraat dan — 
even onwettig — bij officiële 
gelegenheden mondeling de 
taalwet overtreden ? 

VERVREEMOIi^G IN ITALIË EN Ifj BELGIË 

Niet alleen maatschappelijke «klas
sen » maar ook « streken » en « volken » 
kunnen vervreemd, beroofd worden 
Het staatscentralisme, het unitarisme 
van de Jakobijnen en Napoleon is een 
politieke oorzaak van vervreemding 
voor streken en volken geweest, terwijl 
de federalizermg en de autonomie de 
zwakkeren beschermen tegen de mach
tigen 

Zowel bil üe sociale als bij de natio
nale vervreemding komt het teugelloze 
liberalisme er op neer dat alleen de 
machtigen en de schurken vrij zijn. 

Toen Italië definitief zijn eenheid 
verwezenlijkte (1870) werd het een 
s t rak unitaire staat m dewelke zeer ver
scheiden entiteiten werden «gleichge-
schaltet», namelijk het arme Zuiden en 
he t ekonomisch expansieve Noorden. 
Wat gebeurt e r ? De profijten die de 
grote grondheren op de schamele boe
ren in het Zuiden verwezenlijkten, in
vesteerden zij in het welvarende Noor
den, de meest intelligente jongeren in 

het Zuiden en zij die gestudeerd had
den, konden hun talent en ambitie niet 
realizeren in hun geboortestreek en 
weken uit naar het Noorden of naar de 
hoofdstad De arme bevolking uit de 
Abbruzzen ging het sub-proletariaat 
van Rome vervoegen. Het Zuiden ge
raakte achteruit en verpauperde meer 
en meer. 

Het was een verdienste van Mussoli
ni, te gaan denken aan het Zuiden, na 
de oorlog hebben de Italiaanse regerin
gen deze politiek voortgezet (Cassu de 
Mezzogiorno), Italië heeft een vrij 
behoorlijke autonomie verleent aan Si
cilië en gaat de weg op van verdere 
regionalizermg. 

Wat zich in Italië voordeed, vinden 
wij ook terug in België. Ook daar was 
in de 19e eeuw een streek (Wallonië) 
in volle expansie en een centralistische 
h' ofdstad aan het opzwellen De kas
teelheren en andere grote bezitters in 
Vlaanderen verwezenlijkten hun groei
ende welvaart op het zweet van he t 

Vlaamse proletariaat en investeerden 
deze winsten daar waar het kapitaal 
altijd investeert, namelijk waar er 
wmst te verkopen valt 

Vlaanderens textiel en landbouw bo
den niet dezelfde kansen als steenkool, 
staal, glas en machienen Wij vinden 
deze dikke verfranste Vlamingen terug 
al-> «adminis t ra teurs de sociétés» van 
waalse ondernemingen met zetel te 
Brussel De vlaamse intellektuele bo
venlaag sloeg de weg in van de hoofd
stad en de vlaamse paupers weken uit 
honger uit naar het zuiden en naar de 
hoofdstad Vlaanderen werd ekono
misch en intellektueel leeggezogen en 
stagneerde in een lagere-schoolkultuur, 
alleen gevoed door de laat-romantiek 
van de destijdse vlaamse beweging. 

Vlaanderen probeert er boven op te 
geraken dank zij de vlaamse beweging 
Toch konstateren wij dat het belgische 
grootkapitaal niet kon of niet wou bij
dragen tot de ekonomische expansie die 
nu_ eenmaal moest rezulteren uit de ge
wijzigde ekonomische krachtslijnen. 

Het verschil tussen Italië en België 
bestaat hierin, dat in België twee vol
ken wonen Dan wanneer in Italië de 
leidende elemente^i zelf het roer om
gooiden, moet dit in België worden af
gedwongen. 

Uit dit alles volgt dat wij, vlaams-
nationalisten, wel de laatsten moeten 
zijn om de ongebreidelde vrije ekono-
mie te verdedigen, de laatsten om over
heidstussenkomst in ekonomisch op-
zich af te wijzen, de laatsten om ons te 
verzetten tegen een zekere zelfbeschik
kingsrecht van de « kommunauteiten» 
in ekonomisch opzicht 

Wij zijn de beste eigenlijke «socia
listen » 

Er is vrijheid en vr i jheid! De vrij
heid die de burger beschermt tegen 
ieder machtsmisbruik dat zijn geweten 
aantast, is een eerbare moeder. De vrij
heid die het mogelijk maakt dat min
der sterk georganizeerde bevolkings
groepen of individuen worden bena
deeld o ' de «vrijheid van de huisvader» 
(peerdefamilie), door de R V V . gewild 
en door de vlaamse C V.P. en B S P aan
vaard, de vrijheid, die toelaat dat een 
brusselsa big-boss zijn vlaamse bedien
de er toe verplicht zichzelf en zijn kin
deren te verfransen — deze vrijheid is 
een hoer En iedere prostitutie i s v e r -
foeilijkt, zowel de sociaal-ekonomiscne 
als de kulturele De demokratie zal to
taal zijn of zal niet zijn. 
' M van Haegendoren. 



PARTHKONGRES 19 EN 20 APRIL BRUSSEL 
Het aanstaande nationaal kongres van de Volksunie zal 

plaats hebben te Brussel in het Kongressenpaleis (Kunst
berg, vlak bij het Centraal Stat ion) op zaterdag 19 en 
zondag 20 april 1969. 

Het kongres begint zaterdagnamiddag 19 april a.s. om 
14.30 u. en wordt zondag voortgezet van 10 u. 's voor-
middags af. Er is parkinggelegenheid in de omgeving. 

AMNESTIE 
Maar niet in België. Wel in 

Spanje, waar naar aanleiding 
van de 30ste verjaring van he t 
einde van de burgeroorlog de 
regering «de algemene amne
stie afkondigde» voor alle 
straffen, die zouden kunnen 
voortspruiten uit eender welk 
fei dat in verband staat me t 
de burgeroorlog.» 

Nu lopen we niet over van 
bewondering voor he t Franco-
regime. Dertig na da tum am
nestie verlenen is ook m e t te 
vroeg. Maar in België noemt 
men Franco-Spanje een «on
menselijke d ik t a tuu r» en het 
eigen land «een humanist ische 
demokratie». Een dergelijk» 
demokratie zou zich echter 
door een onmenselijke dikta
tuur niet de loef mogen la ten 
afsteken. Vijf jaar achters tand 
— de tweede wereldoorlog ein
digde 25 jaar geleden — te l t in 
dit verband meer dan dubbel. 

KOMMODORE 
TIMMERMANS 

De gewezen stafchef van de 
belgische zeemacht, kommodo-
re Timmermans is dezer dagen 
overleden. Geboren Oostende-
naar was hij tot 1940 in de bur

gerlijke zeevaart. Tijdens de 
oorlog werd hij korvetkapitein 
en nam hij deel aan konvooi
begeleidingen op de atlanti-
sche oceaan. Na de oorlog was 
hij van nabij betrokken bij de 
opbouw van de — verfranste 
en verfransende — belgische 
zeemacht. 

Ook deze hogere officier had 
geen inzicht in de ontwikke
ling van onze volksgemeen
schappen binnen het belgisch 
staatsverband. Aldus raakte hij 
betrokken in de beruchte bom-
men-affaire van de NAK te 
Oostende en werd hij straf
rechterl i jk vervolgd. Het te
genovergestelde zou iedere Vla
ming verwonderd hebben. 

VLAAMSE SCHOLEN... 

De TV-reportage over de 
Vlaamse scholen te Brussel zal 
vele kijkers in Vlaanderen met 
verbijstering hebben geslagen. 
Onze Vlaamse kinderen in het 
Brusselse huizen in vervallen 
herenhuizen of halve barakken, 
alleen voor de franstalige kin
deren zijn er nieuwe, ru ime of 
degelijk aangepaste gebouwen. 
De minacht ing voor de Vlamin
gen druipt hier van de — me
laatse — muren. 

...TE BRUSSEL 

Het zal wel toeval zijn dat 
deze reportage samenviel met 
het bericht dat de kabinets
raad besloot tot de oprichting 
van 10 Vlaamse scholen in het 
Brusselse. Deze druppel op een 
hete plaat kan ons de officiële 
belgisch-brusselse minachting 
van anderhalve eeuw niet doen 
vergeten, noch het feit dat het 
de drie tradit ionele part i jen 
zijn, die voor di t schandaal 
verantwoordelijk zijn. Vooral 
de zogenaamde Vlamingen in 
deze parti jen treft hier zware 
schuld. 

Aan deze krotscholen kun
nen we tevens de t rouw maar 
ook de lankmoedigheid van de 
Vlaamse mens in het brusselse 
meten. Vandaag dat we tans 
meer dan ooit moeten hameren 
op de eis : volwaardige en mo
derne Vlaamse scholen te Brus
sel. Dat zijn we allen aan de 
brusselse Vlamingen verpl icht ! 

ER WAREN EENS TIEN 
SCHOLEN... 

Het wordt haast eer. sprook
je. Elk jaar kondigt de rege
r ing triomfantelijk de oprich
ting aan van tien nederlandse 
lagere rijksscholen aan te 
Brussel. 

Een flamingant, denken ze, 
is gauw tevreden. Wat de rege
r ing vergeet erbij te zeggen is 
dat ze door de taalwetten van 
1963 verplicht is jaarlijks deze 
tien scholen op te richten ! 

Van 1963 tot 1968, zes maal 
dienden al 10 scholen opge
richt ! Totaal 60. Hoeveel wer
den er echter al opgericht ? 
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Het beroemde baskische Etorki-hallet trad op te Brussel en 
vergastte de Brusselaars op de Grote Markt gratis op baskische 
dansen. Als folklore zijn de volkeren, die voor erkenning van 
hun eigen persoonlijkheid vechten, welkom in «la capitale », 
Maar van zohaast ze op het wezenlijke de nadruk leggen worden 
ze «extremiste». De Vlamingen kunnen ervan meespreken. 

Twaalf! Ook onder de vorige 
regering V.d.B. werd voor '68 
de oprichting van 10. scholen 
voorop gezet. Hoeveel kwamen 
er ? Geen in ,'67. Drie in '68. 

WIJ IN NEDERLAND 
^ijeeveedee) Op dinsdag na Pasen zal op de nederlandse lelevizie 
een programma worden uitgezonden onder de titel : « Waar is 
hel socialisme gebleven ? >. Een paneel met daarin zowel oudere 
leden van de Partij van de Arbeid als vertegemuoordigers van de 
stroming Nieuw Links alsmede een bestuurslid van de Belgische 
Socialistische Partij zal dan diskussiëren naar aanleiding van de 
hedendaagse tegenstellingen binnen het socialisme, vergeleken 
mei de vooroorlogse situatie then het allemaal zoveel « duidelij
ker » xuas. 

Deze uitzending zien wij werkelijk als een teken aan de 
viand. Met name in Nederland geldt ten aanzien van de partij 
die nog altijd pretendeert dat zij de erfenis van het « rode » so
cialisme bewaakt, dat haar denken en handelen nog maar nau
welijks iets te maken hebben met wat men onder socialisme ver
staat. Toen begin vorige maand in Den Haag het geruchtmaken
de kongres van de Partij van de Arbeid werd gehouden, sierden 
nog wel rode vlaggen de vergaderzaal en sprak de vcforzitter in 
^tjn openingswoord nog wel over de Socialistische Internationale, 
^aar dat deed allemaal hoogst onwaarachtig aan. Afgezien van 
«f groep Nieuw Links, die enkele idealen van het ortodokse so-
cwlisme \)pnieuw heeft opgepoetst, mag de PvdA beschotcwd wor-

en als een groepering die nog wel ietwat links van het centrum 
« ««(, maar die. daarbij steeds bereid is kompromissen te sluiten 
^el partijen die zich maar het veiligst voelen bij een ongevaar-
me middenkoers. 

We zullen aan deze situatie — een gevolg ook van de in Ne-
ei and tot stand gekomen welvaartsstaat — geen filosofische be-
oo(iw,„ge„ vastknopen. Wel dienen we te komtateren dat de 

datT ''̂ "^ ^^ schormannen van de PvdA er rond voor uit komen 
Pait^"' jocw/uwe hen niet veel meer zegt. Ze zouden liever de 
listi^ h"^^°^"^-^^ ' " ' ^^" a/gewene volkspartij of tot een travail-
leiiT ^.^"'̂ '̂ ^ waarbij travaillisnie dan echter niet meer zou aan-

men bij de idealen van het oude socialisme. 

vil' '^^'"^""['^^'^^^h'^^ " die opzet van mannen als oud-minister 
"t onclehng (sinds een maand, de nieuwe partij-voorzitter) 

Vaht • ^'^'^^ (voorzitter van het Nederlands Verbond van 
feiieirk''^^''^^^" *" ^^"^^°'' '"°°^ ^« PvdA) nog niet. Ze hinken 
A^iene °f- '"^^^ ^'dachten, zoals trouwens ook het geval was met 
ioals X" ' " -^^^ ^^ ^^^"^ oprichtten. De mensen van toen. 
Rotte • 1 ^ "'''''"^1 Thomassen (tegenwckirdig burgemeester van 
partii d"^ ^'•^^^ en Schermerhorn wensten van de ene kant een 
^'« Hch "^^ ^°^'"^^chtsoord kon dienen voor alle Nederlanders 
Daar k "'*' langer in de konfessionele partijen thuis voelden. 
''""I, dT7 ^"^ ^°"" '"^^^Sf^^'^^^^« uk)ord « doorbraak » van-

e doorbraak namelijk vanuit de partijen op godsdienstige 

A 
en 

grondslag (katoliek en proiestnul) uunr een beweging die duide
lijker op een pollitieke bazis benisltc. 

Maa-r tegelijkerlijd luensten de stichters een socialistische 
parlij. De PvdA zou, aldus was haar uitgangspunt, het verzet te
gen de kapitalistische maatschappij en de kapitalistische geest 
bundelen in fanktie van de komst van een rechtvaardige, nieuwe 
socialistische samenleving. Dit tiueeledige doel nu heeft men 
nooit kunnen bereiken Slechts een handjevol knivlieken en pro
testanten trad lot de PvdA toe, en bovendien ging het socialisme 
in de loop van de jaren steeds meer veriuateren. Men hoorde er 
alleen nog maar van in de verkiezingstijd wanneer de rode leu
zen weer op de aanplakbiljetten verschenen en op de meetings 
kreten klonken die het nog goed « deden » in de dertiger jaren. 
Inderdaad : « waar is het socialisme gebleven ? ». 

Zopas nog zette Vondeling in een interview de redenering op 
dat men het begrip socialisme steeds een nieuwe inhoud diende 
te geven, men moest het her-ijken, zei hij. Maar op de vraag of 
het dan nog wel socialisme was, kon hij nauwelijks een nvlv oord 
meer geven tenzij in een vaag woordenspel. Kloos kwam er iVi ige 
week nog veel radiknler voor uit. « Ik ben niet getrouwd mei de 
Partij van de Arbeid », verklaarde hij. Duidelijk afvallige praat 
dus, want hij is voor deze partij toch in de Eerste Kamer geko
zen. Wat hij dan wel wil ? Kloos' ideaal is een geheel nieuwe par
tij, wellicht door een yjptelsom van enkele bestaande partijen of 
brokstukken daarvan. Dat is dan misschien wel geen socialislische 
partij meer, voegde Kloos aan zijn opvattign toe, maar « ik hecht 
niet zo sterk aan het woord socialisme ». Voila, als de koplopers 
van de partij al menen dat ze de ideologie waaraan de PvdA haar 
vntstaan te danken het**, kunnen prijsgeven, wat zal de massa van 
de leden zich dan nog Iruk maken om die beginselen ? 

De tijden van hei trijdbare socialisme zijn kennelijk voor 
Nederland voorbij. Altans in de zin van het zich poliliek groepe
ren om de idealen van een grool deel der vorige generaties na Ie 
streven. Toch kan men niet ontkennen dat diezelfde ideale?! nog 
maar zeer ten dele verwezenlijkt zijn. De demokratie (sprak men 
immers niet van sociaal-denDokratie of van demokratisch socialis
me ?) staat ook in Nederland nog niet op zo'n erg hoog pilje. 
Denken we aan het bedrijfsleven en de nog vrijirel totale afhan
kelijkheid van de arbeiders van het kapitaal. Of aan de geringe 
medezeggenschap van de burgers bij de vormitig van de bestuurs-
kolleges. Ook de deining in het onderwijs is een gevolg van de 
achterwege blijvende demokratizering. Zo gezien is er nog alles
zins beh\)efte aan vooruitstrevende politiek. Of die dan ook socia
listisch zou dienen te zijn ? Waarschijnlijk is socialisme te weinig 
samengegaan met progressiviteit in de afgelopen jaren. We heb
ben dat ook in andere landen gezien. De dogma's en de oude leer
stellingen botsten te vaak met de eisen die de ontwikkeling van 
het maatschappelijk leven stelde. En bij de tegenstellingen tussen 
de generaties ontbrak het de ouderen aan soepelheid. Zo gezien 
is hel geen tvonder dat het socialisme op drift raakte. En het zal 
in de partijvernieuwing waarmee Nederland moeizaam bezig is, 
niet gemakkelijk zijn er rl>og iets van de idealen van 1946 in te 
passen. In een kleine kwart eeuw is er te veel veranderd ! 

. .MAAR ZE HANGEN 
IN DE LUCHT 

Tans « zullen » er opnieuw 10 
komen! 
Waarom werd het vraagstuk in 
de kabinetsraad behandeld ? 

Senator Jorissen heeft mi
nister Vermeylen een maand 
geleden gevraagd waar de 10 
scholen te Brussel in septem-

ü ë r ' ^ l t e n opgericht worden, , , 
Rode leeuw Vermeylen moet 

dus wel iets antwoorden, ver
mits hij op alle taaiinterpella
ties replikeert dat hij de wet 
toepast. 

En senator Jorissen heeft al 
laten horen dat hij daarover 
zou interpelleren. 

volksunie kongres 
brussel 19 en 20 april 

EN ZO GAAT HET VERDER... 
De gemeente Schaarbeek 

heeft in haar begroting een 
bedrag voorbehouden van 
125.000 fr als solidariteitssub-
sidie voor het franstalig on
derwijs in de Voerstreek en 
voor de franstalige parochiale 
werken in het Voor te Vil
voorde. 

De «gro te» C.V.P.-Vlaming 
De Kerpel heeft niet durven 
tegenstemmen; hij heeft zich 
onthouden. 

Volksvertegenwoordiger De 
Facq heeft hierover een vraag 
gericht tot de minister van 
Binnenlandse Zaken. Hebt ge 
al geraden hoe vaag en niets
zeggend het antwoord van de 
minister zal zijn ? 
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STAAL AAN ZEE 
Nu de Walen hun nieuwe miljarden toor een nieuwe industrinlizalie beet hebben en hei 

mierleghomitee voor de belgtsche staalniperhetd nog steeds eentalig Frans is, kan men 

mggen dat alles bi] het oude ts gebleven. De vlaamse CVP. bazelt over autonomie in ei> 

gen rangen, de * Vlamingen > in de andere kleurpartijen zivTjgen dat ze zweten of verbeu-

telen hun tijd met kleine, interne partijruzies. Over de okkulte machten in de staal-topi 

^ler de staalfuzie Cop-el hooit men tn kianten en m regeiingskrtngen des te minder. 

MAAR NIET IN VLAANDEREN 
De klap op de vuuipijl komt van over de 

Rija : Thyssens staalimperium (12 miljoen 
Ion) houdt er zeer ernstig rekening mee zich 
in de Maasvlakte en nabij Nederlands Eu
ropoort te vestigen 

De Ruhr-barons hebben immers reeds 
heel wat voordelen tegenover de luikse 
staalbedrijven wat de lokalizering betieft en 
beschikken tevens over heel wat meer adel-
brieven dan een graaf de Launoy of baron 
Coppée. Als ze nu hun vestiging in «hun» 
vallei onhoudbaar achten tegenover de ont
wikkeling in de zware nijverheid en in ver
band daarmee van de superhavenkomplek-
sen — geldt dan zulks niet a fortiori voor 
Luik? 

Ook in Nooid- en Zuid-Fiankrijk (Duin-
kerke, Le Havre en Marseille) spreekt men 
nog slechts van vestigingen van zware nij-
veiheid aan zee, met de aanleg van werke
lijke diepzeehavens. 

In Belgié heeft men ca 15 kostbare ja
ren laten voorbijgaan zonder ernstige stu
die, zonder de voortekenen van een derge
lijke e\olutie te zien (die men elders wel 
gezien heeft en hoc !) en dus zonder een 
beslissing te nemen. Dat hebben de Neder-
landeis wel gedaan met een sukses dat de 
ogen uitsteekt behalve \an minister De Sae-
ger en zijn ogendienaars en van premier 
Eyskens, omwille van het rekken -van het 
unitaiie huishouden doch ten koste van 

een nieuwe ekonomische katastrofe, die 
waarschijnlijk nog erger aan gevolgen za) 
zijn dan de lamp met de waalse kolenmiK 
nen. 

De nedeilandse onderneming Hoogovens 
en de westduitse staalfirma Hoesch wareo 
affiimatiever dan Thyssen. Op een pers» 
konfeientie te IJmuiden en op een te Dus. 
seldorf werden door beide gTote onderne* 
mingen aanzienlijke investeiingen in de 
Maasvlakte aangekondigd. Het gaat om 
een gezamenlijk projekt van beide firma's^ 
die hier dus als een eenheid optreden. De 
eerste spieekt van een investering van 20 
miljard bfr. (als eerste faze). De tweede 
van een gelijkwaardige investering. De 
groep Hoesch-Hoogovens streeft een pro» 
duktie na van 20 miljoen ruw staal. De pro» 
duktie van beide ondernemingen samen 
bediaagt lans 12 miljoen ton en zal aan» 
vankehjk grotendeels gehandhaafd blijven. 
De duitse staalindustrie oriënteert zich duj 
sterk op Nederland, wat blijkt uit het feU 
dat de drie groten (Thyssen, Mannesmann 
en Krupp) hun grondstoffen opslaan te 
Amsteidara, waai door ze hun kostprijzen 
kunnen drukken. 

Dat de vlaamse havengebieden het nakij» 
ken hebben veiwondei t ons geen zier, ze 
zijn niet eens gebundeld en hun uitbouw 
v^erd niet eens bestudeerd. 

in de senaat 

LAATSTE LOODJES VOOR PAASRECES 
De laatste vergadering van de senaat voor 

de paasvakantie veiwekte opschudding. 
De Volksunie stieeft sinds een drietal jaar 

stelselmatig de sanering van de taaitoestan
den na in het eigen huis, dat gebeurt voor
al bi| de begroting van dotatien. de begro
ting die de uilgaven van Kamer en Senaat, 
Rekenhof en koninklijke familie regelt. 

De diie oudste Volksuniesenatoren : 
Elaut, De Paep en Ballet hadden con amen. 
dement ingediend bij de bcgioting van do-
tallen om diie vlaamse direkteurs tot.direk-
teui gciifiaal te bevoideren om zo het taal-
evenvvicht aan de top van het ambtenaren-
koips van de senaat te verwezenlijken. De 
toestand is tans zo dat de gtiftier (ot se-
kietaiis geiu'iaal) en de twee diiekteurs-ge-
neiaal eentalig Fians zijn. Alleen de giilfier 
kan zich enigszins in het Nederlands uit-
di ukken 

Daarondei staan de vijf direkteurs, waar
onder vier iweetaligen, waarvan dan drie 
Vlamingen. 

Sinds 1947 werft de senaat nog uitslui
tend tweetaligen aan en tweetaligen die bei
de landstalen grondig beheersen zodat er 
feitelijk geen taalrollen bestaan. Er zijn ver
scheidene vlaamse ambtenaren die b v. een 
flans diploma hebben en die zich alvragen 
hoe ZIJ geklasseerd worden. De dne hoogste 
ambtenaren zijn echter m de senaat onder-
scheidehjk sinds 1934, 1936 en 1945 toen 
het taaleksamen nog een lolletje was. 

Het werd dan ook een ongewoon debat 
dat daaienboven met gesloten deuren plaats 
vond omdat tien senatoren dit gevraagd 
hadden, wat mag omdat dit in het regle
ment zo bepaald is. 

De kwieke senator Elaut eerste onderteke
naar en ook senator Ballet, steeds in zijn 
element bij procedure incidenten, verdedig
den met klem hun amendement 

De vooizitter van de kwestoren, de molen-
beekse burgemeester Machtens, sprak om de 
welwillendheid van de vlaamse senatoien te 
\N innen, plotseling uitsluitend Nedeilands, 
wat wel kindeilijke vieugde bij de C.V.P.-
flaminganten veimocht te verwekken maar 
bij de V U.-senatoien alleen een glimlach 
kon opioepen. De vlaamse ambtenaren 
schieten daar immers met veel mee op. 

Het argument van senator Machtens dat 
bij de 30 hoogste ambtenaren er 19 Neder-
landstaligen zijn tegenover 11 Franstaligen 
verwekte achteraf heel wat beroeiing bij de 
ambtenaren zelf, die zich afvioegen hoe die 
indeling gebeulde veimits de meeideiheid 
onder hen aangeworven werd als strikt 
tweetaligen en dat sommige Vlamingen een 
Irans diploma hebben en te Brussel of zelfs 
in Wallonië wonen Hun stujd gaat dan 
ook tegen de eentaligen aan de top. 

Er waren twee piettige incidenten. Een 
eerste maal toen na een kwartier debat een 
P.V V.-er vaststelde dat men wel alle amb
tenaren en joernalisten en het publiek de 
zaal had doen ontruimen maar dat men 
veigeten had de mikro-installatie uit te scha
kelen waardoor alle ambtenaren en joerna
listen in de andeie zalen toch konden luis
teren naar wat er gezegd werd. 

Een tweede incident betrof het protest 
van senator Dehousse die protesteerde te
gen het feit dat er geen tolk was. Toen alle 
ambtenaren buiten moesten had de V.U. in
derdaad gevraagd dat dit ook voor de tol
ken zou gelden, klaarblijkelijk om deze 
(vlaamse) ambtenaren ook hun rust te gun
nen "n om het spel wat ingewikkelder te 
maken, want nu diende voorzitter Struye 
zelf beknopt de nederlandse toespraken in 
het Frans te vertalen en er werd hoofdza
kelijk Nederlands gesproken. 

Senator Elaut, die vorig jaar reeds de 

wantoestand aangeklaagd had, hield on
danks alle pogingen tot beïnvloeding voet 
bij stek. Zo gemakkelijk is hij niet I Pas 
na de uitdrukkelijke belofte dat de toestan
den in de loop van het jaar zouden in or
de komen trok hij zijn amendement in. 

Voordien had senator Ballet de verda
ging van de bespieking van de begToting 
van dotatien gevraagd, wat verworpen weid. 
Slechts de 14 V.U.-senatoren, senator De 
Boiidt (CV.P.) en senatoi Bologne (RW.)^ 
((temden voor de verdaging. 

Was senator Elaut de man in het debaï, 
de woede van de senaatsbonzen voor en na 
het incident was ecliter vooial gericht te
gen senator jorissen, die geen wooid gezegd 
had tijdens heel het incident maar die om 
een misteneuze leden toch weer de schuld 
kreeg van heel de hen ie. 

Dit scheen de V.U.-fiaktieleider oveiigens 
niet te deren want na het incident ging hij 
met de klassieke glimlach rustig naast de 
vooizitter zetelen om zijn handtekening on
der berichten varr nieuwe goedgekeuide 
wetten te zetten, wat één van de taken is 
van de sekreiaiis. 

Hij nam daarbij nog het wooid bij het 
wetsontwerp voor het gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden, teiwijl senator Van Hae-
gendoren nog sprak bij de interpellatie van 
de F.D.F.-romanist Pohl, die omtrent de 
Voerstreek gekke stellingen verkocht en het 
verwijt dat er terreur zou heersen vanwege 
de Franstaligen, probeerde te weerleggen. 

Het grootste gedeelte van de vergadering 
donderdag werd voorgezeten door de 2de 
ondervoorzitter^' de P.V.V.-er Descamps 
kandidaat voorzitter van de P.V.V. 

Dondeidagnamiddag evenals 's voormid-
dags en woensdagvoormiddag vergaderde de 
kommissie voor grondwetsherziening, die 
vooigezeten wordt door Struye en waarvan 

ook Istc ondervoorzitter Van Bogaert 
(B.S.P.) en 3de ondervooizitter Van de 
Kerckhove (C.V.P.) deel uitmaakten. He« 
is die kommissie die samen met die van 
justitie het meest vergadeit, zodat de V.Uo 
senator Baert, die van beide deel uitmaakt, 
heel wat moet vergaderen. 

Senator Descamps^, die vlijtig Nederland» 
studeert met behulp van Assimil geraakt* 
de kluts wat kwijt bij de paar dozijnen 
welsontweipen die dienden behandeld en 
spiak zelfs — in zijn Nederlands — van 
de 72ste maart in plaats van de 27ste maart. 
Het werd hem vergeven door de Vlamin» 
gen omdat hij, op een meeting verklaarde 
dat Franstaligen die Engels verkiezen alt 
tweede taal boven het Nederlands groot 
ongelijk hadden. Daarvoor werd hij door 
de « Pouiquoi Pas? > stheip aangevallen. 

De vlaamse CV.P. wordt wat onrustiger. 
De jongeren kijken naar de ouderen en 
vice-versa Na de volgende verkiezingen 
moet normaal de hele eerste rij verdwijnen 
omdat ze meer dan 65 jaar zal zijn Het gaa* 
om P.W. Segers, Viktor Leemans, Hulpiau, 
Van den Daele, Eyskens, en verder 
Sledsens, Houben, koitom buiten Van de 
Kerckhove (52) ongeveer de enigen die in 
de senaat wat te vertellen hebben. Het zou 
een volledige uitverkoop zijn en het talent 
zou schaars worden. 

Afwachten dus of de leeftijdsgrens blijft 
want de intriges gaan hun gana. 

volksunie kongres 
brussel 19 en 20 april 



Het is een gemeenplaats geworden vast te stellen dat de welstand 

toegenomen is maar dat de verhoogde stoffelijke welvaart nog niet 

geestelijk verteerd werd door ons volk. 

ONZE K O N S U M P T I E - MAATSCHAPPIJ 
Achter de grotere stoffelijke welstand sluipt vaak schrijnende gees

telijke armoede binnen en wordt sociaal onrecht weggemoffeld in 

konsumptie - rust en - berusting. 

Kontestatie van de konsumptie-maatschappij is gezond maar hoe 

RECHTVAARDIG VERDEELDE 
WELVAART 

De grotere welvaart wordt verdeela 
onder de bevolkingsgroepen die zich 
door hun macht, hun geld of hun sterke 
organizatie kunnen doen gelden en der
halve «elektoraal» moeten ontzier wor
den. 

De Verenigde Staten zijn het rijkste 
land ter wereld maar tevens het land 
waar een rchromelijke sociale onrecht
vaardigheid heerst. Is dat het maat
schappijbeeld waar wij ons moeten aan 
spiegelen? Het volksnationalisme eist 
van ons dat wij bekommerd zouden zijn 
voor de minder-beschermden, ip minder 
opdeelden. In onze « r i jke» samenle
ving zijn duizenden nog behoeftige, 
arme mensen. We denken aan • ouden 
va.i dagen, gehandikapten, wezen, klei
ne zelfstandigen, kleine Doeren enz. 

We denken aan het minimum-loon 
V n velen A^aarvan de koopkracht wordt 
aangevreten door de valse berekening 
van het mdekscijfer 

KONSUMPTIE-BELEiD 
In de armoe-maatschappij van de 

•̂ ŷ  eeuw werd de arbeider bestolen in 
zi]n arbeid, in zijn loon Is •iet niet als 
verbruiker dat de werkende mens nu 
wordt beroofd ? 

De besteding van het gezinsbudget 
wordt overwegend beïnvloed door de 
publiciteit van de machtige geldmuur. 
Het loon wordt vaak besteed in een 
richting die niet overeenstemt met de 
werkelijke behoeften. 

België is bij uitstek een ^and van in-
direkte belastingen. Zodoende wordt 
Honoré niet alleen geruisloos gepluimd 
i r aa r voert de overheid in feite een di
rigistisch beleid inzake de massa-kon-
sumptie. 

Inzake studie van de gezinsbudgette
ring en studie van een ae7nndf- voeding 
is er nog veel zo niet alles te doen. 

BESCHERMING 
VAN DE VERBRUIKER 

Als verbruiker î  de Belg büzonder 
slecht beschermd 

De staat haalt heel wat profijten uit 
ti-ksen op ongezonde produkten . maar 
geeft het weer üit aan het verzorgen 
van de ziekten die er het gevolg van 
zijn 

Het biedt geen demagogisch voordeel 
il deze potjes te roeren maar . het is 
aen nationalistische plight voor een 
aart i j als de Volksunie 

Ik heb hier voor mij bijna hondero 
wetten, koninklijke en ministeriële be
sluiten liggen tot bescherming van de 

verbruiker tegen bedrog, afzetterij, 
langzame vergiftiging enz. Het lijkt 
wel een indrukwekkend arsenaal maar 
reeds bij een oppervlakkige studie er
van merkt men op hoe weinig water
dicht het is. 

Het zijn waarachtig niet alleen de 
taalwetten die in België opgesteld wor
den om overtreden te worden. DL mi
nisteriele vaders van deze maatregelen 
hebben niet altijd blijk gegeven van 
verbeelding, doorzicht en oolitieke 
moed. 

In een aantal zaken zijn wi.i afhanke
lijk van E.E.G -bepalingen en de E.E G 
wordt helaas groot-kapitalistisch gein-
spireero en geleid Dit neeemt niet weg 
dar onze eigen regering nog over een 
behoorlijke bewegingsvrijheid beschikt 
diÉ zij niet gebruikt 

Erger wellicht dan de onvolkomen
heid van de wetgeving is de manke 
toepassing ervan omdat toezicht en 
sankties verre beneden de maat blijven 
Gaat de magis t ra tuur altijd vrij u i t ' ' 

Zij is beslist liberaal «vrijheidslie
vend » en dat begunstigt de ontduiking 

Tegen ongebreidelde en oneerlijke 
Dubliciteit worden wij niet beschermd 
er. voor de grote kranten die er van 
leven is het niet gemakkelijk op dit 
Dunt de plicht van de pers waar te ma
ken De staat moest meer steun verle-
len aan en toezicht houden op eerlijke 

« labeling » of « etikettering » ! 

VOORLICHTING 
VAN DE VERBRUIKER 

De voorlichting van de verbruiker is 
verzuild en wordt vaak behartigd als 
een aanhangsel van onze «grote (poli
t ieke) sociale organizaties». Er bestaan 
toch geen « kerkeli jke» of «onkerke
lijke » verschillen, wat de gezondheid 
van de mensen betreft! 

Een gebundelde aktie voor de voor
lichting van de verbruiker zou de nood
zakelijke overheidssteun kunnen at-
dwingen 

De nandeldrijvende middenstand be
gint gelukkig in te zien dat zijn lot en 
zijn bestaan gediend worden door eer
lijke « service ». Tussen de verkopende 
klein-handelaar en de koper bestaat een 
menselijke band OD vertrouwen ge
steund. Daar ligt een grote troef vck>r 
een dinamische middenstand tegen de 
kaoitalistische warenhuizen ! 

Het is beslist noodzakelijk de mensen 
voor te lichten tegen de kommer'^iële 
d ik t a tuu r ! Het is duidelijk dat de grote 
worstenfabrikanten ons politiek bestri j
den met de winsten die zij dank zij ons, 
als kopers, verwezenlijken. 

^1/. DU lil 
DE KONTESTATIE TEGEN 
DE KONSUMPTIE-MAATSCHAPPIJ 
ALS ALIBI OF ALS LEVENSTIJL ? 

Niemand zal het een bediende of ar
beider ontzeggen dat hij zijn grotere 
welstand jmzet in meer komfort, meer 
levensverfijning, betere vakantiebeste
ding. 

Niemand zal het de jeugd ontzeggen 
dat zij haar leven versiert door het ge
bruik van platendraaiers, transistors en 
bandopnemers, dat zij leert «leven met 
computers ». 

Iedereen weet dat het massa-ge-
bruikstoestel beterkoop wordt dank zij 
de technologische vooruitgang en dat 
hetgeen hierbij wordt uitgespaard eeJd-
middelen vri j maakt voor hetgeen er 
nog kunstzinnig en ambachteliik san 
worden vervaardigd. iVIen moet «chter 
ook beseffen dat levenseenvou»- een 
kulturele rijkdom kan betekenen 

Men moet er zich bewust va. zijn 
dat kunnen kiezen volgens eigei be
hoefte en smaak een grote geestelijke 
rijkdom is. Men moet durven zeggen 
dac het grot inkorisekwent is vlammen
de speeches te houden tegen de -'Zgn. 
konsumptiemaatschappii maar er per
soonlijk in te duiken in plaats van er 
zich waar het oast van te onthechten. 
Het is Dijtilijk vast te stellen dat som
migen die te keer gaan tegen he* i<-on-
'umptie-quietisme,- dat een volk ont-
Tiant en zijn vijanden verrijkt, zich 
tevens onderwerpen aan de massifi-
katie die er uit rezulteert en smoor-
dronken genieten \ran de ergerlijkste 
uitwassen van de konsumptie-welvaart 
waar in vele gevallen niet zi^ maar 
inderen voor arbeiden 

M van Haègendoren 

Senator. 
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ONTWAPE 
Het besluit van prezident Nixon, om een « kleine » versie van het Sentinel-pro-

jekt in de praktijk te brengen volgde betrekkeli jk kort na de hervat t ing van de 

debatten van de ontwapeningskonferentie te Geneve. Deze hervat t ing komt na 

een pauze van zes maanden. Aan de konferentie nemen 17 mogendheden deel 

doch het is duidelijk dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten er de toon aan

geven. 

Tien jaar lang heeft men de zogenaamde doktrine van de onvermijdelijke re

pliek in geval van oorlog als bazis voor he t « evenwicht van de 

nemen. Maar de bestendig toenemende doeltreffendheid van de 

pens en hun snel toenemend aantal brengen tans deze doktrine enigszins in het 

gedrang. 

Het is dan ook met deze zich aankondigende situatiewijziging voor ogen dat we 

de besprekingen te Geneve moeten volgen. 

vrees » kunnen 

defensieve wa-

Ogenschijnlijk kwamen beide groot-
mogendheden met ongeveer de zelfde 
voorstellen voor de dag : de Verenigde 
Staten wensen de verbanning van alle 
massale vernietigingswapens uit de 
diepzee, terwijl de Sovjets voorstander 
zijn van een totale demilitarizering van 
de zeebodem tot aan de 12 mijl-territo
riale watergrens. En dat is toch wel een 
verschil. 

Onmiddellijk na de bekendmaking 
van deze « wensen » bleken er reeds 
meningsverschillen te zijn. Westerse 
vertegenwoordigers verklaarden dat het 
Westen weinig belangstelling heeft voor 
een totale demilitarizering van de zee-' 
bodem, wat immers ook de klassieke be-
waoening insluit. 

Het verlangen om de klassieke bewa
pening niet uit te schakelen wordt ver
klaarbaar als men sommige zeer recen
te uitlatingen van amerikaanse be
windslieden nagaat. Het is terloops zo, 
dat vroeger de Sovjets, die een zware 
klassieke bewapening hadden evenmin 
van een uitschakeling ervan wilden ho
ren Of; roller. -,•• ' • ' -'-u-^or omge-
keer^ 

Dd' is niet vei > ,,. ais men de 
amerikaanse defensieminister Laird 
hoort verklaren dat de 1000 op de Sov
jet-Unie gerichte vergeldingsraketten 
van het tipe « Minutemen » m hun bun
kers zouden kunnen bedreigd zijn ver
mits de Sovjets met hun SS-9-raketten 
met drievoudige springkop in staat zou
den zijn, deze atoomvrije bunkers te 
vernietigen. Laird zei ten tweede dat 
het tweede amerikaanse vergeldmgswa-
pen, nl. de 41 atoomduikboten van het 
« '^olaristipe » die samen over 656 on-
derwaterraket ten beschikken, tegen 1972 
als afweermiddel niet meer doelmatig 
zou zijn. De verklaring daarvoor luidt 
als volgt : de Sovjet-Unie beschikt tans 
over 200 SSN-duikboten, uiterst snelle 
zeebodems met atoomaandnjving, die 
reeds geruime tijd de zelden opduiken
de Polaris-duikboten schaduwen. De 
produktie ervan zou zo opgelopen zijn 
dat elke Polaris-duikboot weldra door 
2 a 3 SSN-duikboten zou gevolgd of ge
schaduwd worden 

Een nog veel gevaarlijker bedreiging 
voor de amerikaanse veiligheid zouden 
echter de russische duikboten van he t 
zogenaamde Yankee-tipe uitmaken, een 
zeebodem die grote gelijkenis met de 
Polaris-duikboten vertoont, en in staat 
is raketten af te vuren met een draag
wijdte van 1500 mijlen. Deze raket ten 

D E Z E W E E K 
IN DE W E R E L D 

De Vïetkong zet haar lenteoffensief nog 
steeds voort. Spektakulaire lezultaten wor
den niet gemeld. Van amerikaanse zijde 
wordt bekend gemaakt dat deze week het 
aantal gesneuvelden in Vietnam even groot 
geworden is als het aantal in de koreaan. 
se oorlog 
In Pakistan zal de opperbevelhebber van 
het leger Yahia Khan die al alle macht 
had geërfd van de afgetreden Ajoeb Khan, 
nu ook de funktie van prezident overne
men tot aan de mogelijke volgende ver-
kt'^^inijen. 

zouden het amerikaanse afweersisteem 
tegen interkontinentale raket ten kun
nen storen zodat Amerika desgevallend 
in geval van raketaanval niet tijdig 
meer zou kunnen reageren. 

De belangrijkheid van de zeebodem 
blijkt uit de mogelijkheden, die de mo

derne techniek tans biedt, om er onder 
andere goed beschutte en ui teraard goed 
verborgen bom- en raket-opslagplaatsen 
en afvuurbazes op te richten, waardoor 
meteen het riziko wordt vermeden, dat 
een kontinentale opslagplaats midden in 
eigen land ontploft in geval de aanval
lende parti j een treffer plaatst. Men 
houdt er in elk geval rekening mee dat 
binnen afzienbare tijd onderzeeboten 
diepten tot 5000 m. zullen kunnen berei
ken en daar bepaalde werken zullen 
kunnen uitvoeren. Nu de Amerikanen 
hun overwicht op vaste bodem geleide
lijk zien verminderen — ook wat de 
klassieke luchtwapens betreft is men 
niet meer zo zeker — zouden ze na de 
reeclö gesloten verdragen met de Sovjet-
Unie tot een akkoord inzake zee- en 
oceaanbodem willen komen. Daarom zal 
er op de komende zittingen van de ont
wapeningskonferentie te Geneve zo veel 
over oceanen en zeeën gesproken wor
den. Ook om de voornoemde redenen 
houden de Amerikanen het bij de terr i 
toriale wateren die immers op gebied 
van « volmaakt gekamoefleerde opslag
plaatsen en lanceerbazes » heel wat mo
gelijkheden bieden. Eens te meer wonen 
we een nieuw debat over invloedzones 
bij. 

Oud-prezident generaal Eisenhower werd deze week in zijn geboortedorp 
Abilene begiaven. Zonder veel praal maar vol heimwee namen de Amerikanen 
afscheid van de staatsman, die voor velen onder hen hun grote tijd en hun 

inwendige stabiliteit sirnbolizeerde. 

De beroering in Tsjecho-SIovakije her
neemt naar aanleiding van de over^vmning 
van de tsjechihsche ijshockeyploeg op Rus
land. Tegelijk duiken weer geruchten op 
over de verdeeldheid in de sov)etrussische 
top 
Voor het eerst sinds 19S6 komt het kon-
gres van de chinese Mao-kommunisten te 
Peking bijeen Opmerkelijk is dat over de 
voorbereiding van dit kongres geen enkel 
bericht door kwam en dat zelfs het bij
eenkomen zelf van dit kongres bijna als 
een verrassing kwam 
De gewezen piezident van de Verenigde 
Staten, Eisenhower, die tevens de opper
bevelhebber was v»n de geallieerde legers 
in het atlantische Kebied, overleed op 78-
jarige ouderdom. 
Na een zeer lango zi«kte was zijn overlij
den geen verrassiBj, »an overal ter we
reld kwamen voorMnstaknden deelnemen 
aan de rouwpIechlAgheden. 
Belangrijk, maar Weinig opgemacjrt, wa« 
dat de SovjetUBJ» »an de begrafeltia »an 

Eisenhower geen gebruik maakte om een 
leidende figuur gelegenheid te geven tot 
een mfornieel gesprek met prezident Ni
xon Besprekingen tussen Washington en 
Moskou hangen nochtans in de lucht. Mis
schien is er echter nog geen voldoende 
eensgezindheid in Moskou, inisschien ook 
wensen de sovjetleiders alleen een gesprek 
dat propagandistisch kan gebruikt wor
den. 
Anguilla krijgt toelating de gehate federa
tie te verlaten 
Dit werelddrama nadert daarmee de ont
knoping 
Wilson brengt een bezoek aan Nigeria, 
deze gewezen parel aan de britse kroon. 
Het Verenigd Koninkrijk zal voortgaan met 
wapens te leveren, met uitzondering van 
vliegtuigen en bommen. Tot een ontmoe
ting met Ojoekwoe komt het echter niet 
Wilson liet zich fotograferen bij de begroe
ting van enkele goed in het oog gehouden 
en waarschijnlijk vooraf goed bedreigde 
Ibo's. 

VOOR EN NA 
31 MAART 1939 

In de vroege avond van 31 maar t 
1939 kreeg Franco het bericht dat ook 
de laatste republikeinse steunpunten, 
Almeria, Murcia en Cartagena, door 
zijn nationalistische troepen bezet wa
ren. Volgens het verhaal van de engel
se labour-man Hugh Thomas in zijn 
« The Spanish Civil War » antwoordde 
hij enkel en dan nog zonder van zijn 
bureau op te küken : « Zeer goed, 
dank u zeer ». Het is natuurli jk on
juist uit een enkel feitje een oordeel 
over heel de mens te willen afleiden, 
maar tekenend kan toch ook het een
voudigste in het leven van een mens 
zijn. Franco, een beslist onpatetisch 
man (beantwoordt dat wel aan de 
volkse voorstelling van de hartstochte
lijke Spanjaard ?), is even zeker een 
geheimzinnige figuur. De moeilijk te 
begrijpen Caudillo, (wat ook weer al 
een ongewone funktie is vermits hij 
geen door het volk toegejuichte « lei
der » t racht te zijn en evenmin een ge
wone regent in een land dat hijzelfl 
tot een koninkrijk heeft gemaakt) van 
een zonovergoten en toch geheimzin-
nifT land. 

Dat in het noorden van Spanje de 
Basken wonen, dat er een katalaanse 
nationale beweging bestaat is gelukkig 
geen geheim meer in Europa en zeker 
niet in Vlaanderen. Minder bekend is 
echter dat de Basken, zij noemen zich 
Euskaldunak (zij die Baskisch spre
ken), het oudste europese volk zijn. 
Minder bekend is heel zeker dat het 
iberische schiereiland, dat schijnbaar 
een verre uithoek van Europa vormt, 
niet alleen een uiterst bewogen ge
schiedenis achter de rug heeft waar in 
de grote machten van Europa hebben 
meegespeeld, maar dat Spanje eens de 
eerste echte wereldmacht is geweest. 
Het zijn Spanje en Portugal geweest 
die de « rest » van de wereld voor Eu
ropa hebben ontdekt, hebben open ge
broken. 

Maar tevoren al had Spanje, of beter 
dat kleine gedeelte dat toen van Span
je bestond, Europa gered van de Islam, 
als hier dit woord nog mag gebruikt 
worden ! In de zestiende eeuw bedreig
de de Islam nog_het har t van Europa 
van uit de Balkan en daar is hij tot 

vandaag toe langs de turkse macht om, 
gebleven. Op het iberische schierei
land duurde de « Reconquista » vijf 
eeuwen, maar in 1492 was die herove
ring afgesloten. In datzelfde jaar, op 
12 oktober, landde Kolumbus, die in 
SDaanse dienst voer, op een eilandje in 
de Karaïbische Zee. Onmiddellijk na 
de verovering van het eigen staatsge-
bied volgde nu de opbouw van een 
reusachtig wereldrijk. Een rijk dat 
reikte van de Filippijnen tot hoog bo
ven het huidige Meksiko in San Fran
cisco en in Europa van de Dsjebel-al-
Tarik (Gibraltar kwam pas in 1704 in 
engelse handen) tot in de Nederlan
den tot in Napels, en onder de Gente
naar Keizer Karel ook he t Heilige 
Roomse Rijk van de Duitse Natie om
vat te . 

Op het einde van de negentiende 
eeuw hebben de Verenigde Staten 
Spanje verdreven uit wat nog over
bleef van dit wereldrijk. Deze teloor
gang heeft echter geen halt gehouden 
aan de grenzen van het eigenlijke 
Spanje. Ortega y Gasset heeft er in 
zijn « Espana invertebrada » (1922 !) 
op gewezen dat wat in en met Spanje 
gebeurde niet iets tipisch was, maar 
evenzeer geldig was en i. voor de an
dere europese machten Spanje wist 
niet meer waarheen, het zag geen toe
komst meer Maar ziet Europa, ook 
vandaag, dat wel ? Het gevaarlijke 
voor Spanje en voor alle andere staten 
ligt daar, en niet, zoals Ortega y Gas
set dit toen ook al zag in het pozitieye 
van de baskische en katalaanse natio
nale bewegingen. 

Franco en Spanje hebben tussen 1945 
en 1955 stand gehouden en de groot
machten verplicht rekening te houden 
met hun bestaan. De ekonomie en de 
welvaart kennen een gunstige ontwik
keling. Spanje kent inderdaad, hoe ei
genaardig sommige pacifisten daaro
ver ook mogen oordelen, sinds dertig 
jaar vrede Franco hield zijn land in 
vrijwel onmogelijke omstandigheden 
buiten de laatste wereldoorlog. Maar 
is dat alles voldoende ? De liberale Or
tega schreef in 1922 al : « Spanje's on
geluk was het ontbreken van uitgele
zen minderheden en de onaantastbare 
heerschappij van de massa's ». Is daar
in sinds dertig jaar iets veranderd ? 
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f O GAAT DAT 
Voor niet-ingewijden is het 

$oms moeilijk, de achtergron
den t e begrijpen die leiden tot 
jiiterst belangrijke beslissin
gen. Zo werd ons meegedeeld 
da t Nixon gekozen heeft voor 
een beperkte uitvoering van 
he t projekt «Schi ldwacht» . 
Dif projekt heeft als doel, ant i-
rake t rake t ten te bouwen en de 
Verdediging tegen raketaan-
yallen te organizeren. 

Een vrijwel onuitvoerbare 
vorm van « Schi ldwacht» wil
de alle grote amerikaanse ste
den op die wijze verdedigen. 
iNixon heeft nu meegedeeld da t 
alleen de lanceerbazes van 
de eigen raket ten door ant i -
raket ten zullen worden be
schermd. De redenering die 
daartoe leidde schijnt te zijn : 
als de Verenigde Staten alle 
steden verdedigen, kunnen de 
Russen daar gemakkelijk een 
bedreiging in zien vermits zij 
hun steden nog kunnen verde
digen nadat zij zelf hébben 
aangevallen en hun eigen ra
ket ten « opgebruikt » zijn. Wor
den echter alleen de bazes 
Verdedigd, dan worden de ste
den wel niet beschermd, maar 
de mogelijkheid om na een rus-
sische aanval terug te slaan 
wordt verzekerd. Aan de Sov-
gets wordt als het ware ge-

Gewoonlijk gebeurt de overhandiging van geloofsbrieven met veel ceremonieel, in deftig ambts
gewaad en zo meer. De kubaanse ambassadeur Raul Valdos bij het noordvietnamese bevrijdings
front overhandigde zijn geloofsbrieven aan prezident Nguyen Fu Tho op een niet nader bepaalde 
plaats in de Vietnamese jungle zonder karos en zonder pluimsteek, doch met de klassieke 

erewacht 

zegd : door onze steden niet te niet 
beveiligen bewijzen wij da t we door 

zullen aanvallen, maar 
onze bazes te bescher-

f 

i 

H. KISSINGER 
Deze keer werd de voornaam van Kissin

ger helemaal niet afgekort omwille van wat 
men de tipografische schoonheid van deze 
bladzijde zou kunnen noemen. In het oude 
Europa waar deze nog jonge maar zeer be
langrijke amerikaanse staatsburger werd ge
boren (in 1923) kan men wel zijn familie
naam veranderen maar met de vctornaam 
gaat dat ofwel niet ofwel heel moeilijk. In 
de Verenigde Stalen kan men in hotel 
gaan logeren eti als zijn naam opgeven Na
poleon Bonaparte, Daar veranderen ook de 
voornamen. En zo werd Heinz Kissinger die 
in Fürth, in het Frankenland, geboren 
werd, Henry. In Fürth was vader Kissinger 
een gerespekteerd burger en Studienrat. In 
1938 week hij echter uit met zijn vrouw 
Paula en zijn beide zcAms Heinz en Wal
ter omdat hij vreesde dat zijn zoons in 
Duitsland geen aangepaste opleiding zou
den kuniien krijgen. In 1939 had te Evian 
in Frankrijk de internationale konfefentie 
plaats over de uitwijking van de duitse Jo
den, met als enig rezullaat dat deze uit
wijking uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk 
werd gemaakt. Vader Kissinger vertrok 
juist op tijd. Maar zijn hart is blijkbaar 
in Fürth gebleven : hij ging nooit hele
maal \}p in het amerikaanse leven, en keer
de na de oorlog tenminste tweemaal naar 
Fürth terug en blijft belangstellen in wat 
in het Frankenland en in Duitsland ge
beurt. 

Heinz was in Duitsland een doorsnee 
student, Henry werd in de Verenigde Sta-, 
ten een heel knappe student. En hoewel 
de familie het niet gemakkelijk had kon 
hij goede scholen volgen. Maar in 1943 
kwam hij in aktieve dienst in het leger. 
Omwille van zijn talenkennis en om nog 
andere redenen waarschijnlijk (die niet zo 
moeilijk te raden zijn) kwam hij heel spoe
dig bij de spionnagediensten terecht. Hij 
trad op als ondervrager (Itoe hij dat deed 
eti waar hebben we niet kunnen, ontdek
ken), 7naar als sergeant kreeg hij wel de 
administratie in handen van een duits 
stadje en daarna van een gebied met hon
derdveertig duizend inwoners. Ten slotte 
gaf hij les in een spionnageschool van het 
amerikaanse leger in Oberammergau. Zijn 
les-opdracht was : moderne duitse geschie
denis, zijn leerlingen officieren tot en met 
de graad van luitenant-kolonel. In 1946 al 
kreeg hij de graad van kapitein in de re-
zei-ve en had hij een burgerlijke funktie 
'n het leger met een salaris van 10.000 dol
lars (500.000 bfr.). 

Zoals bij heel velen van zijn lotgenoten 
was zijn aanpassing in het normale leven 
in de Verenigde Staten moeilijk. Hij was 
rusteloos. Uit die tijd is een merkwaardig 
woord van hein bewaard gebleven. : aan 
een vriend zei hij toen « Ik weet niets ».' 
Een jonge man, met een dergelijke ontwik
keling achter de rug, die zo iets zegt is een 
getekende, een getekende voor het leven, 
maar een getekende in de gunstige zin van 
het woord. Hij won een studiebeurs van 
de regering en van dan af was hij vG<or 
lange tijd met de beroemde Harvard uni
versiteit verbonden. Na drie jaar behaalde 
hij er het B.A. in bestuurswetenschappen 
summa cum laude en in 1954 zijn docto
raat. 

In 1949 huwde Henry Kissinger Ann 
Fleischer. Dit huwelijk eindigde echter in 
1964 met een echtscheiding en hun beide 
kinderen, Elisabeth en David (9 en 7 j , 
oud), leven met hun moeder. Tot in 1964 
was het leven van Kissinger een aaneen
schakeling van overwinningen, dit was zijn 
eerste nederlaag. Die nederlaag bleef be
perkt tot zijn persoonlijk, intieme leven, in 
de maatschappij, in het openbare leven 
kwam er geen einde aan zijn « overwin
ningen ». 

Sinds 1954 publiceerde Kissinger enkele 
merkwaardige boeken over de internatio
nale politiek die getuigen van een zeer 
g)Vte kennis van de feiten in het verleden 
en in het heden en bovendien van een 
scherpe geest en een brillant verstand. 
Sinds 1956 was hij al raadgever van de lei
der van de afdeling psiclA^logische strate
gie van de amerikaanse Nationale Veilig
heidsraad. Spoedig was hij speciale raad
gever van de laatste drie administraties, 
sinds 1961 van Kennedy, dan van Johnson 
en nu van Nixon. Met de politiek van de 
beide vorige prezidenten was hij het soms 
niet eens, verdedigde zijn standpunt ook 
scherp, maar kon zich blijkbaar toch niet 
volledig doorzetten. Met Ni>fon is dit n« 
blijkbaar wel het geval : elke dag heeft 
hij een persoonlijk onderhoud met 4e pre' 
zident van anderhalf uur. Hij reorganizeer-
de al de Nationale Veiligheidsraad. Dat 
hij het belang van het allantische gebied 
verdedigt is in ons voordeel. Maar wordt 
de macht die deze 45-jarige in handen 
heeft niet te groot ? Te groot voor de Vere
nigde Staten zelf en te groot voor de vre
de en de orde in de gehele wereld t Te 
groot wie zijn gehele leven nauiv verbonden 
was met de geheime diensten ? 

N. 

men krijgt gij zeker de volle 
laag als u ooit zoudt beginnen. 

VICEPREZIDENT 

Het is algemeen bekend dat 
kandidaat-prezident Nixon ti j
dens de verkiezingsstrijd al 
vlug niet zo heel gelukkig was 
met zijn keuze van Spiro. T. 
Agnew als kandidaat yice-pre-
zMent. Oe man beging al te 
veel blunders. TNTa de 'verkie
zing nam Nixon dan ook de 
aangewezen v o o r z o r g e n : 
Agnew kreeg zijn bureel in 
het Witte Huis zelf, zo was hij 
steeds Bïj de ^ a n d en onder 
het oog van de meester en ver
der kreeg hij vrijwel geen en
kel belangrijk werk te doen. 
Nixon zou hem (natuurli jk 
luchtig ironisch) hebben voor
gesteld, bij zijn spreekbeurten 
niets anders te doen dan zijn 
naam, funktie en rangnummer 

op te zeggen. Agnew ver te lde 
dit zelf en hij vertelde ook wa t 
hij heeft geantwoord : « Ik zou 
toch wel iets belangrijkers 
kunnen zeggen». Nixon keek 
hem toen aan en Agnew kreeg 
de indruk, al was het m a a r 
voor een ogenblik, dat hij op
nieuw de oude Nixon zag. Ti j 
dens de voorbije maanden heeft 
Agnew de indruk die hij maak t 
echter sterk verbeterd, w a n t 
hij doet goed wat hij te doen 
heeft en behoudt zijn goed hu
meur . Inderdaad, misschien is 
de langste lach, de laatste, wel 
voor hem... 

SCHOOLPROBLEMEN 
In de Verenigde Staten be

staat een uitgebreid net van 
katolieke parochiale, middelba
re en hogere scholen. Deze 
scholen hebben te kampen met 
luchtig ironisch) hebben voor
naamste zijn, dat nog slechts 
de helft van de lesgevers (wei
nig betaalde) kloosterlingen 
zijn en dat de uitgaven voor 
het onderhoud en de ui t rust ing 
fel stegen. Toch werkt dit on
derwijs nog met driehonderd 
dollars per jaar en per leerling, 
tegen zeshonderdvijfentwintig 
dollars in de staatsscholen. Als 
in de staat New York de kato
lieke scholen zouden worden 
gesloten, zou dit volgend jaar 
een meeruitgave van 50 mil
joen dollars (2.500 miljoen bfr.); 
betekenen en in de staat Wis
consin zelfs 230 miljoen dollars 
(11.500 miljoen bfr.) 

ANGUILLA 
. ) • • 

O é bf i tsë ' ï ïU 'ó ' f ' lëe ï t geluk
kig nog altijd. Tijdens het de
bat in het engelse Lagerhuis 
over de wereldschokkende ak-
tie van het britse leger op An-
guilla heeft een Tory een me
morabel woord gezegd. De 
spreker richtte zich tot de voor
zitter : « Zou de zeer achtbare 
heer voorzitter aan de eerste-
minister de gelukwensen van 
het huis willen overbrengen, 
dat hij eindelijk, iets onderno
men heeft dat zijn eigen maat 
heeft ? » Ter verduidelijking : 
Wilson is klein van gestalte. 

Uit protest tegen het proces van drie jorige Jura-separatisten 
legden tien dienstweigeraars uit de Zwitserse Jura hun geweer 
en militaire uitrusting neer op de trappen van het gerechtshof 
te Lausanne (boven), waarna een politieman (onder) wapens 

en uitrusting keurig en netjes verzamelde en wegbracht. 



De trouwe lezer van ons blad zal zich misschien herinneren, dat wij vorig Jaar 
rond deze tijd en op deze plaats getracht hebben het ontstaan van het paas
feest en de berekening van de paasdatum in het kort uiteen te zetten — en dat 
wij daarbil ook qewezen hebben op enkele al dan niet nog in zwang zijnde 
paasqebrulken. 
Teneinde niet in herhaling te vallen willen wij ons deze keer vooral houden aan 
de oaasqebru'keri zelf. Toch is een kleine samenvatting van wat wij vroeger 
schreven misschien wel nuttin, en is een situering van het paasfeest in de jaar-
ciklus en een klp'np ^neurtocht naar zün geschiedenis en ontstaan als introduk-
tie wenseHik 
Want willen wij de paasgebruiken en -gewoonten enigszins begrijpen en er 
meer in zien dan zo maar wat bijgeloof of een folkloristische kuriositelt, dan 
moeten wii ze beschouwen binnen het kader van de grote feesten in het begin 
van de lente. 

i T " viyriSl n s / nit^AOi 

OORSPRONG 
De mecbte p.iasgebruiken zijn te herlei

den tot deze natuuiteesten, uitingen van 
een natuurgodsdienst. Zij kunnen gegroe
peerd wolden rond een beperkt aantal ele
menten 

Religieus iii üet huidige paasteest de her
denking van de verrijzenis van Kristus, die 
niettegenstaande alle oude en nieuwe, pré-
en postkonciliaire verklaringen, nog steeds 
een der belangrijkste geloofswaarheden en 
bazis van het knstendom is, die de godde-
li|kheid van Kristus moet bevestigen. 

Onze huidige nederlandse benaming —> 
overeenstemmend met die der meeste la-
ti)nse landen — is uit het hebreeuws af
geleid, aar het zelf overgenomen werd 
van het chaldeeuws woord pascha, dat 
voorbijgang betekent Wie het oud testa
ment leest, zal daann zien hoe de Joden 
tijdens hun veiblijf in Egypte (Nasser 
was er toen wel niet de baas maar ze had
den toch ook last met de toenmahge he
ren) gespaard werden door de doodsengel, 
die de huizen der Eg'yptenaren sloeg. 

Daaimee kreeg het paasfeest — dat door 
de Israëlieten leeds als een natuurfeest ge-

* vierd werd en waarbij lammeren geslacht 
werden bq de eerste volle maan in het 
voorjaar — ook een soort « nationale » 
betekenis Het i« pas wanneer de Israëlie
ten in Kanaan gevestigd waren, dat het 

< feest die betekenis kreeg en als « voorbij
gang » van de worgengel als « Pascha-
feest » dus, gevierd werd. 

Bi) ons duidt de oude benaming Ooste
ren die in het duitse Ostein en het engel
se ''aster terug te vinden is, op de ger-
maanse godin Ostara. April werd Ostarma-
noth of Oosteimaand genoemd. 

In tegenstelling met het Kerstfeest, dat 

sterk-germaanse trekken vertoont en ook 
veel meer in de germaanse landen gevierd 
werd, voor het werd gekerstend, is het paas
feest dus algemener en behoorde tot de 
religicuse feesten in heel Europa en Klein-
A2ie. Ook in de slavische wereld hechtte 
men aan dit feest meer belang dan aan 
Kerstmis : het « Chiistos woskresje » was 
de jubelende groet van de ortodokse kerk 
op Pasen, en het hoogtepunt van het hele 
jaar 

De oorspronkelijke natuur-rehgieuse be
tekenis vinden wij niet alleen terug in een 
aantal folkloristische gebruiken, die hun 
heidense oorsprong duidelijk verraden : zij 
heeft ook menig later kristelijk religieus 
gebruik — en dat juist omwille van dit 
hardnekkig heidens atavisme •— geïnspi
reerd of er toch aanleiding toe gegeven. 

WATER EN VUUR 

Wij zegden dat de meeste gebruiken -«• 
zowel met Kerstmis als met Pasen — tot 
enkele belangrijke elementen te herleiden 
zijn. 

Vooreerst zijn er de weikelijke « elemen. 
ten » : water en vuur. In de tweede plaats 
is er de gedachte aan het offer : als gave 
aan de goden en de geesten, als bezwering 
der natuurmachten, waarbij dan de eerst
genoemde elementen vaak won<Jere kracht 
bezitten... 

Maar kijken wij even rond in de geschie
denis. 

Water is — en dat zal iedereen toege
ven — ook zonder bijvoeging van de mo
derne wasmiddelen een zuiverend element. 
Dat wist de natuurmens reeds en een ge
deelte van de gebruiken rond het paasfeest 
hebben het water als belangrijkste element. 

t\'\ 
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zoals t rouwens ook in sommige kerstgebiut 
ken. Wate r op paasmoigen geput en gfr 
d ronken bezit genezende kracht, en maakt 
zelfs de geliefden trouw 1 De BizoHdeK 
kracht die aan het water toegeschreven 
werd, vinden wij teiug in het lituigisdie 
wijden van het watei op paaszaterdag en 
o p de kracht die het daardoor ontvangt te
gen donder , bliksem enz .. 

Maar méér dan het water stond het \uur 
in het cen t rum van de menigvuldige paas
gebruiken Het heengaan van de Hiiiier en 
de komst van de lente betekent waimte en 
zon : o m de doorbraak van de zomei wat 
te he lpen werd er vuur ontstoken Deze vu
ren hadden ook een vruchtbaarheids-bcte-
kenis : in de geeraardsbergse « toiinekens-
b r a n d » is er nog een overblijfsel te vm 
den van deze « v u i i g ; » kultus zoali ei ook 
in de krakel ingenworp een reminiscentie ie 
v inden is aan een oud offeigebaar, waar 
mee de geesten gunstig gestemd weiden om 
vruchtbaarheid voor de velden te bekomen 

H e t vuur als element dei paasvieim? 
v inden wij te iug in sommige >.treken van 
Oost-Vlaanderen O p de eerste zondag van 
d e vasten trok men met brandende fakkels 
r o n d en men sprak daarom van « fakkel 
zondag » of zoals in het land van 'Valst van 
« Walmenzondag t D t gedachte aan de 
vruchtbaarhe id bh)kt zeei duideliik uit een 
Uedje dat men zong .« Walmen, Halmen 
b i a n d zeven zakken op t dagwand » Ook 
in West-Vlaanderen kwam er vuui bi) te 
pas • op « kvvenenzondag >, de iweede ion 
dag van de vasten, werd de winter in « 
vorm van een strojjop die een oiid( kwene 
voorstelde, verbrand . 

Dat het vuur als wauntebicrgend ele
ment méér m de noordelijke dan in de zui
delijke landen gewaardeerd e" vereer 
werd, is enigszins begnjpeliik 
De paasvuren waren in de geimaanse an 
den algemeen in voege, vooraleer zi] — 
dat pas na de 8«te eeuw — in Rome be
kend werden 

Men schonk aan deze vuren een bezwa
rende en beschermende betekenis : zov 
de rook der vuren dreef waren de akke^ 
veilig en het vee werd onder die look door
gedreven om het voor ziekte en doo 

Vaak werd om de vuren een rondedans 

ui tsevoeid, waarbij het springen "^^'^^^^j. 

vuur een simbool van rcinieins en vern 

wing was. „̂ 0 
T o t voor kor t werd op Ameland nog 
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deigelijk paasvuur ontstoken en een ronde
dans rond het vuur gehouden. In een wei
de werd een groot aantal takkebossen rond 
een paal opgestapeld, waarop een rad is be
vestigd (het zonnewiel). De stapel werd in 
biand gestoken en men danste hand in 
hand, driemaa) h'nksom en driemaal rechts
om rond het vuur Daarna kreeg ieder een 
brandend stuk hout in de hand , men liep 
er mee rond het vuur en wierp het in de 
gloed waarna iedereen een stuk verkoold 
hout ontving, dat vruchtbaarmakende en 

onheilafwerende kracht werd toegeschreven. 
Evenals he t water werd he t v u u r opge

nomen in de kristelijke paasli turgie. De 
wijding van het vuur en de paaskaars slui
ten bij het V 001 kristelijke natuurgeloof aan. 
V u u r en water werden op paaszaterdag eerst 
aan de ke rkmuur , latei achter in de kerk 
gewijd en de boeren kwamen h u n stallan-
taars aan dit gewijde vuur ontsteken, waar
mee zij dan thuis het haa rdvuur deden ont-
b ianden . 

OFFER EN BEZWERING 

Naast de aanwezigheid der elementen 
water en vuur in de paasgebruiken en in 
de kristelijke liturgie die zich bi] de oude 
natuurgebruiken aanpaste, is er ook de re
miniscentie aan wat vioeger als offeigave 
aan de geesten der afgesloi venen en de ga
den bedoeld werd als bezwering tegen 
kwaad of onheil, of als bede om hun gunst 
af te smeken. 

Wij vinden reminiscenties aan deze of
fergaven terug in menig paasgebruik... In 
dit verband moeten wij erop wijzen, dat de 
paastijd zich heel wat verder uitstrekt dan 
de dagen voor en na het feest. Ook in de 
kerk begint de paastijd reeds met de vas
ten. In de folklore vinden wij dit eveneens 
terug. Hier moeten wij echter wel onder
scheid maken tussen de gebruiken die zich 
op het kristelijke feest inspireerden en de 
andere, die van oudere datum zijn en nog 
verbindingen met het oude natuurfeest aan
wijzen. De kristelijke vastentijd gaf aanlei
ding tot karnaval (carne vale, vaarwel aan 
het vlees) en tot de vastenavond-vieringen 
— waarvan de moderne versies in hun ge-
kommercializeerde vorm en de folkloristi
sche stoeten met kunstig-gesneden maskers 
zoals in Partenkirchen en in de Lechtaler 
Alpen (Imst) wel de beide uitersten zijn... 

Wij zagen hierboven reeds hoe het vuur 
als element in de paasviering op de eerste 
zondagen van de vasten ontstoken werd in 
sommige streken... Met betrekking tot de 
offergaven zien wij eveneens reeds in de 
vastentijd menig oud-heidens gebruik uit de 
paasciklus opduiken : wij noemden reeds 
de krakelingenworp te Geeraardsbergen. 
Met Halfvasten. kwam dan de < Graaf van 
Halfvasten s> jond : een legendarische fi
guur die aan St. Maarten of St. Niklaas 
doet dpnken en die eveneens de kinderen 
met geschenken bedacht. 

Tipisch was het geschenk dat hij bij voor
keur aanbood : een haantje op een stokje, 
gebakken in gewone brooddeeg, met een 
paar krenten voor ogen, en een echte pluim 
als staart. De haan was met halfvasten de 
bode van de lente. Hij was een vruchtbaar-

in Vlaanderen 

tea 

heidsteken : wij zien hem eveneens op het 
zonneiad en hij prijkt nu nog — laatste 
overblijfsel van een heidens geloof — op 
onze kelktorens... De graaf van halfvasten 
was de lentebode en werd als zodanig ook 
geëerd en gevierd. Met het verdwijnen van 
het gebiuik weid ook het geschenk, het 
« haantje op een stokje », vergeten en ver
dween uit de omloop. 

Belangrijk in de paas periode is het feest 
van palmzondag. Met dit feest zijn een 
groot aantal folklonstischhe gebiuiken ver-
bonden die evenals de andere deels van 
kristelijke en deels van heidense oorsprong 
zijn. Palmzondag werd wel eens het « ezels-
feest » genoemd omdat men in de palm-
piocessie een ezel meevoelde ter heiinne-
ring aan de intrede van Jezus in Jeruza
lem Hoewel sommigen hieiin ook een ver
wijzing willen zien naar het paaid van 
Wodan, die bij het begin van de lente naar 
de aarde teiugkeert om licht en warmte te 
brengen ! Het belangriikste attiibuul van 
deze zondag, van « Klein Pasen » zoals hij 
ook wel eens genoemd werd, was de palm 
waaraan hij zi)n aam dankte 

De palmtak waarmee de Joden Rristus 
toewuifden. werd in onze streken vervan
gen door het takje van de buksboom of 
-struik, en hel kieeg, na de wijding op 
palmzondag voor de hoogmis, een onheil-
afwerende kracht. De boer plantte het tak
je op de vier hoeken van zijn akkeis, waar
bij soms bezweringsformules gespioken wer
den zoals 
« Ik zegen mijn kooin 

tegen de bliksem en de ooim 
tegen meisens en knechten 
dat zij mijn koorn niet om en vechten 
en tegen dat duvels zwijnges 
dat zo kwaad om pikken es... > 
Ook hier kristelijk en heidens geloof en 

tiaditie vermengd • de palm van de kris
telijke kerk krijgt heidense bezwerings
kracht, zoals het water en het 'vuur. Wij 
zien die kracht ook ingeroepen tegen de 
boze geesten bij een bevalling, tegen vol-
bloedigheid (waarbij de palm in een soort 
kruidentee gedaan wordt) en zelfs door die
genen die geplaagd worden door zinnelijke 
lusten 1 

De eenzame gang van de boer naai zijn 
akker wordt vaak ook een gemeenschappe
lijke ommegang, een werkelijke palmpro-
cessie die aan Kristus intrede herinnert en 
waarin de passie wordt uitgebeeld, maar 
waaraan ook de gedachte aan de vrucht
baarheid van veld en akker en vee niet 
vreemd was, zoals de hakendoverse proces
sie, zoals die van Lembeek en van Elin-
gen 

De paasweek zelf gat eveneens aanleiding 
tot menig gebruik of volksgeloof De woens
dag in-de paasweek noemde men wel eens 
« kromme woensdag > en die benaming 
wordt verklaard door het feit dat de rech
ters op die dag tot Jezus' veroordeling be
sloten en daarmee dus het recht « verkrom-
den ». 

Witte Donderdag werd te Antwerpen 
« boppendonderdag > en te Dendermonde 
« doppekensdag » genoemd omdat men aan 
wezen of ouden van dagen koek uitdeelde, 
die dan in de mee of het honigbier werd 
gedopt. Witte Donderdag wordt trouwens 
gekenmerkt door een kulinaire liefdadig
heid die waarschi]nli|k haar inspiratie vond 
in het laatste avondmaal : te Antwerpen 
werden in de gasthuizen « pelgrimstafels » 
opgericht, waar later bij gebrek aan pel
grims anne mensen en ouderen werden ge
spijsd. Te Mechelen was het gebruik om 
twaalf oude behoeftige lieden aan zulk een 
tafel uit te nodigen eveneens in voege. 

De voornaamste gebeurtenis op Witte 
Donderdag was wel « het vertrek der klok
ken naar Rome ». Tijdens het jubilerende 
« Gloria » van de mis luidden ze voor de 
laatste maal . dan zwegen oigel en klok
ken om pas op Paaszaterdag terug hun ge
luid te laten horen. . Zelfs de bel van de 
misdienaar bij kerkelijke dienst en berech
ting werd vervangen door een ratel. . 

De dood van Kristus op Goede Vrijdag 
deed eveneens een aantal gebruiken ont
staan die weliswaar van stad tot stad ver

schilden, maar die de gedachte van boet« 
en kwijtschelding tot vertrekpunt hadden. 
Reeds in de dertiende eeuw werd te lepe» 
genade veileend aan terdoodveroordeelden, 
een gebruik dat naar men zegt door Jo. 
hanna van Constantinopel werd ingevoeld. 
Men noemde deze begenadigden « goevrij. 
dagskinderen ». Blijkbaar was men in de 
middeleeuwen méér tot amnestie beieid 
dan in de « beschaafde » twintigste eeuw | 

Paaszaterdag is een der hoogtepunten in 
de hele paasweek Want na de volding van 
vuur en water weiden tijden^ het Gloria 
de klokken geluid, de altaai bellen rinkel
den en het orgel speelde opnieuw . Dit 
was het sinjaal, dat de klokken uit Rome 
teruggekeerd waren en tot vreugde der kin
deren, de paaseieren hadden uitge^tiooid I 

Hiermee hebben wij het belangiijkste 
Paas-attiibuut vermeld : het paasei. 

PAASEIEREN RAPEN 

Het rapen der paaseieien is wellicht het 
meest-bekende en nog steeds in zwang zijn
de paasgebiuik. In onze kindei tijd stelde 
de vlucht der klokken naar Rome en het 
uitstrooien van paaseieren ons voor een ge-> 
weldig probleem, waarbij wij de tegen
spraak tussen onze nog zeer beperkte ken
nis der fi/ika en de effektieve aanwezigheid 
van de bioze paaseieien in het gras gemaks. 
halve oplosten door ze te verwijzen naar 
het rijk dei grote-mensen-wonderen. waar 
bijvooibeeld ook Sinteiklaas en de ooievaar 
vertoefden... 

De ei ei en die de klokken van Rome voor 
onze biave kinderen meebrengen zijn, bij 
manier van spreken natuurlijk, van zeer 
oude datum. Het ei is een teken van jong 
leven en daaimee ook van vruchtbaarheid. 
Daarom weid het naast de vruchten die de 
winter doorstaan hebben — noten en ap
pels — een der belangTijkste of f ei gaven en 
het paasgeschenk bij uitstek. Het kreeg een 
kristelijke betekenis — reeds in de vijfde 
eeuw werden in de keik eieren gewijd — 
en het bleef eeuw na eeuw het belangrijk
ste paasgeschenk. In menige boerderij werd 
de korf met gekookte eieren op tafel gezet 
en mocht de bezoeker er naar hartelust van 
eten. In sommige streken trokken de kin
deren rond om eieren in te zamelen Elders 
bleef dit inzamelen een voorrecht voor de 
misdienaars, die de opbrengst van hun 
rondgang deelden met koster en pastoor. Er 
is een tijd geweest dat de kinderen huH 
ouders of hun peter en meter paaseieren 
schonken met een paaswens en als beloning 
dan een paasbroodje of paaskoek kregen. 

HET 
ZOU VOOR 

ONS TE MOEI
LIJK ZIJN EN OOK 

EEN BEETJE TE DUUR UIT-" 
'VALLEN O M AL ONZE LEZERS 

'DE OUDE GEWOONTE GETROUWl 
^IJ HUN PAAS-WIJ OOK NOG EE 

IPAASEI TE OVERHANDIGEN.. Vjfi 
' B I E D E N H E N DAAROM, SAMEN MET 
ONZE WENSEN VOOR EEN VROLIJK 
PAASFEEST, OP DEZE BLADZIJDE EEM 

1 PAASEI OP PAPIER AAN ALS SIMBOOL 
ii/OOR ONZE W?NSEN EN ALS SIMBOOl 

L,OOK VOOR EEN VERWACHTING DIE 
^GEZELLE UITDRUKTE IN ZIJN GÊ -

DICHT OVER DE OOSTER
M A A N D : DE VERWACH-

TING V A N DE KO
MENDE « ZO-

RSCHOON-
-lEID 

R. BOSMANS. 
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pii: 
Met ver t raging op West-Europa 

komt tans ook in Oost-Europa — 
Roemenië uitgezonderd — de pil 
in omloop, zelfs in Polen, waar 
he t episkopaat zich nochtans uit
drukkeli jk achter de encikliek 
« Humane Vitae » schaarde. In de 
meeste oost-europese landen is 
he t onderbreken van zwanger
schap (anders gezegd : vruchtaf
drijving) wetteli jk toegelaten. Nu 
blijkt de overheid gewonnen t e 
zijn om de geboortebeperking 
« met praktischer en pijnlozer me
toden » toe te passen. 

Nochtans | ,aat het geboortecij
fer in dalende lijn of s tagneer t 
het. In de Sovjet-Unie rekende 
men met een toename van 2 mil
joen wat slechts de helft is van 
he t gemiddelde cijfer van de jong
ste tien jaar. In de overige volks
republieken schommelt het ge-
geboortecijfer rond 15 per duizend 
inwoners, terwijl in West-Europa 
dit cijfer schommelt tussen 19 en 
22 per duizend. 

MAO 
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In de chinese lagere scholen 
stelde de overheid «een gebrek 
aan proletarisch bewustzi jn» bij 
de leerlingen vast. In een rappor t 
heet te het dat de knapen en meis
jes «allerlei bourgeois-onzin in 
hun opstellen neerschr i jven». 
Voortaan zullen citaten uit de 
werken van Mao ook in de chine
se lagere scholen de bazis van het 
onderwijsmateriaal 'moeten ' uit
maken. Nog eens zoveel miljoenen 
rode boekjes meer. 

K R I M I N A L I T E I T 
De -figuur van Bonnie in de amerikaans-britse filmwereld beantwoordt 

niet aan een algemene verspreide werkelijkheid. De sociale werkelijkheid 

vertoont geen of uiterst weinig vrouwen als aktieve, leidende of « inspirerende » 

misdadigers. Het is er de Bonnie-and-Clyde-producenten alleen om het kassuk-

ses te doen, met stereotipieke beelden van een betoverend schone bendeleidster, 

bedriegster of zelfs moordenares die met de klapper en het machinepistool 

omgaat als de eerste de beste opgeleide rekiuut. 

Op een onlangs te Milaan gehoure 
krimmologenkoiigres werd statistisch 
het aandeel van de vrouw in de wereld-
kriminaliteit nagegaan : nauwelijks 5 % 
van de misdaden in de wereld wordt 
door vrouwen begaan. Het procent 
schommelt bijna overal rond dit cijfer : 
in Duitsland 6 %, in Frankri jk 7 %, in 
Engeland 5 %, in Italië 4 %. in d . Be-
neluxlandeii gemiddeld 4 %, nu we toch 
een rondgang in de E E G -landen aan 
het maken zijn Dat is dus absoluut niet 
sensationeel Een ander cijfer : op 100 
wegens misdaden veroordeelde gevan
genen is er slechts Vz vrouw of beter 
geformuleerd : 1 op 50 strafgevangenen. 

Deze cijfers geven dan nog niet eens 
de werkelijke kriminaliteit van de 
vrouw weer. want onder deze veroor
deelden zijn de meeste vrouwen slechts 
als medeplichtige van een man veroor
deeld, of als helerm van gestolen goede
ren als « uitkijkpost» of nog als lokvo-
gel Meestal wordt de vrouw uit senti
mentele bindingen met de man-misda-
diger zijn medeplichtige Dat verklaar t 
het uiterst gering aantal gewelddaden 
bij vrouwelijke delinkwenten en wan
neer dit dan toch gebeurt is het juist 
omwille van affektieve motieven zoals 
jaloersheid op een andere vrouw het 
weze nu een geliefde van de echtgenoot 

of de -vrouw van een zoon De krimino-
logen noemen deze aandrift «affektie
ve frustratie ». De vrouw feaat niet uit 
roofzucht tot gewelddaden over, en 
wanneer vrouwen betrokken zijn m za

ken van afpersing, bedreiging of bedrog 
dan is dat grotendeels slechts in funktie 
van de hoofddader, die in deze katego-
rie misdaden voor 94 % steeds een man 
is. 

Ook de tipisch vrouwelijke misdaden 
of als zodanig genoemde misdaden wor
den aan de affektieve frustratie toege
schreven : kindermoord, afdrijving, ver
klikking, naamloze brieven en telefoon
tjes (lang geen vrouwelijke specialiteit 
let wel). Doch deze affektiviteit ,is pre
cies ook de s terke rem die de vrouw 
van gewelddadigheid weerhoudt. 

Maar niet alleen de affektiviteit ver
klaart de quasi-afwezigheid van de 
vrouw op gebied van kriminaliteit . Hu-
weliiksbanden, huishoudelijke taken en 
lasten, zwangerschap, geboorte en kin
deropvoeding zijn andere belangrijke 
elementen die de natuurl i jke agressivi
teit sterk remmen, welke remmen pre
cies bij de man veel zwakker werken. 
De lichaamskracht is een andere faktor 
die bij de man de agressiviteit in de 
hand werkt en bij de vrouw remmend 
optreedt. De vrouw heeft andere mid
delen ter beschikking dan de man om 
haar agressief potentieel af te reageren. 
Een psicholoog zei daarover — stellig 
overdrijvend, doch die wie wil overtui
gen overdrijft — «da t waar de man 
doodt de vrouw weent» . Het staat de 
vrouw te wenen, een zenuwkrizis te 
ondergaan of klachten te uiten, wat de 
man op grond van een sinds lang in het 
leven geroepen imago van zelfbeheer
sing beneden zijn waardigheid moet 
achten. 

Bonnie is dus een totaal ver tekend 
beeld van de vrouw, terwijl Clyde een 
werkelijkheid dekt, die vooral een treu
rige werkelijkheid ib, hoewel tot troost 
mag gelden dat het aantal misdadigers 
tegenover hen, die zonder veel omhaal 
van woorden ook echt zich zelf kunnen 
beheersen betrekkelijk gering is. 

Het kaasetertje 
Ongelooflijk gretig bijt ze mét 

haar witte tanden in een boterham 
met echte kaas uit Holland. 

Ik loop haar twee keer top een dag 
V001 bij. 

Dus tien keer per week. 
In een maand veertig keer, in een 

jaar... 
En elke keer vraag ik me af wie is 

dat meisje op die geweldiige affiche 
voor kaas vit Holland ? 

En elke keer denk ik : ze kan Greet 
helen of Liesje of Moniek of Leentje 
mis'schien. 

En telkens als ik kleine meisjes 
voorbij loop denk ik ongewild aan 
dal smullende kaasetertje op die af
fiche langs de straten. 

En dan zeg ik : het kaasetertje zal 
blijven i9oah op het reklamebord, 
maar die andeie springlevende km-
deien zullen veranderen, volgende 
lente herken Je ze nog nauwelijks. 

En ik vind het zeer erg dat het 
onbekende lachende reklamemeisje 
volgende lente nos; datzelfde kind 
zal zijn... 

Deze week was op een brussetse mode
show dit kapsel te zien. Niet onaardig, 
vond onze redaktie, past in ons atoom
tijdperk ! Of de lezeressen van WIJ zo 
opgetogen zullen zijn is een andere 

- zaak... 

DUUR « SCHATJE» 
Twee aanbidders van de duitse 

starlet Uschi Glas kregen het op 
de vuist. Tijdens de worsteling 
beet de ene de andere een oorlel
letje af. Hij vond het lichaams-
deeltje wel terug op de grond 
maar een chirurgische ingreep om 
het oor in kwestie weer kompleet 
te maken, bleek onmogelijk. De 
bijtlustige rivaal moest 12.500 M. 
«smar tge ld» betalen dat is even
tjes 150.000 fr. Omdat Uschi met 
als getuige verscheen werd ze tot 
50 mark boete veroordeeld. De af
gebeten oorlel (keurig diepgevro
ren en verpakt) werd ter zitting 
van de rechtbank aandachtig door 
de rechter bekeken. De voorma
lige eigenaar zat er met heimwee 
op toe te kijken. 

IJSROOM 
Het Higiëne-Instituut van Kalle 

(Duitsland) heeft na onderzoek 
het e ten van roomijs aanbevolen 
als «een zeer hoogwaardig voe
dingsmiddel dank zij de gunstige 
samenstelling van het produkt». 
Roomijs bevat eiwitten, koolhi-
draten, vet- en mineraalstoffen. 
Roomijs herstelt in de voeding 
het evenwicht. Dixit het instituut 
voornoemd. 
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c r e m o n i n i 
Leonaido Cremonini is in tegenstelling tot zijn werk een gemoedelijk man. 

Hi] sloft in zijn grote tentoonstelling in het brusselse paleis voor schone kim-

sten rond m een flodderbroek en een verschoten trui, een ouderwets groot foto

toestel torsend, waarmee hij opnamen van zijn werken maakt. Meer 

binnensmonds pratend — in een bijna aksenlvrij Frans — blijkt hij een vrien

delijke heer te zijn, helemaal niet de man die « de wreedheid van het alledaags 

leven» schildert. 

Eens te meer woeden we gekonfronteerd met een oeuvre waarvan de maker 

in zijn mleihjke ver<icliijning precies het tegenovergestelde is van de sfeer, die 

htj ut du ceuvie opioept : het giondeloze raadsel mens. 

en steigerend paard : men « hoort » het paard hinniken, een der moment-
pamen van beweging bij Ciemonini. in een schitterende mattere eit koloriet, 

ooven aan de bladzijde : « Mannen tn het park » impressie en zeldzame 

poëzie. 

Cremonini is een geboren Bolognees 
(1925), studeerde aan de akademies 
van Bologna en JVIilaanj t rekt in 1951 
met een studiebeurs naar Parijs, het 
Mekka van de kunst, waar hij nog 
steeds verblijft. En v^aar hij zijn be
hoorlijk Frans heeft leren praten. Hij 
reist echter veel rond m zijn appenijns 
vaderland, expozeerde om en rond der
tig keren, zowel te Gent als te Tokio oï 
te New York, heeft ettelijke werken 
door de grote musea en kunstcentra 
van de wereld zien aankopen, is sinds 
geruime tijd algemeen erkend, met een 
reeds indrukwekkende l i teratuur over 
hem en zijn werk. Men noemt heiïi 
schilder van het abstrakte, van d^ neo-
figuratie, veeleer zou men hem beter 
t iperen als een magische realist, als 
iemand die de pijn in de alledaagsheid 
of in het sentimenteel avontuur aan
voelt en dit uitbeeldt in een pijnlijke 
stijl, in een sfeer van levensangst en 
met aJs moraal de betrekkelijkheid van 
allf^s 

Cremonini is een verbluffend knap 
technieker, die door zijn virtuoziteit 
soms zijn stijlzuiverheid schaadt hoe
wel dat m zijn jongere produktie steeds 
minder het geval is. Hij is het levend 
bewijs dat de reeds herhaaldelijk be
graven «schi lderkunst» nog steeds 
springlevend is. Als zodanig is Cremo
nini ook een verademing in deze tijd 
van wat Marijnissen de «stotterschil-
de rkuns t» noemt, het bewust (doch 
veelal ook onbewust of uit echte onbe
kwaamheid) demonstreren van techni
sche onkunde, wat tot de « goede toon » 
bleek te behoren in de jaren die achter 
on'^ liggen, doch in welke overigens al 
te goedkope valstrik het publiek, uit
zondering gemaakt voor de snobs en de 
ooi in de kunst nutt ige idioten, niet is 
getrant Hij is bovendien een ui termate 
begaafd kolorist, die zich paletkompo-
z^ties mag permit teren waar een min
der begaafde hopeloos zou ontsporen. 
Cremonini weet schrille kleuren in een 
aanvaardbare oppozitie met verfijnde 
kleurenschakeringen (schitterende mos-
groenen, lichtende blauwen, grijzen en 
okergelen. enz ) te brengen. Hij is trou
wens als kolorist op en top Italiaan, 

. nen denkt aan het fresco. 
HP kleur bepaalt ui teraard meer dan 

bij ' emand anders het klimaat. De als 
kreeften roodgebakken zonnebaders 
steken schril af tegen het blauw van 
de lucht en de gloeiende witheid yan 
het verzengde strand, waarop het lief
despaar zijn hulpeloosheid demon
streert, om werkeli ik één te worden 
Cremonini slaat de mensheid gade als 
een soort candid-camera (vroeger zou 
men gezegd hebben • als een voyeur) 
Hoe hij daarop reageert toont hij on? 
ir. zijn werk. Het mag ziin dat Dewasne 
(die met friezen voor de universiteit 
van Rijsel, terzelfdertijd als Cremonini 
il het paleis voor schone kunsten expo 
zeerde) van mening is dat de kunst 
neutraal hoort te zijn en niet « een ver
gaarbak van persoonliikp reakties van 
de ar t ies t» • menseliik sesoroken ver
mag een Cremonini on-; meer aan te 
spreken (ook als we hem afwijzen) dan 
een Dewasne. 

DAT NeET U... 

...weten 
De tentoonstelling « Brood m de 

Kunst » jw het Kultureel Centrum 
te Mechelen sloot haar deuren op 31 
maart jl. Indien we even op deze ten-
iQonstelling terug komen ts het om
dat de minachting (of is het haat ^) 
legen de xilaamse expressionisten inde 
hoofdstad nog allied even g>X>ot blijft 
nis een iicnitig, deitig jaar geleden 
Dit moeien we toch besluiten uit de 
lecensie ovei deze tentoonstelling tn 
fen hekend biussels fianstabg blad, 
u'aarin alley lei minder bekende glo-
lies gepiezen woiden doch met geen 
wooid woidt gelept over de monu
mentale stillevens van Constant Per-
meke, die nbrhlans de kern van die-

' te lentoonstelling uitmaakten. Ook 
vetsrheidene andere grote namen 
werden er dood gezwegen. Het brus-
sels franstalig konservatisme blijkt 
iiit alles, de kuJtutele achteihjkhetd 
niet minder. 

Ter hei denking van de 400ste ver
jaring van Pieter Breugels overlijden 
weid m opdiacht van het Nationaal 
Biuegelkomitee een gedenkpenning 
geslagen, ontwotpen door de medait-
leur Francine Somei s-Tytgat. Voor-
en keerzijde zijn geïnspireerd np de 
tekening « De Schilder en de liefheb
ber », zelfportret van Bruegel, die 
te Wenen woidl hewatitd. 

Er weiden gouden, zilveren en 
bionzen exemplaren geslagen, res-
pektievelijk vetknjgbaar tegen de 
pnjs van 3000, 500 en 150 fr. Men 
kan bestellen bij het komttee, per 
adres J. Buelem, G Heringkxlaan 
40, Bi assel 18, postrekening nr 
991 06. 

...beKllKen 
In het kade) van de tijdelijke ten

toonstellingen tn het Muzeum voor 
Oude Kunst, Regentschapsti aat 3 te 
Biussel werd vorige week een ten-
toonstellihg geopend, gewijd aan te 
keningen van Oscar Jespers, de ant-
wetpse beeldhouwer, wiens grafisch 
werk echter minder bekend is. Het 
getuigt van zijn betuondering voor 
Rik Wouters, Fiitz van den Beighe 
en Maillot. Tekeningen, die de beeld
houwer verraden doch ook bladen 
waarin de tekenaar even krachtig en 
indrukwekkend als in deze van Per-
meke aan bod komt. Tot 11 mei da
gelijks van 10 tot n uur, 's maan
dags uitgezonderd, 's woensdags tot 
20 uur. 

Het is vooral de suggestie die het bij 
deze «impressionist» (de mens is meer 
embrio dan volwassen schepsel), «ani -
mis t» (kwaadaardig gevormde meube
len spelen mee in het algemene, alle
daagse, ja vulgaire drama, ze zijn zelfs 
soms meer dramatis personae dan de 
mensen zelf, bij ons weten heeft nie
mand scherper dan Cremonini ons de 
kille onmenselijkheid van moderne 
badkamers doen aanvoelen) «gluur
de r» of hoe men hem ook wil noemen, 
het is vooral de suggestieve kracht van 
zijn kompozities die het avontuur, de 
boeiende kracht van Cremonini uit
maakt. Voor het overige sluit Cremoni
ni aan bij de voor deze tijd kenschet
sende ontluistering van de mens en 
tekent hij ons dus een eenzijdig beeld, 
oregnant, meedogenloos, terneerdruk-
kend maar in zijn vormgeving en tech
niek vaak meesterhjk. Hij heeft iets te 
neggen en zegt het op eigen en zeer in
dringende manier, met de schilderkunst 
Hls klassiek middel beoefend doch m 
=en eigentijdse «tijl fdie som;-- manië
ristisch wordt) 

Aanvankelijk zou deze tentoonstel
ling tot einde april duren Restauratie
werken in het paleis voor schone 
kunsten noopten tot een vroegere ^'ui
ting, zodat buiten onze wil om deze be

spreking te laat verschijnt. R.C. 
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BUITENLANDSE LITERATUUR: 

b r a 1 • • 

z 111 e 
Bij onze « speurtochten » in de buiten 

landse l i teraturen hebben wij reeds 
enkele malen gewezen op de belangrijke 
pozitie die Centraal- en Zuid-Amerika 
meer en meer beginnen in te nemen op 
het internationale liter»:re forum. Met 
de Nobelprijsverlening aan Asturias 
kreeg hun l i teratuur een officiële erken
ning, nadat namen als Borgès, Vallejo, 
Cortozar, Sabato e.a reeds bekendheid 
hadden verworven in Europa. Naast 
de Spaanstalige is er echter ook een — 
in belangrijkheid toenemende — portu-
geestalige l i teratuur in Zuid-Amenka 
en dit in het enige portugeestalige zuid 
ame'-ikaanse lan ' : Brazilië. 

Bij de bekende namen is die van Joac 
Guimaraes Rosa — naast Jorge Amado 
en Adonias Filho — wel de bekendste 
Hij was reeds veertig toen hij — arts 
diplomaat (geruime tijd konsul-gene
raal in Hamburg!) en hoog regerings
beambte — met schrijven begon. Na een 
bundel verhalen « Sagarana » verscheen 
de lijvige roman « Grande Sertao » dat 
hem meteen tot kandidaat voor de No
belprijs maakte Een tweede — nog lij-
viger — romancyklus «Corpe Baile» 
(Corps de ballet) verscheen een paar 
jaar later, waarna opnieuw een bundel 
verhalen «Pr imeiars Estorias» uit
kwam en zijn literaire loopbaan be
sloot : hij stierf in 1967. 

De romancyklus «Corpe Baile» be
staat uit zeven grote verhalen, waarin 
de wilde streek van de Sertao tot ka
der dient voor een aantal dramatische 
gebeurtenissen, veroorzaakt door ele
mentaire krachten : liefde, afgunst, ver
langen, geloof en bijgeloof, kristelijke 
en heidense traditie. 

Eén van deze verhalen, « Buriti » naar 
de naam van een soort palmboom — 
verscheen in een DTV-pocket, in een 
uitstekende vertaling van Curt Meyer-
Clason, waarin de glanzende taalvirtuo-
ziteit en het taaischeppende vermogen 
van de auteur bewaard werden. Dit op 
zichzelf afgerond verhaal — dat de 
duitse titel «Nach langer Sehnsucht 
un i langer Zei t» draagt — speelt zich 
af op de fazenda van lo Liodoro, we
duwnaar met twee dochters en een in
wonende stiefdochter die door haar 
man — zijn zoon — verlaten werd. Ver
der zijn er nog — naast een aantal min
der belawgriike figuren — de buurman 
Nho= Gualberto en de terugkerende 
jonge Miguel Uit het onderling kontakt 
tussen deze personen, uit het opeenbot-
sen of zich aan elkaar wagen der gevoe
lens en begeerten ontstaat de spanning 
die het hele verhaal draagt. Men heeft 

de auteur wel eens de zuidamerikaanse 
Faulkner genoemd, maar dergeliike o^n-
«•̂  -'T-iivingen geven slechts bij benade
ring de li teraire pozitit weer van de 
auteur. . Wie een groot schrijver ^-rx 
een voor ons grotendeels onbeKeuc'? 
wereld wil leren kennen, kan dit best 
doen langs dit pocketboek. Ja t méér is 
dan een staaltje van zijn werk, maar 
een der mooiste delen uit een machtig 
oeuvre en toch een roman op zichzelf. 

DE MISKRAAM VAN 
MOEOERIJE 
OiPENOA 

Gaat een kolonie door als wingewest, 
Belgisch-Kongo is dat zeker niet ge
weest voor wat de koloniale l i tera tuur 
betreft. Sinds de onafhankelijkheid 
eind juni 1960 is daar echter verande
ring in gekomen. De voorgeschiedenis, 
de onafhankelijkheid en de troebelen 
daarna zijn de inspiratiebronnen van 
een bloeiende Kongoliteratuur. Zo om
vangrijk is die geworden dat het moge
lijk was, een bloemlezing samen te 
stellen uit de werken van de zeven be
kendste auteurs. Was Kongo — op een 
luttele uitzondering na — vóór 1960 
slechts het onderwerp van een paar 
magere verhalen en reisindrukken, tans 
is het de aanleiding van een niet te ver
waarlozen oeuvre waarin vooral de no
vellen en de romans van Jef Geeraerts 
de aandacht trekken. 

Onder de titel «De miskraam van 
moedertje Dipenda » stelde Albert Van 
Hoeck voor D A . P. Reinaert Uitgaven 
een bloemlezing samen uit de recente 
Kongoletteren. 

In zijn inleiding zegt de samensteller 
dat de uitgekozen schrijvers Vlamin
gen zijn die naast hun vaderland het 
onmetelijke Kongo liefhadden, van de 
neger hielden en hem als een haast vol-

HEÜIE 
BRUSSEL 

KAMERTONEEL 
Het « aica-teate) » uU Gent, is te 

gait in hel B.K.T. met « Kleine Mal
colm en xi)n stn)d tegen de eunu
chen » van David Halliwell een stuk 
u-aarin deze laatste de fongeren aan 
het woord laat met hun protesten en 
konleslatie, maar dan om aan te dui
den dat deze maar weinig om het 
Ujf hebben : dikwijls is het alleen 
de zycht naar de macht die hen be
zielt, maar de kontesterenden zijn 
niet bekwaam deze te veroxieren Hal-
liweU's metode is saikastisch en op-
oeschioejd tot m het absuide. 

« Malcolm » is de leider, met ge
weldige ambities; de « eunuchen » 
de vertegenuKjoidtgen van de geves
tigde machten. « Malcolm » is ech
ter zo onmachtig in zipi protest : veel 
i^eioep en geduvel, maar geen daden, 
als impotent tegerK>ver zijn befje : 
veel verlangen, geen feiten. Hij is ge-
fiustieerd op alle gebied en blijft 
alleen achter : « een grote bloem-
zak vol gekondenseerde onzin » (de 
auteur). Heeft Halliwell willen be
wijzen dat er voor jonge mensen, die 
tets in hun mars hebben, geen plaats 
IS in onze maatschappij, daar de 

« eunuchen » de plaats met luillen 
ruimen ? Dan is de werkelijkheid 
IK>ch enigszins anders... 

Dirk Buyse, Paul Ricour, Anton 
Cogen, J.P. De Decker en Greta Ver. 
niers treden op met veel jong geweld 
en totale jeugdige oveigave : een zeer 
genielbaie voorstelling. 

BEURSSCHOUWBURG 
V e units het de mode is, heeft de 

Beuisschouwburg nog een stuk op 
het piogTamma genomen waai in de 
homoseksualiteit een grote rol speelt: 
« De Trap > van Ch. Dyer, in de 
zeer vlotte vertaling van G.K. van 
het Reve. 

De twee homofieten zijn kappers 
die in een achterbuurt een eeniVnig 
leven leiden. Het stuk toont ons niet 
zo zeer wat er op die zondag gebeurt, 
maai geeft de balans van hun jaien-
lange samenleving — en tevens van 
hun liefde — door een dialoog die 
niet alleen s,eestig is, maar op tref
fende wijze dit leven voor ons laat 
vooibij trekken. Beiden vej keren m 
een kriztstoestand; ze zijn totaal ont
redderd en tal van gebeurtenissen 
— meestal allesbehalve fraaie — wor
den opgerakeld : bekvechten, verwij
ten, scheldpartijen, ruzie, nijd en ve
nijn. Dit tekent hen ten voeten uit, 
met hun ontgoocheling, hun tekort
komingen, hun mislukkingen : elk 
houvast ontbreekt. 

Omdat de San Marco-basiliek te Venetië zoetjesaan in de grond zakt worden op 
dit ogenblik ernstige pogingen ondernomen om haar te redden. Maar voor dat 
de grote werken beginnen moeten al de versieringen in marmer en de mozai-

ken aan de voorgevel afgenomen worden. 

wassen zoon beschouwden. «Indépen-
dance », in de meeste kongolese dialek
ten «d ipenda» heette het meisje dat 
de jonge neger kost wat kost wou be
zitten. Uit dit huwelijk kwam een dood
geboren wicht ter wereld. Deze misge
boorte vergelijkt de samensteller met 
de mislukking van 30 juni 1960. Toch 
zijn de meeste kolonialen weergekeerd. 
Gedreven door een hevige liefde voor 
hun verloren vaderland, schreven ze 
hun pijn uit. 

Na negen jaar is het mogelijk het 
bijeengeschrevene te overzien, het 
nuchter te bekijken en het te ontleden. 
We kunnen onmiddellijk vaststellen 
dat de Kongoli teratuur twee richtingen 
uitgaat. Een die het bij de prim.itieve 
neger in de brousse houdt; een neger 
die steeds met de blanke heel t samen
gewerkt en in wie het nooit opgekomen 
is zich tegen de blanke te verzetten. De 
andere richting, waartoe de meest inte
ressante auteurs zoals Geeraerts , Raf 
Van de Linde en Jan Van de Weghe 
behoren, t racht de eigen verantwoorde
lijkheid voor de mislukking van Kongo 
te ontgaan, waarna zij het gedrag van 
de neger ontleedt. 

Het zal wellicht niet in de bedoeling 
van de samensteller gelegen hebben de 
meest donkere verhalen aan te halen, 
maar bloedrood en asgrauw is deze bun

del toch geworden. De konkluzie die 
samensteller Van Hoeck maakt is, dat 
de pessimistische vizie van de Kongo-
auteurs heden ten dage nog met de 
werkelijkheid overeenstemt. Een eer
der t reurige konkluzie. 

Albert van Hoeck :^« De miskraam van 
moedertje Dipenda » — D.A P. Reinaert 
uitgaven, Brussel — 9} }r. 

R. Van der Veken en Raf Reynen 
vei tolken de twee homofielen : sterk 
spel, vol ovei tuigmgskiacht, Ajiidei 
ovei drijving. 

K.V.S. GENT 
« Addio Venezia » is de fianse ko

medie « La Vie Sentimenlale > van 
Louis Veile, die tans tn de K.N.S. 
ii'ordl gespeeld (vertaling lieiner 
Kopeis). 

De schiIjver noemt zijn weik « een 
zachte melodie » en vertoont vns de 
ontmoeting van een man en een 
VTOUw die, beiden geliouivd, gedu
rende enkele dagen « de gtote lief
de » beleven op het stiamien . de 
eeiste twee bedrijven « planus 
d'amour ^, de laatste twee « chagims 
d'amour >, met alle botsingen e?i pe
rikelen vandien 

Alet grote toneelkennis uitgestip
peld en juist uitgediepte personages, 
is « Addio Venezia » een zeer gevoe-
volle homedie, zonder een giote uit
blinker te zijn (in de lange reeks). 
Onder de regie van Anion Peters, 
vormen Suzanne Juchtmans en Jef 
Demedts het haitstochtelijk koppel • 
dinamisch-ekspressief in spel en zeg 
ging, rijkelijk geschakeerd in heel 
hun optieden, maken ze van hun 
zware rollen een waar genot : knap 
zeer knap! In bijkomende rollen . 
Veerle Wijffels en Robert Maes. 

JV. 

ZEVENTIG JAAR 
GESCHIEDENIS 

A E Johann is de auteur van een dertig
tal romans, verhalen en reisbeschrijvingen. 
Zijn lezeispubhek is zeer groot (ook in ne-
dei landse vettahng verschenen verscheide
ne zijner romans). 

De officiële liteiatuurhistone heett hem 
echter nog niet ontdekt en wie zijn werk 
vermelden moest, bracht het dan nog meest
al onder bij de « ontspanningslektuur ». 
Toch IS zijn oeuvre méér dan dat en is Jo
hann méér dan een schrijver van onder
houdende boeken met miljoenen-oplagen. 
In zijn jongste roman < lm Strom > heeft 
hij dit trouwens bewezen. Het is het eer
ste deel \an een trilogie die « Die Schau
kei der sieben Jalirzehnte » heet en als on-
dei titel draagt « Bericht vom Lebensw^ 
eines leidlich anstandigen Menschen aus 
Preussen ». 

Het boek draagt s te ik-autobiografische 
trekken. Rond het personage van Hans 
Radmacher, zoon van een prui^isch ambte
naar uu Blomberg (Westpruisen) wordt 
een heel tijdsbeeld opgeroepen, wordt de 
atmosfeei opgeroepen van een burgerlijk 
pruisisch gezin vvaann het kantiaans 
plichtsbesef van de vader en de liefde van 
de moeder de mens tekenen; wordt ook 
het oostduitse landschap opgeroepen van 
West- en Oostpruisen 

Het boek is een tijdsdok ument en een 
menselijk dokument ; een rehabilitatie van 
de « anstandige » mens en een objektief 
beeld van een wereld die zo vaak karikatu
raal werd voorgesteld. Een moedig boek 
derhalve, dat de artistieke en historische 
ketterijen van een ongenuanceerde zwart
wit schildering tegemoet treedt met een 
waaiheid^betroiiw. menselijk beeld van 
tijd en volk. 

Wij zien met belangstelling het tweede 
deel « Das Ahornblatt > tegemoet en kun
nen Johanns boek vooral aan de jongeren, 
die met de duitse taal enigszins vertrouwd 
zijn, ten zeerste aanbevelen ! 

A.E.Johann « lm Strom » C. Bertels
mann Verlag, Gütersloh 592 bh. Geb. DM 
24. 
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Zaterdag 5 april 

16.35 u. : BRUSSEL NED. 
De goede week in Sevilla (film 
over de plaatselijke gebrui
ken). 

2i.05 u. : NEDERLAND 1 
Kabaret (geprezenteerd door 
Wim Ibo). 

21 u. : FRANKRIJK 2 
L2 savetière prodigieuse (van 
Frederico Garcia-Lorca). 

Zondag 6 april 

13.15 u. : FRANKRIJK 1 
Du cóté de chez nous (de stad 
Dijon stelt voor : Bourgogne, 
mannelijk of vrouwelijk). 

20.40 u. : BRUSSEL NED. 
Nand in eigen land (tweede 
show met Nand Buyl als ve
dette). 

20.30 u. : NEDERLAND 1 
Gevraagd (een spelprogramma 
o.;.v. Godfried Bomans), 

Maandag 7 april 

15 u. : BRUSSEL NED. 
Muakel te Hakendover (filnt-
r e pottage). 

80.25 u. : BRUSSEL NED. 
Shangai-Express (film van 
Josef von Sternberg met o.a. 
Mariene Dietrich). 

21.50 u. : BRUSSEL NED. 
Ntna Simone (folkssongs, bal
lades en blues). 

22.50 u. : DUITSLAND 1 
Ich beichte (beter bekend on
der de titel I confess, amen-
kaanse speelfilm). 

Dinsdag 8 april 

20 25 u. : BRUSSEL NED. 
Lieve mensen (T.V.-spel). 

Woensdag 9 april 

2025 u. : BRUSSEL NED. 
Magesien (vanavond over het 
verschijnsel televtsitis). 

2145 u. : FRANKRIJK 1 
Polen (een reisjoernaai). 

Donderdag 10 april 

20.30 u. : BRUSSEL FRANS 

^'^is (dramatische komedie 

den ^' ^"^^ ""^^ °'^- ^e ' '««"-

^ d a g 11 april 

2025 u. : BRUSSEL NED. 
f"c^„Zdïgde, sta op (rekon-

M^iZsr''' '̂°'" ^' 

2 U 0 u . : N E D E R L i N D l 
' ^ ' " en scène. 

UW HUIS VOL BLOEMEN 

Onder deze lirische t i tel een 
programma over leergangen 
voor plat telandsvrouwen. Deze 
worden door het Ministerie 
voor Landbouw ingericht en 
gesubsidieerd. Tijdens de laat
ste jaren wilden zij vooral 
meer inzicht geven in het me
debeheer van het landbouwbe
drijf. In de toekomst zal de 
vrouw immers een steeds be-
langrijlcer rol gaan spelen in 
het bijhouden van de bedrijfs-
boekhouding Deze naschoolse 
kursussen zijn er ook op ge
richt de beroepsbezigheden 
van de boerin efficiënter te or-
ganizeren en dus te vergemak
kelijken. Tipisch vrouwelijke 
bekommernissen zijn in deze 
leergang al evenmin uitgeslo
ten 

Zondag 6 april om 14 30 u. 
(Brussel Ned.) 

NINA SIMONE 

Maandagavond hebben we 
het optreden van de ameri-
kaanse soul-, blues- en tolks-
songzangeres Nina Simone, 
met haar echte naam Eunice 
Waymon. 

Nma Simone zingt volgende 
nummers , afwisselend bege
leid door de combo en de Big 
Band van Boy Edgar : Tell me 
more and more and then some. 
Day and Night, Sea-Lion, Blue 
Skies, Do I move you. Backlash 
Blues. 

In haar folksongs, ballades 
en blues predikt Nina Simone 
de vrede en de liefde. Zij is een 
zeer bijzondere vrouw, die een 
zaal onmiddellijk in" de ban 
van haar persoonlijkheid weet 
te brengen De kunst van deze 
artieste — door sommigen dé 
zangeres van alle tijden ge
noemd — is misschien best t e 
omschrijven als een muzikale 
gevoelseksplozie. Dan vergeet 
men gauw wat er op haar stem 
en pianospel zou kunnen aan
gemerkt worden. 

Maandag 7 april om 21.50 u. 
(Brussel Ned ) 

NIEUW FEUILLETON 

De Vlaamse televizie begint 
zaterdagavond met een nieuw 
feuilleton gebazeerd op de ver
halen van de bekende schrij
verar ts A J . Cronin, waarin de 
centrale figuur de jonge dokter 
Finlay is. Het nieuwe feuille
ton speelt zich af in het Schot
land van de twintiger jaren van 
deze eeuw De negen afleve
ringen worden om de we^k 
de zaterdagavond geprogram
meerd Tn de eerste aflevering 
— die van vanavond — is de 
jonge Fmlay nog geen arts, 
maar studeert hij nog in Glas
gow Wij schrijven 1928 De 
jongeman blijkt nogal eigenge
reid te zijn Hij ziet bli ikbaar 
niet in dat het verwerven van 
medische wetenschap nog niet 
automatisch de levenswiisheid 
meebrengt 

Zaterdag 12 april om 20 25 u. 
(Brussel Ned ) 

LIEVE MENSEN 

Dit bekende toneelstuk van 
de amerikaanse auteur Irwin 
Shaw — niet te /erwarren aiet 
de ierse schrijver George Ber
nard Shaw — onder de neder-
landse titel : lieve mensen 
werd in 1938 gekreèrd op 
Broadway Zelf zegt Shaw over 
dit stuk (het enige eigenliik 
waarmee hij als toneelauteur 
m de wereld bekend werd) : 
Het is een fabel die een mo
raal inhoudt. De gerechtigheid 
zegeviert erin, de gewone men
sen — of de lieve mensen — 
komen er als overwinnaars uit. 
Nochtans heeft men Shaw ver
weten dat in dit populair sen
t imenteel stuk de moraal ge
weld werd aangedaan — een 
verwijt waarop hij pas later 
heeft gereageerd. De lieve 
mensen zijn in dit stuk Josiah 
en Phil ip wier levenspa J niet 
altijd over rozen liep. In 
Brooklyn, waar ze wonen, is 
het t rouwens ook allemaal niet 
zo denderend : heel hun harde 
werkdag is een nare droom De 
enige ui t laatklep voor hun dro
men en verlangens is hun hob
by : vier avonden in de week 
gaan ze samen vissen. Ze dro-

Als derde film in de Josef von Sternberg-retrospektieve b'rengt 
de Vlaamse televizie Shangai-Express met als grote vedette 
Mailene Dietnch. Maandag 7 april 20.25 u. Brussel Nederlands. 

Vit Lieve mensen van Irwin 
Shaw de zeer triestige Fanny 
Winkeler. Dinsdag 8 april om 
2C.25 u. Brussel Nederlands. 

men ervan om met hun spaar
geld oou nog eens een boot te 
kopen en zwaardvissen te van
gen in Florida Een geweten
loze ganster perst hen echter 
het geld af en wil ook de doch
ter van Josiah Stella, nog ver
leiden — tot grote ergernis 
van haar verloofde Eli. De 
schurk houdt er als teorie op 
na • superieure mensen laten 
inferieure mensen voor hen 
werken Het stuk wordt zoiets 
als een illustratie van «hoe 
men goede mensen tot moord
plannen dnift» want Josiah en 
Philin vinden bii het gerecht 
geen eehoor en zien tenslotte 
nog maar één uitweg om niet 
zelf ten onder te gaan • Gnft 
dp gangster doden Wat ge 
beurt zonder slechte gevolgen 
voor hef tweetal Allerlei ko 
misrhe situaties geven aan het 
stuk een humoristische maar 
tegeliikertiid ook bittere noot 

Dindsdag H april om 20 25 u 
(Brussel Ned ) 

VERGEET NIET IE LEZEN 

De veertiendaagse boeken 
kroniek waarin volgende au 
teurs aan het woord komen 
— Dr J Van Ussel over zijn • 
Geschiedenis- van het seksuelf 
probleem 
— Luc Delaforterie over 
Mayerling-Zelfmoord of dood 
slag 
— Godfried Bomans met zijn 
humoristische mijmeringen 
Denkend aan Vlaanderen. 

Dinsdag 8 april om 2155 u 
(Brussel Ned.), 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 5 april 
16 00 t Twee ieugdfi lmpies ; - Een n o -
middag vol avontuur - Een zondkosteel 
.— 16 35 t o t 17 25 : De goede week. in 
Sevilla — 18 50 : Zondmonnet ie - » 
18 55 : Huck Finn : De wolvisjogers — 
19 20 : Au to ramo — 19 50 • Keurig 
Frans — 19 52 : Zoekl icht — 19 57 : 
Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 : « Als de vioolt ies bloeien i Op«-
ret te van Robert Stolz — 22 10 : Echo 
— 22 40 : Geheime opdrocht : H« t 
brein — 23 30 TV-nieuws. 

Zondag 6 april 

10 00 • Protestontse Dienst vanui t d« 12-
eeuwse Anton i terkerk te Keulen — 
11 00 • Plechtige Poosmis vanuit de St.-
Ignot iuskerk te Frankfur t — 11 55 t o t 
12 20 • Urbi et Orbi Pauseli|ke Paas2e-
gen vanui t Rome — 14 30 • Voor boer 
en tuinder — 15 00 Poly in Portugol 
— 15 15 • Binnen en bui ten — 17 10 : 
Vladimir Horowitz speelt in Carnegie 
Hal l — 18 05 Klein, k lem kleuter t je — 
18 30 : Sportreportage — 18 55 Jeugd
f i lm • Het ezelt ie Bienvenido — 19 58 t 
Mededelingen — 20 00 • TV-nieuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 Nond 
in eigen lend ( i l ) — 21 30 : Het Neder
lands Paosdroma (Maastr ichter Poosspel) 
— 22 00 Première-magazine — 22 50 : 
TV nieuws 

Maandag 7 april 
15 00 • Mirakel te Hakendover Fi lmre-
portage — 15 15 • Speeltilm • Het ei en 
Ik — 17 00 to t 17 45 : The Block and 

Whi te Minstrel Show — 18 55 Z o n d 
monnet ie — 19 00 Zorro : Zorro aan
vaarde de u i tdog ing — 19 25 • Jonger 
dan ie denkt — 19 50 Hier spreekt 
men Nederlonds — 19 55 • Mededelingen. 
- De Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 Jozef von Sternberg-retrospectie
ve Sianghoi-Express (1932) — 21 50 : 
Nina Simone z ingt — 22 40 : TV-nieuws. 

Dinsdag 8 april 
00 to t 17 05 • « De rivierstropers ». 
onturenf i tm voor de leugd — 18 55 t 
mdmonnet ie — 19 00 Tiener
anken — 19 25 : Al ledog — 
50 • Keurig Frons — 19 52 • Zoefc» 

i t — 19 57 Mededelingen — 20 00 | , 
nieuws — 20 25 : «t Lieve mensen ». ' 

H door Irwin Show — 21 55 Vergeet 
t te lezen — 22 30 : TV-nieuws. 

Woensdag 9 april 
17 00 : Tip top — 18 55 : ZondmonnetJ» 
— 19 00 • Wereld zonder grenzen — 
19 30 : Horizon — 19 50 : Hier spreekt 
men Nederlonds — 19 55 : - Mededel in
gen - De Weermon — 20 00 : TV-nieuw« 
— 20 25 : Magesten — 21.Q5 : Ronoro-
"iQ — 22 10 : Gostprogrommo : Het vf i ]» 
woord — 22 40 : TV-n ieuwi . 

Donderdag 10 april 
Rond 16 40 : Wielrennen : Ronde von 
België — Rond 17 10 Frankie Avo ion -
show — 18 55 Zondmonnet ie — ' 9 0 0 : 
Tienerklanken — 19 35 . Poli t ieke t r i 
bune : De Part i i voor Vnihe id en Vooru i t 
gang — 19 50 . Keurig Frons — 19 52 I 
Zoekl icht — 19 57 Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De Forsyt» 
Saga : De hete waarheid — 21 15 CofV" 
toet — 22 00 : Premiere — 22 4 0 : TV-
nteuws. 

Vrijdag 11 april 
16 00 to t 16 55 « De Icotste vrocht ». 
Avonturent f lm voor de jeugd -— t 8 55 : 
Zondmonnet ie — ' 9 00 : t uceo t —• 
19 30 Ziet u er wat in ? — )9 50 : 
Hier spreekt men Nederlonds — 9 55 t 
- Mededelingen - De Weermon — ^0 0 0 : 
IV-n teuws — 20 25 Beschuldigde bto 
op « De 2oak de Mozieres » — .̂ 2 00 ; 
TV nieuws — 22 05 to t 23 00 John 
Cage Amenkoanse connDonist Kennismo-
If .r-.<^ 
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Toike is, gelijk ze dat bij ons zeg
gen, maar iie scheet hoog en in de 
preedte heeft hij al niet veel meer 
tf prezenteien dan tn de lengte. Ge
lijk dat mensen van zijn « karruur » 
past, IS htj altijd heel beleefd en 
vriendelijk, en de eerste om ledeieen 
gelijk te geven. Iedere zondag gaat 
hij naar de tX>c'f'al, hoewel hij dat 
al dertig jaar niet meer van plan ts. 
Zo lönd een uur of twee begint hij 
te keren en te dmaien op zijn stoel, 
gaat -eens de hof tn, staat wat voor 
de venster te kijken en dan zo in
eens,-precies alsof hij er jmst aan 
denkt, roept hij tot Viktnen, zijn 
wouw « Wilde geloven dat ik nog 
wel ne keer naai de voetbal zou wil
len gaan, moeke Wat peinsde gtj 
daarvan ' » M\>eke peinst daai al bij. 
na dertig jaar niks meer van en met 
veel komplimenten van op tijd thuis 
voor de koffie en van 'k heb at zo
veel goesting om thuis te blijven, 
wilde dat geloven, schuifelt Toike 
de deut uit Vooi de match gaat hij 
bij de Chaiel nog rap een pilske drin
ken, stil m een hoekje en dan a,nat 
hij naar het terrein 

En kijk, IS dat Tothc nog, de vent 
die begint te bt uilen van zodra te-
gensti evers en arbiter op het veld 
komen '> Wat voor een onmens moet 
dat ztjn, om ztjn evennaaste zo'n af
grijselijke vei wensingen naai liet 
hoofd te slingeren Hoe moeten ar
biters en spelei% vei stijven xian 
Sfhnk uHinneer ze hoi en wat Toike 
« sebiet * allemaal met hen gaat 
doen. Wat een geweldenaar moet ds 
man zijn, die « ze » allemaal de vaart 
in zal keilen, dat ze veiznipen, tedjii, 
en ziet dat 'k u straks niet tegenkom. 

Heel de wedstrijd lang houdt Tor 
ke dat zo vol en mopperend trekt htj 
d^an weei naar de Charel. In plaats 
van zijn zevenste of achtste pint 
kcKipt fnj een. stuk «sjoklat » voor 
i t g e ^ g - ^ g . ds- he.L,gQed. donker is. 

z 
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kwestie van de gebuien, zeilt hij op 
huis aan, af en toe met een stiajfe 
vloek etbij dat « veike7ispo7 » van 
een aibttei uitscheldend en kom hier 
da'k uw kletskop opblmk, gij kale 
tieitzak. 

Aan zijn hof pooi tje xvoidt Torke 
weei een andeie mens. Met zijn stuk 
« sjoklat » in zijn hand geklemd slef-
feit hij het liiofhe dooi, veegt zijn 
voetjes lang en proper af, almaar ku
chend, kiijgt de deur open en zegt 
tegen moeke dat ze dat eten niet op 
tafel had moeten laten staan. En nu 
weet ze toih niet wie hij gezien heeft, 
$è. Maai dat weet moeke al dertig 
jaar, en legt die sjoklat maar m de 
kast eei htj helemaal gesmolten is en 
eet Als Toike zijn eeiste boteiham-
meke in zijn mond steekt, zegt hij 
dat hij toch niet meei van plan ts 
nog naar die voetbal te gaan, wilde 
dat geloven. Dat is het laatste dat 
hij zegt, want daarna gaat htj sla
pen, eerst achter de sickif en daarna 
tn zijn bed, om 's aiidei endaags lijk 
ne piopere mens op tijd op zijn weik 
te zijn. 

WIJ hebben aan Toike gedacht, 
toen xuij in onze krant lazen dat meer 
en meer supporters zich doen opmer
ken met allerlei baldadtgheden. 
Waarschijnlijk zijn dat, als er geen 
voetbal ts, allemaal oppassende en 
werkzame mensen. Wie zal nu eks-
plikeren waarom zij bij het zien van 
een hal plots zo'n woestelingen wor
den ' En waar gaat dat eindigen ? 

AL HET MOGELIJKE 
Lucien Bianchi, autorenner, 38 jaar, 

vader van drie kinderen, is niet meer. 
Tijdens de voorbereiding van de 24 uren 
van Le Mans is hij, met een snelheid 
van 250 km per uur, langs een recht 
stuk weg tegen een paal terecht geko
men De oorzaak van het ongeval kent 
men op dit ogenblik nog niet. 

Dit zal er zek«r en vast niets mee te 
maken hebben : dat Bianchi nog maar 
pas hersteld was van vroeger opgelo
pen verwondingen en dat zijn nieuwe 
wagen nog enkele kleine kinderziekten 
vertoonde, zoals hij zelf zei, die nog 
moesten verholpen worden Maar een 
en ander stelt ons toch weer voor de 
vraag of werkelijk alle mogelijke vei
ligheidsmaatregelen worden getroffen 
ee' de piloten met hun uiteraard al zo 
gevaarlijke tuigen de baan opstuiven. 
Wij vragen ons af of de ongelukkige 
Bianchi niet eerder het «slachtoffer» 
is van een zeker traditioneel gebrek 
aan vooruitzicht, dan een « o t t e r » op 
het altaar der sport, zoals men weer 
overal kan lezen, zonder uitleg over de 
betekenis of de noodzaak van dergelijke 
ofters 

MERCKX TOCH HOE STERCK 
MERCK(X) . 

Aan een overwinning m een wieler
wedstrijd kennen wij maar een zeer 
relatieve waarde toe, het is waar, maar 
voor wat Merckx tegenwoordig alle
maal uitspookt, lichten wij toch bewon
derend ons klakske De man ' wmt nu 
eens letterlijk alles Verleden zondag 
dus ook de ronde van Vlaanderen, hoe
wel er de week voordien alarmerende 
krpten waren opgegaan in de pers over 
een gezwollen knie die Merckx zou 
beletten enz enz Feit is dat hij in de 
ronde van Vlaanderen zeventig kilo
meter vóór het einde van zijn zwoegen
de kollega's «wegliep», en zeventig 
kilometer ver, moedermens alleen, de 
beukende wind en de striemende regen 
trotseerde, om met bijna zes minuten 
voorsprong op Gimondi en acht minu
ten op de anderen de schoonste klas
sieker van het seizoen op zijn naam te 
schrijven Onze oprechte eerbied voor 
dergelijk vakmanschap De andere ren
ners wensen wij de «neers t igheid» 
toe, want we zouden graag ook eens iets 
over hen lezen en schrijven. 

AFGELOPEN 
Wij denken dat de voetbalkompetit ie 

in de hoogste afdeling, zes weken vóór 
het einde, kan beschouwd worden als 
gedaan ende afgelopen. Standard Luik 
heeft op dit ogenblik een voorsprong 
van zes punten op het achtervolgend 
trio Anderlecht, Charleroi en Lierse — 
van Lier en Charleroi wilden we toch 
gauw de knappe prestaties onderstre
pen — en zeven op het teleurstellende 
Klub Brugge. Natuurli jk is het teore-
tisch nog mogelijk dat Standard op de 
meet geklopt wordt, maar persoonlijTc 
geloven we niet in dergelijk voetbalmi
rakel. De wedstrijd (rot-wedstrijd tus
sen haakjes) Standard-Anderlecht van 
verleden zondag heeft nog eens aange
toond dat Standard er nog met enige 
geestdrift en zegedrift « invl iegt» , ter
wijl de Brusselaars eerder moe en fut-
loos hun onbetwistbare routine en vak
manschap demonstreren. Onderaan de 
rangschikking wordt het praktisch ze
ker dat Klub Mechelen en Daring 
Brussel naar tweede afdeling afdalen. 
Die vroegtijdige zekerheid voorspelt 
weinig goeds voor de klubkassiers voor 
de rest van het seizoen. 

VAN DIE BOER GEEN EIEREN 
De ministers van Nederlandse en 

Franse Kuituur, van Mechelen en Par i -
sis, hebben verleden week een hele 
berg onderscheidingen uitgereikt, t i j 
dens één en dezelfde plechtigheid, zoge
zegd nationale dus aan zowat iedereen 
die in dit land zijn naam al eens op de 
sportbladzij den van de kranten kan 
vinden. Wij hebben niet het minste be
zwaar tegen die dekoraties en evenmin 
tegen het feit dat die ui treiking «na 
t ionaal» gebeurt (al gelooft bij voor
beeld «Les Sports » dat niet van ons) . 
Wel hebben we bezwaar tegen het feit 
dat op die plechtigheid Boin weer van 
zijn tak moest komen maken In welke 
funktie kwam het ventje eigenlijk ' En 
me* welk recht, vermits hij niet vol
doende « geletterd » is om de meerder
heid van de belgische sportlui in hun 
taal, het Nederlands, te woord te staan ? 
Als men dan toch wil dat de vlaamse 
sportlui blijven zweren bij de uni taire 
belgische sport, dat men dan ook de re
denen van ontevredenheid opruimen, zo
als bij voorbeeld Fikske Bom Niemand 
heeft van dergelijke echte « diviseur du 
sport beige » wat te leren of te verne
men, dat in deze tijd van snelle evolutie 
nog van enig nut kan zijn Dat moeten 
de strafste Belgen toch ook inzien. 

WEER EEN STAP VOORUIT 

Er zijn tijdens het afgelopen week
end twee voorzitters gekozen.' Die van 
het belgisch olimpisch komitee en die 
van de belgische volleybalbond. B O K -
voorzitter blijft de ééntalig-franse It. 
Mollet, voortaan wel bijgestaan door 
een perfekt tweetalige sekretaris-gene-
raal In verband met de vlaamse aan
wezigheid, waarover we het wel eens 
hebben, kan worden opgemerkt dat er 
voor de ongeveer 20 aan te duiden funk-
ties, in de schoot van het B O.K. dus, 
amper een vijftal vlaamse kandidaten 
waren 

In de volleybalbond werd de eenta-
lig-franse voorzitter Wasterlain ver
vangen door de Vlaming E n k de Grae-
ve Daarmee komt een einde aan de 
knet tergekke situatie die negen jaar 
geduurd heeft en waar in een ééntalig-
frans voorzitter de plak zwaaide over 
een bond die voor meer dan 80 t h. be
staat uit Vlamingen Volgende week 
komen we daarop terug. 

EVOLUTIE 
Er wordt regelmatig op gewezen dat 

de sport in Frankr i jk in razende vaar t 
de berg afgaat. Hun atleten brengen er 
niet veel van terecht Hun beroepsvoet
ballers worden zo stillekens-aan een 
stukje «misère nat ionale» Hun koe-
reurs ri jden lijk strijkijzers. Persoon
lijk geloven wij dat dit alles weinig 
belang heeft Belangrijker dan het suk-
ses der vedetjes lijkt ons de enorme in-
spannnig die in Frankr i jk gedaan wordt 
om de ganse jeugd tot de aktieve sport
beoefening te brengen, misschien met 
he t hoopvolle oog op latere « grandeur 
nat ionale», maar ondertussen toch ook 
met groot nu t voor de fizische en men
tale gezondheid van de jonge «frangais 
et frangaises ». 

Aannemend dat de mens evolueert naar 
een toekomst, waarin he t geestelijke 
element een steeds grotere rol zal spe
len, lijkt he t ons onbetwistbaar dat de 
edukatief-ontspannende sport als « t e -
gengewicht» steeds belangrijker wordt, 
terwijl de sport-als-spektakel noodza-
kelijker-wijze de richting uitmoet van 
de « folklore-der-toekomst». 

liPiP " j i J i . II i *'i ,.„JI*,i ml,, j J 

Men zegt dat de machtige Ronde van 
Vlaanderen alleen door machtige ten

ners kan gewonnen worden... 

Aan het meesterschap van autoracer 
Lucten Biancht is op tragische wijze 
een einde gekomen tijdens een training 
op de omloop van Le Mans. Zoals altijd 

ts liet allemaal zeer snel gegaan. 

Zo stilletjes aan loopt het basketball-
seizoen ten einde. Misschien bij wijze 
van afscheid dit mooie doelpunt tij
dens de wedstrijd Royal IV-Avanti 

Brugge. 
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VIERDE COLLOQUIM OVER 
INFORMATIE EN DEMOKRATIE 

Het politiek vormingsinstituut « Lodewijk Dosfel » wil buiten 
een permanente en indringende bazi&vorming van de belangstellen
den tevens door colloquia de aktuele vraagstukken belichten, die 
zicli in de samenleving van het Vlaanderen 69 stellen. 

Zo hadden we reeds onze fel opgemerkte colloquia over de 
ruimtelijke ordening, de hervorming van de staatsinstellingen, en 
dit ovei medezeggingsschap en vernieuwing. 

Tans wil het Dosfelinstituut, in het kader van de huidige be
roering die is ontstaan rond de nieuwsmedia, zich — met de deel
nemers — buigen over de vraagstukken van de vrijheid en de on-
afliankelijkheid in schiijvende en sprekende pers, en wil het tevens 
het geheel van deze Vraagstukken stellen in het spanningsveld van 
infoimatie en demokratie. Behalve de bekende specialisten terzake, 
die hun refeiaten de stof uitvoerig zullen belichten, krijgen de deel
nemers ruim de kans om zelf eigen meningen, vragen en suggesties 
in te biengen, zoals trouwens blijkt uit de schikking van het hier
navolgend piogiamma. 
PROGRAMMA 

14 mei te 20 uur : algemene situeiing van het tcma Dr. M Van 
Haegenaoicn Diskussie. 

15 mei vooimiddag te 9 uur . 2 refeiaten door vakmensen. 
— Vrijheid van infoimatie en demokratie in radio en T V . 

(Mauiits De Wilde). 
— Vrijheid van infoimatie en demokratie in de diukpers (nog 

vast te leggen). 
Namiddag te 14 uur : 
— Paneelgcspiek door beroepsmensen uit sprekende en schrij

vende pers 
— Open gespiek en debat tussen deelnemers, paneelleden en 

referaathouders. 
Eind rond 18 uur 

PIL-VKTISCHE SCHIKKINGEN 
Datum van 14 mei 1969 om 20 uur lot 15 mei (O.H. Hemel-

vaait) tot 18 uur. 
Plaats : Filosofenfontein, Waverse baan 352, Heverlee. 
Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 60. 
Praktika : er is mogelijkheid tot internaat voor 40 personen. 

De internen komen aan om 18 uur 45 op 14 mei en kunnen avond
malen om 19 uur 15. Gelieve zelf lakens mee te brengen. Op 15 mei 
kan elke deelnemer ter plaatse middagmalen. 
INSCHRIJVINGEN 

Internen : inschrijvingsgeld logies, overnachting en 3 maaltij
den inkluzief 250 fr. 

Vujo, V.N.S.U.-studenten 175 fr. 
Eksteinen : inschrijvingsgeld, middagmaal inkluzief 200 fr. 
Vujo, V.N.S U.-studentcn 100 fr. 
Giieer op Kredietbank Biussel 1 (p.r.k. 224.43) voor rekening 

3300 13-83 555 van Do«felinstituut met vermelding: inschrijving col
loquium 14-15 mei. 

Opgelet : gezien het beperkt aantal deelnemers wordt de in
schrijving slerlu' definitief na ontvangst van het oversclirijvingsbe-
wi]s. 
BELANGRIJK 

Alle bnejivissehng en alle kontakten, bestemd voor het Dosfel-
instituut moeten voortaan gericht worden aan : 

Dosfelinstituut v.z.w. 
Politiek vormingsinstituut. 
Erkende instelling voor volksopvoeding. 
Tribunestraat 14. 
Biussel 1 (tel. 19.12.02). 

WBNTELPOORT 

type ALUGA 

Stend«ardüitvo«rfna „ D B \# B T 
Poort gans in aluminium. Omfllitlng ö W C V E I 
in gepnosfateerda «taalplaat. O 1 O O O 
Z««r Hchte bediening. ^ OKJVO 
Automatliche ilulting. 
Voordeilga prijxan. 

JEURCLOO 
A. JEURiSSEN - CL008TERMANS & ZONEN 

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tol. 011 /132 .31 & 132.36 

De Vlaamse bouwmaatschappij n.v. EXPANSIE bouwrt rond Brussel een ring van levende en 
jonge woonkernen Zo zal Óverijse 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. 

Terraswoningen waarin U met uw gezin kan wonen zoals het hoort : in een 
eigen levensmilieu, jong en zintuigelijk en aan betaalbare prijzen (mef een 
Expansiewoning geniet U van de voordelen van een middelgrote woning). 

Over deze verrassend nieuwe woonformule of over onze werven te Grim
bergen en Bertem verstrekken wij U graag verdere inlichtingen. 

n.v. E X P A N S I E Smaragdlaan 61 Brussel 4. Tel. 02/35.04.01 

HERMES 
SCH^ei 

Zuidlaan 54. Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel (02)11.00.33 

STENO- en DACTYLOGRAFIE ^^ «hool waar Vlamingen 
zich thuis voelen in vier taien 

HUE] iPEDêSÊffl wm ^m% 

KOELTOQEN 
KOEUKAMERS 
DlËPVRiËZËRS 

OIEPVRIESTUNNEUS 
KAMIONKOEUiMS 
WlNKEUNfllCHTlNaeN 

«.a VOOR SUPERMARKTEN, tNDUSTRIE EN VOEDINGSNUVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.; (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

stalen verwarmingsketels 
FROLIN6. 

Branders PLATOl. 
Warm water boilers FROIING. 
Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM. 

Prijzen zonder verbintenis. 
Alleenverdeler voor Gent 
en omliggende : 

K. VERSCHRAEGEN 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 
St. Amandsberg 

EEN GOEDE REIS 
IN VLAAMS GEZELSCHAP... 

EEN GROEPSREIS MET DE 
V.T.B. ! 

Vraag vriiblijvend de lijvige reisbrochure 

« CROEPS- EN PRIVEREIZEN 1969 » 

Daarin vindt u xeker uw keus ! 

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

Aanbevolen 
Huizen 

PENSION . CAFE - FRITURE 
W E R E D l 

R. Cornells-Denissen 
P. De Smpt De Nayerstraat 19 

Middelkerke 
Vlugge en verzorgde bediening 

HOME 
üdent i jdt* woninginrichting 

Rijschooittraat 45 B 

ST TRUIDEN 
Telefoon (011) 74196 

AANBOUV\/KEUKENS 

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

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS GLASAl 
Fabrieken te Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen ! 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezete 

fel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen'» gezelligste 

Bierkeldöt 
Grote Pleter Potttraat « 

(bif Sutkerrul) 
Open vanaf 8 uur «"avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v 

Maattch zetel i Antwerpen 2 
Tel. (03)49.30 45 4915 94 

Bezoek a Gasthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater ; Jan Brugmans 

Oe specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurne xuid 
Van Havrelal 70, lal 35 63 17 
Agent Oe Coene Korlrlfk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruidtulnlaan 6 Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan er 

E. Jacqmainlaan) 
Tol. (02)18 1717 

3-2-68 

Tapijten CASPERS 
Mechaniscjue en Perzische 

Tapijten • Vloerbedekkingen 
Gentsestraat 6 AALST 

Tel. (053) 291.89 
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PERS 

De Wetstraat stroomde leeg met een vaart, 
die de grondwetsherziening nog nooit ge
had heeft. Pasen is daar en er blijft alleen 
nog kapitein Eyskens op het schip om te zeg
gen dat hij het inderdaad niet in de Paasha-
ven heeft gekregen. Hij deed dit in enkele 
krantenintervieuws met een cinisme dat we 
nu stilaan zijn persoonlijke stijl zullen gaan 
noemen. Aktualiteit was er niet veel tenzij het 
feit dat de socialisten nu ook al blijken alleen 
maar « aktie » te hebben en geen «gedachte» 
op T V. (voor een keertje dan toch). 

Stekene was een stekelige doorn in het 
vlees van de politieke aktualiteit... die op dit 
vlak reeds lang behoorde geschiedenis te zijn. 

LA CITE 
Dit Waalse kristen-demokratisch blad heeft 

het over de gemiste Paashaven van Eyskens. 
Als hij blijft varen als hij vaart voorspelt het 
blad hem een stevige kans om over boord 
geslagen te worden, 

« Wij staiin aan de vooravond van Pasen 
en nog steeds ver van de verwezenlijking van 
de projekten van de grondwetsherziening. 
Eertijds had de li. Eyskens laten doorsche
meren dat de ojitwerpen in de koinniissie 
zeer ver gevorderd zouden zijn. Maar... daar 
is men nog bijlange niet aan toe... 

Misschien zal men na Pasen begrijpen dat 
er nog andere formules bestaan dan de 
grondwetsherziening om het land te hervor-
rrten: H e t is niet de eerste maal dat men die 
mèiiing'tegen 'komt. • Van vlaamse zijde be
weert men dat vele zaken kunnen gedaan 
worden zonder grondwetsherziening. 

Maar er is het pakt, de bijbel zoals de h. 
Ejskens het zegt. Dat de regering hierop 
steunt is logisch. Als men dus iets wil veran
deren, moet men de tekst ofwel de regering 
veranderen. » 

VOORUIT 
Vindt het ogeiblik niet erg belangrijk. 

Kwestie is dat de vijgen er komen laat het 
dan al zijn na Pasen. En die vijgen moeten 
te koop worden geboden op de openbare 
markt van het parlementair halfrond. 

« Wat wij steeds van belang geacht hebben, 
is dat men zonder onnodig tijdverlies en bin
nen een redelijke tijdspanne tot het openbaar 
debat zou komen ten einde iedereen voor zijn 
verantwoordelijkheid te plaatsen en de zaken 
klaar en duidelijk te stellen ten aanzien van 
de openbare opinie. 

Ook vandaag staan wij nog steeds deze 
opvatting voor. Of het voor of na Pasen ge
beurt heeft, wat de grond van de zaak be
treft, minder belang, alleen komt het er op 
aan dat het plaats vindt en op het meest ge
schikt ogenblik. 

Dat wil zeggen, nadat in de bevoegde kom
missies de zaken grondig gediskussieerd zijn 
gewoiden, nadat alle tegenvoorstellen ernstig 
onderzocht werden en nadat men, in het licht 
van de voorhanden zijnde gegevens, zal ge
poogd hebben een aanvaardbare regeling te 
vinden waarrond zich een voldoende meer
derheid kan scharen. 

Ifct openbaar debat is een zeer gewichtige 
zaak waarvan voor de toekomst van het land 
zeer veel kan afhangen en dat buiten de emo
tionele sfeer moet gehouden worden. » 

LA LIBRE 6EL6IQUE 
Nu vele kranten het aprilvissen blijken te 

verleren heeft de « Libre » een <c intervieuw n 
gepubliceerd met Eyskens. De joemalist is 
een nieuweling in het vak Hij tekent <tP. 
d'A.» blijkbaar iemand uit bel oude adellijke 
geslacht « Poisson d'Avril ». 

Enkele uittreksels die zo in een Mao-boek-
je voor de belgische politiek kunnen. 

« Heb ik gezegd dat de konimunautaire 
problcineu moesten opgelost zijn voor Pasen? 
Het is mogelijk. Men zegt ïioveel, is het niet? o 

« Wij zullen vooruit gaan, want wijken is 
achteruitgaan. » 

« Een deur moet ge.sloten of open zijn, en 
is ze open dan beuk ik ze in ». 

« Wij zullen onze verantwoordelijkheden 
opnemen, omdat wij verantwoordelijke lieden 
zijn ». 

« De openbare opinie is in \erwarring, om
dat zij \ e rward is ». 

« Wat wij gepresteerd hebben ? Denk aan 
het vijfjarenplan van de heer De Saeger over 
zes jaar en aan het plan Wigny van de heer 
Parisis ». 

« Wij stappen door in de richting van de 
geschiedenis, omdat de geschiedenis niet stil
staat ». 

Zo gaat dit verder gedurende enkele ko
lommen, maar we ontmoeten ook een formu
lering die we ook buiten 1 april in de a Li
bre Belgique » kunnen vinden. 

« X'laming, Waal zijn slechts voornanien, 
Belg is onze familienaam. 

Maar dan in eerbied voor onze gemeen
schappen en regionale gegevens in een geest 
van gezonde decentralizatie, die nochtans de 
brusselse belangen niet inoet offeren, dit in 
de optiek van het Europa van morgen en de 
zorg om de waarden uit het verleden. » 

VOLKSGAZET 

De lieden die er blijkbaar geen bez-waar te
gen hadden dat onlangs 20 t. h. van de 
vlaamse openbare opinie uit de « Gedachte-
programmas » van de T.V. werd verwijderd 
zijn kwaad. Vorige maal protesteerde de V.U. 
reeds tegen het programma de Socialistische 
Gedachte omdat het een uitstallen was van 
politieke poppenkast. Nu was het weer « po
litiek aktueel ». En zij die in de Beheerraad 
van de B.R.T. nïee het buitenz-wieren van de 
vlaams-nationalisten goedkeurden, lopen nu 
met een martelarenkompleks rond. 

Tussen haakjes een handig trukje om in 
Vlaanderen de A.C.V.-ers en co bijeen te 
brengen met het argument a de vakvereni
ging ». 

« Het is in de voorbije week tot een ern
stig incident gekomen tussen het A.B.V.V. 
en de B.R.T. Een uitzending van « De So
cialistische Gedachte en Aktie » ging niet 
door omdat Georges Debunne, algemeen se-
kretajis van het A.B.V.V., weigerde een ge
deelte van het programma te laten schrappen. 

Censuur ? Machtsmisbruik van de direk-
teur-generaal Paul van den Bussche ? 

Noch het een, noch het ander. 
De verantwoordelijken van de B.R.T. heb-

' ben een bestaand reglement toegepast. 
Het incident is ernstig genoeg om er bij 

stil te staan. Want het spreekt vanzelf dat 
de B.R.T. , die toch al zoveel kritiek moet 
slikken, het erg zou te verduren krijgen in
dien de verdenking dat hij tegen de vakbe-

' weging die in Vlaanderen ruim één miljoen 
werknemers groepeert — en dus een behoor
lijk t. h. van het aantal « kijkliiisteraars » -^ 
willekeurig optreedt. » 

DE STANDAARD 

Het waren stekelige doornen aan de bloem-
tuilen te Stekene vorige zondag. 

De geladenheid waarmee men tegenover 
elkaar stond spruit voort uit onopgeloste oor-
logs. i n repressieproblemen, die in dit land 
het sereen beoordelen van de doden onmo
gelijk maakt. Zo schrijft ongeveer L.D.L. in 
de Standaard. 

« De dames en heren van het Verzet heb
ben er zondag verkeerd aan gedaan naar Ste
kene te komen om, ten teken van protest te
gen de mogelijke VMO- en andere plaimen 
die een monument ter ere van de Oostfron-
ter nastreven, hulde te brengen aan degenen 
die zij als de enige en ware oorlogshelden en 
patriotten beschouwen. De burgemeester van 
de gemeente had wijselijk elke betoging ver
boden en wie zich de weelde veroorlooft een 
sieraad van de echte demokratie in België te 
zijn, moet de wetten en de reglementen van 
die demokratie naleven zonder nutteloze uit-
dagingsmaneuvers. Het Verzet was zondag 
fout... 

Even verkeerd waren de stoere kampers 
van de VMO die het nodig vonden de ver
zetslieden uit te jouwen, op hun driekleurige 
vaandels te schimpen en zowel vrouwelijke 
als mannelijke verzetslieden met geweld te 
lijf te gaan. 

Alle doden, alle' vlaggen en simbolen zijn 
eerbiedwaardig. Wie terecht niet duldt dat de 
draak gestoken wordt met de Vlaamse 
Leeuw, heeft ook niet het recht een Belgische 
driekleur door het slijk te sleuren. Wie eer
bied wil afdwingen voor de idealisten die als 
Legioensoldaten aan het Oostfront vielen, 
moet minstens de hulde aanvaarden aan de
genen die gevallen zijn voor het ideaal aan 
de andere kant van de barrikade. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 

J. St*es, die deze krant te Stekene verte
genwoordigde heeft het vooral tegen de zie
kelijke manie van de dietse broeders en hun 
pers die bij gebrek aan een stevig dossier 
over de hollandse oorlogsgruwelen in Indone
sië te pas en te onpas bij de ci Baaigen » ko
men neuzen. 

« Wij vinden de incidenten jammerlijk, wij 
\intlen ze vooral zo nutteloos. Wie eeuwig in 
het verletlen wil blijven speiuen en wroeten 
zal altijd redenen vinden om argumenten en 
tegen-argumenten te vinden, want juist om
dat een mensenleven zelden in zwart-wit ver
houdingen verloopt heelt niemand het recht 
de eerste steen te werpen. Ten slotte is gans 
de kwestie-Stekene een hoop \erspilde ener
gie die aan betere duigen kan besteed wor
den. 

Overigens moet men de gebeurtenissen van 
deze onzalige zondag al evenjnin kunstmatig 
gaan opschroeven. Bepaald de nederlandse 
pers heeft dit wel gedaan, met kennelijk ge
noegen en buiten alle verhoudingen. Wij wa
ren ook te Stekene maar nergens zagen wij 
de duizenden betogers en de tientallen zwaar
gewonden die sommige konfraters van over 
de grens wel hebben opgemerkt. De kom-
mentaren waren in verhouding want voor een 
groot deel van de nederlandse pers is het neo-
nazisme in volle opgang in Vlaanderen. 

Het nederlandse volk krijgt deze klinkklare 
onzin voor waarheid opgediend. 

Zij begrijpen zo weinig van Vlaanderen. 
Blijkbaar willen ze dat niet » 

EUROPA-EEN 
In dit blad van de europese federalisten 

herinnert R. De Wachter aan de tijd dat 
Ëmest Claes populair was bij sommige he
ren dan ten huidige dage met de « heren 
van Zichem ». Van Cauweiaert, de man van 
het fabeltje dat men in het unitaire België 
hoog moest klimmen om ( Vlaanderen ?) des 
te beter te kunnen dienen, was zo hoog ge
klommen dat hij voor de door-de-repressia-
gepeste Nest Claes, niets kon doen « wegens 
de Van Cauwelaartse-waardigheid ». Het is 
door dergelijke farizeeërs dat in dit land 25 
jaar na de oorlog « de doden nog niet in 
vrede kunnen herdacht worden ». 

c Het was een tijd waarin haast niemand 
bereid werd gevonden om hem volledig in 
ere te herstellen. Ik denk aan de zeer velen 
die ik toen heb aangesproken om ten beste 
te spreken voor de getroffen vrienden : prof. 
Sobry... en zovele anderen en bij haast allen 
liep ik een blauwtje. Eerlijkheidshalve moet 
ik getuigen dat wijlen mijn vriend Jan Boon 
gevolg heeft gegeven aan mijn verzoek. Ook 
vergeet ik niet dat wijlen mijn vriered Mgr. 
Belion, gewezen rektor van de nijmeegse uni
versiteit, op mijn verzoek is meegegaan naar 
de gevangenis te St. Gillis om de vripnd ko
lonel Emiel Van Coppenolle' te gaan bezoe
ken en waar hij vanwege de toenmalige ge-
vangenisdirekteur een diepe vernedering 
moest ondergaan. « Weet u niet mgr. dat die 
m a n een terdoodveroordeelde is ? » « Daar
om juist » antwoordde mgr. a en daarbij is 
hij mijn vriend ». Mgr. Belion vond dat nor
maal, maar in die tijd was het een zeer moe
dige, kranige daad, en daarom vind ik het 
gepast hem een spontane posthume hulde te 
brengen. 

Op een eenzame begrafenis, 7-12-45 van 
Kan. Th. Van Tichelen, een vriend van ons 
beiden, was ik weer samen met Ernest, voor 
de drempel van het sterfhuis. Toen kwam 
achter de hoek van de straat Frans Van Cau
weiaert aangestapt, ook een van de weini
gen die d e uitvaart hebben bijgewoond. 
« Daar is hij » zegde Ernest « wij zijn altijd 
goede vrienden geweest... maa r toen ik hem 
zegde dat nu het ogenblik was aangebroken 
om werkelijk iets voor mij te doen, kreeg ik 
volgend antwoord » : - et Ernest, de waardig
heid van mijn ambt laat niet toe momenteel 
iets voor u te doen ».« J a Richard » zuchtte 
Ernest « in de nood kent men de echte vrien
den. 1) 

DE BONI 

I Mutti, was ist ein Vaterland ? » kunnen 
de jonge Buben in « Oost-België » vragen De 
moeders geven alleen binnenshuis antwoord 
schrijft Rob Lettens in het blad van de Bond 
der Grote Gezinnen als hij het over de duits-
talige Oostkantons heeft. 

« In 1919 inderdaad werden bij België drie 
Pruisische kantons gevoegd. Zodoende hield 
men een oude traditie in ere, die wil dat de 
overwinnaars een deel van het grondgebied 
(en de bevolking!) der overwonnenen aan
hechten. 

Voor de Walen uit Malmédy en omgeving 
betekende deze aanhechting een ware bevrij
ding. Voor al de anderen, in zover ze geen 
windhantti waren, een tragedie. Hun verne
dering als Duitsers was volledig. Ze moch
ten zich zelfs niet meer als dusdanig beschou-

In België KiJB ze tot op de huidige dag «f 
wel onbekeiKl ofwel verdacht gebleken ly't 
laatste vooral nadat ze tijdens de tweedfi ,.., e tweede we. 

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

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Kareistraat, 39 
GENT 

tel. (09)23.52,27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

reWoorlog (goc-ddeels met hun instemnuno) 
teruggekeerd warea naar Duitsland. De re 
pressie woedde er na 1944 nog liarder dan ' ' 
Vlaanderen. ' " 

Voor deze kleine groep ziet de toekomst 
er somber uit. In tegenstelling tot de tussen, 
ooi-logse tijd hebl>en de Rijksduitsers tegen
woordig praktisch geen belangstelling meer 
voor buiten de staatsgrenzen wonende volks, 
genoten. In België zelf hebben de Vlamin
gen met hun eigen ontvoogding de handen 
vol; waarbij zij vaak nalaten, deze in een rui 
nier kader te zien en daardoor onvoldoende 
begrip opbrengen voor wie met gelijkaardlce 
vraagstukken worstelen. De Walen, onder 
wier bestuursgebied de duitstallge Belgen 
rechlstreeks vallen, trachten deze laatsten In 
te lijven door een geleidelijke, niet al te op. 
vallende, verfransingsdruk en door de boe
m a n van het landverraad uit de hoek te lia. 
len telkens iemand zijn duitse aard beklem
toont of op^ enige vorm van zelfstandigheid 
aandringt. Een aantal belgische Duitsers, d;it 
definitief vooi- België gekozen schijnt Ie 'heb-
ben, bevordert deze politiek. De meerder
heid houdt zich nog op de vlakte. Ook al 
duldt niemand daarbuiten uit enige twijlel 
over zijn belgische gezindheid. 

Het is moeilijk, van deze wantrouwig ge
worden grensbevolking, die in één mensen
leven driemaal van nationaliteit verwisselde 
(« Grenzleute sind arme Leute »), te weten 
te komen wat zij denkt, hoe zij zich nu voelt 
en welke houding zij aanneemt tegenover het 
belgische feit en tegenover Vlamingen en 
Walen (in zover zij de eerstgenoeniden kent). 
Voorzichtig geworden door de ervaring, zul
len zijzelf het zelden of nooit uitbrengen. » 

W. LUYTEN. 

volksunie kon gres 
brussei 19 en 20 april 

Crocpan en maatschjppi'icn 
alUrhandc I I ! 

Speciaal voor U bedacht. 
liDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrlfdag, 
zaferdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der b«te 

Oberbayern orkesten. 
Mtrfdaq- «n avendma*) hl fro*P 
gszalllB. flfn. eoa«l M> «eedfceo» 

rnlichtlngfln ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven Tel. (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulate Tel. (056)71516 
THIER BRAU HOF 

AntwenMR TeL (0S)ll20r 
D l KLAROEN 

AaM Tel (051)22853 
Sieuwbrugttr. 28, Bruttel 1 

Tel (02)18.74.89 
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bewegi 

PARTIJ-KONGRES 
Tijdens het week einde >an 
van 19 en 20 april zal het 
partijkongres van de Volks
unie doorgaan in het Kon 
gressenpaleit te Brussel 
Op dit kongres zal gehandeld 
worden over de financiële en 
ekonomische aspekten van 
het federalisme en over een 
reeks maatschappelijke pio-
blemen, o m ruimtelijke or
dening, informatie, demokra-
tizering van het onderwijs 
enz 

Op dit ogenblik worden de 
ontwerp-rezoluties besproken 
m de lokale afdelingen van 
de partij In de loop van de 
volgende weken zullen de 
voorstellen van de afdelingen 
gebundeld worden door de 
arrondissementele raden van 
de partij, die amendemen
ten kunnen indienen op het 
kongres dat zich bij stem
ming over de ont>verp rezo-
luties en de amendementen 
moet uitspreken 

ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 
SEKRETARIAAT 

Is mi st^optnd \<in ") uiii tol ld 
HUI M) (looilopend Dondiidaj» lot 
1') mil /ateid.i j ; en /ond.is» jjeslo 
tin lel '52 81 01 Diinijendc mede 
di^linsen o]> nog a n d t i e u i t n dan 
aaiiKeduid aan de \oor/it tei dei al 
dtling (j Betgeis, S( linsxtfel 19, 
Anlweipen, tel 33')l (>> 

KIEZERSLIJSTEN 

N in Antweipen stad ol landi-c 
niLtnlen kunnen op het >ekieta-
iiaal ingekeken wolden Adies . 
Oude Kooininiikl 28 Aniw 

T£ KOOP 

Leeuwcnsptkijts, \ l sptldjts 
ovale lci.u\\en>,ihildie!> en \ L te 
kens oin op de wagin te plakkm, 
fii(s«unptls mt t k i iiwinoliol 

REKLAMES 

Vooi het blad « De Schelde », 
auondisseinenteel blad \ in de \ l 
Antweiptn >\oiden op het s tkiela 
ri lal opgenomen 

KOLPORTAGE 
Met gcluidsnagen op zondig 27 

apiil Vtrtiek 10 uui lok lal I aiii-e 
^̂  ippei, \ a n Beerssti 

VERGADERING 
Dondeidag 17 apiil «Stheldehol», 

Oude kooin in i rk t 28, om 20 iiiii 
30 Motto «. Rond de fa fel » een 
nieuw initniief \ an on/e afdeling 
w 1 n snnen besproken vvoidt, sa 
inen ^eooideeld en samen nuttig 
kiiliseh bekeken t e r s l e agenda 
punten pensioenen, piobleniMi 
/illstindigen en B I \ \ 

PARTIJKONGRES 
Ie Biussel oj) / a t e id i j , m /on 

«f-'v 19 20 apiil \ e i t i e k /a le idag 
<>"> . UUI 30 aan gaiagc Peimeke, 
" ^ ' nei het I inkbedenkteken 
/.oiulig veitiek te 4 iiui /ellele NCI 
«'iiMilaals l eden niet in bc/it \ an 
tUtii wngen kunnen daai instappen 
»'[ M lenden chauffeurs Voora l le 
'eUrheid tijdig UW deelname nie-
Oedtlen aan het s e k r e n u a a t liei 
=>'deling Stenikiai ten ook d lai 
aan\rigen 

SPORT 

<)p linker oe\ei k m men in 
«l'iijxen bij de lieti Snoeken, Gal 
«tnweellaan 4<) om aan te sluiten 
Oil de pas opgelichte \e>llevball 
Klub 

EORMS HERDENKING 
Zondag 13 apiil om 10 uu. mis 

' " de St Bartholomeuskerk te 
«liiKsem Nadien bloemenhulde -n 
Sfitgenheidstoespiaak m het ge 
iHenteliik paik dooi H e n m n VVa 
«emails 

VLAAMS VERBOND 
VOOR 

GEPENSIONEERDEN 
Leden en simpati/anten oudei 

«an 65 jaar kunnen lid weiden van 
« " e xeren.gmg Opgave b.j de h e o 
^oossens, Lange W.nkelsl .aat 42, 
Antweipen, tel 3352 83 

Borgerhout 
O P DE PURPEREN HEIDE 

Mogen WIJ nog even de aandacht 
\ a n on/e le/eis vragen xooi de op 
voeling van « Op de puipeien hei
de » \ a n A in i i nd Preud homnie in 
de Koninklijke \ laamse ü p e i a te 
Antwei jien op donderdag a s 10 
il>iil te 20 uu< 

Piij /en dei plaatsen van 150 fr 
foi 30 fr 

Lokatie V T B V A B , St -Ja-
eobsmaikt 45 te Antwei pen tel . 
31 04 95 

MAANDELIJKSE 
KOLPORTAGE 

ü e / e woidt gehouden op /atei 
dag 12 apiil 

Bijeenkomst te kwait voor d u e 
op de Maarschalk Alontgomei>-
plaats (aan de Pi ins Leopoldstraat) 
Zoals steeds is on/e geluidswagen 
van de partij Wij lekenen op een 
flinke opkomst 

DRUKKE DAGEN VOOR DE 
BOEG 

Wij hel halen ons piogiamnia 
vooi de \olgende dagen 

Dondeidag 10 april te 20 uur 
m de K \ O « Op de puipeicn 
heide » 

Viijdag 11 apul te 20 uur 30 
maandelijkse ledenveigadeiing m 
<ie Nieuwe Carnot 

/ a t e i d a g 12 ajjrd • te 14 uur 45 . 
m.iandeliikse kolportage met «Wij» 

Zaterdag 12 aj^ril te 20 uur . bal 
van de \ laamse Vriendenkring in 
de /aal P a \ , Sleihngerstiaat 

Zimdag 13 ajMil te 10 uui m de 
St Baitholonieuskeik te Merksem 
U MIS, gevolgd dooi Dr Borms 
hei denking 

Zaterdag 19 apiil V U kongies 
te B I ussel 

Zondag 20 apiil slot/ittmg VU 
kongies 

Dondeidag 24 apiil heidenken 
VMj hel 10-jarig overhiden van de 
vliamse komponist lel ^ an Hoof 

llieiovei volgen mogelijk nog na 
deic gegevens 

WELKOM 
AMEDEE V^RBRUGGEN 

Vooi on/e leden\crgadei mg van 
volgende viijdag, 11 apul , is ons al 
delingsbestuui gelukkig, niein ind 
mindei dan de alonigckcnde Ame 
dee Veibiuggen als gasts|)ickei te 
mogen V ei w eikomen 

Het ondervveip van /ijn toespraak 
IS nog met bekend doch wie eens 
het genoegen smaakte de/e keikop 
pige Vlaming, « on/e kasseilegger » 
aan het wooid te hoi en, /al aan 
v\e/ig /ijn 

long en oud kent de vuend Ame-
dec Verbruggen, /ij het niet pei 
soonhjk, dan toeh van naam 

Dus volgende vuidag te 20 uui 
30 m de boven/aal van « De iNjeu 
we Carnot », Cai notstraat faO Alle 
ouderen ^ullen ei , die jongeien 
moeten er /ijn 

PER AUTOBUS NAAR 
BRUSSEL' 

Zoa l s l e e d s m e e g e d e e l d heeft / o n 
d a g 20 apr i l d e s lo t / i t t i ng pi la t s 
\dn he t V U k o n g i e s te B r u s s e l 

Net / o d s in he t v e i l e d e n w o i d t 
ei deioi o n / e a lde l i ng e e n b u s i ng t 
legd 

D e p i i i s w e i d vas tges te ld op tiO 
fi ( h e e n en tei iig) 

W i j v e i t i e k k e n o m k w a r t na een 
a m ele H e r m a n V m d e n R e e c k 
s t i a a t (voor d e wijk Gi t scho le l ) en 
o m half t w e e a a n het g e m e e n t e 
l uns ( M o o i k e n s p l e m ) 

I n s c h i i i v i n g e n di i n g e n d t e r i c h t e n 
tot h e t s e k r e t a i n a t lui i l Di l len, 
I o d e V a n B e i c k e n l a a n 194, tel 
/ 1 3 0 90, I r a n s D n k s , K a ï e l Van 
d e n O c v e i s t i a a t 26, tel 36 38 94 
of schrif tel i jk bij P i e t W i l l e m s , D e 
VN m i e i s t i a a t 14 

Grcie leus 
GlAZEN fin WONTOREN 
Gr«tit voor verielcrden 
Hcfiteü ngen tn e gen werVhu ï 

Watter ROLAND 
— GEdtpfomeerd Opltelier — 
KerVstraM. 58 — Antwerpen 
(UI • U b op ^>l huitnummer'] 

Telefoon 35 86 62 

10 % letting op ve Icon deïtr 

Berchem 
GEZELLIG EETMAAL 

t e n honderdtal aanw e/igen, gren
dels, lekkere kip, mu/iek, dans, ge-
/elligheid en allemaal blijde gezich
ten, / ledaar in telegramstijl ons ge-
/ellig samenzijn \ an 28 maart 11 

\ olksveitegenwoordiger Dr H 
(joemans maakte het voor een aan
dachtig gehoor duideliik dat de 
gi endels die de traditionele partij 
en in de grondwet willen opnemen 
werkehik grendels zijn op de toe 
komst van Vlaan^' 'ren 

We waren echtei deze avond niet 
alleen gekomen e)m over politiek te 
spreken Onze penningmeester M 
\ an den hlsken, v oor de gelegen 
held chef kok, schotelele iedere aan 
we/ige een lekker etentje vooi Pro 
ficiat 

Mu/iek, dans en een ge/ellig 
jMaatie veivolledigden de/e /eei ge 
slaagde avond 

W I J danken de tahijke aanwezi
gen en hopen hen tie volgende keer 
allemaal weer te zit;n Willen wij 
eens afspreken voor de volgende 
ledenvergadering allemaal nog een 
simpati/ant mede te b i e n g e n ' Dan 
woidt het telkens een gebeuitenis 
en gciaken we stilaan in de gewen
ste sfeer vooi de gemeentei aad-
\eikie/ ingen van volgend jaar 
LEDENWERVING 

Het bestuur van on/e afdeling 
heelt besloten een bijzondere in
spanning te doen om het ledental 
111 Berchem nog gevoelig op Ie duj 
ven 

WIJ doen een bijzondere oproep 
tot alle simpati/anten die nog geen 
\ U hd /ijn Stort 60 fr (hoofdhd) 
rf 25 fr (overige ge/insleden) op 
p e r 17 11 van Kredietbank Ber
chem VOOI rekening 4 18D V U Ber 
chem 

Boechout 
OP ZATERDAG 12 APRIL 

Komt u /ekei v m 20 uui af naar 
het Volksunie bal m het Gildenhuis, 
St Bavoplem, in het centrum van 
Boechout, vlak achter de kerk. 

Inkom 30 tr 
Kaarten op ons sekietaiiaat 

GEEN GRENDELS (1) 
In het lok de CNPo igaan la/en 

wi| « De \L heelt /oals ge 
bruikehjk — geen lijm en papier 
gespaard om de slogan « geen gien 
dels » te i)iopagcren » Dank u voor 
ele/e pluim vooi on/e propaganehs 
ten \A ie doet /e na ^ hn w ie doel 
er nog meer i lee ' 
GEEN GRENDELS (2) 

Om de boechoutse bevolking in 
te liehlen ovei de di.iagvviidte van 
de grendels heeft onze afdeling de 
due « nation de » pai tijen uitgcno 
digd tot een openbiar debat De 
huuikosten van de /aal /uilen dooi 
on/e aldeling woiden betaald VVij 
wachten met spanning op een ant 
w oord 
NIEUWE LEDEN 
EN 
PROPAGANDISTEN 

Laat u inseblijven of geef een 
kaartie met uw naam en ach es ai 
op ons centiaal sekietariaat 

Flor \ a n Praet, « Mdpei tuus <>, 
Piovmciesteenweg 363, Boeehout 

Deurne 
HEROPENING LOKAAL 
PLAZA 

\ inal 4 apul 1%9 is het lok lal 
Pla/a teiug geopend •Mie v launs 
nationalisten van Dcuine /ijn hai 
lelijk welkom ' 

Edegem 
LEDENWERVING 

De wijkmeesteis vvoiden met aan 
tliang ver/ocht een inspinnmg te 
VMlIen doen vooi de ledenwerving, 
vooi al in de Cejllegc , Lisdonk Bui-
segem en lere vijken Nieuwe Ie 
den kunnen evei »ns inschujven 
Galden Clt^laan b-., Elsenboighlaan 
I (»i lat de Fienneshan 47 en Len 
lelei IS 

LOKAAL 
Aldeling I de gem zoekt di ingend 

peisonen die geld wensen te beleg
gen in vei gade 1 lokaal te Edegem 
Gegadigden kunnen zich aanbieden 
bij de voor/ilter, (Jiaaf de Fiennes 
1 i in 47 tel 4964 S9 

HERDENKING 
De leden van tdegen i woiden 

uitgenodigd op de jaarlijkse dr Au 
gust Borms herdenking die plaats 
heeft te Merksem op zondag 13 
april m de St Baitholomeuskeik 
De Eucharistieviering vangt aan om 
10 uur na de mis korte plechtig 
held m het genteentepark 
KULTURELE KRING 

Op Mijdag 18 apul houdi fc P 
De Brabandere een voordracht met 
beluistering van muziekplaten over 
« De Boodschap van de Negro spin 
tuals », in de zaal van de Generale 
Bankmaatschappij op de Prins Bou 
dewijnlaan te Edegem Warm aan-
be\olen 

Hoboken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

C Pichal alle dagen Heide 
straat 293, Hoboken C De Ran
ter telefonisch af te spreken op 
27 72 78 

ledere dinsdag op het sekieta 
naa t vanaf 20 uur, Lambrechts 
straat 16 Hob ken 
KONGRES 19-20 APRIL 

Een autocar zal ingelegd worden 
om het kongres op /onelag 20 apul 
vanaf 's moigens bij te wonen Tij
dig inschrijven bij A Bracke, 
Lambiechtsstiaat 16, C De Ranter, 
Stejnst iaat 106, tel 727278 en ) 
Van elen Nieuwenhof, St Beinaid 
sesteenweg 793, tel 272848 
WERFTOCHT 

N olgende weiltochl op /ondag 27 
april Wi) tl achten die elag /oveel 
mogelijk nummeis aan de man te 
biengen omdat hiei in de kongies 
besluiten /uilen gepubliceerd /ijn 
Wees <lus op post 

Mechelen 
DRUKKE AKTIVITEIT 

Na de anti grendel meetingen te 
Lier, Willebioek, Boinem, Duffel 
en Heist op den Berg was het vo
rige week de beurt aan St Kate-
lijne Waver en Koningshooikt 

Op beide plaatsen spiaken v olks
veitegenwoordiger Sels en senator 
Jonssen, twee sjMekers die elk al 
een paar dui/end meetings achter 
dé lug hebben waarondei een paar 
hondeid dat ze samen het wooid 
voelden 

Onderlussen vergaderden de 
meeste afdelingen om de kongres-
besluiten te bespreken 

Kent de abonnementenslag in het 
auondissement een goed v ei loop 
Clan dient ook nog aangestipt dat 
dit jaar leeds 500 nieuwe leden in-
geschieven werden m on/e afdelin 
gen Heist op den Beig, Katclijne 
Wavei en Boinem gaven de toon 

aan, maar ook de afdelingen Dul 
fel, Kessel en Bonheiden Rijme 
nam verrichten goed werk 

Zaterdag na Pasen woidt de 
leeks gesloten met het bal van de 
Omroeper te Lier 

De twee plaatselijke hallmaande 
lilkse bladen de Omioeper Nete 
land en de Omioeper Mechelen 
/len hun abonnement al gei egeld 
stijgen en het derde plaatselijk blad, 
het maandblad Wij in Klem Bra
bant heeft /ijn oi)lage tot 3 0(K) ek 
semplaren opgedieven 

Mortsei 
DANK 

Piovincieraads en bestuuishd 
Hubeit Kunnen dankt langs ele/e 
weg bestuur en afdeling Moitsel, 
alsmede de tahijke andeie ant 
werpse aldelingen, vooi de betoon 
de blijken van genegenheid bij /ijn 
7>ste veijaaidag 
ONTSPANNING 

0 | ) /a te idag 12 apul e k ver 
wachten wij ook on/e moilselse Ie 
den en le/ers op het eeiste V U bal 
\ in on/e jemge /ustei afdeling Boe 
chout Aanvang te 20 uur m het 
<i Gildenluiis » achtei de keik (Boe 
choul) Inkom 30 fr Kaai ten bij 
Wim Cl.iessens of aan de /a dm 
King 
I EEUWENVLAGGEN 

l die nog geen Iceuwenvaandel 
be/it, bestel onmiddellijk bij W 
Claesscns, Liei sesteenweg 197 Moit 
sel (tel 55 39 09) 

Nog steeds aan de pujs van 195 
fi kleuivast, ij/ersteik (150 150 
m ) 
S APRIL 

Hetlen denken wij tei ug aan de 
hondeiden mwoneis van Moitsel, 
die nu 26 jaar geleden hun leven 
heten bij het even /inloze als \ei 
sehi ikkeliik bombaidement 
DR AUG BORMSHERDENKING 

Ook dit jaai neemt Mortsei deel 
aan de Dr A Boimsherdenking op 
/ondag n april e k - te 10 uur 
H MIS in de H Baitholomeuskeik 
te Meiksem Aansluitend kot te 
plechtigheid en bloemenhulde in 
het gemeentepark Wi | rekenen ook 
op uw aanwe/igbeid 

Westerio 
VOLKSUNIEBAL 

Zateidag 19 apul 1969 om 21 uur 
gioot kantonnaal lentebal in de /aal 
Luxor, Stationsstraat 28 te Ramsel 
Orkest « De 'Vccordona's » 

BRABANT 

AARSCHOT 

STICHTINGSBAL 
Volksunie Aarchot start en no

digt u uil op haar stichtingsbal in 

de Witte Molen te Aai schot oj) za
terdag 26 april 1%9 Aanvang 20 
uur 30 

Inkom 30 fr 
Orkest de Accoi dona's 
Sekretaris Reimond Vandevoist, 

t l isabethl lan 85, Aarsehot Tel : 
016 68344 

zoekertjes 
Welk vlaams gezin zoekt een ap

partement om \ ei lof aan de kust 
dooi te brengen ^ Matige piijs en 
max 7 personen Schujf of bel : 
Michel Pollet, Nooid/eestiaat 29, 
B i e d e n e a / e e Tel 059 81984 
42 

Ik wou graag vei huren aan 
) vlaams-nationale familie 3 of 4 jie--

sonen 2 kamers, keuken en eet-
jilaats Matige prijs maanden juli en 
augustus Vanclenbroeke Fred , Ka-
lel Deswei tiaan ^7, Blankenbeighe 
— T 34 

Te huur aan /ee klein appaite-
mentje gemeubeld, voor 1 ol 2 pei-
soonen Stille en lustige hgging, bi| 
V laamse mensen Benchtigen of 
schrijven Roodkapje, Paul Mi-
chielslaan 47, Mariakei ke Stene (bij 
Oostende) — T 43 

Gevraagd • jong meisje (17 18 i) 
en tlinamisch voor hulp m keuken 
van pension (juh en aug ) — T 56 

Zoek post ' /oekt vooi u, in ge
heel België, en eventueel bij haar 
kontakt mensen in 't buitenland, 
wat u zelf met vindt Wat zoekt u 
een legervliegtuig \ an 1914 •' Een le-
venele v o s ' Een heel oud spaans 
piano orgel Schuil ons, met bijvoe
ging van 20 h Wij stuien u het 

adies v d verkoper Bueven bui . 
bl nr 38 

Zoek pos t ' Vindt v ooi u de ko-
|)er, V an wat u aanbiedt Alleen 
oudheden, iets s|>cciaals Ons khen-
eel VI aagt tinnen soldaatjes (ou
de) paardengetuig, o|)gevulde die-
ienkoppen en nog veel nieei 

Wilt u iets veikojien, laat het ons 
weten |)ei brief met toevoeging \,\n 
26 fr Bureel bl.id nr T 39 

N'erkoper zoek post ko])er 
Koper-/oek peist veikojiei 

Gevr te Antwei jien heei ol da
me, met tel aan huis, helst goed 
bekend in vlaanise middens, tel 
kontakt met ons khenteel, helst he
lemaal vrij, Bl bur blad nr — 
1 40 

Zoek jjost /oekt antieke meube
len, kopeien ketels, oude niai me
ien schouw, oude cigaienbanden, 
uitg v d 2de W O Signal ~ die 
Wehunacht , die Kriegsmaune Al 
Ie mogelijke siJortiutg.uen en ol 
sjioi tbiatien bueven met toevoe
ging van 20 Bur blad onder nr 
T 41 

Al wat u thuis van oude /aUin 
te veel hebt geiaikt u kwijl langs 
Zoek post ' 

HouIoreadKleu. 

r van Overstraeten 

Alle bnehvisseJme vooi 
redaktie naar 
Rotatyp Sylv Dupuislaan 
110 BTUS 7 Tel 35 n o * 

Beheei 
Voldersstraat li tirussei i 
Tel (02)125 160 

Alle tclachten vooi niet ont
vanger V blad op dit adres 
Jaarabonnement 301 fa 
Halfjaarlijks 170 fr 
Driemaandelijks 95 ü 
Abonnement buitenlanc 

481 II 
Steunabonnemeni 621 h 

(mmimum i 
Losse nummen» 8 fi 
Alle stortingen vooi kei otua 
op postrekening 171139 
f Wt) » Vlaamn-nnt innaai 
weekblad 

Verantw uitg Mr l> an 
der Eist Beizegemstraaf ?0 

Brussel 12 
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22 WIJ 

bewegingsiĵ nW 
Brussel - Arr. 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGEN. 
WOORDIGER 
E DE FACQ 

Dinsdag 8 april : Brussel : Tribii-
nestraat 14 (2de verdieping) van 18 
tol 19 uur en Essene : café Roets, 
Kerkstraat, van 19 tot 20 uur. 

Dinsdas 15 april : Dilbeek, bij M 
Panis. Moeremanslaan 8G, van 19 
tot 20 uur. 

Donderdag 17 april ; St. Martens-
Bixlegeni, café F. De Rijbel, Sta
tionstraat, van 19 tot 20 uur en Ter-
nat, V.U. lokaal bij Meert, Keizer-
sUaat. van 20 tot 21 uur 

Donderdag 24 april : Asse, Kuni-
melshof. Statiestraat van 19 tot 20 
uur en Opwijk, bij F. Berghmans, 
IS'anovestraat, van 20 tot 21 uur. 

Woensdag .% april : Dvvorp, café 
de Leeuwerik, van 18 uur 30 tot 19 
tuin Buizingen, caté in de Welkom, 
df- Kerckhove d'Exaerdestraat, van 
19 tot 19 uur 30 en Halle, café De 
Sleutel. Markt, van 19 uur 30 tot 
20 tuir 30 

Buizingen 
VASTENAVONDBAL 

Nog af te halen prijzen : 39(1 
gioen, 426 rood, 432 rood. 430 groen 
en 446 groen 

Adres : Siun 22, Buizingen. 
LEDENWERVING 

Alle leden en simpatizanten wor
den uitgenodigd (tussen 1 en 20 
april) zoveel mogelijk nieuwe leden 
te werven. Voorlopige lidkaarten 
bij Mon Van den Berghen, Sum 
22; ,luul Denaver, Tuinwijk 111; 
l^eo (Juintelier, Goudkasteellaan 16, 
Huizingen; Hendrik Meersdom, Al
sem bergsesteenwe.g 81: Willy Bel-
sack, de Kerckovestraat 31; Roger 
Sorgeloos, Bosstraat 4; Roo.se Chris, 
St l.^i)iiarduslaan 70, Huizingen. 

Dilbeek • Itterbeek 
5de LENTEBAL 

De Volksunie, afdeling Dilbeek-
Itterbeek verwacht u met familie, 
vrienden en simpatizanten op haar 
5de lentebal, op zaterdag 12 april 
1%9, om 20 uur 30, in de zaal Mer-
tens, yiNinoofsesteenweg 339, Dil
beek. Orkest « The Ma.v'jins ». 

Eppegem-Weerde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor problemen van sociaal 
dienstbetoon kan men terecht bij 
de afdelingsvoorzitter, (iuido Van-
derstraeten, Toekoniststraat 3 te 
Weerde, tel. 015.621.57. 

Kessel-Lo 
ALGEMENE 
LED ENVERGADERING 

Op 23-3-69 heeft onze afdeling een 
algemene ledenvergadering gehou
den betreffende de rezoluties die 
zullen besproken worden op het 
aanstaande kongres te Brussel. 

Als si>reker trad senator Boii-
wens op, die een klare uiteenzet
ting gaf over de geest van het aan
staande kongres. 

De vergadering heelt Iwee voor
stellen tot wijziging van de rezolu
ties uitgaande van de heren Bert 
en Vandenbosch eenparig aange
nomen 

Voilezele 
WEKKGROEP 
« NIEUW VLAANDEREN » 
Z.W. PAJOTTENLAND 

/-aterdag a.s. 5 april, te 2 uur 30 
stipt, heeft de maandelijkse verga
dering der propagandisten plaats te 
\ ollezele, in^de zaail Mersch, op het 
Dorpsplein. Alle vlaamse jongeren, 
aangesloten of niet, zijn daar ver
wacht en welkom. 

Wemmei 
GEEN GRENDELS 

in het kader van onze anti-gren-
delaktie richt de afdeling Wemmel-
Hamine-Relegem een volksvergade-
nng in op woensdag 16 april te 20 
uur 30 in de zaal Familia, Zalighe-
denlaan, Wemmei, Spreker : se
nator Wim Jorissen. 

Wij rekenen op een talrijke op
komst, ook van vrienden uit de om
liggende gemeenten. Op de rand
gemeente Wemmei weegt een zwa
re bedreiging. 

Wolvertem 
KANTONNALE VERGADERING 
WOLVERTEM 

Donderdag 10 april om 20 uur 30 
in het F^enikshof, Abdijstraat, Grim
bergen, kantonnale vergadering. Wij 
rekenen stellig op de aanwezigheid 
van alle leden van het kanton Wol-
\er tem. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst (Arr.) 
ZITDAGEN SENATOR 
DIEPENDAELE 

Denderleeuw : maandag 7 april 
te 18 uur, café <t De Klok », Dorps
plein. 

Welle : maandag 7 april te 18 uur 
43, café « Cambrinus », Dorp. 

Moorsel : maandag 7 april te 19 
uur 30, café Kapet, Dorp, 

Baardegeni maandag 7 april te 
20 uur 15, ten huize van Willy Cob-
baut, Dorp 33, Baardegem. 

Aalst : maandag 7 april te 21 uur, 
in café a De Vriendschap », Kerk
straat 9. 
VIERING DR. GRAVEZ 

Op 20 april a.s. wordt Dr. Gra-
vez op grootse wijze gevierd ter ge
legenheid van zijn tachtigste ver
jaardag. 

De optocht \er t rekt om halfdrie 
u) de Vlaanderenstraat naar het 
huis van dokter Gravez. Te half 
sier stipt vangt de feestzltting aan 
in zaal « Madeion » op de markt. 

Spreker : Ward Hermans. F'ees-
telijke omlijsting : regisseur Tuur 
Van den Brulle en zijn groep. 

We verwachten goed weer en 
een massa mensen. 
ZANGFEEST 

Met de Volksunie-afdeling stad 
.Aalst naar het zangfeest te Antwer
pen op 1 juni I a.s. 

Inschrijvingen : lokaal De Vriend
schap. Prijs : 75 fr. Vertrek : 9 uur 
stipt. Terug : 21 uur. Deelnemers 
aan de busreis kunnen voorbehou
den zitplaatsen bekomen aan 50 fr. 
Verdere inlichtingen in het lokaal. 
TUSSENKOMST 
VAN LEEMPUTTEN 

Volksvertegenwoordiger dr. Van 
Leemputten kwam bij de interpel
latie i.v.in. de overname van de 
Fabelta-Aalst (kaïnerzitting van 
woensdag 26 maar t jl.) tussen. 

De tekst van zijn tussenkomst 
kan besteld worden (gratis) bij 
Willy Cobbaut, Dorp 33, Baarde
gem. 

Dendermonde (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Appels : « Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon » gewestelijk se-
kretariaat ; Stulfstraat 7, tel. 052-
24776, elke woensdag van 20 tot 22 
uur, elke zaterdag van 13 tot 15 uur. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOORDI
GER DR. DECOMMER 

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

Tel. 23760, Ridderstraat 24. Den 
dermonde. 

Ertvelde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere maandag van 18 tot 21 uur 
adres : provincieraadslid P . Van 
Grembergen, Trilkouter, Ertvelde. 
Ter beschikking staan ; provincie
raadslid P. Van Grembergen en 
volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters. 

Gent 
NIEUWE AFDELING : 
DEURLE-LATEM 

Op vrijdag 23 maart werd te 
Deurie in aanwezigheid van volks
vertegenwoordiger Dr. Wannljn en 
provincieraadslid ^'ersyck het be
stuur gekozen van de nieuwe afde
ling. Volgend bestuur kwam uit de 
bu« : 

Voorzitter : Van WasSenhove 
Pol. 

Sekretaris : Van Crombrugge 
Monica. 

Penningmeester : Rogghe Re-
naat. 

Propaganda : Doens Johan. 
Ondervoorzitter en organizatie : 

Van de Weghe Roger. 
Vertegenwoordiger van de jeugd : 

Den Hert Hilaire. 
Afgevaardigde in de arrondlsse-

mentsraad : Rogghe Renaat. 
NIEUWE AFDELINGEN 

In de koinende weken worden 
volgende afdelingen boven de doop
vont gehouden : 

St. Denijs-Westrem. 
Eeklo. 
Assenede. 
Destelbergen. 
Heusden. 
In ieder van bovengenoemde ker

nen zijn reeds voldoende leden en 
werkt — zeer aktlef — een voorlo
pig bestuur. 

Lokeren 
DANSFEEST 

De Vujo-Waasland danst de len
te in op zaterdag 5 april te 21 uur. 

Plaats : Brouwerijstraat 56, Lo
keren. 

Prijsje : 20 fr. 

Vrasene 
BREUGELIAANS 
AVONDFEEST 

De Volksunie afd. Vrasene is in 
feeststemming op 12 april e.k. in de 
bovenzaal van a. Huize Broeder Isi-
door », Okkevoorde 14 te Vrasene, 
met een Breugeliaans avondfeest en 
dit voor de sociale prijs van 60 fr. 
De afdeling Vrasene viert tevens 
haar 175ste lid. 

O m het feest goed te kunnen 
voorbereiden en gezien het aantal 
plaatsen beperkt is vragen we op 
voorhand in te schrijven en dit 
voor 7 maar t e.k. 

Inschrijven inogelijk bij alle be
stuursleden. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
V.U.J.O. 

Jongeren van Blankenberge, Uit-
kerke, Wendulne en ondlggende, 
sluit aan bij de Volksuniejongeren, 
en dit vanaf 16 jaar, inlichtingen bij 
de sekretaris : Persljn Eric, de 
Smet de Naeyerlaan 141, te Blan
kenberge. 

Brugge (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

U kunt steeds terecht bij volks-
vert. P. Leys (15520), prov. raads
leden G. Van In (37599), J. Deroo-
se (51740), A. Devriendt (81440) of 
gemeenteraadsleden R. Declercq 
de overige bestuursleden. W e moe
ten dringend over een dergelijk 
kontaktmlddel kunnen beschikken. 
(62677), J . Fralpont (14411) en R. 
Reynaert (34822) ofwel op hun 
spreekuur in de onderschelden af
delingen, ofwel op afspraak. 

Brugge • Stad 
STEUN 

Graag zou uw afdelingsbestuur 
een maandelijks leden- en simpati-
zantenblad uitgeven. Daarvoor is 
geld nodig. Elke bijdrage, hoe ge
ring ook, is welkom bij penning
meester Carlos Vernieuwe, het se-
kretariaat (R. Van de Voorde) of 
de overige bestuursleden. 

Kortrijk (Arr.) 
VLAAMS NATIONALE 
BIBLIOTEEK 

Provinciaal raadslid R.A. Vande-
wattljne werd belast met het uit
werken van dit zeer belangrijk ini
tiatief. Door de afdeling Kortrijk, 
werd hem een zeer belangrijk bud
get te hand gesteld om te kunnen 
starten. 

Leden en vlaamsnationalisten die 
over belangrijke werken beschikken 
worden vriendelijk verzocht deze 
in bruikleen aan deze vlaams na
tionale biblloteek te bezorgen. 

De biblloteek zal toegankelijk 
zijn, iedere zaterdag voormiddag 
van 11 tot 12 uur. 
KOLPORTAGE 

Eerstvolgende kolportage op zon
dag 13 april 1969 te Avelgem. Bij
eenkomst aan de kerk te Avelgem 
te 9 uur. 
TENTOONSTELLING 

Ons kaderlld Jullaan Eggermont 
ekspozeert zijn schilderwerken in 
lokaal 1302 tot en met 21 april 1969. 
Opening heden namiddag te 16 uur. 
De tentoonstelling blijft iedere dag 
toegankelijk van 10 tot 13 en van 
14 uur 30 tot 19 uur. 

en Waarmaarde . Voorzitter : Wllly 
Malfait; sekretaris : Walter Van-
maercke; penningmeester : Roland 
Pille; organizatie : Germain Van-
maercke; propaganda : Pol Vanden-
broucke. 

Menen 
VROUWENVERENIGING 

Onze vrouwelijke leden weten 
van aanpakken. Na onderlinge ken
nismaking op een kofflekrans, wer
den volgende initiatieven bespro
ken : turnen, danslessen, sociaal 
dienstbetoon. De eerste danslessen 
startten reeds verleden woensdag. 
BAL 

Het eerste gezamenlijk bal der 
afdelingen Menen en Wevelgem, 
geanimeerd door het gereputeerd 
orkest van Norbert Gotldaer gaat 
van avond 5 april door in het Park
hotel Cortina te Wevelgem. Deuren 
20 uur 30. Eerste dans 21 uur. 

Toegangsprijs : 50 fr. Stadskledij. 

ABONNEMENTENSLAG 
Deze gaat onverminderd verder. 

In het totaal werden 64 nieuwe 
abonnees genoteerd door A. Leen-
knecht (27), W. Vanholme (23), A. 
Dutry (9), anderen 3. Proficiat ! 

Oostende (Arr.) 
DIENSTBETOON 

1. Volgende personen zoeken een 
betrekking : technisch ingenieur, 
kleuterleidster, regentes snit en 
naad, kinderverzorgster, verpleeg-
assistente, autogelelder, vrouwelijke 
bedlende, regentes wiskunde, 2 bu
reelbedienden, half-time daktylo, 2 
jonge bedienden, handelsreiziger, 
magazijnler-verkoper. 

2. Volgende betrekklnge.» zijn te 
begeven : elektrieker A-3, t immer
man, barman, jonge handlanger. 

Wie helpen kan, melde zich bij 
Wllly Devriendt, Rekolettenstraat 
66, Nieuwpoort. Tel. 058-237.15. 
P A R T U K O N G R E S 

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

KOLPORTAGE 
De volgende arrondissementele 

kolportage gaat door op zondag 13 
april a.s. te Diksmulde. 

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, Oost
kamp. 

Sint-MIchiels 
LEDENWERVING 

De Volksunleafdeling Sint-Mi-
chiels groeit. Sluit aan. Kontakt-
adressen : voorzitter : J aak Galle, 
Koning Leopold HI laan 25, St, 
Michiels of sekretaris : Rik Gevaert, 
Leyselestraat 136, St. Michiels. 

Stene 
PARTIJKONGRES 

Onze atdeling richt een bus in 
naar de slotzitting van het Volks-
uniekongres op zondag 20 april aan. 
staande. Deelnemingskosten : 60 fr. 
Inschrijven bij Jef Tommelein, 
Dr ui venlaan 12, Stene of bij een der 
propagandisten. 

Veume 
VOOR DE LANDBOUWERS 

De voor 11 april aangejiondigdo 
toespraak van senator Persyn, in 
het lokaal Flandria te Veurne, 
moest verschoven worden naar vrij
dag 25 april in dezelfde zaal om 
20 uur 30. 

Wevelgem 
LENTEBAL DER LEIESTREEK 

Zaterdag 5 april geeft onze afde
ling haar eerste groot bal. Onder 
het motto « prelude tot het Paas
feest » wordt de feestzaal Cortina 
vast en zeker te klein. Norbert God-
daer en zijn orkest hebben ons een 
prachtige avond beloofd. 

Nog kaarten te bekomen tegen 
50 fr. op ons sekretariaat, Roterij-
straat 66, Wevelgem {tel. : 036-
434.42). 

Deuren om 20 uur 30. Eerste dans 
om 21 uur. 

Medegedeeid 
V.T.B.-PRIJSKAMP 
« SCHOOLTOERISME » 

De Vlaamse Toeristenbond heeft 
andermaal een prijskamp aan te 
bieden; deze keer voor alle school
gaande jeugd uit het vlaams hoger, 
middelbaar en technisch onderwijs. 

Er wordt de jeugd gevraagd, in 
klasverband, of onder de leiding 
van een of meer leraars, een 
groepswerk te scheppen, dat be
staat uit een toeristische verhande
ling, een toeristisch of technisch 
verslag en eventueel illustratie, die 
ook bestaan kan uit gedichten over 
het gekozen tema en passende mu
ziek, een lied bv. 

De werken moeten, uiterlijk voor 
31 mei 1969, in het hoofdkantoor 
van de V.T.B., Sint-Jakobsmarkt 
45, Antwerpen, aangekomen zijn, 
met de vermelding « Pri jskamp 
Schooltoerisme ». Alle verdere in
lichtingen aldaar. 

Voorziene eerste prijs : het in-
tltuut dat tot laureaat wordt uitge
roepen, mag een 30tal leerlingen 
aanduiden, die, samen met hun le
raar (leraars, leraressen), een volle 
dag de gasten van de VTB-VAB 
zullen zijn in een gemeente van het 
vlaamse land, door de winnaars 
zelf gekozen. 

Tiegem 
Afdeling Tlegein is de dertiende 

afdeling van arrondissement Kor
trijk geworden. Zij omvat de ge-
ineenten Kaster, Kerkhove, Tiegem 

Mechelen 
12 APRIL 
DAVIDSFONDSKONGRES 

Het DF-kongres van 1969 wil 
ruimte geven tot het kreëren van 
een aantal « nieuwe perspektieven » 
die in het verenigingsverband het 
begin kunnen worden van een ver
nieuwd algemeen beleid. 

Daarnaast ontwikkelt zich in ons 
land een beleid van de overheid 

Gent 
NATIONALE 
OPSTELWEDSTRIJD 

Voor de derde keer organizeert 
de werkgroep « Het Nederlands in 
Europa » van a Open Kring » zijn 
tweejaarlijkse opstelwedstrijd deze 
keer in samenwerking met de 
A.B.N.-kernen. Een minimum van 
40.000 fr prijzen in natura is voor
zien. Het reglement is te bekomen 
op het adres : Open Kring, Steen
dam 41, Gent. Bij elke aanvraag 2 
postzegels van 3 fr. voegen. 

ten aanzien van het kulturele leven, 
dat zich eveneens nieuw, maai: 
vooralsnog, erg onduidelijk aan
dient. 

Uit de konfrontatie van beide 
vernieuwingstendenzen zon een 
oriëntering tot stand kunnen ko
men, die door overheid en privé-
initiatief in overleg en in samen
werking bepaald wordt. Dat is één 
van de bedoelingen van dit DF-
kongres, waarvoor een ruime weer
klank verwacht wordt. 

Het DF-kongres heeft plaats op 
zaterdag 12 april e.k. te Mechelerj, 
zaal « Volksbelang », Onder de To
ren 9. De voorniiddagzittlng vangt 
aan te 10 uur. 

Brussel 
LENTEFEEST 

Groot dio-lentefeest op 11 en 12 
april a.s. in de zaal van « het Hof 
van Engeland » te Brussel (Laken-
slraat 157, Br. 1, tegenover K.V.S.). 

De socio-kultttrele vereniging 
« Diogenes » nodigt u uit op haar 
« groots lentefeest » in het teken 
van de « Vakantie en het toeris
me » op 11 en 12 april. 

Een stemmige danspartij met pri
ma stereo-installatie, een gezellig 
restaurant en tal van uitzonderlij
ke attraktles zoals The Green 
Banksteppers (folkssong), MarcGoff 
(blues en negro-spirituals) en Fons 
en Leen (ex free community-sin
gers) op 12 april in de namiddag 
dia en filmprojektie en reuze paa-
nekoekenbak vanaf 20 uur feest
stemming zoals op vrijdag 11 april 
te 20 uur. 

Toegang : vrij. 

Antwerpen 
VLAAMSE VRIENDENKRING 
T U L EN NELE 

Onze eerste uitstap naar Heren-
tals werd een werkelijk sukses. Een 
volle bus volk met de nodige muzi
kanten om er de stemming in te 
houden. Vlaamse vrienden steunt 
de vriendenkring Tijl en Nele, dan 
steunt u ook de bond van vlaamse 
gepensioneerden. . 

Zetel : Het Anker, Astridplein 1, 
Antwerpen. Laat u tijdig inschrij
ven voor de IJzerbedevaart, rr i js 
130 fr. 
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W E I N I G G E L D ? VEEL GELD?? G E L D Z O R G E N Ü ! 
koop arbeidsuren.... 
Niet alleen uit solidariteit met de arbeider uit Genk Cent, Leuven of Antwer
pen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel, zowel m Engeland als Ame 
rika weet hoe degelijk onze arbeiders werken 
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende 
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eigen 
land. maar ook weldra een stijgende méérwaarde. 
Bovendien wint of spaart U een huishuur. W i j leverden in 1968 méér dan één 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

r 

maakzelt uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 67 slechts 
steeg van 131,18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nationaal insti tuut voor huisvesting meer dan 9% Tel daarbij 
slechts 5% opbrengst min 20% lasten en U heeft 13% NETTO » 
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen-en buitenland 
Na jaren ondervinding en jaren studie zi jn w i j er in geslaagd met het oog op 
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren in apparte
menten van 555 000 F tot 1 190.000 F. 
Wi j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

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

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

fiskale, administratieve of financiële zorgen 
Neé ! Dat besparen U onze adviseurs en experten. die U gratis kan raadplegen 
en., vrijblijvend ! W i j weten natuurl i jk ook dat de BTW op komst is W i j 
weten wat uw moeilijkheden zi jn.. 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! 
n / l " ^Jt ^^" bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 
tot90 ' i l ^ r " tower-building of een fabriek W i j bieden U een financiering 

T vu a 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
J h - l t ^ ^ " ^^ ^^^^ * ° ^ ^^ " ^® Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be-
scnikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke oriizen 

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

meer dan 6000 tevreden kliënten 
l̂ unnen wi j met U bezoeken ! Dat is een referentie • W i j 

2'in daar fier op I W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

°P een van onze vier zetels ! 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar een onzer informatiecentra 

Naam .. . 

Adres .. , 

Tel prjvé 

Woonplaats 

Tel kantoor 

1 over gronden voor v i l labouw D 
over gronden voor hoogbouw D 
over gronden v/ eensgezinswoning D 
over veilige geldbeleggingen O 

2 over het bouwen van 

bi l voorkeur gelegen te 

bi i voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande won ing O 
Du id aan met een X waarover U in l icht ingen wenst te ontvangen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N»V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
fel. 03/31.78.20 
vi j* li jnen 

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

GENK 

Winterslagstt 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 
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BRASSER 

ZIET 

Pasen 

BESTE MENS, 
ü zoudt er best aan do^n, mens^ helemaal niet te lachen. Waarom lacht 

ge nu ? Ge denkt misschien dat de pratenge viouw van mijn haas, de gei-
tenboer, krullen m mijn haar gedraaid heeft. Helemaal met waar. Zijn fri
vole dochter misschien ? Ben je gek? Ik laat dat springerige ding met aan 
mijn leden komen. Stel je voor zo'n wistpeltunge meid. Soms staat ze te 
zingen. Te zingen ^ Waf zeg ik, te schreeuwen, dat al de lm m het dal hun 
ramen dicht doen en dat deecholangs tienduizend kanten op haar en ons te-
rugbotsf. 

Nee hoor! Zo'n mens raakt me met aan ! Nog wat, onlangs liep ze met 
ronde ijzers en pieken m d'er vosse haren en mijn baas nep : « Kijk eens 
aan, ons dochtertje speelt voor zendstation ! » En lachen dat we deden. We 
gooiden onze achterste hoeven in de lucht en mijn baas gaf me van plezier 
een stoot tegen mijn gevleesde flanken. Dat is nog eens een vent. Als hij 's 
avonds met zijn hoorn roept dat het tijd is rennen we naar hem toe. Wij 
mogen hem zo graag... (eventjes geduld ik zie ginds een madelief je slaan en 
dat moet er aan vooraleer mij broertje het oppeuzelt... ziezo hier zijn w€ 
terug). 

Zondag, als het klokkengelui de mensen, met hun nieuwe lentekos
tuum, naar buiten haalt voor de dans op de markt, dan gaan wij met OTMie 
baas mee. We zullen trots zijn en onze poten nauwkeurig en welgemeten 
een na een neerzetten en al de mensen zullen zeggen : « Die sakkerse geiten-
boer heeft toch mieterse geiten ! ». En onze haas zal ons fier in de ogen kij
ken en wij in de zijne. 

En de trots zal wederkerig zijn. 
Wat die krullen nu betreft, ach, eigenlijk zeggen wij dat niet zo graag 

en helemaal begrijpen zult ge het ook met. Ik wil je, mens, toch wel zeggen 
dat het iets met Pasen te maken heeft en met de lente en met de wind en 
met het verlangen naar de zon en de zomer... 

BIANCHA. 

Stommeling... we vieren nu het Paasfeest l 


