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Ons blad staat deze week in het teken van het 
nationaal kongres van de Volksunie op zaterdag 19 en 

zondag 20 april te Brussel. Volksverteqen-
woordiger Coppieters belicht in een vraaggesorek met onze 

redaktie zin en belangrijkheid van dit konores het 
eerste dat de Volksunie als grote partij houdt 

sinds de verkiezingen van 31 maart van vorig jaar die haar met 
één ruk naar de derde plaats in Vlaanderen 

hebben naar voor geschoven. 
ült dit vraaggesprek blijkt hoe grondig dit « kongres 

van de toekomst » werd voorbereid. 
We zeggen wel toekomst omdat voor het eerst de 

federalistische standpunten als verworven goed worden 
beschouwd en daarop voortbouwend de pozitieve 

aspekten van het federalisme worden beklemtoond. Anderzijds 
zal dit kongres aanknopen bij het verkiezingspro

gramma van 1968 en aldus een aantal tema's 
behandelen die vroeger minder aandacht genoten. 

Als zodanig zal dit kongres een sluitend geheel vormen. 

volksunie kongres 
brussel 19 en 20 april 

NAAR HET 
Het kongres zal zoals in het verleden een k'oinres van inspraak van de 

bazis z i j n : de ontwerprezoluties werden door de afdelingen besproken en eventueeï 

geamendeerd, om dan op arrondissementeel vlak tot een steilingname te leiden. 

Op het kongres zelf zal deze demokratische inspraak duidelijk aan bod komen. 

Het hangt nu van U af. lezer en lid, of dit kongres ook qua opkomst een groot kongres zal 

worden. Daaraan twijfelen we niet omdat de Volksunie 

een bestendig groeiende en een steeds werkende partij is, van onder tot boven. 

Toch besluiten we met een oproep om zo talr i jk mogelijk aanwezig te zijn, 

individueel of in georganizeerd groepsverband. 

Vooral voor de slotveroadering moet in de grote zaal van het Kongressenpalels 

zondagnamiddag een massaal Volksunieblok post va t ten! 

KONGRES 
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NOTARISKLERKEN 

In uw vorig nummer op blad
zijde 2 « Notariaat » wordt er 
gesproken over redelijkheid en 
rechtvaardigheid, waarmede ik 
het volledig eens ben. 

Geen enkele grote krant 
durft het echter aan over de 
prakti jken te spreken van die 
zogenoemde « fils a papa » die 
aldus notaris worden gebom
bardeerd omdat die heren in 
hun dagblad duur betaalde pu
bliciteit maken. 

In een rondschrijven van de 
voorzitter van de kamer der 
notarissen van Brussel aan al 
zijn konfraters dringt hij aan 
op de toepassing van een K.B. 
van 8.7.68. B S van 2/8/68 over 
de weddeschaal en de klassifi-
katie der klerken. 

Vijftig % van de brusselse no
tarissen zijn met dit K.B. niet 
in orde en vert ikken het toe te 
passen. De notarisklerken kun
nen op hun tanden bijten. 

S., Meisbroek. 

beerd. Vlaamsgezinde organiza-
ties zoals het kartel van de On
afhankelijke Sindikaten met 
daarin het AVVS, die het 
maandblad « Recht en plicht ;> 
uitgeeft, worden niet eens ge
raadpleegd. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat jonge ar
beiders en arbeidsters de Volks
unie alléén als parti j gaan zien 
voor handelaars, ambtenaren, 
studenten.. . en stilaan zelfs vij
andig gezind worden tegenover 
de Volksunie. Dit tot mijn ei
gen spijt. 

E.K., Asse 

FRANSDOLHEID 

EEN JAAR GELEDEN 

Het is nu juist één jaar gele
den dat de kiezers de huidige 
samenstelling van het parle
ment gekozen hebben. 

De Volksunie heeft als parti j 
sinds die tijd niet stil gezeten, 
niet in het parlement, noch op 
plaatselijk vlak, met tussen
komsten, akties, wetsvoorstel
len, parlementaire vragen en 
sociaal dienstbetoon. 

Een belangrijk gebied wordt 
echter niet ontgonnen : het 
kontakt met de arbeiders en be
dienden via werknemersraden, 
sindikaten, ziekenfondsen enz. 
Het wordt zelfs niet gepro-

Hoewel de tijd van Rogier al 
lang tot het verleden behoort, 
hebben de Brusselaars van hun 
fransdolheid niets verloren. 

In de Galerie Louise dragen 
de winkels namen als Louise 
d'Orléans, Marie-Antoinette, 
Jeune Mariée de Paris en wat 
nog meer. Zelfs Sarma heeft 
haar verdiepingen naar Parijse 
arrondissementen omgedoopt : 
zo heet de tweede verdieping 
bijvoorbeeld «Madeleine VlIIe», 
wat eerder belachelijk voor
komt. Een echt brussels café 
zou men in die buurt vergeefs 
zoeken onder alle mogelijke 
drugstores en snackbars. Wel 
vindt men een Napoleontisch 
bistrot als « Le bivouac » en 
« Le coup du Roy ». Öok de ci
nema's dragen betekenisvolle 
namen als « Aiglon », « Empi
re », « Vendóme », deze laatste 
zaal heeft evenwel tweetalige 
opschriften : in het Frans en.. , 
in het Engels ! * 

Wat echter onlangs in het ou
de stadscentrum gebeurde 
spant de kroon. Het lag voor de 
hand dat de nieuwe galerij bij 
de Sint-Niklaaskerk de naam 
van die heilige verdiende. Bo-

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

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

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

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanK.. 

op bij 

MATTHIiWS BiDVEMBEVRIJf 
. T U K N H Q U t S E B A A N 1 0 2 , BC RG E RHOUT - TEL 35.17.83 

. • lIJHUIItH : Oi.^tj lr j . l I * -»* , Antw. T«l. 31.01.1» _ 
•egiinensrraal 39.41,Anlw. T.l. 33.47.» - ' Callil.rllei éO, Oeurne, 1.1. 3é,«. ï2 

ven deze eigentijdse benaming 
werd echter een vreemde ver
kozen. Zo heet nu de bewuste 
galerij : Galerie Saint-Honoré, 
zoals de gelijknamige faubourg 
te Parijs ter herinnering aan 
een bisschop van Amiens ! 

Wat schreef Baudelaire ook 
weer over de Belgen ? 

Les Belges poussent, ma pa
role ! 

L'imitation a l'excès 

Et s'ils a t t rapent la vérole 
C'est pour ressembler aux 

Frangais. 

H.V., BrusseL 

VLAAMSE SCHOLEN 

Wie de reportage van de heer 
Grawet in Panorama over de 
Vlaamse scholen te Brussel 
volgde, zal geloof ik met ont
zetting geslagen zijn door de 
vertoonde beelden Of het nu 
een aangekocht herenhuis is of 
mensonwaardige barakken — 
die men zelfs niet aan Grieken 
of Turken zou durven aanbie
den — voor de Vlamingen 
schijnt het voldoende te zijn er 
schoolonderricht te volgen. 55 
jaar na de gelijkheid in rechte 

en in feite durft men ons die 
hoon aandoen die ik diep aan
voelde, en ik geloof vele ras
echte Vlamingen met mij . Hoe 
diep moet het officiële België 
ons haten : daaraan kan geen 
ministeriële belofte van « het 
zal nu beteren » iets verande
ren. Deze vele prominenten van 
de 3 kleurparti jen — Vlamin
gen als wij ^ die langs de rug 
van ons volk naar de top zijn 
geklommen ; ze hebben nooit 
een vinger krom gemaakt om 
aan deze mensonwaardige toe
stand te verhelpen. Het wordt 
daarom hoogste tijd, dat alle 
Vlamingen, die naam waardig, 
zich rond de Volksunie scharen 
om dergelijke 'Mtsnattingen te 
Brussel een eind te bereiden. 
Mijn bewondering gaat dan ook 
uit aan onze vlaamse mensen in 
de frontlijn, die het aandurven 
hun kinderen toch vlaams on
derricht te bezorgen. En zou 
Zijn Maiesteit tijdens een van 
zijn veelvuldige bezoeken niet 
eens een klikje nemen bij ziine 
« duurbare landgenoten » ' Hij 
hoeft zich niet zo heel ver te 
verplaatsen in zijn stad. die 
zich vol hooTmoed het har t van 
Europa durft te noemen. 

V.V., Gent. 

FRANSE OF VLAAMSE KUST ? 

Met de paasdagen is het weer 
een drukte van belang geweest 
aan onze kust. Iedereen was blij 
met het prachtweer en we gun
nen het de mensen van de kust 
dat ze op schit terende wijze 
het toeristisch voorseizoen heb
ben kunnen inzetten. 

De vreugde om het zonnig 
weer, de blijde stemming, het 
verblijf aan zee werd bij mij — 
en bij velen met mij — echter 
eens te meer vergald door de 
franse komplimenten, die men 
aan de kust, in vele res taurants 

en cafe's nog steeds meent t e 
moeten verkopen. Zelfs in som
mige res taurants en herbergen, 
waarvan we weten dat ze door 
vlaamsgezinden worden geleid, 
wordt men er in 't Frans aan
gesproken ! Als dat het groene 
hout is, wat dan met he t dor
re ? In de meeste instellingen 
wordt men in 't Frans naar de 
bestelling gevraagd. Bij ant
woord in het Nederlands wordt 
doorgaans naar onze taal over
geschakeld, doch de bestelling 
wordt alweer in het Frans naar 
de « comptoir » overgeroepen. 

Er is wel een geleidelijke ver
betering in die zin, dat steeds 
minder kelners weigeren in he t 
Nederlands te antwoorden wan
neer de kl iënt deze taal ge
bruikt , maar er zijn nog veel te 
veel van die franskiljonse in
stellingen aan onze kust, waa r 
wii Vlamingen, met het geld in 
de hand. beledisd worden door 
voor het seizoen naar de kust 
overgewaaide franstalige onbe-
schofterikken. 

Er is naast het langzaam 
groeiend besef bij de mensen 
van de kust zelf, dat er iets aan 
het veranderen is, maar één 
middel om deze plaag uit te 
roeien : overal beschaafd Ne
derlands SDreken en dat vol
houden, ook wanneer we duide
lijk onwil bespeuren. 

P.H., Antwerpen. 

De redaktle draagt geen fer-

antwoordelijkheid voor de i» . 

houd der gepubliceerde lezer»-

brieven Ze behoudt zich net 

recht van keuze en inkorting 

voor Over de lezersbrieven 

wordt peen briefwisseling ge

voerd 

van de redaktie 

Brussel, 10 a p r i l 1969 
Bptr . : persvri jheid. 

Het konflikt tuvSsen ce ts,i>chische ioe rna l i s -
tenvereniging en het pa r t i j presidium ves t ig t eens 
te meer de aandacht op het probleem van de pers 
vr i jhe id . D̂» schuchtere po,?:ingen in Tsjecho-31o-

een 7.ck»re vorm Van persvrijheid toe te 
he t kader* van de "nieuwe lente 1?68" 
vlug spaak gelopen op de eisen van de 
Tsjecho-Slovakije . De tsjecho-slovaak-

vaki.ie om 
la ten , in 
:3ijn v r i j 
Russen in 
se nie'.jTwsmedia beleefden weliswaar t i jdens en 
betrekkeli jk kort na de russische invasie een 
bloeiperiode, waarin nu eens van echte inform a t i e 
kon ^i^-sproken worden. Maar deze t i j d i s alweer 
lang voorbij en vandaag beleeft men er weer het 
drama van de joe rna l i s t . 

De persvrijheid k'^r.t trouwens nie t al leen in 
Oost-Europa in het gedrang, waar ze praktisch 
niet bestaat , ook in het Westen i s deze vri jheid 
nog zeer r e l a t i e f . In eigen land bestaan voor de 
joerna l i s t heel wat, taboes, zijn vri jheid wordt 
beperkt door pol i t ieke en ekono-ische remmen. 

Ons partijkongres zal zich in de sektie v r i j 
heid beraden over het informatierecht. In een 
tamelijk uitgebreide ontwerprezolutie wordt ov^r 
het versterken en het waarborgen van de per.'^vrij-
heid gehandeld, wordt aangedrongen op een statuut 
voor de joe rna l i s t , op een betere regeling inzak** 
rechten en plichten, kortom over hervormingen die 
nodig dienen verwezenlijkt, wil m̂en zowel to t een 
betere informatie a l s to t een leefbare wereld ook 
voor de journal i s t komen. Wil 



• ALEUROPE BLOflT TE GHUN 

sistematische 
ekonomische 
ontwikkeling 

'(red.) Voor de zoveelste keer herha
len we hier nog maar eens, dat wij de 
waalse landgenoten helemaal niet wen
sen uit te sluiten van een normale en 
bloeiende ontwikkeling van hun ekono-
mie. Dat we het heel normaal vinden 
dat de centrale staatsorganen daar ook 
zorg voor dragen. Maar sinds rond half 
maart dan toch bekend werd dat voor 
de nieuw opgerichte bedrijven te Her
stal in de limburgse technische scholen 
naar het nodige personeel werd gezocht, 
is ons wantrouwen tegen wat in feite 
gebeurt nog versterkt. 

Het is toch gewoonweg krankzinnig 
bedrijven te vestigen in gebieden die 
niet eens kunnen voorzien in de gewone 
bezetting van die bedrijven met arbei
ders en ander personeel. Durft men het 
dan ook nog in 1969 aan van jonge Vla
mingen pendelaars te maken, om een 
ook al uitstervende waalse middenstand 
in stand te houden ? Of is de voornaam
ste bedoeling de gevestigde waalse ka
pitalen staatstoelagen te bezorgen ? 

Op voorstel van de waalse minister-
staatssekretaris Delmotte heeft het be
perkte ministerkomitee voor ekonomi
sche en sociale koördinatie beslist dat 
een nieuw krediet van 250 miljoen be
schikbaar wordt gesteld voor de uit
rusting van industrieparken in het 
Centrum en in de Borinage. Deze 250 
miljoen zijn de tweede schijf van een 
globaal krediet van 750 miljoen dat in 
maart 1966 voorzien werd. De eerste 
schijf is juist opgebruikt en de tweede 
wordt al zonder meer beschikbaar ge
steld. Veel aandacht blijkt onze dag
bladpers daarvoor niet te hebben. Zul
len deze mensen dan nooit leren scherp 
en aandachtig uit te kijken ? 

Daarvoor is er trouwens alle reden. 
Een eerste rezultaat van dit nieuwe 
miljoenenkrediet zal de uitbreiding 
zijn van Aleurope, het bedrijf dat uit 
Vlaanderen werd weggehouden om in 
Wallonië_ gebouwd te worden. Door de 
nieuwe investeringen, die door rege
ringshulp mogelijk worden, zullen 183 
nieuwe werkgelegenheden worden ge
schapen. Maar heeft men ons nog on

langs niet verzekerd dat aluminiumbe-
drijven in België eigenlijk niet renda
bel zijn ? Dit vooral omwille van de 
hoge elektriciteitstarieven ? Maar mis
schien geldt dit alleen in Vlaanderen? 

In Wallonië wordt dus zeer sistema-
tisch aan ekonomische ontwikkeling 
gedaan. Gebeurt dit ook altijd verstan
dig ? Nadat ook sistematisch de waalse 
kolenmijnen werden geholpen en na
dat nu ook weer de staalnijverheid zo 
eenzijdig wordt weggetrokken van de 
zeehavens is er alle reden om daaraan 
te twijfelen. Bovendien weten we niet 
of er in het Centrum en in de Borinage 
wel geschikte en voldoende arbeids
krachten zijn. De waarschuwing van 
Herstal mag niet worden vergeten. 

• VLAAMSE SCHOLEN TE BRUSSEL 

bedelen 
nog altijd 
nodig 

(red.) Regelmatig wijst de Volksunie 
op de toestand van het nederlandstalig 
onderwijs in de hoofdstad. Nog pas vo
rige week knoopten we in die zin enke
le beschouwingen vast aan de zoveelste 
regeringsmededeling, 10 vlaamse scho
len te Brussel te zullen oprichten. Jaar 
na jaar werden dergelijke mededelin
gen gedaan, maar telkens moesten we 
vaststellen dat niet eens de helft van 
de scholen tot stand komt hoewel het 
hier om -een wettelijke verplichting 
gaat. 

Te Antwerpen werd een aktie op 
touw gezet onder het motto « Bouw mee 
Vlaamse scholen te Brussel». Het Lie
ven Gevaertfonds gelastte zich met de 
organizatie van deze bedelaktie, want 
daarop komt het neer. De Vlamingen 
moeten inderdaad nog steeds geld bij
een bedelen om in de hoofdstad naar 
een volwaardig nederlandstalig onder
wijs te kunnen streven. 

Het gaat meer bepaald om twee ini
tiatieven, namelijk het Jan-van-Ruus-
broeckkollege voor jongens te Brussel-
Laken en de Lutgardisscholen-Brussel 
voor meisjes te Etterbeek-Eisene. 

Vorige week sloten de organizatoren 
van deze aktie een eerste intekenlijst 
af, met een totaal van 2.804.475 fr. Dit 
cijfer werd bereikt vooral dank zij de 
schenking van in totaal 2,7 miljoen door 
vijf grote instellingen gevolgd door een 

hele reeks middelgrote of kleine bedra
gen. Het gaat uiteraard om twee inrich
tingen van het vrij onderwijs, dat voor 
elk nieuw initiatief alle lasten inzake 
grond- en bouwkosten en alle kosten 
van het eerste schooljaar zelf moet dra
gen. 

Met alle respekt en simpatie voor dit 
initiatief — dat vanzelfsprekend moet 
gesteund worden — is het de zoveelste 
illustratie van de achtersteUing van het 
Nederlands in de hoofdstad. Men kan 
zich bezwaarlijk gaan voorstellen dat 
men intekenlijsten zou aanleggen voor 
de bouw van nederlandstalige officiële 
scholen, hoewel dergelijke aktie in een 
grote leemte zou voorzien, vermits de 
staat zo schromelijk in gebreke blijft. 
We spreken dan nog niet van de brus-
selse gemeentebestureii die eenvoudig 
weg doelbewust tegenwerken. 

Het initiatief is natuurlijk niet be
schamend voor hen die het nemen, wel 
voor de overheid, die hier in gebreke 
is gebleven. Men kan het steunen door 
te storten OD naam van het Lieven Ge-
vaert Fonds ofwel op postrekening 
157.15 of nog rekening nr 1100/13/41.938 
Kredietbank Antwerpen. 

V.U. KONGRES 1969 

KONGRESSENPALEIS 
centraal station 

BRUSSEL 

ZATERDAG 19 APRIL 
om 14.30 u. 

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

• EINDELIJK 
GEMEENTELIJK GRONDBELEID ? 

vóór-tinancie-
ring door 
gemeentekrediet 
(ACO) Zeer onlangs had te Brussel 

de jaarvergadering plaats van een orga
nisme dat voor een ruim deel het finan
cieel beleid van de ondergeschikte be
sturen schraagt : we bedoelen het Ge
meentekrediet van België. 

Uit het jaarverslag en de balans over 
1968 kan men afleiden dat de financie
ring van de gewone begrotingen der 
plaatselijke besturen en van hun inves
teringen grotendeels via het Gemeen
tekrediet gebeurt en dat ook de meeste 
interkommunales weinig armslag zou
den hebben indien hun financiële ver
richtingen niet door het Gemeentekre
diet verzorgd en mogelijk gemaakt wer
den. 

Tot 31 december jl. had het Gemeen
tekrediet aan de verscheidene onderge
schikte besturen die tot haar werkings
gebied behoren leningen op lange ter
mijn verleend voor een totaal uitstaand 
bedrag van 85.366 miljoen fr, een stij
ging van circa 8 miljard fr. tegenover 
31 december 1967. 

Jaarvergaderingen van het Gemeen
tekrediet worden hoofdzakelijk bijge
woond door gemeentelijke en provin
ciale politici en ambtenaren. Het is een 
rustig en veeleer zwaar op de hands pu
bliek. Verderliggende politieke admini
stratieve en sociaal-ekonomische per-
spektieven komen in zulke vergadering 
niet aan bod. Het is er wellicht de ge
schikte plaats niet voor. 

Een der zeldzame interpellanten was 
graaf de Grünne, die het als voorzitter 
van de Belgische Vereniging van Ste
den en Gemeenten niet laten kon in 
beide landstalen enkele toelichtingen te 
vragen. 

Hij was verwonderd en een beetje 
geërgerd over het feit dat het jaarver
slag van het Gemeentekrediet een gun
stige indruk geeft van de financiële 
toestand der meeste gemeenten : de de
ficits van de gemeentebegrotingen zijn 
verminderd. Alle cijfers samen wijzen 
op een geleidelijk sanering, afgezien van 
enkele ongeneeslijke wonden, waaron-

(vervolg blz. 4.i 

BTW 
In de euforie van he t — zonnig — 

paasverlof is de o n r u s t w e k k e n d e stij
ging van het indekscijfer d e w a a r n e 
mers van o n z e e k o n o m i s c h leven n ie t 
ontgaan. Er is e e n B T W - p s i c h o s e ont
staan die e e n a b n o r m a l e prijzenstij-
gmg in de hand w e r k t : d e eerste drie 
maanden van dit jaar s teeg het indeks . 
cijfer m e t a n d e r h a l v e punt , in m a a r t 
alleen reeds m e t 0.58 punt . Het is dui
delijk dat m e n n u reeds prijzen ver
hoogt in het vooruitz icht van d e B T W , 
waarmee een s lechte g e w o o n t e in di t 
land nog eens d e k o p opsteekt . D e 
verantwoordelijken voor d e z e i voor
zorgsmaatregelen > beseffen n ie t da t 
ze als het w a r e e e n kontrolepol i t iek 
""«••''^n terwijl ze bovend ien d e be
reidheid van h u n beroepsorganizat ies 
ondermijnen. D e z e organizat ies h e b b e n 
zich inderdaad bere id verklaard, sa
men m e t d e regering a a n e e n prijzen-
programmatic m e e te w e r k e n t«n e i n -
de een onvermijdelijk g e a c h t e prijzen. 
«t'Jgmg binnen redelijke perken te h o u -
den. Deze perken schat te m e n e n k e l e 
maanden ge l eden op 5 t. h. d o c h zo-
als de zaken n u s taan zal dit cijfer 
overschreden w o r d e n Indien m e n n ie t 
t'Jdig paal en perk a a n d e p r é - B T W -
bausse stelt 

Er wordt t r o u w e n s reeds in s lndi-
"ale kringen g e w a a r s c h u w d . Men stelt 
Vast dat de w e r k n e m e r s voorlopig w e i . 
n>g belang stel len in de B T W e n h a a r 
gevolgen doch dat zal veranderen d e 

ag dat de prijzen te gewe ld ig g a a n 
••nü^t" •*" ^^' "" **Sen d e koppe l ing 
maekscijfer-lonen van patronale zijde 
meuw verzet zal rijzen. Er w e r d e n 
" f ' ^"""eger pog ingen in het werk 

Besteld, o m deze koppel ing m i n d e r 
BTW '^ '"*'^«"- Indien w e door d e 
de "***• ^ " l a w i n e - b e w e g i n g zou-

»> gaan, a ldus d e z e s indikale s t em-

r^nd t l ^ ° " ""̂ ^ ''^'* k u n n e n gebeu-
Inl, * patronaat d e z e ui tzonder-

?ine m a k e n aan w a t d e vakveren i . 
gen als een soc ia le verworvenhe id 

b e s c h o u w e n , w ier verdwijning he t he-
Ie beste l in he t gedrang zou b r e n g e n 
m e t al d e gevo lgen vandien . 

Intussen w e r k t m e n e e n plan tot 
pri jzenbeheers ing uit. D e pr i jzenkom-
miss ie zal groter bevoegdhe id krijgen 
terwijl e e n stelsel zal ingevoerd w o r 
d e n van maximumiprijzen e n van ver . 
pl ichte aangifte. Of m e n o o k reeds e e n 
s i s teem van sankties overweegt s taat 
nog niet vast d o c h indien d e hu id ige 
a b n o r m a l e hausse o n d a n k s w a a r s c h u . 
w ingen zou a a n h o u d e n zal dat w e l o n . 
vermijdelijk zijn. N i e m a n d is daarop 

n i i ^ van d e inwijkingspolit iek onver
mijdelijk g e w o r d e n . In d e periode van 
1971 af (ongeveer) spreekt m e n van een 
inwijking van c a 100 a 120.000 n i e u w e 
gastarbeiders , hoofdzakelijk ui t d e ont . 
w ikke l ings landen . O p w e l k e termijn is 
deze n i e u w e v r e e m d e werkverschaf
fing voorzien ? W a a r zal ze in hoofd
zaak gelokal izeerd w o r d e n ? Dat zijn 
t w e e vragen die vooral d e V l a m i n g e n 
interesseren, gedacht ig de vroegere er . 
varingen en d e nog steeds b e s t a a n d e 
e k o n o m i s c h e achters tand in Vlaande
ren. O p e e n ogenblik dat m e n in ei-

beroepsHALVE 
bekeken 

gebrand doch he t onverantwoordel i jk 
gedrag van d e profiteurs zou bij vol
harding een beteuge lend optreden on
vermijdelijk m a k e n . 

GASTARBEIDERS 
D e z e kous is nog niet af. D i o ge-

nes bel icht e lders het vraagstuk e n d e 
— bitsige e n . . . ge ldolfacht ige — reak-
tie van minis ter Major op d e kritiek 
d ie zijn p lannen inzake gastarbeiders 
uit lokten. D o c h d a a r w e n o r m a a l m e t 
e e n nieuw^e inwijkingsgolf rekening 
m o g e n h o u d e n is e e n g lobale herzie-

gen land m e t een strukturele werk
loosheid nog niet in het reine g e k o m e n 
is doe t het op zijn zachtst ui tgedrukt 
ï ondel ikaat » aan m e t dergelijke ho
ge immigratiecijfers voor de dag te 
k o m e n terwijl voor d e betrokken per io . 
d e geen zekerheid bestaat dat de ei-
gen werklooshe id van d e baan zal zijn. 
Zoals m e n ten gunste van de herople
ving van d e w a a l s e industrie te werk 
gaat is he t w a n t r o u v e n in Vlaanderen 
m e e r dan begrijpelijk. 

D e a l g e m e n e p lanning in dit ver
band is in administrat ief opzicht tans 
te eng . E e n polit iek van werkverschaf
fing, waar in zowe l e igen als v r e e m d e 

arbeiders een rol is toegedacht , dient 
breder opgevat dan tans e n kan niet 
langer m e e r zaak zijn van slechts en
kele ministeries . O o k is de v l a a m s e 
inspraak tans veel te bescheideji o m 
het geschokte vertrouwen in Vlaande
ren te herstel len 

RUSH NAAR DE ZON 
O m dan toch een paasecho in de

ze rubriek weer te geven , het voorbije 
w e e k e n d is op een echte rush n a a r 
d e zon n e e r g e k o m e n m e t een vloed 
van auto^s in d e richting van de kust 
e n van d e A r d e n n e n . Alle frankofone 
onhei lsprofeten e n hetzers ten spijt is 
het niet tot frankofone boykot van d e 
kust noch van een v laamse boykot 
van d e Ardennen g e k o m e n , al m a k e n 
enke le grote Franstalige en fransdoUe 
bladen van Brussel geen melding van 
v laamse toerist ische aanwez ighe id in 
d e A r d e n n e n , des te m e e r van duitse 
e n neder landse toeristen. . . D e — al t e 
l angzame — vernederlandsing van d e 
v laamse kust (een contradict io in ter
minis) blijkt geen beletsel te zijn voor 
d e m e n s e n uit Brussel e n Wal lon ië 
o m er enke le dagen verlof te gaan 
doorbrengen , de zon blijkt belangrij
ker te zijn dan de hetze van een ont
spoorde minderheid 

Het autoverkeer met P a s e n heeft in
midde l s e ens te nieer onze gebrekkige 
infrastruktuur aan het licht gebracht 
en de hoogdringendheid van d e in d e 
kuststreek en hinterland in uitvoering 
zijnde werken (zoals bij voorbeeld d e 
in haar eindfaze t redende verbinding 
autosnelw^eg-BIauwe Toren) . Het toe
ristisch belang van de kuststreek 
n e e m t eerder toe dan af doch qua 
ruimtel i jke ordening staan w e ook In 
deze belangrijke streek bijna nergens. 
He t zuUen d e V U -mensen van d e 
kuststreek niet zijn, d ie dit zullen te
genspreken, als straks het probleem 
ruimtelijke ordening op ons partijkon-
gres ter sprake komt . 
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' (vervolg van blz. 3.) 
der die van de vier grootste steden van 
bet land vanzelfsprekend de gevaarlijk
ste zijn. 

Namens het Gemeentekrediet werd 
geantwoord door de direkteur-beheer-
der Marcel Vanaudenhove. 

Het aandeel in het debat van de voor
zitter van de instelling, Jean Neypergh, 
burgemeester van Jet te , was zeer ge
ring. Die man is nauwelijks in staat 
enkele geprefabriceerde teksten in het 
Nederlands af te lezen. Naar het ons 
voorkomt : een pijnlijk en voor de Vla
mingen vernederend schouwspel. Zo 
iets zou men de Walen muta tus mutan
dis nooit durven aandoen. 

Marcel Vanaudenhove vertoont ster
ke gelijkenissen met zijn broer Omer 
(de minister-partij leider). Hij ook heeft 
een neiging tot woordenkramerij en een 
kwakzalvers-aksent klinkt soms onmis
kenbaar door. Maar hij beheerste het 
debat. 

Vanaudenhove vond ook de gelegen
heid om even een zeer gevoelige snaar 
aan te raken, namelijk het grondenbe-
leid van de gemeenten en van de inter-
kommunales. Het is mooi dat gemeen
ten aan grondenbeleid willen doen, om 
eindelijk een dam op te werpen tegen 
de schadelijke onroerende spekulatie 
die van dit land een jungle gemaakt 
heeft. 

Maar om een grondenbeleid te kun
nen voeren dienen de gemeenten over 
kapitalen te beschikken die ze in de 
eerste faze van de onteigeningen niet 
zelf kunnen vergaren. Vóór-financiering 
door het Gemeentekrediet is dan de 
enige oplossing. 

«We zullen de financiering van het 
gemeentelijk grondenbeleid steeds wel
willend onderzoeken » zei Vanaudenho
ve. We hopen dat het praktisch zal mee
vallen. Want de grondspekulatie is de 
vloek van deze tijd. Ze heeft vormen 
aangenomen die een smet zullen blijven 
op de liberale demokratie waarin we 
nog altijd leven . 

NATIONALE HAVENPOLITIEK ? (I) 

Steeds 
meer 
achteruit 

(w. jorissen) Tijdens de bespreking 
van de begroting van Openbare Wer
ken in de senaat heeft minister De Sae-
ger zijn havenpolitiek willen rechtvaar
digen door te wijzen op de vooruitgang 
van de antwerpse haven die van een 
trafiek van 62,2 miljoen in 1967 op 72 
miljoen in 1968 sprong en van de haven 
van Zeebrugge die van 2,2 miljoen ton 
in "67 tot 5,2 miljoen ton in 1968 vooruit-
schoot terwijl de trafiek te Gent toe
nam van 2,5 miljoen tot ongeveer 3 mil
joen ton. 

In dezelfde tijdspanne steeg de trafiek 
te Rotterdam van 141,4 miljoen tot 155 
miljoen ton. De stijging van Amster
dam, dat in 1967 een trafiek had van 
14.3 miljoen ton werd niet vermeld. 

Van welke cijfers komen die havens ? 
In 1938 was de trafiek te Rotterdam 

42.4 miljoen ton, te Amsterdam 5,6 mil
joen ton, te Antwerpen 23.6 miljoen ton, 
te Gent 3.3 miljoen ton en te Zeebrug
ge 0,9 miljoen ton. 

Voor Gent zullen de cijfers verbete
ren door het toegankelijk maken in de
cember jl. van de haven voor schepen 
tot 50.000 ton. 

De groei van Zeebrugge is te danken 
aan een scherpe oppozitietaktiek die 
minister De Saege'- verplichtte de ha
ven toch wat beter uit te rusten. Voor 
Antwerpen werd een inspanning ge-
dan, maar volgens oude metodes. 

Toch is de havenpolitiek van minister 
De Saeger niet te verdedigen omdat de 
uiterst snelle evolutie niet gevolgd 
wordt. 

De industriële produktie groeide in 
Nederland de jongste 10 jaar met 100 %, 
in België met 60 %. Dit wordt hoofdza
kelijk toegeschreven aan de grotere in
spanning die Nederland deed op het 
gebied van de havenuitbouw. 

De grote fout van de politiek van mi
nister De Saeger is, dat hij de mogelijk
heden van Zeebrugge te laat heeft wil
len inzien, te laat heeft laten bestude
ren. 

Zoals hij zelf aanstipte tijdens het de
bat over de begroting, dat ons land zijn 
achterstand op het Isuitenland inzake 
autosnelwegen tans pas aan het inlopen 
is, zo zal ons land een nog grotere ach
terstand moeten inlopen op het gebied 
van de havens. 

De huidige maksimumkapacitei t voor 
Antwerpen ligt omstreeks de 70.000 ton. 
voor Gent en Zeebrugge is het 50.000 
ton. Welnu, de aanbouw van alle ton-
nenmaten beneden de 60.000 ton is in 

volksunie kon gres 
brussel 19 en 20 april 

achteruitgang. Van 1 jan. '65 tot 1 jan. 
'66 steeg de aanbouw van schepen van 
60.000 tot 80.000 ton van 13 tot 27.5 % 
en die van 80.000 ton en meer van O tot 
7,5 %. 

In juli 1968 waren 30 tankers van 
150.000 tot 200.000 ton, 150 tankers van 
200.000 tot 250.000 ton, 15 tankers van 
250.000 tot 300.000 ton en 9 tankers van 
meer dan 300.000 ton in bestelling. 

Niet alleen voor de olietankers geldt 
de regel dat de schepen geregeld gro
ter worden, dit geldt ook voor de ande
re schepen, de bulkschepen of bulkcar
r iers die stortgoederen vervoeren. 

De Zweedse firma Grangesberg heeft 
nu al ertsschepen van meer dan 80.000 
ton in aanbouw en men voorziet bin
nenkor t ertsschepen van 100.000 tot 
150.000 ton. 

De oorzaak van die ontwikkeling is 
duidelijk : verminder ing van de tran-
sportprijzen. 

Zo we indeks 100 nemen voor schepen 
van 20.000 ton ruwe olie dan dalen de 
vervoerkosten tot 50 voor schepen van 
60.000 ton, tot 35 voor schepen van 
80.000 ton en tot 28 voor schepen van 
200.000 ton. 

Voor bulkschepen dalen de kosten 
van 173 frank voor schepen van 15.000 
ton tot 75 frank voor schepen van 
200.000 ton. 

Grotere schepen hebben echter een 
grotere diepgang. Voor schepen van 
30.000 ton is dat gemiddeld 10,82 m., van 
50.000 ton 11,58 m., van 80.000 ton 13,50 
m., voor 100.000 ton 14 m., voor 200.000 
ton 17,5 en voor 500.000 ton 25 m. 

Door de natuurl i jke omstandigheden 
zijn alleen de westfranse havens en de 
middellandse zeehavens nog toeganke
lijk voor schepen boven de 200.000 ton. 

Maar praktisch alle andere havens 
staan voor het vraagstuk van het ver
diepen van de haven of voor het bou
wen van een nieuwe havenkop in zee, 
willen ze achteruitgang of teloorgang 
vermijden. 

En hier tekent zich de enorme achter
stand van België af, hier hebben mini
ster De Saeger en de regering V.d.B. ge
faald, wat ons jaren achterstand heeft 
doen oplopen. 

NATIONALE HAVENPOLITIEK ? (II) 

toekomst 
blijft 
open 

(w. jorissen) Wij zien dat in Noord-
Frankrijk, te Duinkerken, in Neder
land te Rotterdam en in Duitsland op 
Helgoland grootste projekten in uit
werking zijn. Helgoland wil tot 500.000 
ton gaan, Rotterdam tot 240.000 ton en 
Duinkerken voorlopig tot 250.000 ton 
en later zelfs tot 500.000 ton. 

Rotterdam zal klaar zijn in 1970 
Duinkerken in 1971. 

In België heeft men de regering en 
minister De Saeger moeten verplich
ten eindelijk ernstig met de studie van 
de mogelijkheden van Zeebrugge te be
ginnen. Het is de zogeheten kommissie 

Verschaeve. Tot vorig jaar heeft mini
ster De Saeger alle suggesties voor de 
diepzeehaven te Zeebrugge als niet rea-
lizeerbaar of te duur afgewezen en het 
plan van het diepzeekanaal Zeebrugge-
Antwerpen voor schepen tot 200.000 ton 
noemde hij zelfs krankzinnig, al zal 
Antwerpen er eerlang misschien op 
aangewezen zijn. 

Tans liggen er konkrete plannen voor, 
zoals het projekt zeestad, dat voor 22 
miljard (heel wat minder duur dus dan 
de Route de Wallonië) Zeebrugge wil 
toegankelijk maken voor schepen tot 
225.000 ton en Antwerpen en Gent tot 
125.000 ton (al zal dit voor Gent ook een 
nieuwe sluis vergen) . Het projekt zou 
daarbij voor Knokke heel wat grondge
bied winnen op zee (0,25 % van de hui
dige belgische oppervlakte) , grond die 
een verkoopwaarde zou hebben van 
8,5 miliard frank. Het privé-initiatief 
zou zelfs heel het projekt willen finan
cieren, zo de staat weigerachtig bliift. 

De voordelen van zulk proiekt zijn 
duidelijk. Toen Rotterdam de beslissing 
nam een oliegeul te graven voor sche
pen tot 240.000 ton besloten de olie
maatschappijen onmiddellijk 17 mil
jard te investeren. De 9 miljard staats-
investeringen te Antwerpen brachten 
41 miljard privé-investeringen mee. 

Daarnaast is het zo dat de post « ha
vens» in 1967 een bruto toegevoegde 
waarde meebracht van meer dan 12 
miljard, de bedrijfstaks «zeescheen-
vaar t en binnenscheepvaar t» 5,7 mil
jard. Beide bedrijfstakken hebben tot 
nog toe hun toegevoegde waarde jaar
lijks naar verhouding meer verhoogd 
dan het globale belgische bruto binnen
lands produkt. 

Zo er geen ingrijpende verandering 
komt in onze havenpolitiek zullen deze 
posten stationair blijven of zelfs dalen. 
Zo een behoorlijk projekt uitgewerkt 
wordt zullen ze gevoelig stijgen. 

Het is duidelijk dat ons land het ha-
venvraagstuk vlug en grootscheeps — 
het woord is op zijn plaats — moet aan
pakken, wil Vlaanderen tussen Noord-
Frankri jk, Nederland en Duitsland in 
de toekomst een rol blijven spelen. 

Zoals voor de ruimteli jke ordening, 
ook onder de bevoegdheid van de mini
ster van Openbare Werken en de auto
snelwegen is ons land inzake haven
politiek ten achter op onze buurlanden. 

Een grootscheepse inspanning is dus 
noodzakelijk. Wij moeten die afdwin
gen ! 

jawel, majoor! 
Dat is de taal die Louis Ma]or ve) langt van zijn ondergeschikten. En aange

zien oud-A.B.V.F.-boss en huidig minister Major zowat ledeteen als zijn houge 
beschouwt, woidl het ganse land verzocht de pink aan de naad van de bioek te 
leggen en iedere opmerking van de giote manitoe prompt te beantwooiden met 
een geestdriftig « jawel, majoor » .' 

Nee, het is niet te laat om nog terug te komert op het ongehoorde lej waar
mee deze over de rug van de arbeiders omhooggeklomnien bourgeois de pers te 
lijf dieif gaan, toen enkele joeinaUsten het hadden bestaan X)m kritiek uit te 
brengen op 's heren ministers beleid inzake de gastarbeiders. Deze kritiek be
schouwde Major als een majesteilsschennis en hij reageerde er op — zoals de 
« Gazet van Antwerpen » schreef— « met een aan brutaliteit grenzende agressivi
teit >. 

We knijpen ons in de dij en we stellen inderdaad vast, dat we niet dromen : 
de allei eerste om met een luid halali de jacht op de gastarbeiders uit derde lan
den te openen was niet de een of andere fascist, begaan met de raszuiverheid van 
de autochtone bevolking. Het xvas geen kapitalist-uit-de-karrikaturen, met hoge 
hoed en dikke sigaar, die de iKiernoe terug naar zijn bied stuurde na hem onder 
de zweep te hebben doen zweten. Het was zelfs geen stokstijve en fantazieloze ho
gere ambtenaar, die de mensen slechts ziet in fnnktie van de gekleurde spelde-
knopjes op de kaart van de ekonomische expansie of stagnatie. 

Het was de man die groot en rijk en machtig is geworden met beroepshalve 
< sociaal » te zijn. Die in lengte van jaren aan het hoofd stond van de g)\>otste 
7ode vakbond. Die de klinkende tioostprijs kreeg van een ministeriële porte
feuille toen hij einde-loopbaan was in het A.B.V.V. 

Wat de heer (een minister is per definitie een « heer » .') Major wilde in
voelen en wat hem misschien nog wel lukken zal ook, kwam er op neer dat een 
aantal gastarbeiders uit niet-E.E.G.-landen onderworpen zouden worden aan een 
statuut, waarvoor zelfs het onderproletariaat in de halffrankskensfabrieken van 
de vorige eeuw de neus zou opgehaald hebben. De maatregel om de gastarbeider 
te beletten van sektor te veianderen komt er op neer. dat hij aan één enkele be
dt ij jslak en doorgaans aan slechts één enkel bedrijf xvordt vastgespijkerd : een 
willig slachtoffer voor afdreiging en uitbuiting. De bedreiging met afschaffen van 
de werklcfosheidsvergoeding zou als voornaamste gevolg hebben, dat de bedreig
den op slag eender welk werk in eender welke voorwaaiden zonden aanvaarden: 
in plaats van, zoals Major zegde, de inlandse arbeider te bescheimen, zou de 
maatregel een direkte aansporing zijn tot onderkruipen en onderbieden. 

Dat er zich een probleem van gastarbeiders stelt zal niemand ontkennen. Dai 
er moet gesaneerd worden, spieekt geen zinnig mens tegen. Maar dat het nodie 
is om daarj\)or zijn toevlucht te riemen tot het arsenaal van de meest achterbakse 
« kapitalistische » knepen, kan slechts beweerd worden dooi een harteloze, eeii 
sociaal-onbewogene, een man met een krameisziel en een haaienmentalileit. Ie
mand gelijk Louis Major, jarenlang sociaal burger nummer één van het land ! 

De vakbonden zijn in verzet gekomen en we hebben (gelukkig dan nog!) 
het potsierlijk spektakel moeten meemaken van een gepensioneerde maj(X>r die 
door zijn gewezen troepen uitgekreten ivordt voor een slavendrijver. Hadden wij
zelf zoiets geschreven een jaar geleden, wij zouden weggehoond geworden zijn 
door de rode pr\}testkreten. 

« Jawel, majoor! ». « Tot uw bevel, majoor! ». Aan uw stenen en uw stre 
pen kunnen we aflezen luat in dit land nog moet doorgaan voor socialisme. De 
manier waarop gij uw laarzen veegt met alleen aan zes- of zeven- of arhtlfonderd 
gastarbeiders maar aan het begrip mens, is zowat het sterkste staaltje van koude 
asociale verachting dat we in lengte van jaren hebben beleefd. 

Saluut, majoordoom van de brandkastbarons ! 

dio Genes 



(ACO). Nog geen anderhalve 
maand heeft de begin maart 
verhoogde belgibche disconto
voet stand gehouden : woens
dag jl- werd hij opgetiokken 
van 4,5 op 5 t h. 

De oorzaak, ligt in de gespan
nen internationale financiële 
toestand. De Veienigde Staten 
hebben het voorbeeld gegeven 
door hun rentevoet van 5,5 op 
6 t. h. te brengen. Daarvoor 
had Nixon zeer biezondeie re
denen : hij wilde er een kwaal 
mee behandelen waaraan zijn 
land wel, maar West-Europa 
tans niet lijdt : een sterk opge
lopen inflatoire spiraal, aan de 
kringloop waarvan de nieuwe 
piezident een einde wil maken. 

Voor West-Europa heeft dit 
ernstige ge\ olgen : om de kapi
talen op de eigen markt te be
houden, gaat het ene land na 
het andere eveneens over tot 
veihogingen van het disconto. 
Dat is de onmiddellijke oor-
aaak van de verrassende maat
regel van de belgische mone-
iaire oveiheid. 

Dit dure kiediet zal echter 
binnenlands een reeks onge
wenste maar ook onvermijde
lijke gevolgen hebben. De ex-

ansiepolitiek wordt er name-
Ijk in hoge mate door bemoei-

fijkt. 
Het belgische bedrijfsleven, 

maar ook de partikulier die bij 
Voorbeeld een huis wil bou
wen, of iets op afbetaling wil 
»ankopen, moet steeds zwaar
der wegende interesten beta
len. In vele gevallen is men 
^ n de grens van wat nog kan 
ikrwerkt woiden in de kost-
priJ7en, in de winstmarge of in 
ket huishoudelijk budget. 

nazijn 
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Voor de oveiheid en de pa-
IPastatale instellingen zijn die 
Reeds maar stijgende rentevoe-
»en eveneens een blok aan het 
been geworden. De voornaam-
^e obligatieleningen worden 
uitgegeven door de centrale en 
de ondergeschikte besturen : 
Staat, grote steden. Gemeente
krediet, Nationale Maatschap
pij voor Kiediet aan de Nij
verheid, Regie Telegraaf en 
telefoon, enz., enz. De rente
last die ze vooitaan zullen moe
ien torsen wordt verpletterend. 

We zijn in West-Europa met 
ons rente-beleid op een dood 
punt aangeland. 

Dat kan allemaal ongewoon-
technisch en saai lijken. Men 
mag echter niet vergeten dat 
deze internationale verhoudin
gen op de kapitaalmaikt van 
beslissend belang zijn, ook voor 
de rentestand in België. Daar
enboven speelt hierin nog een 
andere negatieve faktor mee : 
namelijk de onzekerheid van 
zekere muntpariteiten en van 
fle goudpujs. 

Het zou ons niet veibazen in
dien voor de minister van Fi
nancien en voor de regeling 
Eyskens in haar geheel, naast 
de invoeung van de B.T.W., de 
internationale kapitaalmarkt, 
oe rentestand en de evolutie 
van de goud- en wisselmarkten 
Zich opstapelen tot een hinder
nis die einde van dit jaar niet 
»Mr kan genomen worden. 

Hoe ver dit gaan kan, wordt 
onderstreept door de pas afge-
Kond.gde prijzenstop in Neder-
^and. Ook daar moest kooits-
ƒ_ tig aan de noodrem worden 
g€tiokken. 
^ a a r o r a zou het m België 
•«er evolueien? 

GEMiS AAN GENEGENHEID 
Uit het antwoord van mini

ster Segers op een parlemen
taire vraag blijkt dat er zich 
tans minder franstaligen aan
melden voor de officiersloop
baan dan er plaatsen beschik
baar zijn. Daarui t besluit de 
minis ter dat he t klassiek ver-

* wijt van de franstaligen, als 
zouden de Vlamingen geen be
langstelling hebben voor de 
legerkarr ière, zeker nu niet 
meer opgaat. Het is t rouwens 
maar normaal dat naarmate er 
meer taalevenwicht in het le
ger komt de belangstelling in 
beide landsgedeelten eveneens 
meer in evenwicht zal komen. 
Voorlopig is het met dat even
wicht lang nog niet zo, dat de 
promotiekansen voor vlaamse 
officieren schit terend zouden 
zijn. Zodat een stijging van de 
«genegenheid voor het l eger» 
(zoals de minister het uit
drukt) alsnog problematisch is. 

BENELUX-
ZEEHAVENGE8IED 

Een speciale kommissie van 
de interpar lementaire Bene-
luxraad is begonnen me t een 
studie, die als bazis zou kun
nen dienen voor het ontwerpen 
van een gemeenschappelijk Be-
nelux-havenbeleid. Eigenaar
dig is dat onder de voornaam
ste havens behalve Rotterdam, 
Antwerpen, Amsterdam en 
Gent wel Oostende wordt ver
noemd maar niet Brugge-Zee-
brugge. Als we bovendien in 
a^anmerlyng nemen het te aka-
demisch karakter van de in
terpar lementa i re Beneluxraad 
en het feit dat in België (eigen
lijk in Vlaanderen) de havens 
nog niet aan een gemeenschap
pelijk beleid toe zijn dan hoeft 
men zich nog geen te grote il-
luzies te maken over het effekt 
van de overigens technisch ge
sproken wel interessante stu
die. 

BEKWAAM ? 

De hateli jke eenzijdigheid 
waarmee ir de franstalige pers 
over de toch zo normale eisen 
van de Vlamingen geschreven 
wordt, kent blijkbaar geen 
grenzen. Wat is er .en slotte 
meer vanzelfsprekend dan dat 
de zieken, die behandeld wor
den en d' behandelende ge
neesheren elkaar normaal, be-
teo. zelfs héél goed kunnen 
verstaan ' Dat is de eigenlijke 
reden waarom de Vlamingen 
steeds weer eisen er moeten 
eisen, dat in de brusselse kli
nieken de geneesheren in staat 
zouden zijn hun vlaamse zie
ken en patiënten te begrijpen. 
Terwijl iedereen weet dat er 
nu zeer velen zijn die dat niet 
kunnen en zich behelpen met 
een gebrekkige vertaling van 
een verpleegster Als die er al 
is. Toch tracht de brusselse 
franstalige pers altijd opnieuw 
onderscheid te maken tussen 
dp «bekwaamheid» van hun 
geneesheren en hun talenken
nis De eis van de Vlamingen 
krijgt voor hen dan de beteke
nis van : de meest bekwame, 
maar franstalige geneesheren 
moeten vervangen worden door 
nederlandstalige idioten, want 
die kennen Nederlands. Ons 
antwoord ? Bekwaam ? Inder
daad als veearts, maar niet als 

geneesheer! Bekwaam ? Pre
tentieuze onmensen, die het 
aandurven hun patiënten als 
vee te behandelen , 

ZELFS ZIJ ZIEN HET 

De tijd is wel definitief voor
bij dat de gevestigde brusselse 
machten meenden gerust te 
kunnen vertrouwen op de an
dere gevestigde machten in het 
land. Dat waren dan voorna
melijk de politieke partijen, de 
traditionele, de unitaire par
tijen, die altijd al voor de wen
sen van de brusselse machten 
hadden gebogen als knipmes
sen. Een van de politieke re-
dakteurs van de «Pourquoi 
Pas ? » merk te deze week zeer 
juist op, dat ook al sinds de 
voorbije verkiezingen, nauwe
lijks één jaar geleden, de ont
wikkeling in de openbare opi
nie een geweldige sprong heeft 
genomen. De partijleiders en 
de parti jen zelf hebben deze 
sprong echter bijna niet opge
merkt . De kloof wordt dus 
steeds groter. En zelfs deze 
soort Brusselaars merk t dit. 
Als ze niet alleen scherp toe
kijken maar ook juist oordelen 
zullen ze er misschien nog voor 
zorgen dat zij niet in de kloof 
terecht komen. Hun super-man, 
Van de Boeynants zal het niet 
doen. Of zij zichzelf zullen red
den deze vroeger zo zelfzeke
re machtige heren, zullen we 
maar afwachten. 

MISREKENING 

Servais 
van de 
meende 

Toen oud-minister 
het voorzitterschap 
Waalse C.V.P. kreeg 
Lucien Outers van het R.W. 
dat dit zou leiden tot een vol
ledige kapitulat ie voor de Vla
mingen. Servais heeft echter 
met grote hardnekkigheid de 
Waalse s tandpunten (de ouder
wetse imperialistische waalse 
s tandpunten) verdedigd. Door 
zijn houding is de scheuring 
groter geworden. Nog niet 
groot genoeg om er te kunnen 
op rekenen. Maar Outers heeft 
zich misrekend. 

Het is niet zo moeilijk in vrijwel alle universiteitssteden een 
twintig of vijftig jonge mensen te ontdekken, die zelf nogal dui-
delijk geleid woiden door een die in het openbaai spreken kan 
en naai beweeid woidt in stille en zelfstaiuli^eul ook « den-
ker » is, of hoogstens door een diiemanschap en die luide veikon. 
digen dat het gedaan moet zijn met de ioNlocd en de beslissings-
macht van de bestaande strukturen. Men zou in deze enigszins iro. 
nische zin een verdediging kunnen lezen van die bestaande struk
turen, maar een deigelijke verdediging zit er heel zeker met in ! 
Wat er wel in zit en waar de ironie ook op slaat is dat een uiterst' 
kleine groep, die dan bovendien ondanks alle demagogische mid
delen waai van zij er werkelijk geen enkel ongebruikt laat, elke 
blijvende invloed op de « massa » mist, zich zelf niet bewust 
schijnt te zijn van de ironie van haar eigen standpunten De mas. 
sa volgt niet, goed, maar zij belichamen de echte volkswil, zij we-
ten wat goed is en wat moet. En dat moet dan maar worden door. 
gezet, al zou dat ook moeten gebeuren door hun eigen geweld
dadige diktatuur. Zij verweipen een « elite » die, niemand hoeft 
ons daarvan te overtuigen geen elite is, maai zij willen zelf als eli-
te optreden. Hoewel zij beweren elke elite te verafschuwen Zij 
willen de « massa » als een hond aan de leiband leiden, hoewel 
zij beweren in naam van diezelfde massa op te treden. 

Zien deze mensen dan werkelijk niet, of willen ze niet zien, 
of willen zij niet geweten hebben dat hun spel enkel de strijd 
is tussen twee « elitegroepen 3. ? En dat zij al zeer erg moeten over. 
tuigd zijn dat zijzelf de echte, onvervangbare elite zijn om te ei
sen dat zi) als elite aanvaard worden voordat zij zelfs maar enig 
bewijs hebben geleverd van hun kunnen ? 

Is dit een aanval op gelijk welke voim van « elite » ? Inte
gendeel ! Ortega y Gasset heeft het juist gezien als hij beweert dat 
het een als het ware biologische wet van het gemeenschapsleven 
IS dat de elite noodzakelijk is. Zo noodzakelijk dat als de elite ver
dwijnt ook die gemeenschap zelf in haar bestaan dodelijk be-
dreigd is, meer nog ; reeds dodelijk gekwetst is. Maar « elite » 
is een gehaat woord geworden. Over < elite > spreken is een im
moraliteit die deze tijd die toch voor heel weinig terugschrikt, 
niet meer aanvaardt en waarop de doodstraf staat. 

E L I T E 
En begrijpelijk is die afkeer wel I Ortega heeft in zijn « Espa-

gna invertebrada » de historiscne ontwikkeling van zijn eigen va
derland ontleed. Op zijn eigen uiterst scherpzinnige wijze. Vijf
tien jaar lang weigerde hij dit werk te laten vertalen omdat hij 
overtuigd was dat de buitenlanders dit als een uitsluitend op 
Spaanse toestanden slaande ontleding zouden beschouwen. In fei
te is dit een analize die evenzeer voor de andeie europese landen 
geldt. Tot verrassing van de vlugge oppervlakkige is zijn stelling 
dat Sparije al heel lang, dat andere europese landen ook al sinds 
enige tijd volledig gedomineerd wordt door de « massa >. Het 
Spanje dat geregeerd werd door de aristokratie en de rijken ? In
derdaad 1 Want de mens houdt niet op tot de « massa » te beho
ren door het feit dat hij rijk is, in een bepaalde familie werd ge
boren, of aan een universiteit kan studeren Tot de massa behoren 
ook talloze universitair gediplomeerden, behoren de meeste leden 
van de « leidende kringen ». Massa is ten slotte iedereen die zich
zelf nog niet heeft ontdekt en in de bestaande armzaligheid leeft 
zonder enige droom over de toekomst. Zonder een andere levens-
vizie dan wat hij van « anderen > heeft gehoord en zonder het te 
begrijpen heeft overgenomen. 

Tot de « elite » behoort -liet wie zich zelf als een god be
schouwt. Tot de « elite » behoort wel die zijn eigen grenzen heeft 
ontdekt, maar ook zijn eigen mogelijkheden en die zich tegenover 
die mogelijkheden, hoe beperkt ook, persoonlijk verantwoordelijk 
weet. Tot de « elite » behoren wellicht vooral zij die bovendien 
geen straatlawaai en geen applaus nodig hebben om te ontdekken 
dat zij toch als mens uniek en onvervangbaar zijn. 

NEMROD. 

Deze week werd het 27e vlaams filologenkongres gehouden met ongeveer 600 deelnemers en een 
openings zit ting in het auditorium van de Vrije Universiteit Brussel. Dertien sekties hielden zich 
onledig met problemen in verband met wijsbegeerte, nederlandse taalkunde, klassieke, romaan-
se, germaanse en oosterse filologie, afrikanistiek enz. Een gebeurtenis waarvan zij, die beweren 
dat de Vlamingen zich in een taaigetto opsluiten, zouden opkijken. Moesten ze ervan op de 

hoogte zijn.^ 
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WIJ 

nazijn 
IGELDOLF... 

Het socialistisch kamerlid 
vcx>r Antwerpen, Geldolf speel
de zich herhaaldelijk in de kij
k e r door zijn protesten tegen 
wa t hij noemt de « t e geringe 
aandacht in pers, radio en TV 
voor mijn tussenkomsten in de 
Kamer ». Hij aarzelde niet over 
sommige verslaggevers van de 
B R.T en van de geschreven 
pers in brieven aan de redak-
ties zijn beklag te maken. Met 
als gevolg dat de hoofdredak-
ties hun verslaggevers dekten 
er dat de bond der radio- en 
tv-joernalisten deze beschuldi
gingen van de hand wezen 

Het kamerlid heeft nu door 
een parlementaire vraag aan 
d-̂  minister van Nederlandse 
Kui tuur « zijn zaak » op hoger 
vlak gebracht. Hij roept mini
ster Van Mechelen ter verant-
woordmg omdat de B R T . zijn 
tussenkomsten «niet tot hun 
recht liet komen ». 

„ N I E T WIJZER 
De minister hield zich in zijn 

antwoord op de vlakte. De af
keuring die Geldolf in uiteen
lopende middens over zijn ra
zende roelandhouding te beurt 
viel heeft hem in elk geval niet 
wijzer gemaakt. Met zijn par
lementaire vraag rakelt hij nu 
nog eens zijn « geval» op met 
als gevolg dat hij o.a. in de 
Standaard van een zijde, die 
tot dan toe gezwegen had, te
recht wordt gewezen. Manu 
Ruys geeft hem inderdaad de 
raad, liever de politiek van de 
glimlach en van een goed 
woord te beoefenen dan die 
van het zure protest. Kamerlid 
Geldolf zal bij volharding al
leen bereiken dat zijn tussen
komsten nog beknopter wor
den weergegeven of helemaal 
met En dat zijn pigen partij
genoten weer eens grinniken. 

POLITIEKE EKWATIE 

Te Thuin kalkten onbekenden 
opschriften waarin onder meer 
de « ekwat ie» V.d.B. is gelijk 
aan Rex voorkwam. De man 

van het sterk gezag zal in de 
komende tijd waarschijnlijk 
nog vaak vergeleken worden 
met de beweging van «Ie beau 
Leon » Ook in Wallonië begint 
men te beseffen welk gevaar 
een bewegmg voor « een sterke 
m a n » inhoudt voor de demo-
kratie en voor de normale ont
wikkeling van onze volksge
meenschappen. 

WAAROM WACHTEN ? 
Vier maanden geleden werd 

de senaatskommissie voor de 
grondwetsherziening het eens 
nopens de vestiging van een 
Hof van Beroep te Antwerpen 
en te Bergen Maar de grond
wetsherziening geraakt niet 
van de grond zodat Antwerpen 
en Bergen blijven wachten. Dat 
is nochtans niet nodig, want 
er zijn de V.U.-wetsvo->rstellen, 
die er op neerkomen dat er 
reeds nu kamers van deze be
roepshoven in beide steden zou
den kunnen opgericht worden. 
In de memorie van toelichting 
werd o.m. verwezen naar voor
beelden in het buitenland (zo 
heeft het Hof van Beroep van 
Colmar kamers die te Metz ze
telen). Deze V.U.-voorstellen 
genieten ook buiten de Volks
unie ruime instemming. Waar
op wacht de regering dan om 
met deze dringend geworden 
rechterlijke decentralizatie een 
politiek en juridisch verant
woord en realizeerbaar begin 
te maken ? 

SCHAARBEEK VOLHARDT 
Nadat de gemeenteraad van 

Schaarbeek een subsidie voor 
het franstalig onderwijs in de 
Voerstreek van 125.000 fr. had 
goedgekeurd heeft het gemeen
tebestuur tans beslist de gerin
ge subsidie (1300 fr.) aan het 
plaatselijk Davidsfonds af te 
schaffen, « in het kader van een 
hervorming van het subsidië
ringsstelsel voor de nederlands-
sprekende gemeenschap». De 
antivlaamse P.V.V. -burgemee
ster belooft wel een verhoging 
van de algemene subsidiëring, 

Het toeristisch seizoen is met Pasen te Oostend-' begonnen. Om de talloze toeristen nog eens de 
woorden « GEEN GRENDELS » onder ogen te b "vgen heeft men m reusachtige letters op de 
zeedijk, die men vanuit de dichtste restaurantwijk en van op de mailboten die de haven bmnen-

varen kan zien, de gekende slagzin klaar en duidelijk gekalkt. 

o.m voor een verhoogde aan
koop van boeken voor de ge
meentelijke uitleenbiblioteek, 
maar hier valt nog af te wach
ten wat daarvan in huis komt. 
Trouwens zelfs met deze ge
ringe en in haar rezultaten nog 
problematische verhoging is 
het een feit dat op een vlaamse 
bevolking van 40 % Schaarbeek 
slechts •= % van het gemeente
lijk onderwijsbudget aan het 
nederlands onderwijs besteedt. 
En nu ook poogt het vlaams 
kultuurleven in de kiem te 
smoren. 

DAG VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

De Volksunie Arrondisse
ment Brussel zal op 7 juni a.s. 
een «Dag van de Vlaamse 
Randgemeenten» houden. In 
de namiddag om 15 u. ver t rekt 
te Strombeek-Bever een mas
sale autokaravaan, die in een 
gordel rond Brussel zal rijden, 
begeleid door mikrowagens. 
Hierbij zullen pamfletten, bal
lonnetjes "̂ n ander propagan
damateriaal aan het publiek 
uitgedeeld worden. De aan
komst te Wezenbeek-Oppem 
rond 18 u. zal gevolgd worden 
door een grote meeting in de 
zaal « Toekomst». 

Er wordt nu reeds een oproep 
gedaan aan alle automobilisten 
zich te melden op het sekreta-
riaat van de V.U Arr. Brussel, 
Dupontstraat 27. S'^haarbeek, 
met opgave van aantal beschik
bare zitplaatsen. 

WILFRIED 
Wilfried Martens zal nu toch 

geen kandidaat zijn voor het 
voorzitterschap van Je vlaamse 
CV.P. Hoewel het bestuur van 
de vlaamse C.V.P.-jongeren 
deze kandidatuur had voorge
dragen heeft men er onder 
druk van de niet-bestuursleden 
moeten van afzien De ongedul
dige Wilfried zal dus nog wat 
geduld moeten oefenen voor
aleer in de partij-hiërarchie 
eea gooi naar een topfunktie te 
kunnen doen. 

Als rivalen blijven dan ook 
twee ouderen over : de ui t t re
dende voorzitter Van de 
Kerckhove, nauw verbonden 
met de unitaire partijleiding en 
de rebel Geraard Van den Dae-
le. De stemming over deze 
keuze zal wellicht ook deze 
weerspiegelen over de graad 
van « onafhankeli jkheid» die 
de vlaamse CV.P . zou willen 
nemen. 

ABONNEMENTENSLAG 
We beschikken ook deze 

week nog niet over nieuwe ge
gevens in verband met de 
abonnementenslag. Er zijn nog 
allerrecentste rezultaten ach
ter zodat we nog een week ge
duld moeten oefenen De voor
bereiding van ons parti j kon-
gres gaat t rouwens dezer da
gen op steeds hoger toeren 
draaien wat eveneens het ont
breken van een nieuw over
zicht verklaart . 

FLOR 
GRAMMENS 
70 

Morgen zondag viert Flo-
riinond Gi(immens zijn 70stè 
veijaa)dag. Hem i.\}orslellen 
aan onze lezeis zat wel over
bodig zijn : man van de 
taalgrensaktie van 1927 af 
dte mede aan de bazis lag 
van een gunftige taahege-
Itng vooi alle taalgren-,ge-
meenten en van een aange
paste XLielgevmg op taalge
bied in gei echtszaken en 
vooral man van de verjahtie 
tussen 1937 en 1939 in gans 
Vlaandeten. Dit gmg ge
paard met opleidingen, pro
cessen, gevangenschap, in
terpellaties en ook belang
stelling uit Nederland. Ook 
in de taalkommisste ver
richtte hl] baanbrekend 
werk onder meer wat het 
vlaams onderwijs in het 
Brusselse betreft. De Expo-
aktie 1958 was de laatste 
grote taalstrtjdaktie waarin 
htj beti\3kken was. 

We wensen Florimond 
Grammens naar aanleiding 
van dit zevende tiental m 
zijn strijdvaardig bestaan 
vooral één ding toe : dat hij 
de totale ontvoogding van 
ons volk mee zou mogen be
leven. 

1 

HINDER: HOE VER STAAN WE? 
Onder het woord, hinder verstaat men de vraagstukken die verband houden 

met de lucht- en de waterverontreiniging en met het lawaai. 

Evenmin als met het vraagstuk van de ruimtelijke ordening, een ander hoofd

probleem van deze tijd, is men in ons land in zake hinder al aan een oplossing toe. 

Daar op ons kongres naast het vraagstuk van de ruimtelijke ordening ook het 

probleem van de hinder zal behandeld worden is het nut t ig even de huidige stand 

van zaken in ons land te belichten. 

Er is vooreerst het vraagstuk van de 
luchtverontreiniging. Daarvoor bestaat 
er een kaderwet van 28 december 1964, 
die na meer dan 4 jaar nog altijd niet 
kan worden toegepast omdat de uitvoe
ringsbesluiten met verschenen zijn 

Het vraagstuk is nochtans zeer be
langrijk omdat het gaat om de gezond
heid van de mensen. In een stad als 
New York waar maandelijks 25 ton stof 
per vierkante kilometer valt, wordt 
30 % van de ziekten aan luchtveront
reiniging toegeschreven. Nergens is er 
meer kanker dan te New York. 

De luchtverontreiniging oefent trou
wens niet alleen een schadelijke invloed 

uit op de mensen maar evenzeer op 
dieren en planten, op gebouwen en op 
kunstwerken. 

Nu heet het dat men in ons land op 
preciese normen wacht vooraleer men 
uitvoeringsbesluiten wil treffen, maar 
men maakt anderzijds geen komaf met 
preciese metingen. 

In Duitsland is het toelaatbaar maxi
m u m aan zwaveldioxyde op 500 mikro-
gram per kubieke meter lucht bepaald 
Op dat ogenblik worden maatregelen 
getroffen 

Welnu deze (duitse) norm werd in 
ons land herhaaldelijk overschreden in 
1968 en dit zowel t e Antwerpen en te 

Luik als te Brussel. En toch treft men 
geen maatregelen. 

Dringend zijn vooral de uitvoerings
besluiten tegen verontreiniging door 
uitlaatgassen van wagens, naast een 
ernstige kontrole op de petroleumraffi-
naderijen. 

In de tweede plaats is er het vraag
stuk van de waterverontreiniging en 
van de bescherming van het grondwa
ter. 

Wat betreft de bescherming van het 
grondwater is er een wetsontwerp inge
diend door minister Hulpiau op 27 fe
bruari 1968, toen de vorige regering al 
ontslagnemend was. Het werd echter 
door de bevoegde senaatskommissie nog 
niet besproken en na de bespreking in 
de senaat moet het nog naar de kamer 

Op 8 november 1966 was er echter al 
een wetsvoorstel ingediend door senator 
Poma, doch de minister liet het niet 
bespreken. Hij zou immers zelf een ont
werp indienen. Daarmee gingen 16 
maanden verloren en sinds zijn ontwerp 
ingediend werd zijn er weer 14 maan
den verlopen zonder dat het werk op
schoot. 

Niet veel beter staat het met de wa
terverontreiniging. 

Hiervoor is er wel een wet van 11 
maar t 1950, die toen beschouwd werd 
als een goede wet, maar die slechts zeer 
gedeeltelijk werd toegepast. 

Op 17 jaar tijd werden slechts 4 kate-
gorieën van industrieën aan de wet 
onderworpen : de suikerfarbieken, de 
melkerijen, de papierfabrieken en de 
metaalnijverheid. . 

Voor andere industrieën werd de wei 
nooit toegepast. . 

Op 3 juni 1966 werd een nieuw ont
werp ingediend dat in de senaatskom
missie gedurende een dertigtal verga
deringen besproken werd en sterk gea
mendeerd. Het liep echter spaak op ae 
vlaams-waalse tegenstellingen en ae 
bespreking werd stopgezet. , 

De bespreking werd gedurende ae 
huidige zittijd opnieuw begonnen maar 
men is nog niet aan de knelpunten t o ^ 

Het derde grote vraagstuk m verbana 
met de hinder is het probleem van nei 
lawaai 

Hier dient nog alles gedaan. 
De huidige minister Nameche heen 

een wetsontwerp aangekondigd, u a t i» 
^ Hopen we dat ons kongres het vraag
stuk scherp zal stellen en dat dit ae 
kleurpolitici uit hun rust en apatie zaï 
doen opschrikken. ^ ^ ^ joRISSEN. 



Na de verkiezing va ^ maart 68 groeide 
de Volksunie uit tot een grote parti j : 
jici aantal en de werkkracht van zijn 
vertegenwoordigers is op het parlemen-
taiie vlak niet meer weg te denken, en 
het programma en de werking van de 
V L gaan hoe langer, hoe meer de rich
ting van het politieke leven in ons land 
inee bepalen 

De V U heeft de oplossingen voor de 
vraagstukken van de vlaamse volksge-
nieenschap klaar en duidelijk naar voor 
geschoven en dv\ ingi de verwezenlijking 
er\an af Daarbi] zullen of mogen we 
hel niet laten 

De V U zal, op het komende kongres, 
als groeiende en moderne parti j , de op
lossingen voor de problemen van de 
\laamse mens in een gefederalizeerd Bel
gië duidelijk afbakenen. 

In de eerste plaats zullen een paar be
langrijke aspekten van het federalisme 
volden behandeld • de leefbaarheid en 
dt onafhankelijkheid van Vlaanderen 
op het gebied van de openbare finan-
cieen en de ekonomie zal niet alleen mo
gelijk maar ook voordelig blijken te 
zijn 

Ket kongrestema « Gelijkheid en vrij
heid en zeggenschap m een leefbare we
reld » wil een ruime progressieve optie 
afbakenen op de vlaamse mens m de 
gemeenschap van het jaar 2000 met al 
de specifieke problematiek die de ko
mende decennia ons zullen stellen De 
\ U zal de eerste partij zijn, die scherp 
de hedendaagse vraagstukken ontleedt 
en gedurfde oplossingen naar voren 
brengt 

Op het gebied van de zeggenschap en 
de gelijkheid en van het recht op infor
matie zal het kongres zich uitspreken 
over zeer vergaande teksten Ook de vrij
heid en de zeggenschap in de admmis-
tidtieve en politieke strukturen en de 
zeggenschap in de sociaal ekonomische 
sektor zal de rechten van de steeds meer 
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in de verdrukking rakende enkeling in 
het licht stellen, terwijl anderzijds de 
gelijke kansen van onderwijs en de ge 
hjkwaardigheid van de vrouw op alle 
niveaus van de gemeenschap nog eens 
worden onderstreept 

He t kongrestema (( een leefbare we 
reld » is misschien nog het meest belang 
n jke aspekt van ons kongies De mens 

moet afdoend worden beschermd tegen 
de uitdaging van de west europese indus 
trie stad van morgen De problemen van 
de ruimtelijke ordening krijgen op ons 
partijkongres een primordiale betekenis, 
terwijl de vraagstukken van de hinder 
en van de veionireiniging van ons leef 
milieu scherp worden geanilizeerd en op 
gedurfde wijze woiden behandeld 

Het is dan ook normaal dat ons kon
gres een grote belangstellhng zal ken
nen : geen enkel kaderlid kan afwezig 
blijven op het ogenblik dat de Volksunie 
met haar programma definitief zal door
breken als de partij van morgen, met de 
vooruitstrevende en ruime oplossingen 
voor morgen 

W A U G U S T I J N E N . 

programm 
ZATERDAG 19 APRIL 1969 

- 14.30 ü. PLENAIRE VERGADERING 
met algemene inleiding over 
de tematiek van het kongres 

doorH.SCHILTZ 
Voorz i t te r : H. SCHILH 
ZAAL BENELUX 
(inganq Arkaden Kunstberg) 

^ 15.15 ü. SEKTIEVERGADERINGEN 
SEKTIEI : EKONOMISCHE ASPEKTEM 
REFERAAT door prof. dr. DESAEYERE 
Voorz i t ter : E. De Facq 
ZAAL BENELUX 

SEKTIE I I : FINANCIËLE ASPEKTEM 
(Openbare Financiën) 

REFERAAT door F. VAN DER ELST 
Voorzit terschap: R. Frickel 
ZAAL DINASTIE A 

SEKTIE I I I : VRIJHEID EH ZEGGENSCHAP 
REFERAAT door F. BAERT en E. RASKIN 
Voorzitterschap : M. Van Haegendoren 
ZAAL DINASTIE C 

^ ^'-30 U. PLENAIRE VERGADERING 
REZOLUTIES. AMENDEMENTEN. 
STEMMINGEN 
Voorz i t te r : E. De Facq 
ZAAL BENELUX 

P4RTIJK0NGRES 
VAN ZATERDAG 19 
EN ZONDAG 
20 APRIL ZAL 
GROEIENDE BETE-
KENIS VAN 
ONZE PARTIJ 
BEVESTIGEN 

scherpe stellingna-
me over huidige 
vr aasstukken 

gedurfde oplossin
gen in een ruime sa
menhang 

ZONDAG 20 APRIL 1969 

- 10 U. SEKTIE I : GEZOND LEEFMILIEU 

A. RUIMTELIJKE ORDENING 
REFERAAT door M. DOEVENSPECK 
Voorzitterschap : Servaes 

ZAAL DINASTIE A 

B. HINDER EN VERBRUIKER 
REFERATEN door ir. GEENS 
en lic. STORMS 
Voorzit terschap: P. Peeters 
ZAAL DINASTIE B 

SEKTIE H : VRIJHEID EN GELIJKHEID 
GELIJKE KANSEN 
REFERATEN door M. BAEYENS 
en MEVR. MAES 

Voorzit terschap: L. Van Steenkisfe 

ZAAL BENELUX 

- 11.30 ü. PLENAIRE VERGADERING 
REZOLUTIES, AMENDEMENTEN 
EN STEMMINGEN 
Voorz i t te r : M. Van Haegendoren 
GROTE FEESTZAAL [ingang achter de 
fontein van de Albertina) 

- 15 ü. OPENBARE SLOTVERGADERING 

1. BETEKENIS van de KONGRESREZOLUTIES 
EN APARTE REZOLUTIE B.T.W. 
doorH.SCHILn 

2. PROGRAMMAREDE 
door M. VAN DER ELST 

Voorzitter :V.ANCIAUX 
GROTE FEESTZAAL 

- 16 U. SLOTREDE 

DEMOKRATIE DER VOLKEN 
door M. VAN HAEGENDOREN. 
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De voorbereiding van een partijkongres is een werlc van lange adem. On-
middellijit na de veiiiezingen, midden april van vorig jaar, werd een ruwe 
schets gemaaict van de temas die op het eerstvolgend Volksunie-kongres 
zouden worden behandeld. Kort nadien werd eerst een benaderende en 
even later de vaste datum bepaald, In het najaar werd het werk verdeeld 
ever een aantal groepen, die zich ieder speciaal met een bepaalde kon-
fres-sektie gingen bezighouden. Sinds zowat een iialf jaar was het kon-
f res een vast agendapunt op de wekelijkse vergaderingen van het Partij
bestuur en de maandeii|kse bijeenkomsten van de Partijraad. Een maand 
geleden kwam het Partijbestuur tijdens een lange weekend-vergadering 
en een paar daarop voigende bijeenkomsten klaar met de bespreking van 
de referaten en rezoluties; deze laatsten werden dan doorgestuurd aan 
de arrondissementen en afdelingen voor bespreking en eventuele amen
dering. rjentalJen mensen zijn sinds maanden hoofdzakelijk met de voor
bereiding van het kongres bezig. Onder hen ook volksvertegenwoordiger 
Coppieters, die een zeer groot aandeel had in het koördineren van de 
werkzaamheden van de sekties en die, met een nooit-aflatende bezieling, 
iedereen aanspoorde om het beste van zichzelf te geven. We hebben aan 
Maurits Coppieters een aantal vragen over het partijkongres gesteld. 

De pngste jaren grijpen &e V.U.-
JfaeagTiCMen üt&eés te Brussd, plaats. 
Enkele jaren geleden was dat nog niet 
het geval. Is de keuze van Brussel toe. 
val of opzet? 

We Bienen dat we tans méér dan ooit 
moeten vasthouden aan het beleggen van 
onze kongressem te Brussel. Het b e k poli
tieke leven spitst zich toe op •de herM^oimlag 
van de staat; het kernprobleena van die her-
voitning is tenslotte de plaats en de «aacht 
van Baussel. Onze aanwezigheid te Brussel 
— ook onze aanwezigheid als partij — is 
meer dan ooit zinvol. 

Is het een toeval dat de Volksunie, 
blijkens de ervaring van de jongste 
jaren, bij voorkeur in het ïKiarfaar 
kongresseert ? 

Wel, we geloven dat een voorjaarskon-
gres het voordeel heeft dat men gedurende 
enkele maartden — nameli^ sinds de no-
vember-hervatting van de parlementaire 
•weiJkzaamhedem — de bedoelingen van de 
regering heeft kunnen peulen. De kracht
lijnen van het beleid zijn gekend. Een aan-
t ^ twgrotingen werden a%ehandeld en er 
zijn een reeks 'belangrijke parlementaire 
debatten geweest. Vooraleer straks de stille 
poliuc*.e periode komt is het nuttig, sa
men te onderzoeken waar het met de pro
grammatische werkzaaanathedcn van de par
tij naartoe moet op liaMla-nge termijn. Na 
een voorjaarskongres blijft er voldoende 
tijd om de ganse partij en de openbare 
mening te sensibilizeren voor het aktie-
pnograsnura dat wit een kongres moet 
groeien. En later, m het najaar, wanneer 
de politieke aktiviteit weer volop losbarst, 
heeft de partij en liebben haar kaderleden 
en •parlementairen- de gekgenheid gehad 
om de partijwerking doel en richting te ge
ven vanuit de dinamiek van het kongres. 
Dat r 'et werkelijk voelbaar zijn straks, bij 
de aanpak van het nieuwe politieke jaar. 

Ik ben er overigens helemaal niet boos 
om wajineer men in onze swoorkeut voor de 
lente een soort slmbool wTl zien ; we zijn 
immers een jonge parti j! 

Wan7ieer we de inhoud van hel ko
mend kongres overlopen, dan blijkt 
die g)\)SSü modo gesplitst te kunnen 
worden in twee grote onderverdelin
gen. Een eerste deel is gewijd aan 
wat me zouden aoemen ée traditio
nele problematiek van de vïaams-na-
tionale oppozitiepartij : het jedera-
lisme. Wordt daar iets nieuws over 
gezegd of is het de zoveelste bevesti
ging van de federalistische principes 
en standpunten i 

Er wordt inderdaad iets nieuws over ge» 
zegd, iin die -zia dat wij zelfs niet meer ton 
rugkomen op de federalistische standpui^ 
ten die we als verworven aanzien. In vroe» 
gere V.U.4congr.essen lag de nadruk steed» 
zeer sterk op het grondwettelijk karakter 
— ik zou zeggen de juridische en louter* 
politieke aspekten — van de federalistische 
hervorming; het ging er nog altijd om, de 
gebieden en materies af te bakenen. Nu 
editer zullen twee referaten en .de er uit 
voortvloeiende dinamisthe reaoluties er toe 
strekken aan te tonen, dat het federalisme 
•een weürkelijke mogelij'kheid is — niej 
«lechts zo maar een mogelijkheid met rizi* 
ko, maar beslist een versterking en verbe
tering van de pozitie van het vlaamse volk, 
ook en vooral ekonomisch en financieel. 
Uit onze voorstudies blijkt dat Vlaande* 
ren niet alleen voor wat betreft de poli« 
tieke, kulturele en juridische aspekten van 
het door ons voorgestelde federalisme eea 
verlioogde veiligheid en versterkte machj 
mag werwachten, maar dat tevens de fi« 
nanciple en ekonomisdie werkelijkheid ho* 
slist 20 is, dat Vlaanderen bij feéeralisme 
alleen OKiaar voordeel kan halen. De cijfers* 
statistieken en gegevens die op het kongre» 
bekend gemaakt worden, zullen een af
doend antwoord verschaffen op de vraag 
naar de sociaal-ekonomische en financiële 
leefbaerheid van het federalisme. 

Het gaat dus niet meer om de poli' 
tieke wensbaarheid van het federalis. 
me, maar om de reële mogelijkheid en 
leejbaaiheid van de heriAirming van-
daag? 

Inderdaad ! We willen bewijzen dat de 
voorwaarden daarvoor voorhanden zijn. dat 
de realiteit deze hervorming als beslist gun-
stig voor Vlaanderen mag doen beschou-
W£Il . 

In het tweede deel van het kongres 
'kom,em een aantal temas voor die de 
Volksunie de jongste tijd meer en 
meer is gaan stellen. Daar is bijvoor-
heeld :het ttema « vrijheid, gelijkheid 
en zeggingschap >. Wat wordt daarbij 
behamd/eUi ? 

Het is een rechtstueeks aaiA nopen bij 
ons verkieziugsplatform anno 1968. Dat 
-vïnd ik zeer int-eressant, want het gebeurt 
niet altijd dat partijea i«ruggTijpen naar 
hun verkiezingsplatform. Ook op dal ge
bied willen we een uitzondering zijn. We 
knopen er fcewiaet terug bij aan anet de aï-
teBBcirsffic ètodoeling, eea Icveasoptie en een 
politieTie optie te nemen die vertrekt bij de 
mens, vanuit een nieuw humanisrae ^ 
ik het ze öocmcai mag — dat alles centraal 

tvervolg ca? Wz. 9.), 



(vervolg van biz. 8.) 
stelt op de mens, waardoor het nationalis
me een logische en dienende funktie krijgt. 
We verleggen alles van macht naar werke
lijk gM'̂ S ^'^ ^^ geven aan het nalionalis-
me opnieuw rijn menselijke dimensie; dat 
is wat wij bedoelen met volks-naiionalis-

ine. 
Ten tweede- hebben we daar een gan» 

bijzondere bedoeling mee : we wensen op 
een aantal vage, onder de term « progiessis-
tisch » aangediende gemeenplaatsen een af
doend antwoord te geven; namelijk dat de 
Volksimie een partij is die zulk (ik gebruik 
het vaak misbruikte woord « progressis-
tisclie » niet graag), die zulk een personna-
Hstische en humanistische optie neemt en 
vandaar uit haar hele programma en wer
king wil belichten en bezielen. 

Dat zijn zowat de algemene begin
selen, het * leitmotiv ». Praktisch nu: 
op welke gebieden en voor welke 
groepen loordt « vrijheid, gelijkheid 
en teggingichap > geëist ? 

Het tema gelijkheid is op het kongres 
slechts Iragmenteel behandeld. Ik geloot 
dat het eerste wat we moeten zeggen is, dat 
één kongres niet alles kan doen. Enerzijds 
hebben we dus vrij bewust nogal eenzijdig 
gekozen, waarbij we de urgentie hebben 
op het oog gehouden. Met het tema ge
lijkheid wordt in hoofdzaak bedoeld : ge
lijke kansen, gelijkwaardigheid, demokrati-
zering en al wat daarbij hoort. Dat wordt 
bijzonder benadrukt voor wat betreft het 
onderuijs, en verder in het tema vaA de 
maatschappelijke gelijkheid van de vrouw. 
Er zijn tevens een aantal rezoluties over 
de onderneming : de inspraak, de zegging-
schap, de uitbouw van de onderneming tot 
een menselijke gemeenschap. 

Het tema vrijheid is zeer aktueel om 
twee redenen. Enerzijds zien we de toene
mende staatsmacht, de toenemende politie-' 
apparatuur; we horen de roep naar « sterke 
mannen ». Dat zijn dingen die vanzelfspre-
kend iedere dcmokraat bekommeren An
derzijds (denk maar aan de publiciteit op 
de eerste pagina van recente kranten) stelt 
zich het hele probleem van de informatie. 
Daarom is de sektie vrijheid eigenlijk on
derverdeeld in twee hoofdstukken : de vrij. 
heid ten overstaan van de anonieme staats
macht en haar apparatuur, en anderzijds 
de vrijheid door het handhaven of herstel
len van een eerlijke en zo volledig moge
lijke informatie. 

Het kongres zat ovk enkele temas 
behandelen, die uitgesproken toe
komstgericht zijn en die aangediend 
wolden onder het motto « voor een 
leefbare wereld ». 

De kinderen die vandaag geboren wor
den, zullen volop in het verantwoordelijke 
leven staan in het jaar 2.000. Dat jaar komt 
*- zo bekeken en bij manier van spreken 
- - reeds overmorgen. De politiek en heel 
net maatschappelijk engagement hebben 
vandaag reeds opties te nemen voor het 
leefkltm.at waarin de volgende generatie 

onze eigen kinderen — terecht zal ko
men. 

Deze problematiek wordt tans vrij alge
meen m gans d- wereld gesteld : werkgroe
pen eu wetenschappelijke instituten hou-
e" n zich mee bezig en overal duikt die 

renaming « de wereld van 2.000 » op. Wat 
^'e wereld betreft, vraagt men zich steeds 

eer af, of de mens er nog menselijk zal 
Jannen m leven, of de hele technificering 
tie l ! " '"""^' 'ng ^an techniek en produk-
.̂̂  de menselijke en natuurlijke dimen-

reed?^' ^""^ bedreigen. Daarom willen wij 
en t» ' ' '" ' -''""' ' ' " ' ^ '"^'^™ ^^ menselijke 
de ^Tl^Y^^'' dimensie van die wereld en 
^^ m.ddelen om die dimensie te bescher-
maal m ^ behouden : de mens die nor-
v̂onen kunnen leven, die moet kunnen 

heeft en" "^' ' ''nt^P^nnen. die een privacy 
^^ natuu/^ÏÏ Y ™ " " ' ^ * ' ^ verhouding met 
op 01,/ '̂  problematiek wijst ons 

verantwoordelijkheid van van

daag. Die verantwoordelijkheid mag niet 
alleen een grondwetgevende, een zo te zeg
gen « strukturele » zijn. Ze moet veel ver
der gaan en zich inlaten met de hele leef
gemeenschap. 

Zit die < hele leefgemeenschap » 
ook gevat in het laatste kongrestema, 
dat « de demokraiie der volkeren 
heet > ? 

We willen reageren tegen het feit dat 
mensen buiten ons, tegen ons en soms ook 
toch nog wel eens onder ons menen, dat 
het ergens alleen maai gaat om een defen
sieve houding, zoiets als « binnen deze staat 
ons recht ». Er zijn geen « belgische » op
lossingen voor de vraagstukken van de 
Vlaamse, van de zuidnederlandse mens : er 
zijn alleen oplossingen in groter verband. 
We zien dat dan in europees verband als 
het waarborgen aan alle volkeren van hun 
eigen gelaat en eigen persoonlijkheid. Al
leen maar met een soort afrekening binnen 
de belgische grenzen komen we er niet; 
dat is slechts de voorafgaandelijke kwestie, 
het rechttrekken van een scheve toestand. 
Alleen wanneer een europese en een wereld
orde gebouwd worden op de erkenning van 
de volkeren, vinden we onze logische plaats 
in een wereld met betere kansen. De vol-
kerenkaart moet eindelijk eens boven de 
statenkaart geschoven worden. En de in
spraak die het individu moet krijgen, is 
ook een onvervreemdbaar recht van de na
tuurlijke gemeenschappen, de volkeren. 

We leven in een tijd van kontes
tatie, vcforal dan kontestatie vanwege 
de jongeren. Anderzijds weten we uu 
een recente opiniepeiling, dat meer 
dan de helft van de Volksunie-kiezers 
jonge^'- zijn dan 35. Meent de V.U. 
dat zij een antwoord kan formuleren 
op de vragen die in het brandpunt 
va?i de kontestatie staan f 

We geloven dat het brandpunt van de 
kontestatie is : het vervreemdingsverschijn
sel en het niet meer tevreden zijn met de 
verbruiksmaalschappij. Welnu, oplossingen 
voor het probleem van het vervreemdings
verschijnsel worden behandeld onder het 
tema « vrijheid en gelijkheid » en onder 
het hoofdstuk « medezeggingschap >. De 
ontevredenheid met de kons.umptiemaat-
schappij wordt benaderd in de sekties leef
baarheid, ruimtelijke ordening, opruimen 
van de hinders. Ons kongres behandelt 
m.i. de hoofdtemas van de kontestatie. Ik 
geloof dat we de eersten zijn en dat we het 
verst staan met het verstrekken van een 
geldig antwoord. 

En het schijnt me belangrijk dat we 
daarmee rezoluut het argument ontzenu
wen, dat een deigelijk antwoord niet zou 
kunnen komen vanuit het nationalisme. 

De Volksunie is nu zowat vijftien 
jaar Dit kongres komt op een ogen
blik dat de partij groot geuMideri is: 
de derde in Vlaanderen met meei clan 
een half miljoen kiezers. Als u het 
kongres zou moeten tiperen in een 
enkel beeld, wat zou u dan gebrui
ken ? 

In een mensenleven geprojekteerd zou ik 
dat kongres plaatsen tussen 25 en 35 jaar, 
dat wil zeggen : de jonge volwassene die 
nog overstelpt wordt — veel dingen niet 
kan — nog overstelpt wordt door de hele 
problematiek, maar die reeds ordenend be
gint op te treden. Met de enorme kracht 
van die leeftijd durft hij het allemaal tege
lijk aanpakken en hij is nog niet beladen 
met de zware ballast die op lateie leeltijd 
vaak komt. Ik zou durven zeggen • het kon
gres van de jonge volwassenheid en van de 
bprong naar een totaal politiek beeld. Een 
echt lente-kongres dus 1 
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de wereld 

BESCHEIDEN DERDE 
Niemand kan voorzien hoe de russisch-chinese spanning in het Verre Oosten 

zal evolueren. De algemene wapenschouw te Peking met het quasi-plotseling 

gehouden kongres van de chinese kommunistische partij heeft enigszins de 

aandacht afgeleid van het omstreden Oessoeri-gebied. Dit kongres bracht de 

bevestiging van hetgeen iedereen reeds vi'ist, nl. dat Mao het pleit tegen de 

« revisionisten » heeft geveonnen en rustig zijn dauphin aan het volk kan voor

stellen. Deze aksentverlegging werd ook bewerkt door het russische aanbod, de 

kwestie van de omstreden grensgebieden te bespreken in plaats van elkaar te 

beschieten. Niet alleen het probleem Oessoerie doch ook andere grens problemen. 

De chinese reaktie was niet bemoedigend, Peking zit met een nederlaag-kom-

pleks geplaagd en zint op revanche. 

Een minder belicht aspekt van de wrevel te Peking tegenover de Russen is ook 

de verschijning van Japan op het Siberisch toneel. Dat gebeurt weliswaar niet 

namens de Japanse regering doch de zich aftekenende russisch-japanse samen

werking op partikulier vlak gebeurt niet zonder de goedkeuring van de keizer

lijke regering. 

In China heeft men alles behalve aan
gename herinneringen aan Nippon. De 
Japanse invasie vóór de tweede wereld
oorlog was net als de russische « geluid-
lozer » anneksaties van chinees grond
gebied een uiting van imperialisme op 
kosten van een verzwakt chinees riik. 
De Japanners hebben met de Russen 
een slechte reputatie gemeen in China. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat 
Peking met kwade blikken de zich af
tekende samenwerking in Siberië tus
sen de russische instanties en privé-
ondernemingen uit Nippon gade slaat. 
Tokio is wel zo verstandig, aan deze 
projekten geen officieel karakter te ge
ven, vooral met het oog op de expansie
kansen van de iapanse uitvoer naar Mao-
Chma Want de afkeer voor de « Engel
sen van het Verre Oosten » gaat te Pe
king dan weer niet zo ver dat men zou 
weigeren handel te driiven met de klei
ne « broeders » van over de plas Toch 
zou pen te sterke uitbreiding van de 
russisch-iananse <;amenwprking iuist in 
een sebied. waarop Peking aanspraak 
maakt, wel eens oorzaak kunnen zijn 

van een stagnatie in de chinees-japanse 
betrekkingen. 

Hoe zien deze projekten er uit ? Reeds 
geruime tijd achten de Sovjets het tem
po van de ontsluiting van Siberische 
gebieden te langzaam. Hoewel rijk aan 
grondstoffen zijn vele dezer gebieden 
nauwelijks ontgonnen, onder andere bij 
gebrek aan arbeidskrachten. Op de mas
sa van Mantsjoerije, dat aan de over
zijde van de Amoer- en Oessoeri-rivie-
ren ligt, moet de Sovjet-Unie uiteraard 
niet rekenen, zelfs niet wanneer de be
trekkingen met Peking zouden zijn 
zoals de Russen zich die wensen. Zo 
hebben de Sovjets zich dan tot Japan 
gericht, niet alleen omwille van Japan
se technologen doch ook om japans ka
pitaal. Indien de tans besproken plan
nen werkelijkheid zouden worden zou 
daarmee Japan de eerste kapitalistische 
mogendheid zijn, die op grote schaal 
aan investering op russisch gebied zou 
mogen doen. 

Dat het niet om een peulschilletje 
gaat bhikt uit het iapanse ontwerp, om 
een 8000 km. pijpleiding te bouwen tot 

aan de kust van de Stille Oceaan, waar
door ze jaarlijks 10 tot 20 miljoen ton 
zwavelarme olie zouden betrekken. De 
investering zou niet minder dan 100 
miljard frank bedragen. 

Dit is slechts één projekt. Sovjet-
ambtenaren en Japanse zakenlui hebben 
ook reeds besprekingen gevoerd over 
de oprichting van Japanse zagerijen en 
fabrieken voor houtbewerking met als 
tegenprestatie houtleveringen aan Ja
pan. Een derde projekt betreft de ge
meenschappelijke aanleg van nieuwe, 
liefst diepzeehavens. De besprekingen 
in dit laatste verband zijn reeds ver 
gevorderd. 

Beide partijen kunnen mekaars hulp 
goed gebruiken : de Japanse technische 
kennis en het japans kapitaal zijn zeer 
aantrekkelijke elementen voor de Sov
jets, terwijl bovendien aan deze samen
werking geen enkel politiek risico is 
verbonden, altans niet voor Moskou, 
wel zijdelings voor Tokio omwille van 
de Japanse belangen in China. Japan 
wil van zijn kant de levering van olie 
en hout uit Siberië verzekerd zien, ook 
omdat de transportkosten vergeleken 
bijn invoer van elders betrekkelijk laag 
komen te staan. De Japanse staalindu
strie — waar zich een fuzie aftekent die 
van de twee betrokken ondernemingen, 
nl. de Fuji-Steel en de Yamata-Steel 
het tweede grootste staal koncern ter 
wereld zou maken — zou de stalen bui
zen voor de geplande pipeline leveren. 
Er heeft zich intussen een levendige 
handel tussen beiden landen ontwik
keld en de scheepvaart tussen Vladivo
stok en Nasjdoka enerzijds en de japai;i-
se havens anderzijds gaat van jaar tot 
jaar in stijgende lijn. 

Toch is het quasi-uitgesloten dat 
Tokio een officieel handels- en samen
werkingsverdrag met Moskou zal af
sluiten. De handel met China is te be
langrijk — vorig jaar bijna 20 miljard 
fr. — om door een ekonomische as met 
Moskou in het gedrang te laten bren
gen. 

Indien de Sovjets met het oog op hun 
a.s. wereldpartijtop een nieuwe tsjechi-
sche krizis moeten vermijden die im
mers hun pozitie tegenover Peking 
sterk zou verzwakken, dan moet Tokio 
er op bedacht zijn, de heersers te Pe
king niet voor het hoofd te stoten, 
vooral dan niet door een te opvallende 
ekonomische flirt met China% zonde
bok nummer één. 

Een eenheid van het beroemde Spaanse legioen defileert in de haven van Malaga De fotograaf nam de foto toen de solda 
ten voorbij een sovjetschip marsjeerden. Het schip heet « Viktor FranKO ». 

WIJ 

De weg naar de vrijheid is een lange 
weg, voor elke mens even goed als 
voor een ganse gemeenschap. Maar 
Mao heeft dan ook al een heel tijdje 
geleden zijn lange mars afgelegd. Het 
verrassend bijeen roepen van het ne
gende kongres van de chinese kommu
nistische partij roept een reeds lange 
geschiedenis op. De geschiedenis van 
deze partij zelf als antwoord op de 
vraag of daar, eens te meer, zelfs maar 
binnen de partij zelf werkelijk een 
vrijheidsstrijd naar zijn voltooiing 
gaat. 

Overal ter wereld wordt de demo-
kratie gehuldigd. Niemand spreekt er 
zich tegen uit. Zelfs niet in verdekte 
termen. Niemand durft dat aan. Ook 
van deze heftigste, schijnbaar minst 
aanvechtbare vrijheidsstrijders die on
ze westerse maoïsten zijn kan men 
nooit anti-demokratische woorden ho
ren. Nog eens ten minste schijnbaar,/ 
want wie naar de echte inhoud van 
hun daden en woorden zoekt, ontdekt 
wel iets anders. De lezer moge dit hier 
zelf onderzoeken met als uitgangspunt 
de naakte feiten. 

De chinese kommunistische partij 
werd gesticht en hield haar eerste kon
gres in juli 1921. Dit kongres kwam 
bijeen in Sjanghai' in de franse konces
sie. De twaalf deelnemers, Mao tse 
toeng was er bij, stichtten toen de par
tij na debatten die geleid werden door 
de Nederlander Maring, afgevaardigde 
voor de Komintern. Juist een jaar la
ter werd het tweede kongres gehouden 
dat de statuten van de partij goedkeur, 
de en een demokratisch front wilde 
vormen van arbeiders, boeren en klei
ne burgerij. Er werd kontakt gezocht 
met de nationalistische partij de Kwo-
mintang en de samenwerking met de 
Russen kwam op dreef. Ook het derde 
kongres volgde reglementair een jaar 
later te Kanton. Het besloot tot sa
menwerking met de Kwomintang. Mos
kou, de Komintern had juist tevoren 
zijn steun toegezegd aan deze Kwo
mintang en Tjang kai tsjek reisde naar 
Moskou. Russische « raadgevers » on
der leiding van Borodine kwamen in 
Kanton aan. 

NIETS DAN FEITEN 

DEMOKRATIE? 

Het vierde kongres kende al een ze
kere vertraging, maar geen grote. Het 
kwam bijeen in januari 1925 te Sjan
ghai en telde twintig afgevaardigden ", 
de partij had toen negenhonderd tach
tig leden. De chinese kommunistische! 
partij is op dit ogenblik, volgens de 
« wens » van Moskou louter een aan
hangsel van de Kwomintang die open
lijk door de Komintern wordt ge
steund. Het vijfde kringres, In de 
maand april 1927 is het kongres van de 
nederlaag en de verwarring. Er' zijn 
dan tachtig vertegenwoordigers .voor 
f zo wordt beweerd) zevenenvijftig 
duizend leden van de partij Tjang 
heeft de macht veroverd na de gevech
ten en moorden in Sianghaï, maar de 
oartij blijft met de Kwomintang sa
menwerken totdat deze partij zelf het 
kontakt verbreekt De toestand voor 
de trouwe kommunisten is daarna zo 
slecht geworden dat zü hun zesde kon
gres te Moskou moeten houden Het 
duurt van juli tot september 1928 en 
staat volledig onder de invloed van de 
Komintern De strekking die een ar
beiders- en stadsrevolutie nastreeft 
haalt het en Mao wordt eerst verwij
derd uit het centraal kommitee maar 
haalt het spoedig daarop met de hulo 
van het leger en van de boerenrevolte 

Tot april-juni 1945 is er dan geen 
sprake meer van een kongres. Enigs
zins verklaarbaar door de soms uiterst 
moeilijke omstandigheden (bv de lan
ge mars) maar toch zeer eigenaardig 
voor wie menen zou dat raadpleging 
van de bazis. diskussie en gesprek en 
demokratische beslissing tot het 3''^?' 
belangrijkste behoren van wat worat 
nagestreefd Dit kongres van 19'*̂  Ĵ  
een eerste overwinningskongres _ o^ 
partij zou dan een miljoen tweehon
derdduizend leden tellen. (Op de hon 
derde miljoenen Chinezen !) Na de gro
te en beslissende overwinning van l 
oktober 1949 als de volksrepubliek ge
boren wordt flees die naam nog eens_) 
volgt echter weer geen kongres tot in 
1956 In september van dat jaar heen 
dan de eerste zitting plaats van net 
achtste kongres, in mei 1958 pas_ ae 
tweede zitting Vorige week. eli jaar 
tater kwam de opening van het ne
gende kongres Waar de kommumster 
regeren'is bij dogma, de partij belane 
"-ijker en machtiger dan de staat. 

Zou de titel niet beter luiden : zoeK 
plaatje demokratie ? 
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Manschappen van de 2e brigade van de 101ste amerikasanse tuchtlandtngsdivizie leggen een bazis 
aan op een heuvel m de Ashauvallet, op een 60 km. van de bekende bazis van Khe Sanh in Zuid-
Vtetnam De amenkaanse steunpunten blijken welhaast altijd oninneembaar te zijn. De over
macht in vuurkracht is bovendien zeer groot, maar in een guerrilla-oorlog is dit vaak niet alleen 

beslissend. 

ZO GEYOEUG 

Hoezeer bepaalde regimes 
gevoelig zijn voor de kleinste 
vorm van propaganda blijkt 
uit de bijni krankzinnige zorg 
waarmee de postdiensten in het 
ri]k van Ulbricht en ook in 
Moskou de postzegels kontrole-
ren Zo worden tegenwoordig 
zowel in de Oostzone als in 
Rusland de postzegels van de 
Bondsrepubliek waarop de 
Brandenburger Tor afgebeeld 
staat geweigerd Dat betekent 
dan dat de brief wordt terugge
stuurd De duitse post zorgt er 
dan meestal voor dat de brief 
ïn een andere omslag en met 
andere postzegels op, toch zijn 
bestemmeling bereikt. Mis
schien beschouwen de macht
hebbers van deze landen deze 
postzegel als iets zeer belang
rijks, als een soort aanslag op 
hun nationale waardigheid en 
bestaan Zwak zijn ze dan wel, 
en kittelorig heel zeker I-

SPIONAGE BESPIONEERD 
In de Ijskoude en akelige we

reld van de geheime diensten 
van alle landen ter wereld, ge
beurt soms toch wel iets grap
pigs Iets dat grappig is in juist 
die wereld Zo hebben de man
nen van de geheime dienst, 
die moet zorgen voor de verde
diging van de grondwet (dat 
ïs de échte naam), gedurende 
een viertal weken in Düssel-
dorf een handelshuis in het 
oog gehouden, waar nogal wat 
verdachte personen in en uit 
liepen Toen hadden ze ont
dekt dat de «Import-Export »-
firma een schuiladres was voor 
een andere geheime dienst, dit
maal van de bondsregering 
zelf Die graad van geheim-
doenenj is wel belangrijk, 
inaar het tijdsverlies en de 
verspilling van werkkracht is 
toch ook wel de moeite. 

ONVERBIDDELIJKE STRIJD 
Het bijeenroepen van het 

negende kongres van de chine

se komrmmristen was voor de 
westerse wereld een verrassing. 
Ten dele omdat wij zo weinig 
weten over de binnenlandise 
toestand in het reusachtig Mao-
rijk, maar toch ook wel omdat 
zo gemakkelijk vergeten wordt, 
dat de spanningen in de kom-
munistische wereld zo groot en 
beslissend zijn Het Iijkt niet 
onwaarschijnlijk dat het chi
nese kongres werd bijeengeroe
pen om nog vlug de moskovi-
tische wereldbijeenkomst van 
de trouwe partijbroeders voor 
te zijn De strijd tussen Sov-
jetrusland en Mao-China blijkt 
steeds meer een zeer gevaar
lijke en onverbiddelijke strijd 
te worden. 

nog andere leiders die zonder 
meer verdwenen zijn Duide-
lijk:e tekenen van een zeer 
zware innerlijke krizis! 

ZEEBODEM 

Het voorstel van de Sovjet
unie om de zeebodem niet te 
gebruiken voor militaire doel
einden kon wel enigszins ver
rassend klinken Wie had im
mers iets gehoord over een mi
litair gebruik, dat de moeite 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

De vier, het meest rechtstreeks betrokken grootmach
ten Franknik Groot Brittanie, de Sovjetunie en de 
Verenigde Staten, beginnen besprekingen over het 
Midden Oosten De beide betrokken partijen wijzen 
ten minste m publieke verklaringen elke opgelegde 
oplossing af Het bhjtt echter de vraag wat zij er ei
genlijk over denken en vooral wat zij er van verwach
ten 

In Tsjecho Slovakiie komt de Sovjetreaktie op de spon
tane betogingen los de partijleiding wordt verplicht 
alle belangiijke beslissingen van juist een jaar geleden 
terug te nemen De voorafgaande censuur wordt terug 
nn alle strengheid doorgevoerd en ook het recht op 
vrije meningsuiting dat op 6 april van vorig jaar werd 
toegekend, wordt afgeschaft. 
Het chinese partijkongres, dat zo plots werd samenge
roepen, schijnt verdere doorgang te vinden. De berich
ten hierover zijn echter zeer zeldzaam, afgezien dan 
van enkele propagandaslagzinnen als : « de gedachten 
van prezident ^lao bezielen de gehele wereld ». 
In Algeiie worden een aantal tegenstanders van de ak-
tuele prezident Boemedienne veroordeeld : van de be
klaagden wolden er 13 vrijgesproken en 43 worden tot 
verschillende sliaffen veroordeeld (de hoogste straf is 
de doodstraf — die uitgevoerd wordt —, de laagste zijn 
voorwaardelijke straffen). Tot de ter doodveroordeel-
den behoort Krim Belkacem die een van de voornaam
ste leiders was van het bevrijdingsfront. 
De beschietingen van allerlei aard, artillerie, machine
geweren, raketten, vliegtuigbommen, in het Midden-
Oosten worden steeds talrijker en intenser. De beide 
partijen willen de grootmachten blijkbaar overtuigen 
dat er iets moet gedaan worden, omdat ce toestand zo 
gespannen is en willen tegelijk hun eigen standpunt 
kracht bijzetten door hun optreden. 
Koning Hoessein van Jordanië ontplooit een drukke 
diplomatieke aktiviteit m alle westerse landen die van 
enig belang zijn. 

van een dergelijk voorstel 
waard w a s ' En toch bestaan 
dergelijke plannen, misschien 
zijn ze ook al m uitvoering : 
Ai, Verenagde Staten willen 
nameliik een netwerk van elek
tronische waarschuwers tegijn 
duikboten op de zeebodem aan
leggen ZQ te zien een louter 
verdedigingswerk, maar ook 
dat heeft een tegenstander niet 
graag .. 

VESDWENEH LEIDERS 
Wie zijn geheugen wil oefe

nen krijgt hier de kans om een 
groot aantal chinese namen van 
buiten te Ieren. De bedoeling is 
echter niet dat die namenlijst 
twee keer zou gelezen worden, 
maar de namen horen nu een
maal bij de funkties, ze zijn 
een waarborg voor de juistheid 
van de lijst. Uitgezuiverd wer
den in China : de burgemeester 
van Peking die tegekjk partij
leider was in deze stad, Peng 
Chen; de vorige opperbevel
hebber van het leger en ex-
maarschalk Peng Teh-hoeai, de 
leider van de ekonomie. Po I-
po; de vice-eerste-mmister en 
ex-maarschalk Ho Loeng Deze 
vier topleiders werden aange
houden. Verdwenen zijn zonder 
verder nieuws : de gewezen 
prezident van de republiek, 
Lioe Sjao-tji* de sekretaris-
generaal van de partij, Teng 
Tsiao-pmg; de stafchef van het 
leger, Lo Joei-tjmg; de diktato-
riale leider van kunsten en 
letterkunde, Tjoe Yang; de 
grote leider van de sindikaten, 
Lioe Ning-yi, de minister van 
buitenlandse handel, Yeh Tji-
tjoeang de leider van de kom-
munistische jeugd, Hoe Yao-
pang 

Ons lijstje is met opzet niet 
volledig r het is zo wel al ver
moeiend genoeg het te lezen. 
Er zijn nog andere ministers, 

Te Boxberg in Oost-Duitsland, wordt een termische centrale 
gebouwd die de belangrijkste van het land wordt. De centrale 
zal bestaan uit zes turbineaggregaten met een kapaciteit van 210 
megawatt. Het eerste aggregaat zal in 1971 worden in gebruik 

genomen. 

FOCUS RETINA 

In Europa hebben we ge
hoord over de grote lift voor 
amenkaanse troepen, die in de 
Bondsrepubliek werden neer
gezet Dit is echter maar een 
van meerdere dergelijke liften* 
Er waren er ook naar Iran, 
Griekenland, Noorwegen en 
Turkije De langste lift werd 
ingelegd tussen de oostkust van 
de Verenigde Staten en Korea. 
Een vloot van 44 C-14 en 33 
kleinere C-130 Hercules bracht 
2 500 man en 721 ton materiaal 
over De bevelvoerende gene
raal van de valschermspringers 
(die per valscherm landden)] 
John Deane kwam in een ijs
koude rivier terecht. Maar er 
was een droog pak beschikbaar 
om daarin de prezident van 
Zuid-Korea Chung, die hem op
wachtte, te gaan begroeten F o 
cus Retina, zo was de kode-
naam van deze lift, heeft an
derhalf miljoen dollars gekosi 
(75 miljoen bfr.) 

ZWUGENDE HEERSERS 

Soms ontdekt men machtigen 
die onbekend wensen te blijven. 
Anderen zoeken niets anders 
dan toejuichingen en publici
teit Het duidelijkste voorbeeld 
van de eerste groep is wel de 
familie Brenninkmeyer die de 
grootste firma leiden en be
zitten m de kledingsmdustrie. 
Sinds eeuwen reeds is de fa-
mihe aktief Tans hebben zij 
een ongekende rijkdom bereikt. 
ZIJ hebben 175 filialen in Ne
derland, de Bondsrepubliek, 
Engeland, België en de Vere
nigde Staten Niemand denkt 
aan hen als over de rijkste fa
milies wordt gesproken, maar 
zowel de Rothschildts, de 
Krupps als de Agnelli's worden 
waarschijnlijk door deze terug
getrokken levende nederlands-
duitse familiegroep overtrof
fen. Bekend is alleen « C & A », 
de afkorting van August en 
Clemens die de grootse bou» 
wers waren van dit bedrijL 



Ferdinand-August Snellaert was de zoon 
van weinig bemiddelde ouders : het was 
ten koste van veel opofferingen dat zij hun 
zoon — die geboren werd op 21 juli 1809 — 
konden laten studeren aan het kollege van 
zijn vaderstad Kortrijk. 

Zij hadden gaarne gezien dat hij arts 
werd, maar hij voelde zich meer tot de mi
litaire loopbaan aangetrokken. Toen koos 
hij een oplossing die beide zijden kon te', 
vreden stellen : hij zou militair dokter wor
den 

Hi] studeerde aan de militaire genees
kundige school te Utrecht en bekwam na 
drie jaar het diploma van gezondheids-offi-
cier : hij trad in aktieve dienst bij de 15de 
afdeling infanterie. Toen hij in MaasiricM 
lag, beleefde hij er een idille die — volgens, 
tie romantikus Conscience — er de oorzaak 
van geweest is dat hij zijn leven lang jong-< 
gezel bleef. Toen in 1830 de omwenteling 
uitbrak, lag Snellaert te Antwerpen Hij 
streed mede tegen de opstandelingen, werd 
overgeplaatst naar de afdeling van de her
tog van Saksen-Weimar en nam tijdens de 
tiendaagse veldtocht deel aan de slag van 
Leuven. Als herinnering aan deze militaire 
periode kreeg hij het IJzeren Kruis. Toen 
in 1835 bleek dat de noodlottige scheiding 
definitief werd, keerde hij naar het zuiden 
terug. Hij voltocjide zijn studies in de me-
decijnen aan de gentse universiteit en oe
fende vanaf 1838 het doktersberoep uit. In 
het jaai 1835, jaar van Snellaerts terugkeer, 
was ook J.F, Willeras vanuit Eeklo naar 
Gent teruggekeerd, waar hij kontakt op
nam met Blommaert, Serrure, Rens, Van 
Duvse en andere nationaalbewusten. 

Snellaert werd aldra opgenomen in hun 
ki -ii^. 

Een jaar na zijn terugkeer — in 1836 — 
zitii wij hem reeds als medestichter van de 
« Maatschappij voor Nederlandsche Letter
kunde en Geschiedenis » en wordt hij re-
dakteur van de Bijdragen der Gazette van 
Gent en van Willems' « Belgisch Muzeum >< 

In 1847 werd hij tot lid van de Konink* 
lijke Akademie benoemd. Bij de oprichting 
van het Willemsfonds te Gent werd hij de 
eerste penningmeester, later voorzitter. l o 
1856 werd hij sekretaris van de door minis
ter De Decker opgerichte kommissie tot on
derzoek van de taaitoestanden, de zoge
naamde « Grievenkommissie >. Hij stelde 
het uitvoerige verslag op, dat onder het mi
nisterschap van Rogier voor het parlement 
zou komen, en netjes afgekraakt zou wor
den. De reakties in Vlaanderen leidden tot, 
de stichting van het Algemeen Vlaemsch 
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aanstaande geleerden aldaar, was in neder, 
landse geest opgevoed en kon des te beter 
Vlaanderens achterstand begrijpen en de 
noodzaak tot een oriëntatie naar een zoveel 
rijker kultureel hinterland. Hij had ook 
des te beter de pjogingen van Willem I kun
nen begrijpen om de kulturele gevolgen 
van verscheidene decennia frans bewind en 
van meer dan tweehonderd jaar scheiding 
door een dinamische kuituur- en onder
wijspolitiek ongedaan te maken. 

D/7 jaar — op 21 juli nog wel! — zal het honderdzestig jaar geleden zijn dat 

Dr. F. A. Snellaert geboren werd. Snellaert staat naast Willems en David aan het 

begin der Vlaamse Beweging. Minder bekend dan de beide anderen, heeft hij op 

de Vlaamse Beweging van zijn tijd én van later een blijvende stempel gedrukt. 

Door zijn persoon worden trouwens twee misvattingen omtrent de Vlaamse Bewe

ging gelogenstraft : in de eerste plaats als zou de Vlaamse Beweging ontstaan zijn 

uit een soort vlaams-belgisch apartheids gevoel dat pas veel later de gemeenschap 

met het Noorden zou beklemtonen en in de tweede plaats als zouden de eerste 

flaminganten — en in hun voetspoor de latere nationalisten — bij gebrek aan 

sociaal bewustzijn geen kontakt met het « volk » gehad hebben. 

Snellaerts leven weerlegt beide foutieve opvattingen. Daarom is het wellicht niet 

zonder nut, dat wij bij de honderdzestigste verjaardag zijn figuur voor ons oproe

pen en zijn levenswerk opnieuw overschouwen... 

Verbond m 18t)i. Bij alle literaire, kultu
rele en politieke aktiviteiten bleef Snellaert 
steeds een gewetensvol en offervaardig ge
neesheer, die zichzelf niet spaarde. Hij over
leed aan een hartziekte in 1872. Alle voor
aanstaanden uit de toenmalige Vlaamse Be. 
weging waren aanwezig op zijn begrafenis : 
Conscience sprak aan het graf, evenals Prof. 
Heremans en L. Jottrand. Hij werd begra
ven te St. Amandsberg in de nabijheid van 
zijn vrienden en medestrijders Willems, Le-
deganck. Van Duyse. In 1897 werd op het 
Campo Santo van St. Amandsberg een ge
denkteken vooi hem opgericht. 

In dit kort biografisch overzicht hebben 
wij reeds even een drievoudige aktiviteit, 
een drievoudig tacet van Snellaerts leven 
aangeduid : de letterkundige, de flamin
gant en grootnederlander, en tenslotte de 
geneesheer. Het ene is niet van het andere 
te scheiden. Wij zullen echter trachten de
ze facetten een voor een te belichten, zon
der de dooreenstrengeling van alle aktivi
teiten in dit rijkgevulde leven uit het oog 
te verliezen. 

DE LETTERKUNDIGE 

Snellaert had gestudeerd in Nederland, 
had betrekkingen onderhouden met voor-

Hoewel geneesheer, was zijn belangstel
ling voor het literaire zeer groot : zij 1'ig 
in de lijn van de Romantiek en haar vere
ring voor het eigen verleden en voor dat 
wat bazis was voor een eigen literauiur : -ie 
eigen volkstaal. Een van zijn eerste hteraiie a 
produkten was een studie, waarmee h') ;-' 
deelnam aan een prijsvraag der Akatlemie 
over « l a poésie flamande dès sa prcmieie 
origine jusqu'è la fin du règne d'Albert et 
Isabelle >. 

Zijn studie, die later in het Nederlands 
verscheen en 288 blz. telde, werd in 183» 
bekroond. In 1839 verscheen een studie 
over de rederijkerskamers in Kortrijk, 
in 1840 : « Iets over den toestand onzer 
Tael- en Letterkunde ». 

In 1843 stichtte hij te Gent het « Kunst
en Letterblad » nadat hij in 1842 begin
nen was met de uitgave van een « i « * 
duitsche Volksbibliotheek » die de nooro-
nederlandse schrijvers beter in Vlaandeic 
wilde doen kennen. In 1846 stichtte hij "^ 
üteraire tijdschrift « De Eendracht » s»""!;̂  
met Van Duyse, Heremans en andei 
meer. 

Willems, die met de uitgave van «̂ ^ * ^^J| 
naert » de aandacht op onze middelne 
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denis en op de literaire kritiek (waaibij hij 
jonge schiijvers aanmoedigde en tot studie 
van de moedei taal aanspooide) dan sclueef 
hij toch af en toe ook kreatief proza 

In het kadei \an zijn literaire en alge-
meen-kulturele bediijMgheid lag ook het 
aandeel dat hij had in het stie\en naar een
heid van spelling Hij was een der organi-
zatoren van het « Vlaemsch Taelkongres > 
ïe Geni in 1841, en reeds in 1840 schreef 
bij in « Iets o\ex den toestand onzer Tael 
— en Letterkunde » dat het wenselijk ware 
een algemene wooidenboek der taal samen 
te stellen zondei zich om de onwillige rege
ring te bekommeren. Tien jaar later zou 
zijn wens in vervulling gaan. 

FLAMINGANT EN 

GROOTNLDLRLANDER 

laan( in Vlaanderen 

RECHTS 

BOVENAAN 

SNELLAERT ALS 

LID VAN DE 

GRIEVEN-

KOMMISSIE. ZIE 

OOK KAN. DAVID 

EN H. CONSCIENCE, 

LINKS BOVEN. 

Snellaerts opvatting over de Vlaamse Be
weging reikte veel verder dan die van een 
David, zelfs verder dan die van Willems, 
wiens geestelijk erfgenaam hij was. Wij 
stipten reeds Siiellaeits op\oeding in neder, 
landse geest aan : het zou deze geest zijn, 
die zijn kijk op de Vlaamse Beweging zou 
oriënteren Zijn kulturele aktiviteiten : de 
opwekking van het nationaal bewustzijn 
door de oude lettei kunde maar ook de ver-
spreiding van de noordnederlandse litera-
luur, zijn ijveren voor spellingseenheid, zijn 
beklemtoning van de taalkundige eenheid, 
het lag alles in de lijn van een politieke 
©veituiging, een nationalisme dat zijn 
strijdgenoot Willem Rogghé schetste als 
volgt : « Nooit kwam ik een man tegen die 
Nederland meer beminde, nooit een die on-
der Vlaanderens vernedering meer leed dan 
hij ». Zijn andere aktiviteiten — literaire 
en politieke — dienen in dit licht gezien te 

de zedelijke banden meer stevigheid bij
zetten ». 

En de voorzitter van het kongies, Amo-
rie van der Hoeven, sprak in Snellaerts 
geest, toen hij zei : « Er is een volkseen-
heid en een staatseenheid. De laatste is het 
werk van de mensen, de eerste het werk van 
God. De giote mogendheden zijn onver
mogend om bioedervolken te scheiden, die 
uit één stam gespioten, en door één taal 
verbonden zijn ». 

Door de inlichting \an de ned ei landse 
kongTessen stelde Snellaeil de wissel viij 
naar wat hij/elf en Willems steeds als es
sentieel voor de Vlaamse Beweging hadden 
beschouwd : haar heelnederlandse doel. 

Deze grootnederlandse bestievingen blij
ken dus reeds een werkelijk bestanddeel 
van ooispronkelijke Vlaamse Beweging ge
weest te zijn 

Slechts Sncllaeit kon, door zijn realisti
sche aanpak en dooi zijn \iiendschapsbe-

Middelbuig gezegd werd door Pi of G W . 
Vreede : « dat hij nog niet geheel, vrees ik, 
in zijn hoge waarde erkend werd » 

Want inderdaad : in Snellaert verloor 
Vlaanderen de man die scherper en duide
lijker dan de voorzichtige Willems, zijn 
gtootnedei lands geloof had beleden en de 
Vlaamse Beweging bewust in die richting 
gestuwd. Het verloor in hem tevens de man, 
die aan de bazis lag van de politieke akti-
viteit van het flamingantisme, en wiens vi-
zie op de vlaamse problematiek veel ruii 
mer was dan die van de meeste van zijn 
tijdgenoten. 

DE GENEESHEER 

Wij kunnen Snellaerts beeld niet oproe
pen, zonder zijn werk als geneesheer te ver. 
melden. 

Snellaeri was de geneesheer van de kleine 

Sn el la er t 
landse letterkunde had gevestigd, stierf in 
1846 Snellaert zou ook op dat gebied Wil
lems waaidige opvolger worden : in 1848 
verscheen door zijn toedoen het met Wil
lems begonnen en door Snellaert voortge
zette en voltooide siandaardweik « Oude 
Vlaamse Liederen ». Dank zij zijn bedrij
vigheid groeide de uitgave tot een lijvig 
werk van 550 blz. 

Dit bijeenbrengen en popularizeien van 
onze nationale liedeienschat was — even
als het opdelven van onze oude liieiatuur 
— een noodzaak en een sterke stimulans tot 
het herleven van het nationaal bewustzijn. 
Het behoud ervan — niet in stofferige ar
chieven maar m het volk zelf, als een be
wuste tiaditie - weid als een eeiste kultu-
rele verplichting ondervonden, en het baan
brekend werk - onder meer ook van een 
Van Duyse - op dat gebied steekt schril 
a' tegen een snobistische geblazeerdheid, die 
öet eigene belachelijk en ouderwets, het 
"eemde daarentegen « in » en modern 
'nut. Benevens naar deze oude liederen 

gieep Snellaert ook terug naar de middel-
ook h ü''' ' ' letterkunde, zoals Willems het 
onH S'^'laan. Hij publiceeide teksten 
noer meer van Van Maerlant, Boendale 

en Hein van Aken. 

^ ' 1 kunnen deze filologische bedrijvig-

worden Een eerste belangrijke daad, en in 
feite de eerste politieke daad van de pas 
ontstane Vlaamse Beweging, was het vlaam
se petitionnement, waarvoor Willems een 
vertoogschrift opstelde en waarvoor Snel
laert zich met onverdroten ijver inzette. 

Een van zijn grootste verdiensten is ech
ter de oprichting van de nederlandse kon-
gressen geweest. Het eerste werd gehouden 
te Gent in 1849. Wat Snellaert ermee be
doelde, zei hij onomwonden : geen parade 
van geleerden, geen roemen der vaderen of 
strelen der eigenliefde, maar een voorberei-
den van onze toekomst. « Het doel onzer 
vereniging geldt het onderzoek » zei hij, en 
hij voegde er aan toe : « zijn tot nog toe 
alle pogingen mislukt om de Nederlanden 
door politieke banden tot elkaar te bren
gen, dan zien wij naar middelen uit welke 

'liet genoeg naar waarde schatten. Zii 

I 

heid 

ewees dat een taal, die alleen maar goed 
S^̂ oeg oor het gewone volk werd geacht, 
zodat h "''" ^^" kultuurtaal kon bereiken, 
derwi i ''"'"^Pi '̂il^en op erkenning in on-
ffeo-rr!^!^ g'̂ i'echt, administratie enzovoort 
voor 7 ' ' " " ' • ^'J '^^^^P ^^ vertrekbazis 
taalwetten''"''""''^ ^^''^' ^'^ ''*' ^^ "^^'« 
van rt 7 ~ ^" daarmee tot de onttakeling 
Wa, s n"'^ eentaligheid - zou leiden. 

• ' « o f d z S k " ' ' • ? ' " " ^ bedrijvigheid 
oude t!t ^ ^ " ' * ' °P ^^ ' uitgeven van 

teiwten. op de letterkundige geschie-

trekkingen met veel geleeiden en letterkun
digen in Noord en Zuid. de nedeilandse 
kongressen voor het lot behoeden dat aan 
een — overigens idealistisch geleid en ar
tistiek verzorgd experiment als dat van het 
Zangverbond van Prudens van Duyse — be
schoren werd. Bekende namen zoals die van 
Tollens, Alberdingk Thijm, Dr. J P. Heije 
behoorden tot de deelnemers. 

Naast de inrichting van de nederlandse 
kommissie was dit een der belangrijkste da
den die hij als flamingant stelde. 

Zoals reeds gezegd, werd Snellaert sekre-
taris van deze kommissie en stelde hij het 
verslag op ; een verslag van niet minder 
dan 215 blz. en waarin voor die tijd radi-
kale maatregelen werden voorgesteld : vol
ledige gelijkheid en volledige vervlaamsing 
in bestuur, gerecht, leger, onderwijs Dit 
verslag, door De Decker niet gepubliceerd, 
onder Rogier verworpen, zou nochtans de 
bazis worden voor de politiek van de Vlaam
se Beweging en het startsein voor de taal-
wetaktie. Want uit de teleurstelling om de 
officiële afwijzing ontstonden de eerste po
gingen om tot een politieke aktie te komen. 
Reeds in 1848 had Snellaeri de stichting van 
een vlaamse staatspartij voorgesteld. De 
vlaamse landdag te Brussel in 1861 besloot 
tot de oprichting van het « Algemeen 
Vlaamsch Verbond » en op initiatief van 
Snellaert werd een hoofdafdeling van dit 
verbond te Gent gesticht. 

De franskiljonse machthebbers in de par
tijen en de bestaande partijtwisten beletten 
echter dat Snellaers droom van een demo-
kratische doorbraak van het flamingantis
me kon verwezenlijkt worden. 

Wat zijn betekenis voor de Vlaamse Bewe
ging betreft, weze hier herhaald wat kort 
na zijn dood, op het Nederlands Kongres te 

burger en de werkman : omwille van zijn 
onveizettehjke vlaamsgezindheid sloot de 
hogere franskiljonse burgerij hem uit. 
Conscience zei over hem, in zijn rede voor 
de Akademie : « Het zij-uit nood of uif 
voorliefde : hij was de geneesheer der min
deren, de helper en trooster van ditzelfde 
volk, voor welks zedelijk heil hij als kun
stenaar en geleerde streed ». 

Omwille van zijn vlaamsgezindheid werd 
hem de welstand geweigerd waartoe zijn 
geleerdheid en ervaring hem de mogelijk
heid verschaften. 

Tijdens de cholera-epidemie te Gent in 
1849 leerde men hem kennen als iemand op 
wiens offervaardigheid men nooit veigeefo 
een beroep deed. Voor zijn verdiensten tij. 
dens die periode verleende de staat hem 
trouwens een gouden erkentelijkheidsme-
dalje. Hij was méér dan alleen maar ge
neesheer voor de eenvoudigen. Hij leerde 
de sociale ellende kennen van een \olk dat 
men tevens geestelijk wou wurgen en hielp 
waar hij kon Het is dus zeker niet juist te 
beweren dat de eerste flaminganten alleen 
maar kamergeleerden waren, die zich io 
romantische bespiegelingen vermeiden, zon
der de werkelijke nood van hun volk te 
kennen. Integendeel : zij waren zich van 
hun sociale roeping bewust en dit bewust
zijn was bi) Snellaert wel zeer sterk. Dat hij 
zich tot aan de grens van de uitputting voor 
zijn zieken opofferde, is bekend. Tot twee-
i&aal toe waarschuwde zijn lichaam hem 
voor een al te rokeloos verbruik van zijn 
krachten. En hoezeer hij als arts en als meng 
met de eenvoudigen had meegeleefd en 
daarom door hen werd geliefd, bewees het 
feit dat nog lange jaren na zijn dood de 
herinnering aan Snellaert in de volkswijken 
bleef voorfcp-^^n. 

I D . 
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VROUWEN AAN HET WERK 

Volgens de jongste statistieken werken momenteel 1.182.103 vrouwen in jutt
en part-time i?etiekkingen, wat reeds 31 % van de aktieve bevolking vertegen
woordigt. 15 jaar geleden was het cijfer nog 842.300, hetgeen een stijging met 
40 % betekent op een langzame globale stijging van de bevolking. 

Men kan dus stellen dat de vrouw in ons land een aktief aandeel heeft in het 
produktieproces en vooral in de diensten en andere sektoren van de tertiaire 
sektor. 

Uit de onderverdeling per sektor 
blijkt dit laatste trouwens overduide
lijk : 83 % in de sociale sektoren, 71 % 
in het persoonlijk dienstbetoon, 66 % in 
tekstiel en schoennijverheid, 62 % in de 
medische diensten, 58 % in het onder
wijs en 52 % in de kleinhandel. 

Andere cijfers tonen de belangrijk
heid aan van het verschijnsel van de 
werkende vrouw • 37 % der arbeidsters 
zijn alleenstaande vrouwen (bij de be
dienden is dit procent nog hoger nl. 
55 % ) . Meer dan de helft van de gehuw
de vrouwen oefent een beroep uit of 
heeft een bijverdienste, die een zeker 

aantal uren per dag in beslag neemt. 
En ander belangrijk gevolg van de 

vrouwenarbeid is het feit dat hun aan
deel de sociale vooruitgang prikkel t en 
gedeeltelijk mogelijk maakt, evenals 
vermindering van de werktijd en de 
stijging van de vrije tijd (paradoksaal 
genoeg een bijkomende belasting voor 
de huisvrouw, die niet uit werken gaat 
en zeker voor de huisvrouw die wel uit 
werken gaat) . Ook de vervroegde pen
sioenleeftijd is gedeeltelijk een gevolg 
van de vrouwenarbeid. 

Het is dan ook niet te verwonderen 
dat de plichten van de maatschappij 

Wie het schoentje past, zij trekke het aan... 

tegenover de werkende vrouw steeds 
scherper gesteld worden Deze plichten 
komt de samenleving in onvoldoende 
mate na. Denken we maar aan de loons
verschillen, hoewel hier toch geleidelijk 
een nivellering intreedt, vooral in de 
bediendensektor, waar werkende vrou
wen met een zeer behoorlijk maandsa
laris steeds in aantal toenemen. Qua 
promotie is het beeld al heel wat min
der rooskleurig. Op gebied van vak
scholing echter valt er niet te jubelen : 
de oriëntatie ervan is nog te veel op 
voorbijgestreefde begrippen ingesteld 
(zoals t rouwens gans het onderwijs, 
dat nu een overgangsperiode is ingetre
den). De Volksunie zal oa . aan dit pro
bleem op haar a s kongres aandacht 
besteden. 

Dit kongres zal t rouwens in het teken 
staan van de vrijheid en de gelijkheid 
in een leefbare wereld ook voor de 
vrouw. We nemen ons voor daarop in 
een volgend artikel nader terug te ko
men 

NU OOK VOOR HONDEN 
Deze maand verscheen de anti-

babypil voor honden op de britse 
markt Protagonist is Sir Ar thur 
Gore, achtste Earl van Arran en 
lid van het Hogerhuis, waar hij de 
zaak aan de orde stelde. Hij eiste 
van de regering een planning tot 
geboorteregeling bij katten en 
honden 

Britten zijn dierenvrienden 
(meer dan m e n s e n v r i e n d e n ' ) . 
Sir Gore's ijver is ook verklaar
baar door het groot aantal honden 
en katten op zijn landgoed Te 
veel zelfs naar zijn smaak. 
840-590-865 

In Engeland zal men met be
trekking tot deze drie cijfers een 
«aanwenningskuur» moeten onder
gaan Het zijn de doorsneematen 
voor dé vrouw, welke cijfers van
daag nog 33-23-34 zijn. Maar de 
eerste cijfers zijn millimeters, de 
tweede inches. Tegen 1975 moet 
Engeland op het decimaal stelsel 
overschakelen. 

Michel Quoist is de auteur van ver. 
scheidene boeken over moraal, maat
schappij, geloof en jeugd. Hij is geen 
louter ieoretizerend rr^ralist, maar 
gaat uit van de levenswerkelijkheden 
zonder daarom het idealisme uit Je 
schakelen, dat voor elke menselijke 
verheffing boven de louter materiele 
dingen en voor elk streven naar een 
levensverdieping en vergeestelijking 
nodig is. In « Liefdesbrieven van 
Frangoise en Antoinette > is de kor-
respondentie bijeengebracht tussen 
twee jonge mensen uit een bewust-
kristehjk mdieu (beiden zijn lid van 
de J.O.C., het franse ekwivalent van 
onze K.A.J.) die van elkaar geschei
den zij dcfor het feit dat de jongen 
dienst doet in Algerië. De briefwisse
ling tussen beide behandelt een groot 
aantal problemen van de meest-uit-
eenlopende aard : van de sociale toe
standen op het atelier waar het meis-

LIEFDESBRIEVEN 
Je we) kt tot de problemen van de 
seksuele onthouding, van de kmder-
beperkmg-en van de toelaatbaarheid 
of ontoelaatbaaiheid van verschillen
de voorbehoeds-middelen en der li
chamelijke liefde in 't algemeen. Mi
chel Quoist heeft in deze < brieven > 
op een leesbare wijze een pioblema-
tiek aangeraakt en uiteengezet (en 
waar mogelijk oplossingen gesugge
reerd) die onze jongeren — en voor
al hen die veiloofd zijn — zeker zul
len interesseren en van nut zijn. 

M Quoist < Liefdesbrieven van 
Vrangoise en Antoinette > — 249 blz. 
— Lannoo, Tielt. 
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Nee, geen doelwachter, maar een itfl 
liaanse mannequin die van de winter 

geen afscheid kan nemen, foei! 

NON 

In Brazilië werd een 30-jarige 
boekhouder aangehouden nadat 
hij drie jaar lang als «non» va. 
een vrouwenklooster verbleven 
had. Voordien had hij al twee jaar 
als «kloosterzuster» in een ander 
nonnenklooster vertoefd. In beide 
gevallen kwam zijn ware geslacht 
aan het licht door zijn zware 
stem, maar hij kon in zijn eerste 
klooster tijdig de plaat poetsen In 
zijn tweede was de politie vlug
ger. 

De oversten van beide kloosters 
verklaarden evenwel dat «zuster 
Anna » voor het overige een voor
beeldig lid van de kommunauteit 
was. Hij zelf gaf als verklaring o ^ 
zich uit de wereld te willen terug 
t rekken «omdat de zaken zo 
slecht gatin».. . 
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Mayerling is aktueel : op het ogen 
blik dat wij dit schrijven wordt in 
alle bioskopen de geromantizeerde 
versie van het verhaal vertoond. Wie 
echter een nuchter en historisch feiten
relaas wil, met een nauwkeurige schil
dering van historische achtergronden en 
toestanden en met een even nauwkeu
rige uiteenzett ing over de verschillende 
hipotesen, die leze het boek dat Luc 
Delafortrie — onze lezers zeker bekend 
om zijn werken over Priester Daens en 
Pieter Daens — over Mayerling schreef. 

Mayerling : zelfmoord of doodslag? 
heeft hij zijn boek genoemd en het 
vraagteken blijft bestaan : de auteur 
maakt zich niet tot advokaat van de 
ene of andere tezis die in dit verband 
werd uiteengezet maar t racht alle 
tezissen objektief weer te geven. 

Men kent de feiten : kroonprins 
Rudolf van Habsburg werd op 30 janua
ri 1889 dood aangetroffen in het jacht-
slot Mayerling. In dezelfde kamer lag 
het naakte lijk van Maria Vetsera. een 
achttieniarig meisje dat hij nas sinds 
korte tijd kende . De officiële versie 
sp^ak eerst van beroerte, daarna van 
zelfmoord uit zinsverbijstering — waar
bij op de Wittelsbachse erfenis gedoeld 
werd, zeer tot ongenoegen van de Wit
telsbachse moeder Sissy... 

De werkelijke achtergronden van dit 
drama werden nooit achterhaald, de 
waarheid nooit gekend Een romanti
sche liefdeshistorie met tragische af
loop, of een politieke «Auseinanderset-
zung» tussen de rebellische Rudolf en 
zijn vriend Johan Salvator enerzijds en 
de Habsburgse politiek anderzijds ? 

Rudolf was een zeer gekult iveerd en 
intelligent man, heel wat bekwamer en 
tot politieke leiding geschikt dan zijn 
vader. Hij zag de noodzaak in, om het 
oude krakende rijk om te vormen in 
een federalistische monarchie Hij mis
te echter de wilskracht om op te tornen 
tegen de t i rannieke vader en ontbeerde 
een genegenheid, die hij bij zijn eer
zuchtige en onsimpatieke echtgenote, 
Stefanie van België, dochter van Leo
pold n , niet kon vinden. Dit gebrek 
aan wilskracht en aan genegenheid wa
ren de oorzaak van een onbeheerste 
levenswandel : alkoholist en morfino-
maan, zocht hij verstrooiing in drink
gelagen, in de jacht en... bij de vrou
wen. Dat de veroordeling door de kei
zer van zijn verhouding met Maria Vet
sera derhalve aanleiding tot moord' en 
zelfmoord zou gegeven hebben is on
waarschijnlijk. 

Hoe de juiste toedracht geweest is, 
moeten zowel de Keizer als de eecste 
minister geweten hebben — en alle 
officiële verklar ingen blijken slechts 
bedoeld om die werkeli jke toedracht te 
verbergen... 

15 
Het huis van Habsburg heeft op het einde der vorige eeuw gezorgd voor per

sonages en drama's die nu nog steeds de romantischgestemden en diegenen die 

van deze stemming gebruik maken illustraties met grote oplage en film — een 

vette kluif bezorgen. Wij hebben de reeks « Sissi » -films gekend met Romy 

Schneider als zeemzoete, bloedjonge keizerin. Er is het drama geweest met 

Maximiliaaan en van zijn gek geworden echtgenote, de eerzuchtige dochter van 

de nieuwbakken koningLeopold I van België, Charlotte. Er was voordien reeds 

het drama van de onthoofde franse koningin en dat van de Oostenrijkse Marie-

Louise, tweede vrouw van Napoleon. 

Maar er is vooral het drama van Mayerling geweest, dat als het ware een 

voorafbeelding was van de ondergang van Habsburg en dat tegelijkertijd een 

dramatische uitbarsting was van een innerlijke konfliktsituatie. waaraan het 

Habsburgse rijk ook zonder de wereldoorlog zou ten ondergegaan zijn. 

In zijn boek citeert Luc Delafortrie 
Dr. Karl Schwartz, professor-emeritus 
der weense universiteit, bekend door 
zijn vertal ing van vlaamse gedichten 
m het Duits, die de mening van prof. 
Hermann Zerzawy, gewezen lid van de 
generale staf en de kontra-spionnage-
dienst, weergaf. Daaruit blijkt dat het 
een geval van jaloezie was, waarbij een 
beschonken jaloerse edelman de dader 
was van de dubbele moord. Om een 
langdurig en sensationeel proces te 
vermijden werd daarom de versie van 
zelfmoord door zinsverbijstermg, die 
niemand geloofde, de wereld ingezon
den .. 

De auteur van «Mayerl ing : zelf
moord of doodslag?» schetst na een 
beknopt en bevattelijk overzicht van 
de geschiedenis van het Habsburgse 
rijk. een portret van keizer, keizerin en 
kroonprms, en schetst ook de politieke 
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oriëntatie van de prins en de hongaar-
se verwikkelingen, die in nauw verband 
stonden met zijn politieke opvattingen. 

Hij geeft dan de feiten weer in zover
re die bekend zijn, de reakties van kei
zer en regering, de wijze waarop men 
alles in de doofpot t racht te te stoppen 
en tenslotte de vele versies — van de 
meest-romantische tot diegene die alles 
tot een zuiver-politieke machtsstri jd 
herleiden. 

Een van de laatste hoofdstukken van 
dit boek draagt de ti tel «Niets werd 
bewezen» waarin het officiële verslag 
Hoyos ontleed en op de onmogelijkhe
den erin gewezen wprdt. De auteur 
rnaakt de balans op van wat als enigs
zins vaststaand kan beschouwd worden 
en geeft ook in het kort de tezis weer 
van een dei meest recente werken 
«Mayerl ing ohne Mythos» van Fri tz 
Jud tmann . 

Interessant is het besluit, waarin op 
Habsburg als verbindende faktor gewe
zen wordt, met Wenen als m idde l eu ro 
pees centrum : het losmaken van Wenen 
heeft de meeste volkeren der Donau-
monarchie wel vrijheid maar weinig 
geluk gebracht Rudolf stierf aan de 
gedachte van een plurinationale federa
listische republiek. Zijn felste tegen
stander, de ministerprezident Taaffe, 
kon in ieder geval gelukkig zijn na zijn 
dood. Of de reden van Rudolfs dood 
van politieke of amoureuse aard was, 
of het ging om zelfmoord of moord : 
het verhinderde de tot standkoming 
van een rijk. dat wellicht Serajewo niet 
zou beleefd hebben. Zo werd het drama 
van Mayerling voorspel tot het drama 
van Serajewo en van de wereldoorlog 
I en daarmee onrechtstreeks ook van 
wereldoorlog II .. 

Oelafortries boek is geschreven in 
een klare.duidelijke taal. De historische 
feiten worden nuchter en zonder patos 
uiteengezet, de verschillende tezissen 
en mogelijkheden bevattelijk weerge
geven Heel het boek geeft trouwens 
blijk van een bezorgdheid om histori
sche nauwkeurigheid, van een objekti-
viteit die elke gebeurtenis en elk facet 
van alle zijden wenst te belichten... 

Een historisch boek dat tevens aan
genaam leest en dat ook de gewone le
zer interesseren en boeien kan ! 

Luc Delafoitrie . « Ma\eihng — Ze//-
mnord of doodslag? » — 172 bh. — 130 
fr — Van In. Lier. 

natuurgidsen 

op paaszatextan weid aan de linketoever 

te intwerpen een zeer getiouue kopie vnn 

een vikins;s\chip te water gelaten. De pu

blieke beLaiig\telhns. uas zeer s;)oot toen de 

snek het viije mp Ityjo-, De eei%te reis van 

du simpatiekc koopranrdijsthip is naliinr-

hlk >iaar Mooi wegen. Hoe kan hel on

derst 

Bij de D . \ P . Rem.ieu Uiig.ivcn zijneen 
aantal werkjes verschenen die natuuilief
hebbers uiteimate kunnen boeien. Ondei de 
titel « Ontdek de natuur, kaleidosroop der 
biologie vooi iedereen », kwamen de eeiiie 
delen \an zes reek.sen \an de peis : insek-
ten, \linders, schaaldieren. paddestoelen, \o-
gels en vis.sen. 

Ze zijn \an de hand van J. Maihoi en 
door G. Mathot geillustieeid. Ze werden 
uil het Frans veitaald door J Van dei San-
de. Het zijn handige deeltjes, die dooi de 
jeugd in het bizonder gietig zullen gebruikt 
wolden bij het eksploreren van hun omge-
ving. 

Na een algemeen o\eizitht \an het be
handelde onderwerp gaat de samenstelier 
veider met een duidelijke indeling en een 
vooitleflelijke vooistelling omtient voort
planting en groei van dier en plant. Ver-
geten wij met dat de nummeiijes mooi 
geillustieeid weiden, vooral het vlinder-
boekje dat ons meesterstukjes van de vlin-
dei fauna laat zien : vlinders op allerlei 
planten en bloemen gezeten of zoigeloos 
fladderend. 

In vooibereiding zijn de tweede nummers 
van veimelde deeltjes; de mens, de kik-
vorsachtigen, de bloemen, de zoogdieien en 
de schildvleugeligen. 

Mogen WIJ deze boekjes, die atzondeilijk 
te koop zijn, ten zeerste de natuurliefhebber 
aanbevelen ? Een voorbeeld van een ge
schenk om in de wolken over te zijn. 

y. en G. Mat/tot . « Ontdek de natuur »; 
Remaeit Uitgaven, Biussel. 24 blz. 40 jr. 

in de natuur 
Vier nieuwe v\eiken in de ^eiie « Natuur 

in Miniaiuui » : « De Rietkraag >, < De 
Heide ». « Het Stiand », < Het Loofbos ». 
Vier mooi verzoigde delen uit de natuur
serie die zekei en vast onze aandacht vra
gen. In zijn inleiding van het eerste deel 
schiijft Flip Polk • < Hel î  geen boek om 
netjes in een boekenkast te zetten, maai om 
er mee naai een lietveld te trekken Rustig 
lezend in het gras, de riethalm uitgravend 
en de wortelstok bekijkend, terwijl de wol
ken rustig boven je vooitelilden Fen doen-
boekje » 

Alhoewel wij het eens zijn mei wat de 
inleider schrijft, achten we de werken toch 
wat te groot \an omvang om er handig mee 
om te aaan in openlucht 

Laten ivij t-rhtei de boeken hun auteuis 
en vooral de tekenaaistei Maria Claerhout 
in de l)loemet)e<i /eiten want ii] hebben de 
teei krach ten die vaak te vei \an de natuur 
veiwiiderd natuuronderricht moeten geven, 
een praktische en een levendige handleiding 
be/orgd En aan de jeugd een paspooit naar 
de heide het bo"; het str.ind. de rietkraag 
°n hun bewoncis 

": \ntiiut m MiniaUun », D.A I Hei-
naeit Uitgaven, Biussel. 99 f), geb. 

file:///linders
file:///ntiiut
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BUITENLANDSE LETTERKUNDE: 

L. F. Cel ine 
'' RIGODON " 

Louis Fernand Celine, eigenlijk Louis 
Fernand Destouches, dokter in de genees
kunde en praktizerend arts zoals zijn kol-
legas in de literatuur Duhamel en Benn, 
is ongetwijfeld het origineelste talent uit 
de hele moderne franse literatuur geweest. 
Zijn taalexplozies, de zinnen die openbar
sten en voor ze voltooid zijn reeds door 
een nieuwe opgevolgd worden, de onna
volgbare stijl waarin het argot, de volks
taal, een bijna lirische kracht krijgt . het 
verschafte hem reeds vanaf zijn vroegste 
werk (o.m. « Voyage au bout de la Nuit ») 
een bnakademische beroemdheid. Even ex-
plozief en op het eerste zicht onkon troleer
baar waren gedachte- en gevoelswereld van 
deze anarchist die het fascisme volgde, deze 
gewezen kommunist die het plebs minacht
te, deze kollaborateur die op de Duitsers 
schimpte. Bewogen tussen de polen van 
een haast anarchistisch individualisme en 
een bestendig « engagement » was deze 
wereldburger een chauvinistisch nationa
list en deze ongebonden bohémien-achtige 
verachter der konventie een burgerlijk rea-
list. 

Allerlei karaktertrekken en beweegrede
nen werden hem toegedicht, om zijn werk 
te verklaren. Vanaf zijn « Voyage au bout 
de la 'Nuit >. over het briljante en toch 
vaak potsierlijke, soms wrede anti-scmi-
tische « Bagaielies pour un massacre » tot 
zijn laatste weik « Rigodon », dat zopas 
bij Gallimard veistheen, is ei nochtans één 
steeds weerkerend leitmotiv, doorheen alle 
lirische scheldpartijen en rauwe realisti
sche beschrijvingen. Het is de bestendige 
bekommernis om het lot van de blanke 
man. van de blanke wereld en van al wat 
zij vertegenwoordigt, vanaf Griekenland 
tot op heden. 

« Rigoüon » IS het laatste deel van een 
drieluik, waarvan de twee andere, « D'un 
Chateau k l'autre » en « Nord », plaats en 
tijd met dit derde luik gemeen hebben. 

Célines verblijf in Duitsland na de inva-
zie, zijn vlucht naai DenemarKen daarna, 
zijn gevangenschap en verblijf aldaar : het is 
ook hier weer het op menigvuldige wijze 
weergegeven tema. Geen kronologie, geen 
opeenvolgend relaas in drie etappen, maar 
een telkens terugkeren naar het begin met 
de vier steeds weerkerende figuren — Ce
line, zijn vrouw, de akteur Le Vigan en de 
kat Bébert — en een hele plejade van ne
venfiguren van tragische, komische, gro
teske en absurde aard. Samen vormen zij 
— met de auteur als kern — een celiniaanse 
wereld die denken doet aan Bosch en Breu
ghel maar bijwijlen ook aan de danteske 
vizioenen uit het Inferno 

« Rigodon » is niet iiei grootste van zijn 
werken, maar het is revelerend voor Céli
nes gedachten wereld. Het geeft een beeld 
van de skrupuleuze nauwgezetheid waar
mee deze taalbeheerser zijn taal schaafde 
en herschaafde om steeds het meest-in-
slaande woord, de meest-inslaande zin te 
vinden. Het geeft ons tevens de wellicht 
nergens duidelijker uitgesproken keri^dee 
van heei zijrj « engagement » : wat wij 
hierboven de bekommernis om de wereld 
van de blanke man noemden, en wat hij in 
een echt-celiniaanse sdieldpartij zegt, waar 
hij de gruwel van een chinese wereldover-
weldiging en de ondergang van het blanke 
ras oproept in een apokaliptisch beeld. 

Cassandra's stem ? Men heeft Celine wel 
eens de profeet van de haat genoemd. 

Maar wie waarschuwt, doet dit niet uit 
haat, doch uit diepe bekommernis... 

Een bekommernis die aan zijn werk een 
morele dimensie geeft en Celine in het 
werkelijke licht plaatst, waarin wij hem 
moeten zien. Goethe's « Der Menschheit 
ganzer Jammer fasst mich an » kon als 
kenspreuk boven dit oeuvre staan... 

L.F. Qéhne : « Ktgodon », £d. GaUimard 
Parip — 332 blz. — 20 FF. 

De Venezolaan Soto expozeerde onlangs te Amsterdam en te Brussel 

met « environment », waarvan hierboven een specimen (cube a espace 

ambigue of dubbelzinnige ruimtekubus) : statische of mobiele konstruk-

ties in licht plastiek materiaal, die o.a. de materializatie zijn van 

Mondriaan's opvattingen en streven het rechtsreeks betrekken van de 

mens in de ruimte. Vandaar de Soto's uitdrukking «pénétrables». 

DAT M e l T U... 
. . .weten. . . 

/;( iioveinücr a.s. venchipil de bio-
grajie « Pater L.J. Callewaert — Met 
i 'jord en daad' van liefde » door 
P.l A. Nuyem, inleiding doo> sena
tor dr. E. Elaut. Het betreft niet 
alleen een levensbeschrijving van pa 
ter Callewaert doch ook een proeve 
van een tijdsbeeld of altaris van be
paalde iacetlen hiervan. 

Men kan van heden aj intekenen 
tegfii 300 jr. voor de ingebonden en 
200 ir. voor de ingenaaide uitgave, 'e 
storten op postrekening 13.65.85 van 
Oranje-Uitgaven, Osylei 9, Mortsel. 
Het boek telt 250 blz. tekst en 20 blz. 
met 42 onuitgegeven foto's. 

De 33ste boekenbeurs voor Vlaan
deren zal van 31 oktober tot 11 no
vember in de stadsfeestzaal, Men te 
Antwerpen plaats hebben. Dit jaar 
herdenkt de inrichtende Vereniging 
ter bevordering van het Vlaamse Boe-
kenxvezen haar 40-jarig bestaan en 

verschijnt de 38ste uitgave van « Hst 
boek in Vlaanderen >. Het tema van 
de boekenbeurs zal derhalve zijn « 40 
]aar literair leven in Vlaanderen >. 

. . .beKIjKen... 
Van 14 tot 30 mei a.s. heejt in het 

Kasino te Knokke de tentoonstelling 
plaats van de Prijs van Knokke vc\>r 
Schilderkunst 1969 (70.000 fr.). leder 
mededinger moet drie na 1965 ont
stane werken insturen, na vooraf 
aanmelding van deelneming op het 
sekretariaat. Zeedijk 26, Knokke. 

Je Oostende gaat alle aandacht 
naar de Grote Prijs van Europa voor 
beeldende kunsten terwijl te Brugge 
deze zomer in juni een grote tentoon
stelling van wal steekt : « Vlaamse 
anonieme primitieven ». Medewer
king is ty^egezegd zowel van Amerika 
als van Oost-Duitsland en Hongarije 
evenals tal van andere landen. Het 
verste komende paneet, van een on-
hekend auteur uit de 15de eeuw, 
werd in bruikleen afgestaan door het 

miizeum van Melho^irne (Australië). 

Van 16 april lol l mei heejt tn de 
zalen van het brusselse paleis voor 
schone kunsten de 14de faarlijkse 
Antiekbeurs plaats, die een bijzondere 
luister zal verkrijgen naar aanleiding 
van de 50ste verjaring van de op
richting van de inrichtende Belgische 
Kamer van 4ntiquairs. De erehal 
wordt voorbehouden aan Amsterdam, 
1 le Festival du Marais » uit Parijs 
en de vereniging « Kunstxvi]k > uit 
Brasiel. 

Zaterdag werd te 11 iliebroek in de 
galerij « De Thlder >, Kasteelstraat, 
de grafiektentoonstelling Lea Van 
Heek geopend. Tot 24 april. Juul 
Keppens stelt tot 5 mei ten toon in 
zijn atelier. Konkelgoedstraat 29 le 
Lebbeke. Tot eind april expozeert 
Guy Leclercq in Celbeton, Gentse 
steenweg 192 te Dendermonde. 

.. msemaken... 
Zaterdag 3 mei richten de Vlaams-

Nalionale Studenten-Unie Antwer

pen en de fong-Vlaamse Studenten 
Gemeenschap in de VTB-FAB, St. 
facobsmarkt 45, te Antwerpen een 
kteinkunstaitond tn met Hugo RttS-
pVet, Zjej Vanuylsel, Maria Br0a-
ivers, Ann De Dondri en Rik Moerts. 
Toegang 30, 40 en óO (r. 

Vrijdag 23> april wimdt om 29 vttr 
15 in de kleine schouwburg van het 
brusselse Pateis vo&t Schone Kunsten 
< 2 X New York » o^gevoetd, nl. de 
eenakter « The Indian wants the 
Bronx > van Israel Horvitz en 
« Newsstand » van Bill Svanoe, beide 
m de regie van de bekende ameri' 
kaanse regisseur George Spehfm De 
vertolking geschiedt door viaamse ak-
teurs. Rezervatie ; (75 en IQ& ifr, stu
denten ; 50 fr.) tel, .- 12.50.45. 

. . . l e i e n . . . 
« Brueiies Kunübezit > van drs. V. 

Vermeersch, dat over enkele weken 
van de pers komt. VCH>nnteke-apri}i : 
390 fr. Inlichtingen Stedelijke Mu-
zea, Brugge. 
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Zaterdag 12 april 
li).20 u. : BRUSSEL NED.^ 

'Biesbossen in de winter (do-
'kumentaire over de natuur in 
'de winter). 

18.30 u. : DUITSLAND I 

Laatste wilde dieren in Euro
pa. 

22.30 u. : DUITSLAND I 

Herr Satan persoenlich (speel
film met o.a. Orson Welles). 

Zondag 13 april 
12.05 u. : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse (over institu
tionele problemen}. 

17.15 u. : BRUSSEL NED. 
Deltawerken (een film over de 
werken tijdens de periode van 
februari '68 tot februari '69. 

20.40 u. : BRUSSEL NED. 
Les parapluies de Cherbourg 
(gezongen film met o.a. Ca-) 
therine Deneuve). 

22.05 u. : BRUSSEL NED. 
Volksvertegenwoordiger Frans 
Van der Eist kiest gedichten 
tijdens poëzie in 625 lijnen. 

Maandag 14 april 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
S.O.S. Natuur (dokumentaire 
over natuurbescherming). 

Dinsdag 15 april 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Letters uit de krant geknipt 
(triller). 

22.15 u. : NEDERLAND I 
Hadimassa (satirisch pro
gramma). 

Woensdag U april 
21.15 n. : BRUSSEL NED. 
Kabaret nu (zesde aflevering 
over het nederlandstalige ka-
baret). 

21.50 u. : BRUSSEL NED. 
Vertel me iets over de regen
wormen (televiziespel). 

Donderdag 18 april 
2115 u. : BRUSSEL NED. 
Debat. 

Vrijdag 18 april 
19 u. : BRUSSEL NED. 
Tabak (dokumentaire over de 
tabak). 

20.35 u. : BRUSSEL NED. 

f^et fantastische Paaseiland 
(een eksploratiefilm). 

21-35 u. : BRUSSEL NED. 

Dishonored (spionagefilm van 
von Sternberg met o.a. Mar
iene Dietrich). 

22 u : BRUSSEL FRANS 

Monografie over Magritte. 

S.O.S. NATUUR 

EEN HARDE DOKUMENTAIRE 
OVER DE NATUURBESCHERMING 

Het kan niet betwijfeld worden, dat de natuur door 
onze moderne samenleving erg veel te lijden heeft. Ont
bossing, woning-, wegenbouw en industrializering dragen 
in hoge mate bij om van ons dicht bevolkt land één grote 
stad te maken met slechts hier en daar nog enkele over
blijfselen, van wat eens het natuurlijk levensmilieu van 
mensen, planten en dieren was. De noodzaak van een 
rationeel natuurbehoud en de individuele bescherming 
van bedreigde diersoorten, dringen zich dan ook zo erg 
op, dat er geen tijd meer mag verloren gaan. Deze doku
mentaire behandelt niet alleen de gevaren die de natuur 
en de dieren bedreigen, maar bespreekt ook de bescher
mingsmaatregelen die de laatste jaren in ons land getrof
fen werden om, waar het nodig bleek, een helpende 
hand toe te steken. 

over de beroemde oostenrijks-
amerikaanse kineast wordt 
voorgesteld, Dishonored. Het 
gaat over een spionagefilm 
met klassieke verwikkelingen, 
maar waarin de mite van de 
supervrouwelijke Mariene Die
trich weer een stukje verder 
wordt uitgebouwd. In deze film 
speelt Mariene namelijk de 
rol van een Oostenrijkse spion
ne (agent X 27) tijdens We
reldoorlog I. Zij slaagt erin 
hel kopstuk van de russische 
spionage onschadelijk te maken 
en krijgt daarvoor de hoogste 
onderscheiding van haar land. 
Maar wanneer ze voor de keu
ze staat luitenant Kranau, de 
rechterhand van die russische 
superspion, aan te houden of 
haar liefde voor hem te doen 
zegevieren en hem te laten ont
snappen, dan houdt ze het bij 
deze laatste oplossing. Een op
lossing die haar voor het vuur-
peieton brengt wegens land
verraad. Een oplossing boven
dien die volkomen past in het 
beeld dat von Sternberg toen 
nog aan het opbouwen was van 
Dietrich : de vrouw die, als het 
er op aan komt, slechts één 
opperste waarde kent : die van 
de liefde. De publiciteit had 
dat beeld toen al uitstekend 
begrepen ep. het publiek werd 
dan ook slagzinnen ingelepeld 
als : (Mariene Dietrich), de 
vrouw die alle vrouwen in zich 
verenigt ! 

Vrijdag 18 april om 21.35 u. 
(Brussel Ned.) 

VLAAMSE T.V. 

Zaterdag 12 april 

16.00 : « De gestolen f i lm » Avon tu ren* 
f i lm voor de jeugd — 16.45 t o t 17.15 t 
Nieuwe Duitse hits — 18 50 : Zandmof»-
netje — 18.55 : Doris Day-show : A l le 
hens Qon dek — 19.20 ; Biesbossen in da 
winter — 19.50 : Keurig Frans — 19.52 : 
Zoekl icht — 19.57 : Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20.25 : Memoran 
dum van een dokter. Ie of levering ; Dok
ter Finlay — 21.25 : Hi tparade — 
22.05 : Echo — 22.35 : ManniK : Wie 
een put g r a a f t . . . — 23.25 : TV-nieuws. 

Zondag 13 april 

14 30 : Poly in Portugal — 14.45 : Kap i 
te in Zeppos I I I — 15.15 : Binnen en 
bui ten — 17.15 : Deltawerken — 17.40 
t o t 18.00 : Tienerklanken presenteert : 
« Das junge Orchester » — 18.15 : K le in, 
k lem kleuter t je — 18.35 : Sportreportage 
— 19.05 : Ben de Beer : L iefdadigheid 
— 19.40 : De geschiedenis van de X X I e 
eeuw : Levende machines — 19.55 : M e 
dedelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20.40 : Speel
f i lm : Les parapluies de Cherbourg — 
22.05 : Poëzie in 625 l i inen — 22.35 t 
TV-nieuws. 

Maandag 14 april 

18 55 : Zandmonnet je — 19.00 : Zor ro 1 
Een zaak van eer — 19.25 : Vergroot 
glas op de postzegel — 19.40 : Openbaar 
kunstbezi t : « De bewening van Chris
tus » van de meester van Waterv l ie t — 
19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 • - Mededelingen. - De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : H igh 
Chaporral : De terror ist — 21.15 : 
« S.O.S. Natuur ». Documentaire — 
22.10 : Gastprogramma : De Liberale Be
dachte — 22.40 : TV-nieuws. 

Dinsdag 15 april 
18.55 : Zandmonnet je — 19.00 : Tiener
k lanken — 19.25 : Ki jk en kook — 
19.50 : Keurig Frons — 19.52 : Zoek 
l icht — 19.57 : Mededelingen — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : « Letters u i t de 
k ran t geknip t ». TV- thr i l le r wan Wa l te r 
van der Kamp — 21.55 : Aan het orgel 
( IV) — 22.15 : TV-nieuws. 

Maandag 14 april om 21.15 u. (Brussel Ned.) 

LES PARAPLUIES 

DE CHERBOURG 
Jacques Demy draaide Les 

Parapluies de Cherbourg in 
1963, in samenwerking met de 
componist Michel Legrand. 
Jacques Demy heeft een eigen 
stijl : poëzie, bevalligheid, fan-
tazie en droom kenmerken 
vooral de vorm, de manier 
waarop hij zijn filmverhaal in 
beeld brengt. Na de opnamen 
van Lola wilden Demy en Le
grand een 100 % muzikale film 
draaien; dit plan zou vorm krij
gen in Les Parapluies de Cher
bourg. 

Hier situeert Jacques Demy 
het verhaal, een gewone lief
desgeschiedenis tussen eenvou
dige mensen, een gegeven dat 
op het eerste gezicht sentimen
teel lijkt maar met zoveel ori
ginaliteit en charme wordt uit
gebeeld dat het ver van het 
melodramatische verwijderd 
blijft. Guy, een jonge arbeider 
en Genevieve, dochter van Ma
dame Emery die een winkeltje 
in regenschermen uitbaat, zijn 
verliefd op elkaar. Wanneer 
Guy onder de wapens wordt 
geroepen en naar Algerië ver
trekt ,is dat een donkere wolk 
aan hun gelukshemel. Tijdens 
zijn afwezigheid merkt Gene-
vieve dat ze een baby ver
wacht. Ze maakt kennis met 
Mr Cassard, een rijke diamant
handelaar die met haar wil 
trouwen. Na lang aarzelen 
stemt ze toe. Een jaar later 
keert Guy terug uit Algerië. 
lichamelijk en moreel getekend 
door de oorlog. Ontgoocheld 
door Genevieve trouwt hij met 
Madeleine, de verzorgster van 

zijn tante. Na drie Jaar ontmoet 
hij toevallig weer Genevieve, 
maar ze hebben elkaar niets 
meer te zeggen. Het leven gaat 
verder... 

Het merkwaardige in deze 
film zijn de gezongen dialogen 
en de dromerige toon waarop 
het verhaal evolueert, nog on
derlijnd door de impressionis
tische kleuren die u echter niet 
kan zien. 

Les Parapluies de Cherbourg 
werd in 1964 vier keer be
kroond op het Filmfestival van 
Cannes. 

Zondag 13 april om 20.40 u. 
(Brussel Ned.) 

DE VROUW 

ALLER VROUWEN 
Josef von Sternberg had zijn 

mite Mariene Dietrich gelan
ceerd in 1930, met de film Der 
blaue Engel. Het jaar daarop 
draaide hij de film die van
avond in deze retrospektieve 

volksunie kongres 
brussel 19 en 20 april 

TABAK 
In deze dokumentaire wordt 

er heelwat over de tabak op 
het scherm gebracht. Toen Co
lumbus op 12 oktober 1492 voet 
zette op het eiland Guanahani 
werd hij begroet door inlanders 
die welriekende rook bliezen 
uit brandende toeters gevuld 
met een onbekend kruid. De 
inlanders noemden het kruid 
« cohobba » en de toeters «toba-
go ». Daaruit zou het woord ta
bak zijn afgeleid. Met de jaren 
werd de tabak over gans Euro
pa verspreid en gebruikt. Ook 
in onze gewesten wordt er nog 
aan tabakkultuur gedaan. 

Pruim-, snuif- en pijptabak 
worden door belgische produ
centen op de markt gebracht. 
Er wordt eveneens nog meka-
nisch tabak gesponnen. Na het 
sausen, persen en snijden heb
ben we het rezultaat : de 
pruimtabak. In onze streken 
hebben nog vier snuiffabriek-
jes het hoofd boven water kun
nen houden. In deze vier be
drijven zijn nog juist geteld 
vier personen tewerkgesteld. 

Snuiftabak produceren her
leid zich tot de volgende be-

- werkingen : malen, ziften en 
mengen. De dozering is echter 
een kunst. Het pijproken gaat 
•achteruit dit ten gunste van 
ie sigaar en de sigaret. Dat 
leemt niet weg dat wij naar 
verschillende landen — voor
namelijk naar de Verenigde 
Staten — pijpen eksporteren 

Ook wordt de historiek en 
het produceren van de sigaar 
even uit de doeken gedaan. De 
sigaren nijverheid heeft in on
ze streken grote dagen gekend. 
Tot slot wordt in deze uitzen
ding het probleem kettingro-
ken even belicht. 

Vrijdag 18 april om 19 u. 
(Brussel Ned.) 

Woensdag 16 april 
's Namiddags : Wielrennen : Gent -Weve l -
gem — 17.00 t o t 18.00 : T ip - top —• 
18.55 : Zandmonnet je — 19.00 : Wereld 
zonder grenzen — 19.25 : Arena — 
19.50 : Hier spreekt men Nederlands — 
19.55 : - Mededelingen. - De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Verover 
de aarde — 21.15 : Cabaret nu — 
21.50 : Vertel me iets nieuws over de 
regenwormen — 22.35 : TV-nieuws. 

Donderdag 17 april 
18.55 : Zandmonnet je — 19.00 : Tiener
k lanken — 19.35 : Pol i t ieke t r ibune : De 
Christel i jke Volkspart i j — 19.50 : Keurig 
Frans — 19.52 : Zoekl icht — 19.57 : 
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 
20.25 : De Forsyte Saga : Het huwel i jk 
— 21.15 : Debat — 22.00 : Première — 
22.40 : TV-nieuws. 

Vrijdag 18 april 

18.55 : Zandmonnet je — 19.00 : c T o -
bok ». Documentaire — 19.30 : Z ie t u 
er wot in .' — 19.50 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19.55 : - Mededelingen. 
- De Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20.35 : Het fantast ische Pooseiland 
— 21.35 : Josef von Sternberg-retrospec
t ieve : Dishonored (1931) — 23.05 f 
TV-nieuws-

ZO'VEEL BETER 

VEBMINDERING VOOR 
VD LEDEN , 



18 wu 

F.C. Brugge bracht met de wedstrijd tegen Standard weer wat leven in de voet-
balkompetite (1-0) Hier wordt Nagy gestopt door de brugse Zweed Axehon. 

Ook Lierse zorgde met een 2-0 overwinning op Racing White voor een beetje 
sensatie. Hier hindert de brusselse keeper Vandewalle een Lierse-speler die wou 

doelen. De arbiter floot natuurlijk strafschop. 

SPLITSEN MAAR 
De specialisten zijn van oordeel dat 

er in ons klein landje te veel crossen 
worden ingericht, waar ieder atleet er 
toch maximum vijftien per seizoen mag 
lopen. Anderzijds beweren sommigen 
dat er niet het minste bezwaar tegen is 
dat de jonge kerels « voor hun plezier » 
iedere week een crosske zouden lopen. 
Men zoekt dus een tussenoplossing. Hoe 
en waar men die zal vinden is voorlopig 
nog niet te zeggen. Wel is al duidelijk 
merkbaar dat ook in het veldlopen de 
scheiding tussen de spektakelsport — 
cross met vedetten — en de liefhebbers-
sport — de mannen van « alle weken » 
— zich meer en meer aan het voltrek
ken is In het eerste ?eval gaat het min
der om de sport zelf dan om het kom-
nberciële sukses van het spektakel dat 
aan de man dient gebracht, in het twee
de geval meer om het heil van de veld-
loopsport zelf en de beoefenaars ervan. 
Persoonlijk denken wij dat het goed 
zou zijn maar ineens de scheiding ver
der door te trekken. Goed voor de kom-
merce aan de ene kant en goed voor de 
sport aan de andere kant. Meteen wordt 
het dan mogelijk voor de ene en de 
andere kategorie de geschikte regie-
men tjes te vinden 

ARKADiA 

We brachten de paasdagen door in 
een verloren gaatje van onze Ardennen, 
in een hotel van niks aan de rand van 

Op de internationale moto-cross te 
Marche-en-Famenne leverden de Duit
ser Adolf Weil (op de grond) en onze 
landgenoot Joel Robert in de kategorie 
250 cc. een verbeten "itrijd. Weil won 

het pleit. 

een stuwmeertje, in gezelschap van 
enkele oudere maar jong doende Brus
selaars, die daar op het meertje kwa
men zeilen. Ge hadt eens moeten horen 
welke stoere verhalen ze 's avonds, nog 
in zeemansklak en zwemvest, deden aan 
hun madam mèt hondje, over hun toch
ten, alsof die niet gegaan waren over 
die «z ja t» water, maar over een woe
ste Golf van Biskaje. Simpatiek. En 
goed voor hun kompleksen. Welnu, daar 
zijn we ook uitgegaan in de kroegen — 
twee — op sportinformatie, want we 
hadden radio noch TV. En kunt ge nu 
geloven dat we niet eens te weten kwa
men of Standard gewonnen had of 
niet ? Men kon ons alleen verzekeren 
dat het 's maandags wel in de gazet zou 
staan. Wat ? Is er geen gazet maandag ? 
Nu, dinsdag dan, hoor. En ze is er kort 
na de middag. We zullen voortaan de 
« sport die de ganse nat ie be roer t» niet 
een korreltje zout moeten nemen. 

WiE IS SCHULDIG ? 
Te Veere zijn drie jonge mensen in 

een storm tijdens een zeiltocht om het 
leven gekomen. Hoe het allemaal pre
cies gebeurd is, weet men blijkbaar nog 
niet. Wie er de verantwoordelijkheid 
voor draagt — voor zover het zin heeft 
dat te willen ui tmaken — nog veel 
minder. Jacques Lecoq van «Les 
Spor ts» is lelijk uitgevaren tegen de 
inrichters van de tocht, een — natuur
lijk — niet officiële klub. Deze mensen 
hebben geprotesteerd en gezegd dat alle 
veiligheidsmaatregelen waren genomen. 

Organizatie in orde, in iedere boot een 
ervaren zeiler, brevet ten van N.I.L.O.S. 
en zo verder. Het doet er allemaal wei
nig toe. Feit is dat de drie mensen ver
dronken zijn. Nu hebben wij tijdens de 
paasdagen ook zien zeilen en zonder 
specialist te zijn, hebben wij toch ge
merkt dat verschillende van die zeilers 
veel veiliger aan de toog zouden hangen 
(zoals ze voor de rest van de dag de
den), dan in een boot kruipen Zonder 
nu te willen beweren dat d^ mensen in 
Veere onvoldoende onderlegd waren, 
want dat weten wij niet, zouden wij wil
len pleiten voor strenger toezicht op de 
deskundigheid van iedereen die met een 
zeilboot het water op wil 

VERSLAGGEVERS 
Maandag hebben wij, tegen onze ge

woonte in, ook eens een stuk koers ge
volgd, en nog niet de eerste de beste, 
want het betrof de eerste rit van de 
ronde van België. We zullen het maar 
dadelijk zeggen dat we per ongeluk in 
de zg. volgerskaravaan terecht waren 
gekomen door de schuld van een plaat
selijke sjampetter die ergens aan een 
kruispunt opruiming moest houden. We 
hebben tussen de nodige nondedoeme's 
bedacht dat 7o"n koers een serieuze last 
betekent OD de vakatiewegen. Ten 

tweede dat er blijkbaar heel wat sport-
joernalisten die koers volgen in gezel
schap van vrouw en kind(eren) . En ten 
derde dat ai die sportjoernalisten van 
in hun volgerskaravaan van de koers 
zelf eigenlijk «de bo t t en» zien. Ons 
respekt dus voor de mannen die deson
danks hele bladzijden vol kunnen pen
nen over wat zij allemaal hebben me
nen te zien. 

LIEVER SCHOUWBURG 
Wij zitten hier te gapen naar een 

paar nietige dorpjes heel diep in de 
onthoofde vallei — een paar dagen va
kantie, ge kent dat — en te bedenken 
dat het doorbreken van die dam en het 
daarmee gepaard gaande verdwijnen 
van de dorpjes wellicht « minder opzien 
zou ba ren» in onze pers dan het feit 
dat renner Merckx «zijne spade heeft 
afgekuist» in de ronde van Mallorca. 
Gottenhere, wat een affaire. Merckx, 
ziek (zo zei hij toch), wilde 's morgens 
niet ver t rekken. De inrichters wilden 
niet ver t rekken zonder hem De andere 
renners moesten, zoals de duivenmel
kers, wachten, maar ze waren daarmee 
absoluut niet gediend. Uiteindelijk ver
trok iedereen. Merckx voor twee kilo
meter, de andere koereurs voor een 
slenterstaking, de joernalisten voor een 
stuk proza dat de eeuwen moest trotse
ren. Ons, afdokkers, kan het enkel nog 
meer bewondering afdwingen voor alles 
wat des koereurs is. Maar voor de rest 
verkiezen wij toch de komediekens in 
een of andere schouwburgzaaL 

Wij waren niet aanwezig op de ple. 
naire vergadeiing van het belgisch 
olimpisch komitee. Wat volgt hebben 
we dus zowat moeten samenlezen uit 
verslagen in verschillende kranten. 
Een en ander lijkt ons echter vol
doende belangrijk om er even bij stil 
te staan. 

Zo bij voorbeeld de verkiezing, of 
herkiezing, van de heer Mollet tot 
voorzitter. Niemand heeft daar ooit 
aan getwijfeld, en niemand kan ook 
beweien dat de h. Mollet geen goed 
vc*j)zitter zou zijn. Hij is natuurlek 
éénlabg. Hoe, dat hoeft niet eens ge
zegd. WIJ gaan nu niet beweren dat 
dit hem zou beletten zijn werk naar 
behoren te doen, maar het wordt toch 
stilaan tijd dat de man eens Neder
lands gaat leren. En tussen haakjes, 
hij is toch officier ? Bestaat er bij het 
leger niet zo iets als een taaleksamen 
V001 hogere officieren ? Zou de heer 
MoUet niet best eens een « effor » 
(^en zijn voor zijn nederlandse talent-
kennis. 

Een vaststelling die verschillende 
Vlaamse sportjoernalisten verontrust^ 
IS dat er zo weinig vlaamse kandida
ten ti'aren voor de verschillende « ie 
begeven » betrekkingen in het folirr^ 
pisch komitee. Er moesten een twin
tigtal mensen gekozen worden op ver-
schillende posten, en er tvaren hoop 
en al een vijftal vlaamse kandidaten. 
Tere(ht mag de vraag gesteld worden 
of het zin heeft achteraf te janken 
over minorizatie van de Vlamingen 
in de l»ogere spoitregionen, als er 
niet eens kandidaten komen opdagen. 
Wij hebben het hier al dikwijls over 
die vlaamse « aanwezigheid > gehad, 
we hoeven er dus nu niet over uit te 
weiden. Maar zo rappekens-weg wil
len wij toch ten persoonlijken titel 
zeggen dat die afwezigheid van vlaanu 
se kandidaten ons niet zo erg verontm 
rust. Eer men zich in het olimpisch 
komitee met enige kans op sukses 
kandidaat kan stellen, moet men een 

heel stuk spoi t-hierarchische wag af
leggen. WIJ denken dat een heleboel 
Vlamingen daaraan vlijtig bezig zijn. 
Nu staan ze tn dichte drommen, zo 
denken wij tenminste, nog onderaan 
de ladder, en leren zij de < stiel > 
ergens als « delegee *, en doorlopen 
zij de « kaders », maar binnen afzien
bare tijd verwachten wij hen hijgend 
en blazend aan de top van de ladder, 
en dan komt er wellicht wel het nO' 
dtge aantal vlaamse kandidaten op' 
dagen. 

In de Gazet van Antwerpen lazen 
we ook dat weer nieuwe sportfede
raties in de brede schoot van het 
olimpisch komitee werden opgeno
men, maar dat er ergens een regle
ment verbiedt dat zg. Kimni-sportver» 
enigingen zouden aansluiten. Dat zou 
dan betekenen dat een organizatie als 
Sporta bij voorbeeld — door Les 
Sports wel eens versleten voor een 
vlaams strijdorgaan — in het BOK 
nooit eens haar woordje mee zou kun
nen praten. Naai onze mening is dat 
een knettergekke situatie, want als er 
in t>ns land één vereniging is die 
ovei sport kan meepraten, dan is het 
piecies Sporta. 

Het werk heeft voor de spot t in ons 
(and, en dan nog meer voor de sport
beoefenaars in ons land, zowel < ve
detten » ais « krabbers » als « ama-
teurkens >, al meer gedaan dan alle 
BOK-ken en « offisjelle » federaties 
samen. Naar onze schatting loopt 
Sporta inzake moderne sportopvatting 
op Mollet and his boys zo'n kleine 
halve eeuw vooruit. Ach, niemand 
van de Sportamensen zal erom rou
wen dat hij niet toegelaten wordt tot 
het heiligdom van het olimpisch ko
mitee, maar het zou wel in het be' 
lang van het olimpisch komitee zijn, 
dunkt vns, als het dat vermolmde 
stukkie reglement overboord k»n 
gooien en eens gaan praten te Ton-
gerlo, kwestie van een paar frisse 
ideeën op te scharrelen. En de ta<d 
hoeft niet eens een bezwaar te zijn-
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Frans Verheeck die nipt de eertse rit 
in de ronde van België verloor is de 
grote verslagene in deze ronde. On
danks alles verdient deze simpatieke 
melkventer al onze bewondering. Is 
Frans Verbeeck een kanshebber voor 

Parijs-Robeke ? 

AFGCUST 
Wij hebben niet de pretentie er iets 

van af te weten, hoor, maar toen we 
enkele dagen geleden een paar keren 
rond de omloop van Francorchamps tuf
ten met een snelheid aangepast aan ons 
vreesachtig burgermentaliteitje en de 
levensmoeheid van ons wagentje, heb
ben we ons toch herhaaldelijk afge
vraagd of dat hobbelpaadje van aard is 
om snelheden van 250 en meer kilome
ter per uur toe te laten, zonder dat dit 
een direkte zelfmoordpoging is. En ver
dorie, 's anderendaags al lazen we in 
Les Sports dat een stel piloten hebben 
laten weten dat zij weigeren deel te 
nemen aan de «grand prix de Belgi-
que » op 8 juni, omdat de omloop te ge
vaarlijk is. Er bestaat dus kans dat wij 
het dit jaar zullen moeten stellen zon
der « grand prix » op onze « circuit na
tional ». Voor ons is de zaak natuurlijk 
weer heel simpel. Als de gevaren te 
groot zijn en dat zijn ze allicht, is het 
best geen autokoersen te rijden. 

AANWEZIGHEID 

Wie af en toe eens wat leest op deze 
bladzijde, weet dat de aanwezigheid 
van Vlaamse mensen in het sportwe-
reldje, van aan de bazis (en vooral 
daar) tot aan de top, één van onze stok
paardjes is. En een tweede dat er meer 
aan sport moet gedaan worden, niet zo
zeer officiële kompetitiesport, als wel 
edukatieve, ontspannende sport. Blijk
baar denken meer mensen er zo over. 
De V.U.-afdeling Grimbergen-Hum-
beek-Beigem bij voorbeeld heeft én 
haar aanwezigheid betuigd in het sport
gebeuren door het aanbrengen van een 
groot reklamebord op het veld van en 
het schenken van een kadoo aan de 
klub van Grimbergen én een eigen 
voetbalklub Tijl gesticht, waar de le
den, die niet (meer) in een K.B.V.B.-
klub thuishoren, terecht kunnen. Per
soonlijk vinden we dat alles goed beke
ken daar in Grimbergen en omgeving. 

POLITIEKE 

KOMMISSIE 

Naar we vernemen, werd te Jette een 
gemeentelijke sportkommissie opge
richt. Misschien is het voorlopig alle
maal nog niet zo heel duidelijk wat die 
kommissie precies zal doen, welke haar 
bevoegdheid zal zijn en zo meer, maar 
ergens zal het er toch op neerkomen 
dat zij alle sportaktiviteiten meer en 
meer gaat koördineren. Wij denken dat 
dit een heel goede zaak is en we achten 
het wenselijk dat het op meerdere 
plaatsen zou gebeuren. Eén ding ver
ontrust ons toch een beetje in verband 
met die jetse sportkommissie. Dat is de 
nadruk die gelegd wordt op het feit dat 
de politieke partijen daarin gelijk ver
tegenwoordigd zullen zijn. Het schijnt 
er, volgens onze achterdochtige mening, 
op te wijzen dat die sportkommissie zo 
niet uitsluitend dan toch in belangrijke 
mate een politieke bedoeling heeft. 

Zekerheid en toekomst voor 
AKTIEVE REIZIGERS 
Verkoop van sproeiprodukten en speciale meststoffen in 
de handel. 

• 

Niet ouder dan 25 jaar 
Over eigen wagen beschikken 
Kennis van planten en hun parasieten 
Voordelige voorwaarden. 

• 
De Weerdt pvba, Welleweg 54 e EREMBODEGEM 

TEL. 053/299.69 

VREDESTEIN 
V 
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L. MOUS 
BANDENSPECIALIST 

Heidebaan 107, St. NIKLAAS - Tel, 76.30.01 
Herrubberen op 24 u. van eigen banden. 
Nieuwe banden, alle gekende merken. 

Herstellingen - Hergroeven en Uitbalanceren. 
Montage gratis — Maximale kortingen. 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07.95 

WBNTELPOORT 

type ALUGA 

5»andaardultvo«rlng a DBMBT 
Poort aant Iti aluminium. Omlijning B K C V E I 
in gephotfetearda »taalplaat *È *»f\QO 
l—r lichte bediening. Z J U W O 
Automatische «luiting. 
Voordeliga prljren. 

J E U R C L O O 
A. JEURISSEN - CLOOSTERAAAN8 & ZONEN 

ZONHOVEN-
Woier8tf««t, 2 - T»!. 011/132.31 & 132.36 

HERME8 
8fai«eL 

Zuidlaan 54, Brussel 
Volledige 

secretariaatcursussen 

BOEKHOUDEN 

MODERrvTE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ. 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

STENO- en DACTYLOGRAFIE «̂ e school waar Vlamingen 
in vier talen *«ch thuis voelen 

Stalen verwarmingsketels 
FROLING. 
Branders PLATOl. 
Warm water boilers FROLING. 
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 vrijblijvend de lijvige reisbrochure 

« CROEPS- EN PRIVEREIZEN 1969 • 

Daarin vindt u zeker uw keus ! 

Atle inlichtingen i V.T.B.-sekretarlaat, St.-Jakobsmarkt 45, Antwerpen 
en de V.T.B.-kantoren te Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven, Mechelen, Oostende, St-Nlklaas, Roeselare en Vilvoorde. 

Aanbevolen 
Huizen 

Manege « VOLMOLEN . 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen 
Wandelingen. 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

PENSION . CAFE - FRITURE 
W E R E D l 

R. Cornells-Denissen 
P. De Smet De Nayorstraat 19 

Middelkerke 
Vlugge en verzorgde bedlening 

HOME 
Ilgantlldte woninginrichting 

Rlltchooltiraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Ulofoon (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist : H . D O X P-vb.a 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Standaard- en maatwerk 
MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAl 
Fabrieken te Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaandercn : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT « 
Antwerpen's gezefUflsta 

Blerkelder 
Grote Pleter Potstrast 4 

(bil Sulkemi!) 
Open vanaf 8 uur «"avonds 

Maandag en dinsdag oesloterv 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau av. 

Maatsch. zetel i Antwerpen t 
Tel. t03)49.30.45 4915.94 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN s 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist dei 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deume zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.65.17 
Agent De Coene Kortrlfk 

EURO-DOMI 
Moderne ««oonlnrlchtlnc 

Kruldtulnlaan 6, Brussel t 
(tussen A. Maxlaan er 

E. Jacqmalnlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— »-» 68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbedekkingen 
Gentsestraat 6, AALST 

Tel. (053) 291.89 



PERS 

De joernalisten van de belgische pers 
die op een of ander vast tema van de 
belgische politiek hun hoofdartikelen
broedsel plegen te vinden waren deze 
Week bijna allen uitgevlogen. Er bleef 
niet veel meer dan het dopei van het 
C.V.P.-kongres, waarvan nog niemand 
Weet wat daar zou kunnen uitkomen. En 
verder de koekoekseieren van Van den 
Boeynants, waarvan men van langsom 
minder weet in welk nest hij ze nu zal 
deponeren. Als korfvulsel hebben we 
dan maar eens een greep gedaan in 
week- of maandbladenpers. Zelfs al 
lagen sommigen daarvan al een tijdje 
in onze knipkorf te wachten, toch ge
ven zij meestal een frissere klank dan 
vele dagbladjoernalisten « die op een 
weer zitten ». 

HET VOLK 

In Miei Van Cauwelaerts krant staat 
volgend behoudsgezind proza over dê 
maneuvers die zich in de C.V.P.-P.S.C-
rangen aan het afspelen zijn. Er wordt 
gewaarschuwd tegen de federalizering 
van de C.V.P. Het is anders nog niet zo 
heel lang geleden dat Emiel Van Cau-
welaert samen met Prof. Bologne, hui
dig R.W.-senator, te Leuven federalis
tische speeches kwam houden. Maar ja, 
toen was hü nog niet de nieuwe Schild
wacht van Het Volk, met al de servitu
des die dat meebrengt. 

« We moeten ons niet ontveinzen dat 
er b.v. in de C.V.P. — en vermoedelijk 
ook in de P.S.C. — individuele stemmen 
opgaan om de twee taalvleugels van de 
nationale CV.P. om te vormen tot vol
strekt zelfstandige en onderscheiden 
partijen. Degenen die daar op aanstu
ren, beelden zich in dat zij aldus in 
Vlaanderen de Volksunie en in Wallo
nië het « Rassemblement Wallon » de 
wind uit de zeilen kunnen nemen. Dat 
is natuurlijk een illuzie, een gevaarlijke 
illuzie. De C.V.P. en de P.S.C, zouden 
zichzelf ook na de scheiding, nog steeds 
als regeringspartijen beschouwen. Dat 
alleen al zou meebrengen dat zij in 
Vlaams of waals radikalisme nooit zou
den kunnen optornen tegen partijen als 
de V.U. en het R.W. die niet hoeven te 
vrezen — en ook niet wensen — in de 
gelegenheid te worden gesteld om rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen en 
uit te voeren wat zij geëist of beloofd 
hebben. Alleszins niet binnen afzienba
re tijd... ». 

DE NIEUWE GIDS 

Bondgenoot in het anti-federalisme 
van Van Cauwelaert is Van Haverbeke. 
Hij ook zegt «één blijven met de P.S.C.». 
« Om een progressieve boodschap uit te 
dragen » zegt hij op 4 april : 

« Men heeft reeds meermaals verkon
digd dat sommige C.V.P.-leiders van me
ning zouden zijn dat de C.V.P. zich nu 
in Vlaanderen moet opwerpen als een 
afzonderlijke partij die geen uitstaans 
meer heeft met de waalse vleugel, tang 
P S.C. (Parti Social Chretien) genaamd. 
Dat is o.m. de strekking in de vlaamse 
C V.P.-Kamergroep, die onder de leiding 
van haar voorzitter, Jan Verroken zich 
inderdaad zover mogelijk wenst te dis-
tanciëren van de (gewezen) waalse par
tijgenoten. 

Zal die strekking het halen op het a.s. 
kongres ? Velen menen van niet. In de 
arrondissementele kringen van de 
C.V.P. is men veeleer van mening dat 
de CV P.-parlementsleden te ver van de 
werkelijkheid staan om nog een juist 
oordeel te vellen. De doorsnee C.V.P.-
kiezer en verantwoordelijke meent niet 
dat de partij een soort tweede Volks
unie moet worden omdat men naar de 
inrichting van de kulturele autonomie 
gaat in België. 

De partij is — ongeacht de kommu-
nautaire problemen die tans worden ge
steld — zo zegt men, draagster van een 
vooruitstrevende sociaal - ekonomische 
boodschap en ze moet ze over heel het 
land, samen met de P.S.C, blijven uit
dragen. 

Het zou dan ook verkeerd zijn op het 
kongres uitsluitend het aksent te leggen 
op wat Vlamingen en Walen verdeelt of 
alles te zien van uit het oogpunt van de 
autonomie van beide gebieden » 

Maar dan wie het kan vatte het ; 
één dag later (5 april) geeft Van Haver
beke een volgende beschrijving van die 
waalse C.V.P. waarmee de in-de-noorde-
lijke-»)rovincies-ODererende-C.V.P. haar 
« progressieve politiek » zal moeten 
voeren. 

« De P.S.C, is voor een groot gedeelte 
de erfgenaam van de waalse christelij
ke burgerij en van de hereboeren die 
over een groot deel van het land be
schikken. Zij heeft een arbeidersvleugel, 
uitdrukking van de Mouvement Ouvrier 
Chretien (MOC). 

Tussen de traditionalisten en deze 
laatsten zijn er steeds spanningen ge
weest daar laatstgenoemden — die meer 
socialisant en federalisant zijn dan de 
brave A.C.W.-ers in Vlaanderen — een 
aktieve politiek voeren om de P.S.C, een 
meer progressistische weg te doen in
slaan. Lofwaardige poging wellicht, 
maar die in strijd is met het hele ver
leden van de P.S C. 

Bovendien weet ieder in Wallonië dat 
die enkele progressistische C.VP.-ers 
die, vooral te Luik, hoog van de toren 
blazen, elektoraal niets bijbrengen. 

De christelijke vakbonders en mutua-
listen uit Wallonië brengen inderdaad 
voor het grootste gedeelte hun stem uit 
op socialistische lijsten, de jongste keer 
zelfs op de lijsten van het Rassemble
ment Wallon ». 

CAP-KAAP 80 

Koekoek, daar is hij terug. Paul Van 
den Boeynants legt zijn ei in ieder? 
nest. In zijn fameus kip-kap-blaadje 
geeft hij « bimensuel » en « gratis » zijn 
wijsheden weg aan de brusselse agglo
meratie. 

Het is zowat een poespas van alles-
wat. Vooral Frans, met « traductions en 
flamand ». Over de voddenmarkt zegt 
hij dat men er spreekt « in onvervalst 
Brussels, noch Frans, noch Vlaams». Het 
echte Belgisch ? Maar letterlijk hetzelf
de in de « beide nationale talen » staat 
het woordje van Paul zelf. 

Daar zou in de derde nationale taal 
het titeltje passen « Es spricht der 
Führer ». En hij zegt het zo : 

« Zoals wij van geen rijksgebied wil
len weten, zo kunnen wij evenmin aan
vaarden dat dit Uitvoerend Orgaan uit 
andere leden dan Brusselaars, Fransta
lige en Nederlandstalige Brusselaars, 
zou bestaan. Die mandatarissen moeten, 
op bazis van het algemeen stemrecht, 
verkozen worden door de hele brussel
se bevolking, waarvan zij aldus de wer
kelijk representatieve uitdrukking zou
den zijn. 

Klare taal dus : 
1° geen rijksgebied ; 
2° dezelfde burgerrechten voor de Brus
selaars als voor de andere staatsburgers. 
3° Brussel ten dienste van alle Belgen 
en toegankelijk voor iedereen, maar be
heerd door louter brusselse mandataris
sen ; 
4° die mandatarissen moeten de brussel
se bevolking direkt vertegenwoordigen. 

Dat is zo eenvoudig en klaar als maar 
mogelijk is. 

Wij vragen niets meer, maar zullen 
ook niets minder aanvaarden ». 

COMBAT 

Dit waalse arbeidersblad zegt nog eens 
duidelijk hoe het denkt over het soort 
heren als Van den Boeynants. 

« Een Van den Boeynants weet heel 
goed dat zijn politieke invloed — en bij
gevolg die van de middens die hem steu
nen — met een flinke sprong zal dalen 
als het federalisme wordt ingevoerd. 

Ook roept hij spookbeelden op van 
diktatuur en ekonomische ondergang 
om als tegengewicht zichzelf op te wer
pen als man van de voorzienigheid. Het 
trukje is klassiek maar men moet het 
toch ernstig nemen. 

Een regime in verval valt gemakke
lijk in de bekoring beroep te doen op 
machtsgrepen. Een unitarisme in nau
we schoentjes zal gemakkelijk de weg 
van de diktatuur inslaan. De demokra-
ten van welke opvatting ook moeten 
zich op afstand houden van degenen die 
tegen de volkeren van dit land in een 
vermolmd regime in stand willen hou
den. 

Nieuwe oplossingen dringen zich op. 
Tegen de diktatuur van een top die zijn 
belangetjes de norm maakt van het al
gemeen welzijn, moeten wij de wil van 
de volkeren weten te stellen ». 

HET lAiTSTE NIEUWS 

Het liberale blad klaagt de bijbedoe
lingen aan van bepaalde van die her
vormers. Zij willen de Vlamingen in de 
kelderkeuken van het belgisch huis 
houden. Dat lukt op het lied van Hulle-
broeck. « En rijst het huis van Vlaande
ren in opene luchten vrij. We zullen de 
tinnen kronen met eeuwige bloeiende 
mei ». Goed, als de liberalen daaraan 
willen helpen. Maar we laten ons toch 
geen blauwe bloempjes op de mouw 
meer spelden. 

« Nu zij zich toeleggen op hun eigen 
opschik zouden zij best de grondwets
herziening opbergen. Men poetst niet 
met een pletrol. Men moet ook niet wil
len verzetten wat voor altijd werd vast
geschroefd, zoals de taalhomogeniteit 
der gewesten, de kulturele gaafheid der 
gemeenschappen en de verworvenheden 
van de Vlamingen van wie men al toe
gevingen wil nog eer zij hebben gekre
gen wat hen toekomt. 

Wie dat wil slaat vensters uit en zet 
het land in de tocht. 

Zo handelen sommige faciliteitenja-
gers, die de vlaamse demokratisch0 
meerderheid in België te Brussel niet 
eens de gelijke levenskansen en ruimte 
geven, die zij voor zichzelf elders eisen. 

Om in het belgisch huis te mogen wo
nen zouden de Vlamingen de keldermu-
ren mogen stutten zonder licht te zien. 
De nok van de administratie, de ma
gistratuur en het leger zouden zij niet 
mogen betreden ». 

ONS ERFDEEL 

En als we dan toch weer op de kan-
kerplek Brussel zijn geraakt is het wel 
interessant om even te kijken hoe de 
amerikaanse geleerde Prof. Dr. Fort die 
een tijd studeerde te Gent zijn bevin
dingen meer speciaal over Brussel weer
geeft in dit blad. 

« Volgens het belgisch statuut is Brus
sel een tweetalige stad. ledere Brusse
laar heeft er het recht op zijn eigen 
taal. De werkelijkheid ziet er heel an
ders uit. Op het station, in de elegante 
restaurants, in de grote warenhuizen 
draagt alles — de uithangborden, de me
nu's, de etiketten — de brusselse stem
pel van deftigheid : het Frans. Een Ne
derlandssprekende die een bezoek 
brengt aan Brussel wordt dikwijls met 
haat en minachting ontvangen als hij er 
poogt zijn eigen taal te spreken. Men 
kan er niet verwonderd over zijn dafl 
Noordnederlanders Frans spreken wan
neer zij naar Brussel komen. 
Hoe voelt men zich als Vlaming in een 

dergelijke situatie ? Is Brussel zijn 
hoofdstad als hij een vreemde taal moet 
spreken om zich er enigszins thuis te 
kunnen voelen ? Worden te Brussel ook 
de Vlamingen vertegenwoordigd als 
men in sommige stadswijken nauwelijks 
een uithangbord met een tweetalig op
schrift kan vinden ? In de meeste ge
vallen vormt het recht op eigen taal 
voor de Vlaming het recht om zich met 
zijn Nederlands te vernederen. 

De Vlaming wordt uitgesloten. Zijn 
hoofdstad is een uitstalkast voor buiten
landers. Zijn taal, zijn kuituur, zijn we
zen komen er niet te voorschijn. De ge
bouwen, de kunstwerken in de musea 
zijn als sauriërs uit een verleden waar
voor hij nauwelijks nog wat kan voe
len. De verfransing van de hoofdstad 
heeft de Vlaming van zijn eigen verle
den vervreemd. 

« Die Romanisten haben mit groszer 
Behendigkeit eine Mauer umb sich zo
gen », schreef Luther. Te Brussel is de 
hoge muur van de franse taal opge
richt. Welke buitenlander zou vermoe
den dat Brussel tweetalig is ? Welke 
vreemdeling zou niet denken na een 
kort verblijf in de belgische hoofdstadi 
dat heel België Frans spreekt ? De oude 
grap van de amerikaanse dame die 
vraagt « Is Belgium somewhere near 
Brussels ? » houdt veel waarheid in. 
Voor de meeste buitenlanders is Brussel 
België. Naar hun mening spreekt Brus
sel Frans terwijl in de verste uithoeken 
van het land enkele pittoreske boeren 
nog een paar woorden « Vlaams » bab
belen. 

Er ontbreekt tot nu toe een presence 
flamande te Brussel. De tweetaligheid 
is in feite een belachelijke fiktie. De 
enige oplossing zou een intensivering 
zijn van de kulturele werkzaamheden 
van de Vlamingen, niet alleen te Brus
sel maar ook in het buitenland. Er zijn 

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

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat, 39 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

teL (02)23.87.77 

nog te veel mensen, vooral in Amerika, 
die de woorden Vlaams en Vlaming al
leen maar met een schildersschool ver
binden ». 

ELSEVIERS WEEKBLAD 

Nu onze krantenschrijvende dietse 
broeders van boven de demarkatielijn 
van 1648 met hun stekelig geschrijf over 
Stekene weer eens getoond hebben hoe 
kwaadaardig ze zijn tegenover onze toe
standen, is het wel eens vroli.jk aan te 
tonen dat ze met hun bestendigen van 
de haat stukken achter staan bij de 
« heidenen » van Indonesië. Ondanks 
het feit dat de bollandse moordenaars 
die het Saidihadrama verduizendvou-
digd hebben na '45 nog geen Nürenberg 
over hun oorlogsmisdaden hebben ge
kregen, vinden die malle Javanen toch 
dat de feiten verjaard zijn. En dat de 
hollandse oorlogsmisdadigers rustig de 
dekoraties voor hun moordenaarwerk 
mogen blijven dragen. 

« De deining in Nederland over de be
weerde oorlogsmisdaden van neder-
landse militairen in Indonesië heeft ten 
slotte toch nog de Indonesische pers_ be
reikt. Het waren vooral het katolieke 
dagblad Kompas (de grootste krant in 
Indonesië) en het socialistisch blad Pe-
doman te Djakarta die er veel ruimte 
aan hebben gewijd. Ze hebben zich even
wel beperkt tot het overnemen van de 
desbetreffende berichten en interviews 
uit nederlandse bladen Eigen kommen-
taar ontbreekt nagenoeg. Wèl hebben 
enkele regerings- en militaire figuren te 
Djakarta hun mening kenbaar gemaakt. 
Over het algemeen is hun standpunt dat 
het een zuiver nederlandse kwestie is. 

Drs. Anwar Sani, direkteur-generaal 
van de politieke afdeling van het indoi 
nesische departement van buitenlandse 
zaken, zei dat de wreedheden in kwestie 
niet nieuw zijn voor het Indonesische 
volk. Ze hoeven dan ook geen aanlei
ding te geven tot het wijzigen van de 
houding van het Indonesische volk en 
regering tegenover Nederland. Boven
dien behoort de kwestie reeds tot het 
verleden. Alle geschillen waren reeds 
beslecht op de Ronde Tafel Konferentie. 
Het heeft derhalve geen zin meer voor 
de Indonesische regering om zich in de 
kwestie te mengen en haar wederom uit 
de sloot te halen. Aldus drs. Anwar 
Sani. 

Luit.-gen. T.B. Simatoepang, een be
kende figuur uit militaire kringen, is 
van mening dat Indonesië reeds een 
nieuwe bladzijde heeft geopend in het 
bewerkstelligen van een goede ver
standhouding met Nederland. Derhalve 
is het volgens hem niet meer nodig din
gen voor de dag te halen die reeds ach-
ter de rug zijn ». ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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PARTIJ-K0N6RES 

Tijdens het week-einde van 
van 19 en 20 april zal het 
partijkongres van de Volks
unie doorgaan m het K.on-
^ressenpaleis te Brussel 
Op dit kongres zal gehandeld 
worden over de financiële en 
ekonomische aspekten van 
het federalisme en over een 
reeks maatschappelijke pro
blemen, o iTi ruimtelijke or
dening, informatie, demokra-
tizering van het onderwijs 
enz 
In de voorbije weken w^erden 
de ontwerp-rezoluties bespro 
ken in de lokale afdelingen 
van de partij Daarna w^er-
den de voorstellen van de at 
delingen gebundeld door de 
arrondissementele raden van 
de partij, die amendemen
ten kunnen indienen op het 
kongres dat zich bij stem
ming over de ontwerp rezo-
luties en de amendementen 
moet uitspreken 

ANTWERPEN 

Antwerpen - Stad 

SEKRETARIAAT 

Is nu j;eo])cnd %an 9 uui tot 16 
uui 30 dooi lopend lJondLid,ig tot 
19 uur / itei dag en zondag geslo
ten tel 32 8)01 Dinigende niede-
di-lingen op nog . indeit uien dan 
aangediud aan de vooi/ittei dei af 
deling O Beigers, St l(ns\ l iel 19, 
Anlweipen, tel 33 9103 
KIEZERSLIJSTEN 

\ an Antweipen s l id ol randge 
meenten kunnen op het sekieta 
naai ingekeken w oi den Adi es 
Oude Koorninai kt iS \ n t w 
T £ KOOP 

I eeuwcnspeldjes, V L speldjes, 
o\ de leeuwenschildjes en V L te 
kens, om op de wagen ie plakken, 
fietsttiinixls met leeuw moliei 
KOLPORTAGE 

Met geluidswagen op zondag 27 
ajiril \ e i t i ek 10 uui lok lal I ain,e 
^^ ippei, Nan Beeissti 
VERGADERINGEN 

Dinsd 11, I J apiil e\enecns S t l u l 
dtliof il„eiiiene leden\eigadei ing 
A ( l O 1) sektoi politie, om iü uui 
30 

Oondeidag 17 api il «Scheldehof», 
Oude koo inmaik t 28, om 20 uui 
30 Motto « Rond de 1 alel » een 
nieuw initiatief \ in onze afdeling 
v\aar samen besproken wordt, sa 
iiicn geooideeld en samen nuttig 
kiitisch bekeken Eeiste agenda 
punten lensioeneii, pioblcnicn 
•«tltstandii.en en B I W 
PARTUKONGRES 

Ie Brussel op zaleidag en zon 
aag 19 20 aprd Veitiek za t t idag 
om 13 UUI 30 aan g ii ige Peimeke, 
rechloxei het lankgedcnktcken 
Zondag veitiek te 9 uur zeilde ver 
t iekphats leden niet m bezit \ an 
ei^en wagen kunnen daai instappen 
bil VI lenden chauffeurs Voora l le 
zekuheid tijdig uw deelname me 
aedelen aan het s e k i e l u i a i t dei 
aldeling Stelnk^alten ook d m 
aun iagen 

BORMS HERDENKING 
. Zondag 13 apiil om 10 urn mis 
in de St Biiüiolomeuskeik te 
Meiksem INad.en bloemenhulde -n 
gelegenheidstoespi lak in het ge 
meenteliik p „ k door Herman Wa 
Seinans 

^ROTE AFFICHES 
GEEN GRENDEL 

Ivunntn i lgehii ld woiden op hel 
SLkietaiiiat der ildehng Oude 
Koornmaikt 28 Deze alhches zijn 
uiterst gepnst om lok ilen te veisie 
^^n om tijdens aulokaia\ inen op 
a t wagen te pi ikken om soor het 
•̂•< II" thuis te h ingen enz 

Boechout 
OP ZATERDAG 12 APRIL 

I,.., v"'n " ' '"-'• "''" ^" ""• >' "•' '• 
St Volksui„e b d ,n het Gildeiihuis, 
R„ 1 ^ ° ' '^'" ' " '"-' cenlium v^n 
Boeehout vlak ithte, de k t ik 

^iKoin 30 fr 
•^•i-iiten op ons sekietauaat . 

GELEZEN » 
\ o i i g e week weid bij alle gezin 

nen \ a n Boechout ons Volksunie 
nieuws ni 3 gebust, waarin nog eens 
si)ecual weid gewezen op de ge\a 
len \ an de gi endels 

Borgerhout 
MAANDELIJKSE 
KOLPORTAGE 

Deze woidt gehouden op zatei-
d >g 12 apiil 

Bijeenkomst te kwai t voor drie 
op de Maarschalk Montgoinerj-
plaals (aan de P u n s LeopoUstraat) 
Zoals steeds is onze geluidswagen 
\an de paitij Wij lekenen op een 
llinke opkomst 
PER AUTOBUS NAAR 
B R U S S E L ' 

Zoals leeds meegedeeld heeft zon 
dag 20 apiil de slotzitting plaats 
\ in het VU kongies te Biussel 

Net zoals 111 het \ ei leden woidl 
ei dooi onze afdeling een bus inge 
Icgd 

De pi IJS vveid vastgesteld op bO 
fr (heen en teiug) 

W I J \ ei trekken om kwait na een 
a i n de He iman Van den Reeck 
st iaat (vooi de wijk Oitschotel) en 
0111 hall twee aan het gemeente 
huis (MOOI kensplein) 

Inschrijvingen dringend te richten 
tot het sekie tauaat Juul Ddlen, 
Lode Van Beickenl ian 194 tel 
2130 90, Frans Dnks , ka ïe l Van 
den Oev ei straat 2b, tel 36 38 94 
of schnftchjk bij Piet V\ illenis, De 
W iiitei sti tal 14 
BAL VAN HEDEN 
ZATERDAGAVOND 

Zoals onze \ ooi gaande b ds kan 
men veizekerd zijn van leute en 
pkzici , daai staan onze leden en 
simpatizanten boig vooi 

•Viiiinatoi Piet Willeiiis deed \o 
iige keei zijn nitiede als \ m b i o 
i i \ niet bevestigde geruchten be 
leiljLcn ons dat hij nu als V D B 
op de jilanken zou komen 

Dus heden avond vanal acht uui 
111 de zaal P a \ , Steihngeist iaat , 
w lai nog steeds stcuiikaai len te 
b iko imn zijn 
DR B 0 R M J > H E R D E N K I N G 

Moigen zondig is het de ia u lijk 
SC Dl Boiiiislieidciikin, ie Mcik 
sein 

I e 10 uui Htili^e niis iii de H 
Bailholoiiieuskeik (de eeiste kei k 
komende uit Antweijjen), d m na in 
gemeentelijk paik koite plechtig 
licid i lcl keikhol betieden 1 mgs 
de hooldmg mg 
PERSONALIA 

Ons tiouw lid, iiicviouw weduwe 
Veibe ig tVan Ockelen heelt dooi 
7iekte behoefte aan opbeui ing 

Onze leden kunnen hieiaan mee 
welken dooi een k o u biielje of 
kaaitje met wensen te sluien idn 
mevi Veibeigt, 1 loi isti lat 81, Boi 
j,ei hout 

Piettiger is hel d i t moigen zon 
dag de viiend l-i ins V ei metten (en 
lis ik het goed voorheb) ook ons 
lid Oiiiei Haes na hun heistel na u 
huis komen Du kan ons slechfs 
vei htU5,en 
PLECHTIGE ZERKONTHULLING 

C Y R I E L R O U S S E E U » 
0 | ) 27 ajiiil om 10 uui 30 veizi 

nieling aan de ingang van het keik 
hol Silsbuig, Heien tdse b i i n Boi 
gcihout, vandaar in gt z imciilijke 
ojitocht na II het gial 

Onthulling van de zeik en toe 
s])i lak dooi O De Giaeve, v ooi zit 
tei van de « Pallieters » en het in 
lichtende komilee waai na inzege 
iiing van de zeik dooi Lcivv P itei 
Sliaeke SJ 

Bloemenhulde en sanienz mg door 
het vlianis meisjeskoor VNJ 

loesj i iaak dooi kare l Dillen, 
vooizitter van Wei e Di en slotsa 
men/ang door de aanwezigen 

V laiwcl inn bloeder 
(jcbed VOOI het vadeiland 
Zuid Afukaans volkslied 
Wilhelmus 
V laanise leeuw 

Boom 
JEUGDFEEST 

De V U jongei en bieden a m de 
icugd dei Rupelstieek een ontspan 
nmgsnamiddag aan op zaterdag 19 
ajiul te 14 UUI 30 in de zaal Rex, 
Giote Maikt te Boom Vei toning 
van de films« Hippei in Floiida » 
en « l om en Jeiry Festival » 
TOMOBLA 
EN 
VERRASSINGEN 

Inkom volkdij, i,ialis ledciccn 
vv clkoin 

Edegem 
HERDENKING 

De leden van Cdegem woiden 
uitgenodigd op de jaailnkse di Au 
gust Borms herdenking die plaats 
heeft te Vleiksem op zonaag 13 
ajiul in de St Bailholomeuskerk 
De 1 ucbaiistievieimg vangt aan om 
10 UUI na de mis korte plechtig 
heid in hei gemeentepaik 

KULTURELE KRING 
Op viiidig 18 apiil houdt 1 P 

De Biab inde ie een vooi dracht met 
beluisteung van muziekjilaten ovei 
« De Boodschap van de Negro spin 
tui ls » in de z lal van de Genei ale 
Bankni,iatschappij op de Prins Bon 
dewipilain te hdegem Warm a in 
bevolen 

Kortenberg 

ANTI-GRENDELMEETING 
Op woensdag 30 ajiiil om 20 uui 

m de zaal « Salamanders », Leu 
\enba in 191 te ko i tenbe ig 

Seni lo i , pi of Van Haegendoicn 
spieekt ovci de grendels 

Uiei mag niemand ontbieken ' 

Hoboken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

C Piclial alle dagen Heide 
st iaat 293, Hoboken C De Ran 
tci telefonisch af te spieken op 
27 72 78 

ledere dinsdag op het sekreta 
n a a t vanaf 20 uur, Lambiechts 
sti lat 1b Hoboken 
KONGRES 19-2d APRIL 

l e n autocai zal ingelegd woiden 
om het kongies op zondag 20 apiil 
vanaf 's morgens bij te wonen l i j 
dig inschiijven bij A Bracke, 
I anibiechtsstraat 16, C De Rantei , 
Stevnstiaat 106, tel 727278 en I 
Van den Nieuwenhof, St Bemaid 
sesleenwcg 793 tel 272848 

Mortsei 
ONTSPANNING 

Op zateidig 12 apiil e k ver 
wachten wij ook onze mortselse Ie 
den en lezeis op het eerste V L bal 
van onze jonge zusleiafdehng Boe 
chout Aanvang te 20 uui m het 
« Gildenhuis » achter de keik (Boe 
chout) Inkom 30 fr Kaarten bij 
W1111 Claessens of aan de zaalin 

DR AUG BORMSHERDENKING 
Ook dit jaai neemt Moitsei deel 

aan de Di A Bormshei denking op 
zondig 13 ajiul e k — te 10 uui 
H MIS in de H Bailholomeuskerk 
te Meiksem Aansluitend korte 
plechtigheid en bloemenhulde in 
het genieentejiai k Wij rekenen ook 
op uw aanwezigheid 

Westerio 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 19 apul 1969 om 21 uur 
gioot kantonnaal lentebal in de zaal 
Lu\or , Stationsstraat 28 te Ramsel 
Ol kest « De Accoi dona s » 

BRABANT 

Aarschot 
STICHTINGSBAL 

Volksunie Aai schot slait en no 
digt u uit op haar stichtingsb il in 
d( Witte Molen te Aai schot op za 
terdag 2fa apul 1969 Aanvang 20 
UUI 30 

Inkom 30 fr 
Oikest de Acco idon i s 
Sekie t i i i s Rcimonc' Vindevoist, 

hlisabethlaan 8 j Aai schot lel 
01b fab^44 

Brussel - Arr. 

DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGEN
WOORDIGER 
E DE FACQ 

Dinsdag ID api il Dilbeek, bij M 
Panis Moeremanslaan 86 van 19 
tot 20 uur 

Donderdag 17 apnl St Maitens-
Bodegeni cafe F De Rijbel, Sta 
tionstiaat, van 19 tot 20 uur en Ter 
nat, V U lokaal bij Meert Keizer 
sfriat van 20 tot 21 uur 

Donderdag 24 april Asse k u m 
melshof Statiestraat van 19 tot 20 
UUI en 0|)vvijk bij h Bt ighmans , 
Nanovestiaat van 20 tot 21 uur 

Woensdag 30 april Dwoi p, cale 
de Leeuwenk van 18 unr 30 tot 19 
UUI Biiizingen cafe in de Welkom 
de Kerckhove d'Kvaerdestraat van 
19 tot 19 uur 30 en Halle cafe De 
Sleutel Markt, van 19 uur 30 tot 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Op de anondissementsraad van 

10 m i a i l II werden ter vervanging 
*an de heien Van dei V eken en 
Van Wiimceisth de heren Vander 
si l a t ten en Fveraeit verkozen tot 
ai 1 ondissemcnttle bestuursleden 
D( vei deling dei taken zou later 
vv Ol tien vastgesttld 

AGENDA 

16 4 68 20 UUI volksvergadenng te 
Wtmmel , za il Familia 

17 4 68 20 UUI kantonnale veigatle 
img Vilvooide, Goutien Vooin 

19 20 4 69 nation li l kongies (zic 
ges,e\tns eitleis in het blail) 

24 4 69 aii bestuui a u sekie t i 
11 i II, Dui)ont 

24 4 69 weikgioej) i),gl Biusscl 20 
iiiii Dujiont 

2 ) b9 kanloiin lie veigit l t i ing St 
Ivvv int^ens I cnnik 

1 0 i b 9 bil Viijo letle Zaal F\cel-
SIOI 

16 ) b4 kuil v t ig Molenbeek 
22 o b9 1 uit \<i^ Schaarbeek 
29->69 k mton \e ig Anderlecht 
") b 69 k int \ ei g Halle 
7 6 69 dag dci v l i imse landge 

meenten 
12 b69 kant verg St Joost 
19bb9 kant veig Biussel 
210 69 auondissenientele r lad m 

Wahia , bij St m Fihps 
26bb9 kint v t ig Ukkel 
Daaibij dicni t i lekenmg gehou 

den dat het arr bestuui samen
komt elke te is te en dertie woens 
d ig van de maand 

NIEUWE AFGEVAARDIGDE 

De heei I heo Rcenders weid op 
dt a u laad tei voorbeieiding van 
hei kongies op 3 469 veikozen tot 
vaste pi latsvei vangei vooi de arr 
aigevaaitiigtlen naai de partijraad 

Dilbeek - Itterbeek 
5de LENTEBAL 

De V olksume, afdeling Dilbeek 
llleibcek verwacht u met lamilie, 
VI lenden en simpatizanten op haar 
'ïde lentebal op zaterdag 12 april 
1969, om 20 uur 30, m de zaal Mer 
tens Ninoofsesteenweg 359, Dil 
beek Ol kest « l he May'jins » 

Dworp 

LENTENACHTBAL 
Zaterdag 17 mei te 20 uui 30 20ste 

l '-ntcnathtbal van de V' U aldeling 
Dwoip Zaal « Brouweishuis », Par 
king Genieenteplein, Dw oi p Orkest 
I he Cl amies 

hen avond vol leute en verrassin 
gen waaroji sterke afvaaidigingen 
ml dt tmihggtnde ildehngen wor 
tien vei vv itlit 

Eppegem-Weerde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vooi pioblemen van sociaal 
dienstbetoon kan men terecht bij 
de aldelingsv OOI zittel (iuido Van 
deistiaeten, loekonis ts t raat 3 te 
Weelde, lel 013 62157 

Jette 
V U JONGEREN 

Ontlei leidiiio van hun vooizitstei 
uic| Collee nam tie V ujo deel a in 
t t n inloimatieavoiid ingelicht dooi 
CV P joiijscien, in de zaal die pr ik 
tiscli volledig tlooi tinze longeieii 
vv as bezet 

De CV P longeien kon men op 
t (11 11 intl lellen 

Dool de heel De Beilangcei weid 
hel speivuiii \<^,^ viagen geojiend 
de anlwooiden waien zielig 

De ht 11 n Custei s en Lmdem ins 
zulltii dtzi ivond gedenken, de 
Itu^tl lil tuil hen met meer 

V U -JONGEREN BAL 

Zi tc i t l ig 10 mei te 20 uur 30 in 
de zaal « Lxelsioi », St Pieteiskeik 
stiaat, Jelle houdt deze datum viij' 

DIENSTBETOON 
BIJ Jan De Beilangeer, 1 eojiold 

s t n a t 3)4, Jette, elke zateidag van 
9 tot 11 uur 

Vilvoorde 
KANT VERGADERING 

De e k k inlonnale veigadenng 
heeft plaats op dondeidag 17 dezer 
te 10 uur in de zaal o: De Gouden 
Vooin » te Vilvooide, Houtkaai 
Deze veigadfiing is gezien haar be 
lang, vei plicht bij te wonen door 
de bestuursletlen dei 5 afdelingen 

Leden en simjiatizanten zijn uiter-
aa id welkom. 

Weerde - Eppegem 

NAAR SPLITSING 

Begin oktober 1969 wordt deze 
afdeling gesplitst in twee autonome 
afdelingen, te weten Weerde Ele-
wijt en Fppegcm Zenist Zo zullea 
tl m uil de oerafdeling drie zelfstan-
dixe altlehngen gegroeid zijn me t 
elk hun eigen werking tloch altijd 
in een geest van vriendschap en ak> 
tieve metlewerking 

KOLPORTAGE 

Zond ig Mi maar t jl werd eintle-
lijk opnieuw gekolporteerd niet ons 
weekblad « Wij » Len ploeg van 
vi|f verkocht te Houtem ruim 60 
nummeis en maakte een abonne
ment Er weid overeengekomen om 
Ie maand op kolportage te gaan. 
Volgende alspraak Vilvoorde, wijk 
« Het Voor » Wie niet durft mee 
te gaan mag thuis blijven Langs de
ze weg wensen wij on/e oudste kol-
porteerdster, mevrouw S Claeys, 
geluk bij h lai 70ste verjaardag Nog 
vele m e n Sophie en nog vele kol-
portages ' 

zoekertjes 
Zoek dungentl passend werk voor 

tvvintigjaiige steno tipiste (Neder
lands-Frans) Inlichtingen . Oswald 
van Oosteghem, provincieraadslid. 
Rode Kruisstraat 7, Gentbrugge, teL 
09 52 72 87. 

Vakantie en kleine kindeien te 
Ktiksijde, op 30 m v dijk, appait 8 
pers, gelijkvl , afgeslot koer op Z , 
2 slpk , badk , ve rwarm, frigo, kel
ders Mei 4 000 luni lOOO iel : 
058-21133 — • 47 

W ij zoeken een goede kindei ver
zin gster voor meisje van andeihilf 
jaar Moors, Peienstraat 37, Ant
weipen Fel 03 36 76 29 — f 4j 

Studenten voor het inbinden van 
iiv\ kursussen en voor alle and t re 
inl>indwerk (boeken) wendt u tot 
Albrecht Van Biandegheni, fcd-
iiumd Dedvnstr 47, Nmove, tel : 
0^4 « 6 J 9 — T 4b 

Ie huui aan zee klein apjiarte-
mentje gemeubeld, voor 1 of 2 jier-
soonen Stille en lUstige ligging, bii 
V laanise mensen Bezichtigen of 
schrijven Roodkapje Paul Mi 
chielslaan 47, Manakeike Stene (bij 
Oostende) — 1 43 

Gevraagd long meisie (17 18 i) 
en dinamisch vooi hulp in keul. n 
van pension (juli en aug ) — I % 

Wtns bouwgrond te veikojien aan 
V L leden Landelijke ligging i a 
- 6 a — 13 a — 15 a - 23 I 12 
km V Binssel Solheidestia ii 12 
Dwoi p — r 44 

HootdredaKteiu 

T van Overstraeten 

Alle briefwisseJing vooi 
redaktie naar 
Rotatyp 6yLv Dupuislaan 
no Brus 7 Tel 23 1198 

Beheer 
Voldersstraat II BruMci J 
Tel 102)125 160 

Alle klachten voor met ont
vangen V blad op dit adres 

Jaarabonnement SW b 
Halfjaarlijks 170 fr 
Dnemaandeli jks 95 ö 
Abonnement buitenlano 

480 fr 
Steunabonnement 820 fa 

(mmuniun) 
Losse nummers 8 b 
Alle stortingen voor het Olad 
op postrekening 171139, 
f Wi] » Vlaams-nationaal 
weekblad 

Verantw uitg Mr F Van 
der Eist Beizegemstraat 20. 

Brussel 12. 
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WIJ 

bewegi 
Machelen 
LENTEBAL 

Woensdag 26 februari jl. hield on
ze afdeling onder zeer grote op
komst als een der eersten een volks
vergadering gewijd aan de grendels 
in de grondwet. 

Het bestuur denkt echter niet al
leen aan de ernst, maar ook aan de 
leute. 

Daarom geven wij op 12 april e.k. 
in de zaal ligmont, Dorpsstraat ons 
jaarlijks lentebal met het orkest 
Waltra. Deuren : 20 uur 30; dans 
21 imr. Muziek en vermaak naar ie-
mers smaak. Iedereen hartelijk wel
kom. 

Weerde • Eppegem 
WERKSCHEMA 

Tijdens de bestuursvergadering 
van 28-3-1969 werd het werkschema 
voor de komende maanden samen
gesteld. Het omvat : 

April : vergadering van de leden 
uit Weerde i.v.m de a.s. gemeente
raadsverkiezingen; 27 april : aktie-
ve deelname aan de V.N.J. te Eppe
gem; mei : debatavond te Eppegem 
over de grendelgrondwet; 29-6 : 
IJzerbede\aart . Dit jaar met 2 bus
sen naar Diksmuide; 27-9 : afde
lingsbal te Eppegem en 10-10 : op-
richling van de afzonderlijke afde
ling Eppegem-Zemst 

Bovendien zullen de bestuursle
den deelnemen aan de kantonnale 
vergadering van 17-4 te Vilvoorde 
en, uiteraard, aan ons nationaal 
kongies van 19 en 20-4 te Brussel. 

Wemmei 
ANTI-GRENDELAKTIE 

In het kader \ an onze anli-gren-
delaktie richt de afdeling Wemmel-
Haiiime-Relegem een volks^ ergade-
img in op woensdag 16 april te 20 
uur 30 in de zaal Eamilia, Zalig-
hedenlaan, Wemmei. 

Senator Wim Jorissen zal er spre
ken over : kulturele autonomie — 
de randgemeenten — geen grendels 
in de grondwet 

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

OOST-VLAANDEREN 

Aalst (Arr.) 

VIERING DR GRAVEZ 
ü p 20 april a.s. wordt Dr. Gra-

vez op grootse wijze gevierd ter ge
legenheid van zijn tachtigste ver
jaardag. 

De optocht vertrekt om halfdrie 
in de Vlaanderenstraat naar het 
huis van dokter Gravez. Te half 
vier stipt vangt de feestzitting aan 
in zaal « Madeion » op de markt. 

Spreker : Ward Hermans. Fees
telijke omlijsting : regisseur Tuur 
Van den Brulle en zijn groep. 

We verwachten goed weer en 
een massa mensen. 

Dendermonde (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Appels ; a Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon » gewestelijk se-
kretanaat Stuifstraat 7. tel. 052-
24776, elke woensdag van 20 tot 22 
uur, elke waterdag van 13 tot 13 uur 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VOLKSVERTEGENWOORDI. 
GER DR DECOMMER 

ledere dag van 17 uur 3U tot 19 
uui 30, zaterdag van 9 uur tot 12 
uui staat een afgevaardigde te uwer 
beschikking voor het oplossen van 
uw problemen. 

Tel 23760. Ridderstraat 24, Den
dermonde. 

Gent 
INTERNATIONALE 
KOORAVOND 

De dr. J . Goosenaertskring (aan
gesloten bij het Oost-Vlaams Cen
trum voor Dienstbetoon en na
schoolse vorming voor arbeiders) 
nodigt uit tot de internationale 
kooravond met de medewerking 
van : de Belselieren uit Evergem 
(zang met dia-projektie) Lieder-
kranz Rheydt-Bongs (dit bekend 
Duits arbeiderskoor bestaat 50 
jaar). 

Dr. Van Leemputten houdt een 
korte toespraak : « Waarom na
schoolse vorming voor arbeiders? ». 

Waar? Roeland, Korte Kruisstraat 
3, Gent. 

Wannee r? Zaterdag 19 april 1969 
om 20 uur 30. 

Toegangsprijs : 30 fr. 

St. Niklaas 
DEBATAVOND 

In het kader van de week van 
de jeugd te Sint-Niklaas wordt door 
de politieke jongerenbewegingen 
van de stad een debatavond geor-
ganizeerd die plaats heeft op het 
Stadhuis van Sint-Niklaas, maan
dag 21 april te 20 uur. 

Het paneel bestaat uit E. Bou-
wens, V.U.-senator, A. Capinel, 
sekr. ABVV-metaal, J .L. Dehaene, 
CVP, J . Turf, kommunist, M. Van-
develde, PVV. 

Diskussieonderwerp : « medebe
heer in de onderneming ». 

Moderator : G. Demey, regionaal 
voorzitter stichting Lodewijk De 
Raet. 

Vrasene 

BREUGELIAANS 
AVONDFEEST 

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

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. 

WEST-VLAANDEREN 

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 
(62677), J . Fraipont (14411) en R. 
Reynaert (34822) ofwel op hun 
spreekuur in de onderscheiden af
delingen, ofwel op afspraak 

Brugge 

be.sloten niet alleen de abonnemen
tenslag voort te zetten maa r aan 
intense ledenwerving te doen tot 
1 oktober 1969. 

Naast de bestuursleden zijn reeds 
zes personen begonnen met deze 
aktie en dit op een suksesvolle wij
ze. Onze streefgetallen werden met 
200 t. 11. verwezenlijkt. Een grote 
proficiat voor die knappe medewer
kers. 

HERFSTBAL 
Ter gelegenheid van ons herfstbal 

geven wij een brochure uit van 50 
bladzijden waarin het hoe en het 
waarom van de V.U. in de West
hoek uitgelegd wordt door de voor
zitter, naast aktuele politieke pro
blemen . 

Teneinde deze brochure te kun
nen bekostigen dienen wij er enkele 
paginas reklame in te laten ver
schijnen. Personen die hierin kun
nen helpen door zelf reklame te ina-
ken in dit blad of andere mensen 
aanbrengen die bereid zijn een re
klame te bekostigen, zullen steeds 
welkom zijn bij onze organizatie-
leider S. Petillion, Cartonstraat nr 
20, leper. 

KONGRES 19-20 APRIL 

De kongres rezoluties werden op 
de bestuursvergadering besproken. 

De afdeling zal van het recht om 
amendementen in te dienen en de 
stemmen geen gebruik maken om
dat ze pas is opgericht. Dit zal ons 
niet verhinderen een afvaardiging 
te sturen van het bestuur en ver
voer in te richten voor de personen 
die op de plechtige slotzitting van 
20 april wensen aanwezig te zijn. 

Inlichtingen bij de sekretaris Ro
ger Vandenbilcke, Rijselstraat nr. 
63, leper. 

DAMES 

Alle dames zullen wel weten dat 
in deze afdeling een dame hen ver
tegenwoordigt en dan nog op haar 
de zware taak neemt van propa
ganda. 

Welnu, alle dames van alle leden 
en alle leden-dames wacht deze 
maand een verrassing. Daarover 
meer volgende week. 

ZITDAGEN 
SENATOR BLANCQAERT 

Deze maand is senator Blan-
c(iaert op 12 en 26 april van 11 uur 
af in het gasthof « 't Zweerd », Gro
te Markt te leper. 

Kortrijk (Arr.) 

KERNLEDEN 
Op de jongste algemene vergade-

rmg van de afdeling werd beslist het 
bestuur te laten bijstaan door kern
leden. Het gaat er om de stad 
Brugge aktiever te bewerken qua 
leden en abonnementen. Maandag 
14 april a.s. heeft te 20 uur 30 in 
het Breydelhof een eerste uitgebrei
de kernledenvergadering plaats, 
waarop dit plan nader zal toege
licht worden. Leden en lezers uit 
Brugge, laat het niet bij een passief 
lidmaatschap, draagt ook uw steent
je bij en laat niet alles over aan vijf 
man ! Vele handen maken het werk 
licht. 

Bredene ' 
PARTIJKONGRES 

Onze leden die wensen deel te 
nemen aan de slotzitting van het 
partijkongres te Brussel op 20 april 
a.s. kunnen gebruik maken van het 
speciale bus die vertrekt rond 13 
uur. Prijs 60 fr. Thuiskomst : 23 
uur. Inschrij\en bij M. Pollet, 
Noordzeelaan 29; R. Crombez, Eli-
sabethlaan 83 of F. Annys, Duiten-
straat 343. 

leper - Zonnebeke 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENWERVING 

Het voltallig bestuur van de af
deling is bijeen gekomen en heeft 

KOLPORTAGE 
Eerstvolgende kolportage op zon

dag 13 april 1969 te Avelgem. Bij
eenkomst aan de kerk te Avelgem 
te 9 uur. 

Menen 

KAARTING 
Uitslag maandelijkse kaarting. 1. 

Vanhuylenbrouck E, - Cruyspeerdt 
G. 2. Deprez A. - Cardoen H. 3. 
Vercoutere J . - Deleu G. Volgende 
kaarting a.s. maandag 14 dezer, te 
19 uur 30 in « de Beiaard ». 

LENTEBAL 
Reusachtig sukses, nokvolle zaal, 

goede organizatie, pr ima orkest, stijl 
en sfeer. De afdelingsbesturen Me
nen en Wevelgem bedanken de di-
rektie van Park hotel Cortina, het 
orkest, de schenkers der prachtige 
tombolaprijzen, de adverteerders en 
alle onverdroten medewerkers. 

Oostende (Arr.) 

Stnt-Michiels 
ALGEMENE VERGADERING 

Tijdens de jongste algemene ver
gadering werd hoofdzakelijk aan
dacht besteed aan de bespreking 
van de « ontwerp-besluiten » van 
het statutair kongres, Brussel 19 en 
20 april. 

Belangstellende leden die wensen 
deel te nemen wenden zich, voor 
het bekomen van een kaart die 
stemrecht geeft, tot voorzitter J. 
Galle, Leopold III laan 23, tel. 
138.38. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Raadslid J. Fraipont staat steeds 
tot uw dienst, o.a. zeker elke don
derdagavond van 19 tot 20 uur, Ley-
selestraat 104. 

Sint-Kruis 
VOORDRACHT 

Onze kulturele vereniging a Tref
punt » organizeert op vrijdag 16 
april te 20 uur in « De Zorge » een 
voordracht met als onderwerp «Het 
Nederlands in de Wereld» door 
prof. Tliys van de gentse rijksuni
versiteit. 

KOLPORTAGE 
De volgende arrondissementele 

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

Alle afdelingen nemen eraan deel. 

NIEUWE AFDELING 

De vergadering die op 27 maar t 
te Klemskerke plaats vond, toonde 
niet alleen Kris Lambert langs zijn 
beste kant, doch — laten we eerlijk 
toegeven — groeide uit tot een 
reëel sukses. De koppen worden 
dan ook eerstdaags bij mekaar ge
stoken oin te Klemskerke-Vlissegem 
een eigen afdeling te stichten. 

PARTIJKONGRES 

Tijdens een geanimeerde leden
vergadering werden door onze afde
ling tientallen amendementen inge
diend op de rezoluties. Het was 
vaak een spannend, doch zeer leer
rijk debat. 

Iedereen die wil meegaan ijaar 
de plechtige slotzitting van 20 april 
kan tegen de prijs van 60 fr. mee 
naar Brussel. Op de thuisreis doen 
we nog een ontspanningslokaal aan, 
zodat tegen 11 uur 30 iedereen in 
bed kan zijn Inschrijvingen bij Jef 
Verhaeghe, Prinsenlaan 48, of bij 
een der bestuursleden. 

Alle leden en slmpatlzanten op 
post. Deelname in de kosten : 10 fr. 

Stene 
PARTIJKONGRES 

Op 26 maar t staken ook onze Ie-
den hun hoofden samen en werden 
de kongresresoluties onder de loupe 
genomen. Onze afdeling diende 
meerdere amendementen in o.a. 
ten bate van de zelfstandigen en 
ook op sociaal gebied gingen onze 
voorirtellen zeer ver. 

Zij werden alle op de arrondisse-
mentsraad aangenomen. 

Leden die met de bus naar Brus
sel willen gaan om de plechtige slot
vergadering bij te wonen, kunnen 
hun n a a m opgeven bij Jef Totnme-
lein, Druivenlaan 12 of bij een de? 
bestuursleden. 

Tielt 
BAL 

Heden zat. 12 april te 20 uur 30 
bal van de Vlaamse Vriendenkringg 
in de vernieuwde zaal « De Bei
aard » te Tielt. Orkest Eddy Dor-
son. Inkom : 60 fr. 

S^^'"% 

volksunie kongres 
brussel 19 en 20 april 

Medegedeeld 
STICHTING 
LODEWIJK DE RAET 
LAATSTE 
INSCHRIJVINGEN 

De Stichting-L. de Raet deeft me
de dat voor de week van 8-12 april 
e.k. volgende kursussen reeds vol
geboekt zijn : toekomstperspektief; 
diskussies leiden; mime in het dra
matisch spel; scheppend werken. 

Inschrijvingen kimnen nog aan
vaard worden voor : Wat willen de 
studenten ? (Hasselt); Literatuur in 
ieders bereik (Gent); Kinderen spe
len met taal (Vorselaar); Beeldend 
werken met jonge kinderen (Vorse
laar); Spelend omgaan met woord; 
beeld, klank en beweging (Heren-
tals); Poppen en wandkleden maken 
(Herentals); Zien en fotograleren 
(Diest). 

Belangstellenden telefoneren on
middellijk naar tel. nr. 02-13.04.38 
van de Stichting -L. de Raet, Kon-
selarijstraat 4, Brussel 1. 

De V.V.B.-arr. Roeselare-Tielt in 
samenwerking met Davidsfonds 
Roeselare richt een voorlichtings
vergadering in. 

Dr. Jur . S. Szondi, gemeente
raadslid van Etterbeek spreken over 
« het vlaams probleem nr . 1 : Brus
sel » dinsdag 15 april a.s. in het au
ditorium van het klein seminarie 
om 20 uur Toegang vrij. 

T R E K K E R S G R O E P 
DE GRIFFOEN 
MERELBEKE 

De trekkersgroep « De Griffoen» 
stelt volgende aktiviteiten in uit
zicht : 27 april deelneming aan d e 
laatste 12 km. van de wandeltocht 
« Ernest Claes » naar het « Witte-
monument » te Zichem; volgende 
zomer een tweedaagse trektocht, 
vermoedelijk naar de Voerstreek en 
Zuid-Limbxug. 



WIJ Zi 

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

maak zelt uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 tot 67 slechts 
steeg van 131.18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nationaal 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 OOO F tot 1 190.000 F. 
Wi j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

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

reeds bii aankoop 20 t.h. winst! 
U handelt Inderdaad niet met eeh tusse'npersoon 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 Ónze'beste kliënten zi jn 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden. 

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

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 

Vl^^ I 

low 
g 

f l " 1u ^^" bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalov 
t t 90 ' o^" tower-building of een fabriek .. W i j bieden U een financlerin 
ot 90 a 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
T h - l t ^ ^ " ^^ ^^^^ * ° ^ ^^ " ^^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen. W i j be
schikken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 

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

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

2i|n daar fier op » W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

°P een van onze vier zetels ! 

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

Naam ... — • 

Adres Woonplaats ... . . . ... ÏM ... 

Tel privé Tet kantoor 

l .over gronden voor villabouw D ^ • ^ • i " ^ ^ ™ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ " ^ 
over gronden voor hoogbouw D bil voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinswoning D 
over veilige geldbeleggingen O MaBUBMiHHi^H^iHaMiK^ 

2 over het bouwen van ... .« »•• • 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3. over de aankoop van een bestaande woning O 
Duid aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
tel. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr. 33 

tel. 016/33.735 
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Ze woonden In dezelfde foijk van de xk>ors1ad, in dezelfde slraat, tne\ 
„jn zelfde tuintje voor het huis, en de brievenbus op een paaltje naast een 
lage bukshaag. Achter het huis scheidde slechts een nog lagere rij van buks-
Struiken het eigendom van de familie Montegooi van dat der familie Ca^ 
pelle... Familie was veel gezegd : want voorlopig bepei kte het aantal bewo
ners van elk huis zich tot twee. Lang bleef dat echter niet duren, want de 
natuur ging haar gang en aldra werden de Mhntegoois zowel als de CapeU 
les een werkelijk gezin, de eersten met een potige zoon, de tweeden met 
een lief dochtertje... Vanaf het ogenblik dat de nog vers-ingezegende echt-
paien in de nog naar hout en verf riekende nieuwe woonst hun intiek 
hadden genomen, waren ze benevens buren ook vriendeii geworden en had
den ze gezamenlijk de talrijke problemen van jonggehuwde echtparen 
trachten op te lossen : van een niet trekkende schoorsteen tot de fizieke 
kondities der — gelijktijdig — zivangeie wederhelften... 

De wekelijkse kaai lavonden op woensdag gingen vo^rt, ook na de ge-
booite der beide spruiten, die slechts met due weken verschil het levens
licht zagen. Toch scheen de vroeger hartelijke veihouding ttissen de beide 
dames een lichte verkoeling ondergaan te hebben : de al te ijverige lof over 
de echte of vei meende kapaciteiten van de eigen spruit — met de verzwe
gen maar niet te ondeikennen bijbedoeling : dat kan de jouwe toch niet? 
.— schiep een nDoederlijke rivaliteit, die echter geenszins de stevige viiend-
scliap kon ondergiaven... 

Maar de beide spruiten — die van de familie Montegooi en die van 
de familie Capelle — werden gioter. Zij overschreden het lig- en kruipsta-
diiim, evenals de gebruikelijke kinderziekten; hadden reeds geruime tijd 
de nattebroeken-peiiode achter zich en bewogen zich met veel gemak voort 
op hun onderste ledematen. Zij wisselden de eerste wooiden met hun res-
peklieve ouders en daarna met elkaar. De ontdekking van even minieme 
soortgenoten had hen wel een psichologische schok gegeven en hun be
wustzijn van « einmaligkeit > vernield, maar aldra hadden zij ontdekt dat 
deze —altans op het eerste zicht —gelijkheid in stiuktuur ook zijn enorme 
voordelen had waar het gold gedachten en bevindingen uit te wisselen en 
de wereld te ontdekken. 

Grote mensen vinden echtei meestal dat kindeten nog wat anders dan 
elkaar nodig hebben om hun tijd door te brengen en het hoofd van de 
clan MontegKioi timmerde daarom als ervaren doe-het-zelver een schommel 
in mekaar, achter in de tuin. Had hij het maar niet gedaan ! — Want juist 
dit toestel zou veideeldheid zaaien en de oorzaak zijn van een situatie zoah 
die door de grote Shakespeare in zijn meest-tiagische vorm ten tonele werd 
gevoel d. 

Het gebeulde toen de beide kinderen reeds de eerste stappen op de weg 
naar de wetenschap gezet hadden en in de kleuterschool van de wijk hun 
eeiste verzekens en liedekens memorizeerden... Het was op een uMensdag 
namiddag in de lente : de kleine Montegooi en de kleine Capelle speelden 
in de Montegooise tuin op de schommel. Hoe het geval zich eigenlijk voor
gedaan heeft, zal tvel niemand juist weten... Maar op een gegeven moment 
stounde de montegooise spruit al huilend het vaderlijke huis binnen, en 
de capellese dochter deed op dezelfde wijze haar intrede onder het ouder
lijke dak. De halfgesnikte en gestamelde uitleg was voldoende om de res-
pektieve vaders naa^ de tuin te ]agen, met de bedoeling de andere eens de 
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waarheid te zeggen over zijn onbeschaamde telg... Deze uiteenze'tting greep 
dan ook plaats, en weid gevoerd op een toMn die crescendo ging, tot eetn 
uiteindelijk kort en krachtig geioepen : « Ontplof » de diskussie beëindig
de. Een gevolg hiervan was het afbi eken der diplomatieke beli ekkingen tus. 
sen de beide clans, van de kaai tpai tij van die avond — en de volgende, 
woensdagavonden — kwam niets in huis. En de vei koeling werd een wer
kelijke koude OOI hg, toen Montegooi naar Ulbrichts vooi beeld een muur 
uit betonplaten oprichtte tussen de vijandelijke gebieden. 

Van een dooi was er vooralsnog geen spiake, ook niet toen een andere 
lente kwam. Er kwamen nog vele lentes en zomers. Maar de muur bleef ert 
de betrekkingen tussen de Monteg'oois en de Capelies werden er niet beter 
om. Er zijn immers altijd buren die je terug komen vertellen wat de ande
re paitij aan kienkends of beledigends over jou gezegd heeft. 

Intussen werden Romeo Montegooi en Julia Cappelle gioot, kwamen 
'tot de jaien van verstand, verwisselden de banken van het lager voor die 
van het middelbaar onderwijs en werden opgei>jed in de stilzwijgende af. 
keer voor al wat er aan de andere kant van de muur leefde... 

Maar ook de koudste oorlog en de hoogste muur kan tegen de roep der 
natuur weinig verrichten. Het noodlot luilde, dat de enige verbindingsmo-
gelijkheid met de stad bestond in een aulK>bus die om het kwartier de volk-
lijke wijk dooi kruiste. Zowel de jongen van Montegooi als het meisje van 
Cappelle waien op die veibindingsmogebikheid aangewezen, en de over
volle bus biacht hen, als een oude koppelaaister, met elkaar meermaals in 
diiekte aanraking. Van de aanvankelijk ijzige koelte waarmee ze elkaar 
trachten te negeien, kwam het tot een knikje, een woord, een galant plaats-
hmiden 's avonds bij de terugkeer... En de kwaal, die de muui tussen de 
beide clans altans geestelijk ondergroef, werd erger en erger... 

Hoe eig wel kon vader Montegooi op een avond vaststellen toen hij 
vroeger dan gewoonlijk naar huis teivgkeeide. Het luas al vroeg donker, 
maar ni&t zo donker of hij kon ondel de lantaarnpaal bij de bushalte een 
jong paartje op meer dan vriendschappelijke wijze afscheid zien nemen. 
Toen hij naderbij kwam, ontdekte hij in de onstuimige don Juan zijn ei
gen zoon en in de maagdelijke wedeihelft de dochter van de gehate buur
man. 

Hij kwam thuis als een dondeixuolk. En of het ei dondeide in de fa
milie Montegcfoi! 

« Het is jou schuld, snotneus, dat wij hier veertien jaar lang op voet 
van oorlog leven! En nu doe je alsof er mets gebeurd is... Maar ik zal je 
eens wat laten zien! » 

HIJ nam de telefoon, en had een kort en krachtig gespiek de buurman. 
Dan ging hij naar de tuin en in het donker begon hij te graven. 

Toen de families Monte^oi en Capelle 's morgens ontwaakten, zagen 
ze hoe de afsluiting uit grijze betonplaten veidxvenen was. Een half uur la
ter kon de hele straat zien, hoe een jong paartje gearmd naar de bushalte 
liep, nageslaaid dooi de nog koizehge vaders en de ontroerde moeders. En 
de avond van dezelfde dag, het luas een woensdag, was er weer een kaartpar-
tij, bij de Capelle^, want de vor ige keer, veertien jaar geleden, was het bij 
de Moniegoois geweest! 

ULRIKE V. 
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