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Het elfde partijkongres van de Volksunie is
om meer dan één reden een uitzonderlijk belangrijke, een beslissende gebeurtenis. Dit
kongres is het eerste dat de Volksunie houdt
na de grote verkiezingsoverwinning van 1968
die haar het vertrouwen van meer dan een
half miljoen kiezers schonk, die de vlaamsnationale vertegenwoordiging in het parlement opvoerde tot een sterk en homogeen
blok van 34 man en die de partij tot de derde
maakte in het vlaamse land, vóór de P.V.V.
Vooral sinds deze verkiezingsoverwinning is
de Volksunie rezoluut uitgegroeid tot ver bui*

daag en morgen wordt een beslissende stap
vooruit gezet : er zal worden aangetoond dat
liet federalisme niet alleen een politieke en
kulturele noodzaak en mogelijklieid is, maar
dat het tevens ook sociaal-ekonomiscti voof
Vlaanderen gunstiger uitvalt dan de unitaire
staatsvorm. We zijn er van overtuigd dat de
referaten die aan de verdieping van het federalistisch tema gewijd worden, en het er in
vervatte overvloedige statistische materiaal,
een ruime weerklank zullen vinden ook buiten de Volksunie.
Daarnaast zal een zeer groot deel van de
kongreswerkzaamheden gewijd zijn aan de
verdere formulering van het maatschappij*
beeld, waarvan de Volksunie de politieke promotor wenst te zijn : de fundamentele opties
zullen beklemtoond worden die het maatschappijbeeld en het beleid in een autonoom
geworden Vlaanderen moeten beheersen. Zij
worden lapidair samengevat in de kongrestemas van de fundamentele gelijkwaardigheid,
de vrijheid en het recht op medezegging vaa

^^FEDERALISME
gelijke kansen
ten de bakens, die neerbuigende tegenstrevers haar op allerlei vage sociologische en
politieke gronden wel even hadden willen inruimen. De partij die vandaag en morgen kongresseert is kandidaat voor het opnemen van
politieke verantwoordelijkheid. Ze is dat
evenwel slechts binnen de voorwaarden die
zijzelf daarvoor heeft gesteld, een federale
hervorming van de staat. Maar deze federale
hervorming ligt niet meer in een hersenschimmige verre toekomst; de aanloop ernaar kan iedere dag opnieuw afgelezen worden uit de steeds sterker wordende federalizerende tendenzen die zich laten gelden op
alle vlakken.

volksunie kongres
bnissel 19en20aDril

Het Volksunie-kongres is tevens ongemeen
belangrijk omdat het als eerste komt in een
reeks van politieke kongressen, die alle in het
teken zullen staan van de ingrijpende hervormingen waartoe de andere partijen, mede en
vooral onder druk van de Volksunie, verplicht
worden. Voor het eerst wordt het duidelijk,
dat er een grens en een einde is aan het politieke spel dat in het voorbije kwarteeuw het
landsbeleid heeft bepaald : de uitoefening van
de macht als monopolie van de drie traditionele partijen in steeds wisselende en zich herhalende kombinaties.
Meer dan ooit wordt tans van de Volksunie
verwacht dat zij duidelijk zegt niet alleen
waarin zij zich oppozitioneel onderscheidt van
de andere partijen, maar daarenboven welke
eigen vizie en opties zij heeft voor het ogenblik dat zijzelf verantwoordelijkheid moet en
zal nemen. Het kongres zal deze verwachting
inlossen.
In de eerste plaats door de uitdieping van
het federalistisch tema. In het verleden heeft
de Volksunie er zich toe kunnen beperken de
noodzaak van het federalisme te stellen, te
wijzen op de staatsrechtelijke aspekten van de
verwezenlijking ervan. Op het kongres van-

de vlaamse mens in zijn gemeenschap en van
het vlaamse volk in de gemeenschap der vol»
keren.
Het is geen geringe aanspraak die de Volksunie op haar elfde partijkongres stelt : ze
heeft zichzelf de opdracht gegeven, te bepalen
volgens welke krachtlijnen ze het bestuur van
het land en gemeenschap in de toekomst
wenst te beïnvloeden en mede waar te nemen.
Wat wij van de minutieuze en degelijke voorbereiding van dit kongres weten, laat ons toe
reeds tans te zeggen dat de opdracht schitterend zal vervuld worden.
Zo bevestigt de vlaams-nationale partij zich,
op een ogenblik dat de strukturen kraken en
dat een fundamentele hervorming uit de aard
der dingen onvermiideliik wordt, als een
kracht voor de toekomst, als de mogelijkheid
die reeds honderdduizenden in haar hebben
gezien, als de enige politieke groep die inzicht
en ervaring weet te paren aan de dinamiek en
de veroverende vizie van haar jeugd.

Opdat dit kongres ook uitwendig van een
markante gebeurtenis tot een triomf zou uitgroeien, is slechts één element nog noodzakelijk : de levendige belangstelling van het parti jkader en de partijleden, de aanwezigheid
van de velen die van meet af aan door hun
onverdroten inzet de opgang van de Volksunie hebben mogelijk gemaakt en van allen
die in de partij op enigerlei wijze verantwoordelijkheid dragen tegenover de toekomst
van ons volk. leder arrondissement, iedere afdeling moet sterk vertegenwoordigd zijn op
de sektievergaderingen waar vanuit de bazis
de beslissingen worden genomen. En op de
grote slotvergadering moeten allen er zijn
die het bewustzijn dragen van de belangrijkheid van dit kongres: het worde een massale
bijeenkomst in het tek«n van onze zegewii.
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Vlaanderen
moest
komen,
wordt steeds meer stiefmoederlijk door Henegouwen behandeld. In het volle toeristisch
centrum, waar nog steeds drinkw a t e r ontbreekt, werd nu een
vuilnisstort door de gemeente
aangelegd !
Wie wil ons heloen in de oprichting van een aktiekomitee
voor behoud van het natuurschoon van het vlaamse D'Hoppe ' Hij schrijve naar de hierna volgende naam en adres ;
Marcel De Boe, Leopoldlaan 41,
Ophasselt.

VOERSTREEK
TELEFONISCH VERFRANST
Waarom kan niet aangedrongen opdat de Voerstreek te'efomsch-administratief niet meer
door een vlaamshatend Verviers bestuurd wordt !
Wij kunnen zelfs geen tweetalige d r u k w e r k e n voor het abonnementsgeld toegestuurd krijgen en w a n n e e r er iets gevraagd wordt worden wij wandelen gestuurd.
Dring in godsnaam aan bij
een beslissende macht !
T.V

WERVIK!

Remersdaal.

Met grote voldoening heb ik
in « WIJ » van 29 m a a r t gelezen, dat het arrondissement leper, tiende geworden is bij de
abonnementenslag, dank zij het
stadje Wervik.
Niemand beter dan ik, oud
Wervikaan, weet hoe moeilijk
de strijd daar op de taalgrens
is.
Het verheugt mij dan ook te
kunnen vaststellen, dat het
zaad, door ons, de vorige generatie, daar zo kwistig uitgestrooid, niet tevergeefs is geweest.
Wervik is vroeger steeds het
zorgenkind van het arrondissement leper geweest en nu staat
het, dank zij het uithoudingsvermogen van de huidige generatie, aan de spits
Zeer goed zo, iongens én gaat
op de ingeslagen weg v e r d e r !
G.S., Borgerhout.

D'HOPPEVUAMS
In de Vlaamse Flambouw, de
Evangelische Berichten van St.Maria-Horebeke, die tweemaal
per maand verschijnen, vonden we in het laatste n u m m e r
vo gende tekst :
"Peerdsbos gered", door de
druk der bevolking, zodat het
tracé van de E 10 nu nauwelijks
di+ prachtige bos bij Antwerpen
zal schaden ! In navolging zouden wij in Oost-Vlaanderen een
r u i m e aktie noeten ontketenen
om de lac^tste beboste heuvels
op de taal- en waterscheiding
tussen Henegouwen en Vlaanderen (Bois de la Houppe, Pottelbergbos, Brakelbos waar de
Zwalmbeek ontspringt) te redden, die nu meedogenloos worden afgegraven om zavel en
zand te winnen . prachtige
wilde bossen met loof- en
naaldhout met een onderbegroeiing
van koningsvarens,
heide en bosbessen en overal
magnifieke uitzichten
o, kortzichtige mensen die aldus omspringt met de erfenis der vaderen. Wat een schande ».
D'Hoppe, het vlaams gehucht
van Vloesberg. dat volgens het
eerste plan van Gilson
bij

PROFICIAT EN.. FOEI
Profiat met de bijdragen van
M. van Haegendoren zoals in het
nr. van 5 april over "Onze konsumptiemaatschappij ".
Zo'n
stukken of "Wij in Nederland"
blijven het blad aantrekkelijk
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maken. Ik zeg "blijven", omdat
ik al een jaar of acht abonnee
ben
Daartegenover vind ik foto
en tekst eronder (met "pompom" en "tralala") van de betoging te Stekene m a a r zielig
Tk weet het w e l : het was een
stomme beslissing van de "vaderlandslievende" verenigingen
te betogen te Stekene, hun agitatie tegen het geplande en
weer afgelaste kerkhof was
pijnlijk, de « vaderlandse » simbolen en het gezwaai ermee zeggen mij ook niets. Maar weet
men dan op de redaktie van Wij
niet dat er onder de patriotten
mensen zijn die oprecht geloven in die simbolen ' Daarvoor
moeten wij toch eerbied kunnen opbrengen, ook al worden
die mensen door hun leiders opgehitst tegen bijvoorbeeld amnestie.
W.V. Izegem

ABN-AANGELEGENHEDEN
Het vlaamse taaivraagstuk
vertoont feitelijk een uiterlijk
en innerlijk facet. Naar buiten
is het de strijd tegen de frankofone chauvinisten, tegen wier
aanvallen wij ons door een
kunstmatig net van taalwetten
trachten te beschermen. Dit
was en is het werk van onze po-

litieke mandatarissen ! Naar
binnen is het de strijd tegen
ons zelf. Wij vergeten te gemakkelijk dat deze wetgeving
slechts ten volle h a a r effekt
kan sorteren als zij geschraagd
wordt door een breed en levendig gevoel van volksfierheid,
hetgeen nog niet het geval is.
De oorzaak van dit verschijnsel ligt evenwel in ieder van
ons, nl. in de schuldige verV ^arlozing van eigen « spreektaal », wat door geen taalwet
kan goed gemaakt worden, zo
min als de ekonomische heropbeuring van Wallonië alleen
het werk kan zijn van de regering. Een kwestie van geestesgesteldheid beiderzijds van de
taalgrens !
Het w a r e in het vlaamse land
voldoende de schoolieugd zo
vroeg mogelijk en uitsluitend te
onderwerpen aan een degelijke
taaipraktijk tijdens de lange
schooljaren die ze te doorlopen
heeft in het sub-universitaire
onderwijs Dit zou niet alleen
« ABN-vaardigheid » verschaffen aan ieder volksgenoot —
van laag tot hoog — m a a r ook
een kans bieden van « taaivoornaamheid » aan hen. die door
geaardheid e n k u i t u u r streven
n a a r een gewettigde « taalstanding ».
Maar de weg is nog zeer lang
Ter illustratie dit simoele feit :
de sluiting van de « ABN-veertiendaagse » zou eindigen m e t
een « ABN-bal ». Organizatorisch een schitterend sukses ;
taalkultureel — op weinig na —
een ontgoocheling : het « keurig
taalgebruik » kwam niet tot
zijn recht.
Mattray.

GEEN NIEUWE
« DERDE TITEL »
Ik houd er aan U te danken
voor hogervermeld artikel, en
om de duidelijke stellingname
van volksvertegenwoordiger M

Coppieters tegen de regeringsontwerpen.
Ergens schijnt dit artikel niet
volledig, daarom ook dat ik U
schrijf. Ik meen te w e t e n dat de
Europese Kommissie wel degelijk drie titels van ingenieur
voorziet. De eerste, de hogere
ingenieurs, moeten ten minste
4 jaar hoger onderwijs van universitair niveau volgen ; het
merendeel van onze scholen
voor technisch ingenieur zijn
dus te licht voor deze norm, andere daarentegen voldoen ruimschoots. Nu wil minister Vermeylen, in nieuwe of bestaande
scholen, 'n n i e u w e titel kreëren
om de tweede t r a p t e bezetten,
terwijl hij alle technische ingenieurs n a a r de derde europese
titel verwijst De derde titel, de
laagste, geven de Duitsers aan
Fachschulingenieur, en de Fransen aan h u n Ingénieur Technicien Om nu een dimensie t e geven aan de devaluatie die hiermee doorgevoerd w o r d t is het
goed te weten dat de Fachschulingenieur tussen zijn 14 en 21'
jaar meer in de produktie staat
dan studeert of stage doet. -MI
dat de F r a n s m a n op zijn 18 jaar
Ingenieur Technicien kan zijn.
Meteen rijst dan ook de vraag
waarom deze titel bij ons niet
gegeven wordt aan hen die o p
18 jaar h e t hoger s e k u n d a i r
technisch onderwijs verlaten,
nl onze technici of A-2ers.
Is het regeren, onze jeugd 3
of 4 jaar hogere studies, kosten,
en ontzeggingen op te leggen
om een dinloma te bekomen dat
op europese schaal niet m e e r
w a a r d e heeft dan w a t m e n in
F r a n k r i j k aan h e t einde van de
middelbare technische studies
krijgt ?
M.T., Bonheiden.
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt
geen
briefwisseling
P'p-«roP»'r>

van de redaktie
Brussel, 17 a p r i l 1969.
Betr.t abonnesentenslag.
P l a a t s - en tijdgebrek belet oas deae week, ver»
der i n het blad nog aandaebt t e besteden aan d«
aboeanesientenslag. In een volgeisd nijoner komen
we er echter liitvoerig op terug en brengen we de
d e f i n i t i e v e uitslag*
'T)efinitieve u i t s l a g " i s een ietwat t e sterke
uitdrukking j een a a n t a l propagandisten iaaera
hebben zoseer de smaak van het huig-aan^huiswerk t e pakken g©!te^gen, dat z i j spontaan zélf
besloten er mee voert t e dc^n. Hun aéér gewaardeerde inspanning sial echter buiten het bestek
van de eigenlijke abonneraentenslag v a l l e n , wat
ons n i e t aal beletten er op t i j d en stood redakt i o n e l e aandacht aan t e besteden.
In afwachting dua van het definitieve eindregxilt a a t past de v a s t s t e l l i n g , dat de voorbije ab<ai*
neaentenslag een schitterend sukses i s geworden»
Ons l e z e r s a a n t a l i s e r sterk op vooruit gegaan
en »»WIJ" i s weer een flink eind verder bimi#^ngedrongen i n de p e r i f e r i e van het Volksumekader en van de eigenlijke p a r t i j *
Deae v a s t s t e l l i n g naakt een woord van dank noodzakelijk. Dank i n de e e r s t e plaats aan de t i e n t a l l e n propagandisten en afdelingen die zichzelf
hebben overtroffen en die het eindrezultaat hebben bepaald. Dank toch ook aan de vele anderen
wier inspa^ming k l e i n e r was, maar die toch ook
een e k s t r a a t j e voor de slag hebben geleverd.
Indien a l l e afdelingen en kaderleden van de
Volksunie evenveel hadden gedaan, dan uare het
een lawine geworden. Ook déze v a s t s t e l l i n g a&g
worden geaaakt.
vJA'

• VLAAMS WETENSCHAPPELIJK
EKONOMISCH KONGRES

van groei
en hoop
(ACO) Vrijdag en zaterdag heeft te
Antwerpen, voor de negende maal na de
tweede Wereldoorlog, het Vlaams WeItenschappelijk Ekonomisch Kongres
f plaats. We hebben het destijds reeds aan
onze lezers voorgesteld en er al het goede over gezegd dat het verdient.
De oorsprong ervan ligt in de dertiger
ïaren Eerste-minister Eyskens, die een
van de vaders van het kongres is, heeft
er in een T.V.-interview terecht aan
herinnerd. Toen was het een onderdeel
van de vlaamse wetenschappelijke kongressen, algemene benaming gegeven
aan een wetenschappelijke manifestatie
die, zoals zoveel andere belangrijke initiatieven, ontsproten was uit het vruchtbaar brein van Dr Jef Gossenaerts.
De kongressen omvatten toen alle, of
bijna alle takken van de wetenschappen. Vlak na de vernederlandsing van
het hoger onderwijs kondigden ze
Vlaanderen's geestelijke emancipatie
aan met dat lenteachtige optimisme dat
onvergetelijk zal blijven voor de tans
ouder wordende generatie die het nog
heeft beleefd.
Na de tweede wereldoorlog zijn de
Vlaamse ekonomisten met hun kongressen herbegonnen in een nieuwe vorm,
zonder organische kontakten met de
andere wetenschappen.
Dat was geen uiting van een minder
goede verstandhouding onder de vlaamse intelligentsia. De onderlinge verhoudingen tussen de academici bleven harmonisch, maar de ekonomie als wetenschap en als stimulans van het algemeen maatschappelijk leven had zoveel
aan kracht gewonnen dat haar beoefenaars beter autonoom konden. kongresseren, met dezelfde autonomie die de
ekonomische wetenschap veroverd had
tegenover de andere sociale wetenschappen.
Telkens er een Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres gehouden
werd (het gebeurde om de twee jaar,
volgens een beurtrol tussen de universiteiten van Gent en Leuven en de han-
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GENERULSIHFUTIE
Het valt zelfs de niet-ingewijde op,
dat ons leger naar verhouding een te
groot aantal hogere officieren telt. Het
is een oude ziekte, gevolg van de karrière-makerij-mentaliteit die op de
duur tot een instelling is uitgegroeid
en aanleiding heeft gegeven tot een
soort automatisme. Dit laatste is vooral van toepassing op de generaalspromotie : men blijkt zich in de hogere
legerleiding nooit af te vragen, hoeveel
generaals er nodig zijn. Het schijnt er
eerder op aan te komen, zoveel koloneis mogelijk de kans te geven tot generaal bevorderd te worden, niet alleen
zonder rekening te houden met de eigenlijke behoefte doch ook zonder acht
te slaan op de leeftijd. Hoeveel tot generaal bevorderde hogere officieren
gaan niet betrekkelijk kort na hun be.
vordering tot generaal met pensioen?
Het IS een algemene vaststelling dat
ons leger veel te veel bejaarde generaals telt en te weinig van gemiddelde
leeftijd, wat dan toch remmend werkt
op het dinamisme en tevens een beletsel is om van het leger een dienstbaar
k" °°i5.'"'"^er duur instrument te maKen. Want deze opeenstapeling van gepensioneerde generaals kost de schat•t'st schromelijk veel geld
Een topzwaar hoger kader belet tevens de efficiency van het leger. Het is algemeen
geweten dat ons leger een veel te om"angnjke en logge administratie heeft,
waarvan een gedeelte praktisch vegeteert m allerlei bureau's die maar in
et leven schijnen geroepen te zijn om
e promotiekansen te vei^roten. Voor
ns Vlamingen komt daar nog het zeer
onaangenaam aspekt bij dat het meziin n ^*" "^'^ profiteurs franstaligen
zet"
j ' * * ' a a r t meteen ook het vervan de franstalige hoofd- en opper"Cieren tegen de als nog bescheiden
ven""n"' ?.'" *»alevenwicht na te stre.
wens d t ®""^« mentaliteit is Irou'iialt
"komedie van de zogenaamde
""""en te verkUren, waardoor

delshogescholen van Antwerpen) bleek
de diepgang van de wetenschapsbeoefening in Vlaanderen groter te zijn geworden.
De groep universitair geschoolde ekonomen die het kongres schraagden,
werd bestendig talrijker en haar wetenschappelijke bedrijvigheid en horizont,
alsmede haar zelfvertrouwen en het bewustzijn van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid namen toe.
Men staat nu al zover dat de franstalige ekonomen in België met enige nijd
opzien naar een vlaams wetenschappelijk kongres waartegen ze niets evenwaardigs kunnen stellen. Kwalitatief
en kwantitatief is het Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres het
grootste van die aard dat in België
plaats heeft. Zelfs Nederland is in dat
opzicht, altans organizatorisch door
Vlaanderen voorbijgestreefd.
Het kongrestema werd ook ditmaal
rechtstreeks ingegeven door specifieke
spanningen in de vlaamse gemeenschap : Hoe reageert het bedrijfsleven
op de expansie van de ekonomie, op de
evolutie van haar strukturen, pp de verruiming van de markten, op de vergroting van de dimensies ?
Hierover lag reeds voor weken een referatenboek van honderden bladzijden
kant en klaar, dat al op zich zelf een
verrijking van blijvende aard van de
ekonomische wetenschap is.
Het kongres verleent aan die wetenschappelijke prestatie een niet te schatten dinamiek, dank zij de deelname van
meer dan 1.000 kongressisten, waarvan
een groot aantal aktief aan de debatten
deelnemen. Daarna volgt nog een tweede kloek boekdeel; de akten van het
kongres.
Er was een tijd dat men van vlaamse
filologenkongressen
zou
verwacht
hebben dat ze het dichtst bij het centrum van onze strijd voor emancipatie
stonden. Kongressen van vlaamse filologen, of historici, juristen, ingenieurs,
enz. blijven natuurlijk van groot belang
als graadmeter van onze geestelijke
groei. Maar het zijn voortaan de ekonomische kongressen die, als wetenschappelijk gebeuren, het nauwst betrokken
zijn bij de problematiek van vandaag.
Zo wil het de algemene kentering van
ons maatschappelijk bestel waarin,
naast de wetenschappelijke technologie,
de ekonomie in de bedrijfssektor en in
het staatsieven soms op beslissende
wijze oriënterend werkt.
De wetenschappelijke inrichting van
de kongressen is sedert enkele jaren
toevertrouwd aan de Vereniging voor
Ekonomie. Voor de materiële organizatie wordt gezorgd door de verenigingen
der oud-studenten in de ekonomische
wetenschappen, waarvan de verdiensten
in dat opzicht enorm zijn.
Sedert enkele jaren werd daarenboven steeds een belangrijke financiële of
industriële onderneming in Vlaanderen

heel wat franstalige officieren zogezegd
tweetalig zijn, terwijl ze in werkelijkheid niet eens een baziskenns van het
Nederlands bezitten.
Een van de elementen die een rol
hebben gespeeld en nog spelen in deze inflatie van hogere officieren is de
detachering bij de NATO. Omwille
van prestigeredenen werden de in aanmerking komende bevorderd, waardoor het legertje kandidaten voor nog
hogere promotie ten slotte aangroeicli
tot een heel reservoir.
Naast de belangrijke eis tot taaleven-

gevonden om de onmisbare administratieve en financiële infrastruktuur te leveren : tans, te Antwerpen, de Bank van
Brussel, voorheen de Kredietbank, de
Bank van Parijs en van de Nederlanden, Gevaert, enz.
Als men ons zou vragen welke tekenen we zien die wijzen op een kentering
ten goede in onze volksstrijd, dan zouden we o.m. deze kongressen vermelden,
hun toenemend sukses en diepgang, de
groeiende zelfverzekerdheid van de
vlaamse ekonomisten, de durf van de
inrichters, de homogeniteit van de deelnemers als sociologische groep.
Indien dat ontzaglijk kapitaal van
goede wil, daadvaardigheid en wetenschappelijk streef vermogen ten volle
kan gevalorizeerd worden voor ons
volk in al zijn lagen, wachten ons betere tijden.

DE C.V.P. DEED HET WEER

keiharde
proef
met
duiten
(red.) Na twee weken paasreces vergaderde de senaatskommissie «die aan
de oude dame doet», namelijk de kommissie voor de herziening van de grondwet, opnieuw.
Daar de inhoud van de kulturele autonomie vastgelegd werd vóór het reces,
ging het nu over de grond van de zaak,
namelijk de verdeling van het globale
krediet onder de twee Raden van Senatoren.
« Pas d'argent, pas de Suisses », is bekend. Sint Jan heeft geschreven «in
den beginne was het woord », maar wat
de bevoegdheid betreft van een gelpeurlijke Raad van Senatoren geldt een
andere waarheid (al worden er dan
nog vóór het begin veel woorden gesproken) : «in den beginne zijn de duiten ».
De Volksunie 'Baert-van Haegendoren) deed het voorstel : globale verdeling van het totale krediet volgens de
verhoudingen van de bevolking, vermits alle Belgen gelijk zijn voor de wet.

nels kosten nu eenmaal niet zoveel als
gepensioneerde (grotendeels franstalige) generaals.

NEDERLANDS VOORBEELD
Een heel ander tema, doch dat eveneens een aspekt van het belgisch immobilisme en gebrek aan verbeelding
en ondernemingsgeest aanwijst, in ons
havenprobleem. Ons blad heeft reeds
herhaaldelijk de aandacht gevestigd op

beroepsHALVE
bekeken
wicht, in afwachting van een strenge
taalkundige afbakening, moet dus ook
gestreefd worden naar de afbouw van
een loodzwaar geworden legertop en
naar vermindering door promotie
volgens behoefte (en niet volgens de
wens van de betrokkenen) van een peperduur « tweede » leger » van gepensioneerde gegalloneerden en sterrendragers. Pas dan zal het mogelijk zijn
het leger op bedrijfsbazis te hervormen, met een jongere en ook taalkundig in evenwicht gebrachte legerleiding Hoe eerder men trou^vens ophoudt met de automatische bevordering, hoe minder zwaar de last der
pensioenen zal zijn, die uiteraard moet
verhogen indien men door vervroegd
pensioen het streven naar taaievenwicht versmelt. Gepensioneerde kolo-

de kortzichtige politiek ter zake van
het departement dat het in deze belangrijke aangelegenheid voor het zeggen heeft, namelijk Openbare Werken.
Het zijn niet alleen de voorstanders
van andere oplossingen in eigen land,
die bepaalde plannen van Openbare
Werken in verband met de Schelde afwijzen; ook van nederlandse zijde worden deze plannen onrealistisch genoemd. Dit geldt onder meer het Baalhoekplan. Om Baalhoek en het Land
van Saaftinge te bereiken moeten de
schepen immers gevaarlijke a drempels D overvaren ter^vijl het ook volgens de nederlandse deskundigen prak.
tisch uitgesloten is, schepen van meer
dan 65.000 ton tot voorbij Terneuien
te loodsen. Tot aan Terneuzen zelf is
de toegankelijkheid bij hoge tij tot

Dit zuiver « objektief kriterium », de
steen der wijzen waar de kommissie de
ganse dag naar zoekt, werd verworpen
door alle leden (op de V.U. na) !
Dat Vlaanderen het wete ! Dat men
het uitbazuine! Dat men het van de
daken schreeuwe : de kleurpartijen
weigeren dat de duiten waar Vlaanderen voor 62-65 % voor werkt en betaalt, in dezelfde verhouding verdeeld
worden !
Rode en blauwe leeuwen hebben zich
nooit als de paladijnen van Vlaanderen
opgeworpen, zij blijven in hun slappe
lijn. Dat de C.V.P., die op haar kongres
gaat beweren zelfstandig te handelen
voor vlaamse belangen, ten slotte het
hoofd in de schoot legt van Brussel en
Wallonië, doet ons echt meer pijn dan
het ons leedermaak bezorgt.
Fiere Sikambers Van de Kerckhove,
Custers Van Cauwelaert verbranden
wat zij aanbaden! Of zijn het geen
Sikambers en slechts «trois mousquetaires au convent» in de operette van
de grondwetsherziening ?

PROBLEEM GASTARBEIDERS

de onzin
van unitaire
oplossingen
(red.) Vorige week heeft t-o Genes
eens flink de jas geveegd van Louis Major, voor de asociale wijze waarop de
gewezen A.B.V.V-boss en huidige minister het probleem van de gastarbeiders tracht « op te lossen ».
Daarmee is echter de kous niet af t
het probleem blijft, met of zonder de
maatregelen van Major, in zijn volle
omvang gesteld. Er zijn enkele zeer bevreemdende aspekten aan het probleem
en één ervan willen we eens speciaal in
de kijker zetten.
Sinds zowat een viertal jaren is het
regeringsbeleid er op gericht, de immigratie van gastarbeiders af te remmen.
Dat blijkt overigens duidelijk uit de
cijfers : in 1965 werden er aan immigranten uit de zogenaamde « derde landen » nog 30.750 vergunningen afgeleverd, in 1966 daalde dat cijfer tot 19.524,
in 1967 tot 14.075 en vorig jaar tot 8.682.
Het beleid van Louis Major, met al zijn
(vervolg op blz. 4.)

100.000 ton te waarborgen. Waarom
men dan in België aan dergelijk projekt vasthoudt, mag een raadsel heten.
Intussen vergroot de nederlandse
voorsprong op gebied van havenuitrusting, havenuitbreiding en koördinatie
(afgezien van wrijvingen op ondergeschikt vlak) en industrializering voortdurend. Het is ons niet mogelijk hier
zelfs maar beknopt de aan gang zijnde werken en de voorziene projekten
te beschrijven. Toch mag even gewezen worden op de zeer recente ingebruikstelling van Sloehaven nabij Vlis
singen, die de Nederlanders reeds
Scheldepoort noemen, naast hun Europoort te Rotterdam. Deze uitbouw
past in het kader van hun plannen om
van het Rijn-, Maas- en Scheldegebjed
één groot haven- en industriegebied te
maken. In zeeuws verband strekken
de nederlandse plannen ertoe een drieeenheid tot stand te brengen met Sloehaven, Terneuzen en de toekomstige
haven van Reimerswaal, dit alles op
nauwelijks 60 km. van Antwerpen. Het
industriële groeiritme gaat daarmee
hand in hand en het feit dat tegen
1973 te Borssele een grote atoomcentrale zal in werking zijn zegt meer dan
genoeg.
Men is zich van de afhankelijkheid
der vlaamse havens van het nederlands
havengebied met een schok bewust ge.
worden toen men onder druk van de
oliemaatschappijen de pipeline Rotterdam-Antwerpen moest aanvaarden
De-e afhankelijkheid zal echter voortdurend toenemen indien in België het
roer niet wordt omgegooid. Het zal
niet de voorgestelde Benelux-samenwerking zijn, die in deze toestand een
gunstige wijziging zal brengen, want
Nederland ziet voor België in dit verband alleen een komplementaire funktie weggelegd.
Driemaal is scheepsrecht. Rotterdam
was de eerste verwittiging, de pijpleiding de tweede, tans is er de derde.
Zal dit derde sinjaal te Brussel ook
niet gehoord worden ?

(vervolg van biz. 3).
asociale aspekten, is er op gericht om
deze afremmende beweging te versterken.
De werkloosheidsstatistieken schijnen
de noodzaak van deze afremmende beweging te bevestigen. Einde februari
van 1968 waren er bijna 15 duizend
werkloze gastarbeiders zij vertegenwoordigden zowat 15 % van de totale
werkloosheid in België.
Voor wie het probleem verder onderzoekt, duiken er echter andere cijfers
op die lijnrecht in tegenstelling schijn e n te staan met het tans gevoerde beleid inzake gastarbeiders. Zo voorziet
h e t Programmatiebureau bijvoorbeeld
dat, om België toe te laten de volledige
tewerkstelling en het huidige ekspansier i t m e te handhaven, er in de periode
van 1971 tot 1976 ongeveer 120.000 gastarbeiders moeten worden aangetrokken.
Hoe rijmt men dat te samen ? Waar
zit ergens de knoop die moet doorgeh a k t worden om het kluwen van tegenstrijdigheden te ontwarren ?
Het immigratiebeleid wordt in ons
land, zoals de meeste dingen, strikt unitair aangepakt. De maatregelen worden
genomen zonder acht te slaan op bijvoorbeeld de totaal tegenstrijdige pozitie en behoeften van Vlaanderen en
Wallonië. Dit «nationaal beleid» kan
niet anders dan onsamenhangend zijn,
omdat het tracht oplossingen te vinden
voor problemen die fundamenteel tegengesteld zijn.
Vergelijken we bijvoorbeeld even de
gegevens voor het vlaams problemengebied bij uitstek, Limburg, met die
voor het waals problemengebied Henegouwen. In Limburg is er werkloosheid
tengevolge van het demografisch overschot, de grote kinderrijkdom. De ekonomische neergang van Henegouwen is
voorafgegaan door de demografische
neergang; het tweede verschijnsel heeft
trouwens het eerste rechtstreeks beïnvloed en bepaald.
Het steekt de ogen uit dat men dergelijke situaties niet de baas kan met
de fameuze «nationale oplossingen».
Vlaanderen zou ook op dit gebied alles
te winnen hebben bij eigen beslissingsmacht. In dat geval zou het ons verder
niet meer aangaan, hoe de Walen hun
probleem zélf willen aanpakken en oplossen.
Ook inzake de immigratiepolitiek is
een « nationaal beleid » niets anders dan
het zoeken naar de fameuze k w a d r a t u u r
van de cirkel.

•

HARMEGNiES
ZORGT VOOR FRANSTALIGEN ( I )

Vlaamse
achterstelling
bestendigd
(w. jorissen) Wie de debatten in het
parlement over alle begrotingen volgt
en daarbij luistert naar de verdeling
van de kredieten over Brussel, Wallonië en Vlaanderen kan een gevoel van
grimmigheid moeilijk onderdrukken.
Voor 95 % weerspiegelen deze cijfers
de Vlaamse achterstand m a a r vooral de
Vlaamse achterstelling en meteen de
onbekwaamheid in heden en verleden
van de vlaamse parlementaire meerderheid die zich praktisch op elk gebied
door de franstaligen liet bedriegen en
dit zowel door gemis aan politieke vakkennis als door gemis aan karakter.
Uit de reeks begrotingen willen we in
dit artikel even enkele kenschetsende
cijfers lichten uit het budget van Binnenlandse Zaken. Voor 94,3 % in 1968 en
voor 94,7 % in 1969 of onderscheidenlijk
voor 13 miljard 865 miljoen in '68 en
voor 15 miljard 286 miljoen in '69 wordt
het geld van deze begroting besteed
aan het fonds voor gemeenten en provinciën.
Het
gemeentefonds
krijgt
16,193 % van de staatsinkomsten uit de
direkte belastingen toegewezen.
De hoofdbrok gaat naar het gemeentefonds dat in 1967 11 miljard 25 miljoen ontving, in 1968 12 miljard 330 miljoen en in 1969 13 miljard 595 miljoen
zal ontvangen.
Hoe wordt dit geld verdeeld ? In de
senaat was het de P.V.V.-er Pol de
Clercq die de cijfers ontleedde. Voor 37
% gaat dit fonds naar de vier grote steden Brussel, Antwerpen, Gent en Luik,
samen 7,5 % van de bevolking van ons
land. Dat is het A-fonds. Het B-fonds
dat de overige 63 % omvat wordt dan
onderverdeeld in 88 % rechtstreeks en
12 % voor het hulpfonds en het fiskaal
vereveningsfonds (het Ie 4 % en het 2e
8 %).
Hij stelde vast dat van die 88 % van
het B-fonds in 1966 (de verhouding bleef
dezelfde in 1967) de 18 gemeenten van
de brusselse agglomeratie (Brussel zelf
uitgezonderd) 17,65 % ontving voor een

Welnu op 2-8-1963 waren er in dp
brusselse agglomeratie 682 hogere gem e e n t e b e a m b t e n w a a r v a n 598 F en 84
N. Op 30-11-1966 waren er nog 660 hosere beambten w a a r v a n 548 F. en 112 N
(mijn parlem. vraag nr. 84 van 9-5-67)'
Het gaat over de beambten van niveau

en de kwestie
Vet leden mnandagnamiddag loeul door de uitgeverij Heideland Ie Leuven
het door de iv-mensen Fons RobberecJils en Jan van der Straeten
geschreven
boek « De kwestie » aan de pers voorgesteld. We zullen X)ver dit belangrijk weik
een nilvoetige bespreking op onze liteiaire bladzijde brengen; voor het ogenblik
moge het volslaan te zeggen, dat de titel staat op de vlaams-waalse verhoudingen
en dat de inhoud zoxcal een zeei modem vet pakte geschiedenis van de vlaamse beweging is gewoiden.
De uitgeverij Heidelaiid lind unn de peiskonjeientie een literaii (kiopfeest gemaakt. Als peters jungeeiden Lode Claes, Herman Van der Poorten en de ministen Van Mechelen en Fayat. Het was hun laak het doopkind — het pavoerschenen
boek — met een welwillend spreekbeurlje het vetdere leven in te stut en. De Heideland-gastheien hadden gezorgd voor champanje en voortreffelijke kaviaarttoast]es, zodat de genodigden op slag in de vereiste stemming waren vm met oekumenisihe welwillendheid de tedevoeiingen van de vier politici van verschillende
obediëntie te 07idergaan en om zich een tijdlang over te geven aan de zoete illuzie, dat het kortstondig politiek bestand tussen de vier voorbode was van het
vlaams eenheidsfront waauian xvij allemaal wel eens dromen, i\}oral na goed gespijsd en gelaafd te zijn geiuotden.
Onze Lode Claes was voortreffelijk : geen partij-speech, maar alvast radikaal
genoeg om bij het gezelschap het vlaams-nationaal imago te bevestigen. Herman
Van der Poorten wai ongemeen geestig en lapte een goedlachse Inimor uit een
blijkbaar onuitputtelijk Hers vaatje. Het heugslaand weurd van Frans van Mechelen was eigenlijk het enige, wat uit de toon viel; het fraai gebi\}nsd uiteilijk dat
zijne excellentie aan een Spaanse paasvakantie had overgehouden, was alvast niet
veroverend genoeg om te doen vergeten dat de gelegenheidstoespraak
eigenlijk
even veurtrefjelijk had kunnen uilgespreuken worden veur een gezelschap van
duivenliefhebbers of beugschutters.
Goed of slecht : de diie spitsbroeders hadden zich, in afwachting dat Fayat ah
laatste het woord zou voeten, met lichte tetd begeven X)p de fraai gebaande paden
van menige hartelijk gemeende gemeenplaats. Glimlachend wisselden ze de bes/huldiging dat hun achtbare voorganger hen het verbale gras van onder de x)oeIcn had gemaaid; lichljes-ironisch betitelden ze mekaar als tegenstrevende medestanders, waarbij Van Mechelen zelfs de euvertreffende trap van de veuraanstaande opponenten hanteerde. Kortom, ze gedroegen zich als volwassen jongens die
wisten wat van hen verwacht werd : geen stokebrand speten op J»/n schoon
vlaams(ch) familiefeest.
Toen kwam Fayat. We kunnen er nu eenmaat niets aan doen dal we een eenwig zwak hebben voor deze rode salonleeuw. We houden van zijn grijze kop die,
ondanlis de boksersneus, stijl en voornaamheid verraadt — zeldzame gaven in de
partij waartoe hij lichtelijk behoort.
Fayat was te laat gekomen. Hij had A>pas nog vergaderd met Stans, die hel
van Maaslander tot amerikaans minister schijnt geschopt te hebben. Hij was zodoende niet in de gelegenheid geweest, zich onder te dompelen in het bad van
oekumenische welsprekendheid van zijn diie voorgangers op het doopfeest. Hij
viel met de deur in huis, wat in dit geval betekende dat hi] begon met enkele
zijns inziens kleine onvolledigheden van het boek aan te stippen. Daar deze onx\)lledigheden betrekking hadden op zijn eigen ministeriële verwezenlijkingen —
en met name op de periode van de Fayat-boys — zag het er een ogenblik naai uit,
dat we veroordeeld wat en om een politiek pleidooi pro domo te beluisteren.
Niets daarvan echter! Fayat begon doodernstig, in het zalig onbesef van de
sfeer die zopas iA}g over het gezelschap had gehangen, de vlaamse problemen ie
bespreken. Alsof hij te doen had met het eerste het beste gehoor op een flamingantische strijdvergadenng ging hij de zaak Brussel te lijf met een nadruk en een
ontroerende patetiek, die ons eens te meer deden toegeven aan ons oud zwak voKir
hem. Wat ons betreft : hij stal de show en hij deed ons — Lode Claes moet hel
ons maar vergeven — bijna vergeten wat de overige sprekers hadden gezegd.
Hij sprak niet over « De kwestie », hij sprak over de kwestie. En zo ki egen
we toch n\3g oekumene, echt en zonder de euforie van champanje-met-kaviaar : de
gelegenheid om over de partijgrenzen heen een flamingant oprecht te ivaarderen.
dio Genes.

bevolking van 906.333 inwoners, dat is
10,25 % van de belgische bevolking of
1.070,25 frank per inwoner. De waalse
gemeenten kregen 36,88 % of 651,98
frank per inwoner (3.020.361 inwoners
of 34,18 % van de belgische bevolking).
De vlaamse gemeenten kregen 46,41
% of 519,41 frank per inwoner en dit
voor 4.910.097 inwoners of 55,57 % van
de belgische bevolking.
Brussel dus 1.070 frank per hoofd,
Wallonië 651 frank en Vlaanderen 519
frank. De cijfers zijn haast simbolisch.

HARMEGNIES
ZORGT VOOR FRANSTALIGEN (II)

Vlaamse
provincies
stielkinderen
•

•

(w. jorissen) In het provinciefonds
worden de vlaamse provincies evenzeer
achtergesteld.

In 1965 kregen de 4 vlaamse provincies 304 miljoen, de 4 waalse 438 miljoen en Brabant 207 miljoen. De bevolkingscijfers waren grosso modo 4,2 miljoen voor de 4 vlaamse provincies, tegen 3 miljoen voor de 4 waalse en 2 miljoen voor Brabant.
In 1966 kregen de vlaamse provincies
410 miljoen, de waalse 500 miljoen en
Brabant 209 miljoen.
In 1967 werd dit 490 miljoen voor de
vier vlaamse provincies tegen 593 miljoen voor de vier waalse en 261 miljoen
voor Brabant.
Voor 1968 kregen we volgende cijfers :
vlaamse provincies : 548 miljoen, waalse provincies : 660 miljoen, Brabant :
297 miljoen.
Zoals men ziet is er telkens een verschil van ongeveer 100 miljoen meer
voor de vier waalse provincies die toch
m a a r 2/3 van de bevolking van de vier
vlaamse provincies telt.
Een ander p u n t wensen we hierbij
nog te behandelen.
Op 2 augustus 1963 werd de wet goedgekeurd waarbij het hoger gemeentepersoneel in Hoofdstad-Brussel van de
graad af van afdelingschef en hoger (of
niveau 1) tien jaar later (dus in 1973)
in gelijk aantal uit nederlands- en
franstaligen dient te bestaan. Dit was
de kompensatie voor de gelijke verhouding van de hogere a m b t e n a r e n op
nationaal vlak, dus een uitstekende
zaak voor de franstaligen.

Verrassend zijn de cijfers die de huidige minister, de beruchte Harmegnies"
t a n s opgeeft- Op een algemeen totaal
van 480 hogere beambten zijn er nu 351
F. en 82 N. naast 47 v a k a n t e betrekkingen. Hier gaat het om de beambten gelijk aan of hoger dan afdelingschef.
Ten eerste stellen we vast dat er 47
v a k a n t e betrekkingen zijn, wat de onwil nederlandstaligen te benoemen duidelijk onderstreept.
Ten tweede is het percent nederlandstalige beambten op bazis van de jongste
cijfers door de minister verstrekt 18.9
%, dit meer dan 5 jaar na de goedkeur i n g van de w e t en op goed vier jaar
voordat de 50 % dient bereikt.
Het is duidelijk dat de wet hier overtreden wordt.
Geen enkele regering en zeker de
huidige niet schijnt zich erom te bekommeren en buiten de Volksunie ook
geen enkele partij !
Bij een volgend kompromis op een
volgend Hertoginnedal zal m e n Vlaanderen waarschijnlijk nog eens de pariteit te Brussel verkopen tegen nieuwe
r a n d g e m e e n t e n of tegen de volledige
verfransing van de huidige zes van
Hertoginnedal.
Dat is een klassieke kneep van de
frankofonen, w a a r de vlaamse kleurpolitici altijd intrappen.
Ergens slaat dan wel een Verroken
aan het juichen over de nieuwe grote
overwinning...

• GEEN GRENDELS

davidtonds
bevestigt
afwijzing
(red.) Het kongres van het Davidsfonds heeft in een slotmededeling een
k u l t u u r p a k t tussen vrijzinnigen en gelovigen aanbevolen als essentiële waarborg voor de eerstgenoemden in een
kultureel autonoom wordend Vlaanderen, op voorwaarde dat de essentiële
rechten van de katolieke meerderheid
niet geschaad worden. In een zelfde
orde van gedachten v e r k l a a r t het Davids-fonds zich voorstander van nieuwe
s t r u k t u r e n in België, op voorwaarde
dat de essentiële rechten van de
vlaamse meerderheid niet geschaad
worden.
Vandaar dat het kongres de in de
grondwetswijziging voorziene grendelprocedures v e r w e r p t als in strijd met
wezenlijke autonomie. Deze verwerping blijkt nochtans niet duidelijk genoeg geformuleerd te zijn om tegenstrijdige interpretaties te vermijden.
Vooral het feit dat de onaanvaardbaarheid van de grendelprocedures zou
kunnen wegvallen wanneer bepaalde
voorwaarden vervuld zijn, heeft reeds
aanleiding tot een interpretatie gegeven, die zweeft tussen afwijzing zonder
meer en mogelijkheid om een tussenoplossing te vinden.
Toch komt deze verklaring neer op
een radikale afwijzing van de regeringspolitiek terzake en op de bevestiging van door het Davidsfonds reeds
vroeger ingenomen standpunten. Dit
s t a n d p u n t gaat ook radikaal in tegen
de houding van de vlaamse C.V.P. die
de grendelprocedures hic et nunc wel
aanvaardt, zodat de verklaring van
zondag de zoveelste afkeuring is van
deze politiek.
Belang en gewicht van deze stellingn a m e zullen niemand ontgaan die weet,
dat het Davidsfonds m e t zijn ruim
275.000 aangesloten leden de belangrijkste kultuurvereniging is niet alleen in
Vlaanderen, doch in gans België. Zulks
blijkt trouwens niet alleen uit het ledenaantal, doch ook uit de bestendige
groei van dit ledenaantal in een tud
dat het verenigingsleven zwaar in de
v e r d r u k k i n g is geraakt. Dit verschi.insel tegen de stroom in is niet alleen
v e r k l a a r b a a r uit het aanpassingsvermogen van het Davidsfonds; het zal \Y.^'
in eerste instantie verklaarbaar zi]n
door het uitgesproken vlaams karakter
van het Davidsfonds en door zijn weibegrepen rol van drukkingsgroep, aie
dan toch in de vlaamse strijd tot bepaalde rezultaten bijdroeg. Ook vandaag
v e r v u l t het Davidsfonds deze taak van
drukkingsgroep, tot ongemak van een
door een eindeloze reeks kompromissen
totaal verziekte vlaamse C.V.P.

Verleden week vrijdag
overleed te Deurne mevrouw
Marie - Thérèse
Nuyts-Fornet, echtgenote van onze kollega en
goede vriend Jan Nuyts,
hoofdredakteur van het
« Palieterke ». Mevrouw
Nuyts was gedurende
maanden
ziek; het
nieuws van haar overlijden op 43-jarige leeftijd
trof ons echter toch nog
onverwacht.
We hebben mevrouw
Nuyts gekend als een
voorname jonge vrouw,
een uitstekende moeder
voor haar drie kinderen,
een attente en lieve
gastvrouw en vooral een
prachtige
echtgenote,
waaraan de joernalist-inhart-en-nieren die Jan

MEVROUW
NUYTS
Nuyts is een stevige
steun en een begrijpende
hulp had. Vooral sinds
1955, toen Jan Nuyts na
het overlijden van de onvergetelijke Bruno de
Winter de leiding van het
« Pallieterke »
toevertrouwd kreeg, heeft mevrouw Nuyts bewezen
hoe voortreffelijk ze haar
man wist te helpen, onder meer door haar leven
en dat van haar gezin te
regelen naar het vaak
razend tempo waarin de
verantwoordelijke
van
een blad zoals het «Pallieterke» gegrepen wordt.
Ze kweet zich met overgave van de talrijke verplichtingen die de taak
van haar echtgenote haar
en haar huiselijke kring
oplegde.
Verleden dinsdag werd
mevrouw Nuyts, onder
een grote toeloop van
vrienden en kennissen, te
Deurne begraven.
Namens gans de redaktie van « Wij » bieden we
aan de familie Nuyts en
aan vriend Jan onze diepgemeende kollegiale gevoelens van medeleven.

V.U. OP HET SCHERM

VLAMINGEN TEGEN WALEN

nazijn

Volgende week donderdag,
24 april te 19.45 u., komt het
maandelijks tv-programma van
de Volksunie op het scherm.
Zoals in de lijn der dingen ligt,
zal het gewijd ^ijn aan het
partijkongres te Brussel.

HET VOORZITTERSCHAP
De strijd voor het voorzitterschap van de vlaamse C.V.P.
is volop aan het woeden : Gerard Van den Daele is er dan
toch reeds in geslaagd, een
paar belangrijke C.V.P.-arrondissementen — Gent en St Niklaas — achter zich te krijgen.
We geven de gentse koppigaard
desondanks weinig kans tegenover Van de Kerckhove, maar
strijd zal er in ieder geval dan
toch (een beetje) zijn.
De vlaamse C.V.P. zit overigens vreselijk verlegen met de
kandidatuur Van den Daele.
Want wordt hij gebuisd, dan
zal dat het «vlaams imago»
van de groep zeker geen goed
doen.

ONAFHANKELIJK ?
Hoe dichter we het kongres
van de vlaamse C.V.P. naderen,
hoe beperkter de fameuze zelfstandigheid van de vlaamse
C.V.P. maar steeds v/ordt. Degenen die na 27 april twee onafhankelijk kristelijke partijen
— gesplitst volgens de taalgrens — in de politieke arena
verwachten, zullen er aan zijn
voor hun moeite : het centrale
partij-apparaat en de unitaire
clan zijn nog altijd zéér sterk
en ze genieten de steun van de
talloze geïnteresseerden die beseffen dat een veilige politieke
toekomst alleen voorbehouden
is aan wie braafjes meeholt in
het gareel van de «grootste
partij van het land ». Maar ongelukken zijn nooit uitgesloten
e- de bazis zou het de plannenmakers aan de top wel eens
moeilijk kunnen maken.

« GEEN KONCENTRATIE »
Inmiddels is het met die
« grootste partij» reeds zo po-

vertjes gesteld, dat men zowat
overal aan het werk is getogen
om de toekomstige erfenis te
verdelen Jos Van Eynde heeft
aan de opiniemakers van
C V.P -strekkmg plechtig de
vraag gesteld, wat zij in de
toekomst (een toekomst die hij
bepaald ziet door een verdere
aftakeling van de C.VP.PS.C.) denken te doen.
In « De Nieuwe Gids », « Het
Volk» en «Het Belang van
Limburg» werd onmiddellijk
aan Van Eynde de plechtige
verzekering gegeven dat de
vlaamse C.V.P., zelfs indien zij
autonoom zou worden, nooit
ofte nooit een koncentratieakkoord met de Volksunie zal
afsluiten.
Nou, we hebben die jongens
er nog nooit ofte nooit om gevraagd en de kwestie is dus
nog helemaal open, of wijzelf
op zo'n koncentratie wel gesteld zijn.
Maar onvoorzichtig zijn ze
wel, die prompte antwoordgevers. Want zoals de toekomst
van hun partij er uit ziet wordt
het iedere dag onwaarschijnlijker, of hen overmorgen nog
veel vrijheid zal gelaten worden om radikaal-preuts te doen.

WAALSE
BARST
In de P.S.C, is een oud konflikt plots weer heel aktueel
geworden : de tegenstelling
tussen de reaktionairen die de
partij in Wallonië goeddeels in
handen houden en anderzijds
de kristen-demokraten die een
hevige oprisping van zelfstandigheidsdrang hebben gekrekregen.
De P.S.C.-eenheid in Wallonië is méér dan ooit bedreigd
en de kristen-demokraten zouden er wel eens van onder kunnen trekken naar andere politieke horizonnen. Meteen wordt
het groepje reaktionaire P.S.Cers herleid tot een machteloze

receptie voor zijn tweehonderd vrijwUKgers-ambtenaren
startte minister Snoy et
de ^^"^'^'^ ^'^^'^ ^^^^^ ^'^ voorhchtingskampanje
over de B.T.W. Of daarmee het sceptiscisme van
aoorsnee-burger mzake de operatie «Bittere Tranen Wenen» zal worden weggenomen ?

fraktie, die de vlaamse C V P
berooft van een «interlocutair
valable» in Wallonië. Op haar
beurt zou de vlaamse C.V.P.
teruggegooid worden in de pozitie van een vrij kleine partij
die — op zichzelf staande —
alle machtsambities mag laten
varen.
Wat in de waalse P.S.C, gebeurt, wordt dan ook met een
stijgende angst door de vlaamse C.V.P. gevolgd.
Hoe de evolutie verder zal
verlopen en of ze vlug zal lellen naar radikale wijzigingen,
is nog niet te voorspellen. Maar
het kraakt en beweegt alom in
het C.V.P.-P.S.C.-huishouden.
Temidden van die godendeemstering staat de vlaamse
C.V.P. voor de opdracht, op
haar aanstaand kongres aan de
goegemeente wijs te maken dat
zij een nieuwe en jonge groep
is...
Wel bekome het haar!

Om de
senaatskommissie
voor de herziening van de
grondwet de gelegenheid te geven eindelijk op te schieten
met haar werk, vergaderde de
senaat deze week nog niet.
In die senaatskommisie is
verleden woensdag gestemd
over de amendementen de
Stexhe-Herbiet, d'e de bevoegdheid van de franstalige minister van Kuituur wilden uitgestrekt zien tot de zes randgemeenten. De amendementen
werden verworpen en het
kwam tot een keiharde stemming van Vlamingen tegen
Walen. De P.S.C.-ers en P.S.B.ers lieten de regering in de
steek, terwijl aan vlaamse zijde
een
(korstondig)
eenheidsfront tot stand kwam tussen
C.V.P., B.S.P., P.V.V. en V.U.
Onze partij was in de kommissie vertegenwoordigd door senator Baert.
Daarmee, is echter de kous
niet af. De amendementen de
Stexhe-Herbiet zullen in openbare vergadering wel terug
worden ingediend en dan wordt
het een ernstiger konfrontatie!

WOORDMENSEN
Een oude latijnse wijsheid leert dat als twee mensen
hetzelfde zeggen dat toch niet hetzelfde is. En elk woord
heeft inderdaad bij elke mens, als hij ten minste werkelijk weet wat hij zegt, een eigen klank en kleur, een eigen
intensiteit en een eigen achtergrond. Zelfs als iemand een
f o neutrale zin als « twee en twee is vier » uitspreekt
klinkt daarbij iets mee van zijn onverschilligheid tegenover c°n dergelijke uitspraak, of van zijn vreugde die het
spelen met de mogelijkheden van de wiskunde voor hem
betekent. Dit is echter maar een enkel aspekt van het
menselijke woord, van de menselijke mogelijkheid het
eigen inzicht mee te delen. Het meest persoonlijke ongetwijfeld, in zekere zin ook het meest belangrijkste, het
schoonste, maar daardoor nog niet alles wat het woord
mogelijk miakt.
Er is een tijd geweest, er is een levenshouding mogelijk
waarin over de meest innerlijke, de diepst aangrijpende
menselijke vragen en houdingen op de meest onpersoonlijke wijze gesproken werd. Zo ongeveer op de wijze
waarop wij nu nog, meestal dan toch, over « twee en twee
is vier » spreken. Leefden deze mensen niet echt persoonlijk, waren zij zich niet bewust van hun eigen persoonlijke mogelijkheden ? Waren zij redeneervermogen, zonder eigen menselijkheid ? Wie kan daarop antwoorden ?
Misschien hadden zij inderdaad hun eigen totaal persoonlijke werkelijkheid nog niet ontdekt, zoals sommige geschiedschrijvers van de westerse filozofie beweren. Maar
misschien drongen zij hun persoonlijk zien en aanvoelen
ook terug, voor wat voor hen de heerlijkheid van het verstandelijk inzicht was, dat zij samen met alle anderen
wisten te bezitten. Misschien achtten zij zich zelf minder
belangrijk, misschien leefden zij verborgen achter deze
onpersoonlijke woorden, als achter een masker dat zij
niet konden missen. Al had het woord voor hen dan een
andere dan die intens persoonlijke betekenis, die ten slotte alleen maar bij de dichters totaal wordt beleefd, de
waarde van het woord was voor hen niet geringer dan
voor ons. Integendeel wellicht !
Zolang al als het intellekt zich doet gelden, zolang als
er intellektuelen op deze aarde rondlopen, zolang ook zijn
er woordmensen geweest. Eric Hoffer, een merkwaardige
Amerikaan, noemt in zijn « The True Believer » deze
mensen van het woord op : « priester, schriftgeleerde,
profeet, schrijver, kunstenaar, professor, student ». Zij
hebben al sinds altijd een eigen, onvervangbare betekenis gehad in het leven van de mensengemeenschap. Ieder
van hen volgens de eigen mogelijkheden. Telkens weer
getekend door de tijd waarin zij leefden, met al de beperkingen en mogelijkheden die daarmee samengaan.
Maar of het woord voor hen nu die intens persoonlijke
betekenis had, die in deze tijd onmisbaar lijkt, ofwel om
de eigen waarde van dat woord, om de eigen uitdrukkingskracht die het toch ook heeft, werd gediend, wellicht bestond steeds voor hen hetzelfde levensgevaar. De
levensgevaarlijke tevredenheid met het woord alleen.
In de « Mémoires » van de Tocqueville staat een uitspraak over de franse politieker en staatsman Thiers opgetekend : « De wereld kent meneer Thiers slecht. Hij
heeft meer ijdelheid dan verlangen naar eer, eerbiedsbetuigingen zijn hem nog liever dan volgzaamheid, de
schijn van de macht liever dan de macht zelf. Vraag hem
dikwijls raad, en doe dan wat ge wilt ». Dit is inderdaad
de levensgevaarlijke verhouding van de mens van het
woord tegenover dat woord zelf ! Pascal merkte al op dat
als iemand luidop heeft gezegd dat hij iets doen zal, hiji
zich er dan verder van ontslagen acht het ook te doen. Hij
heeft immers zo duidelijk gezegd dat hij het wilde !
Een eeuwenoude griekse anekdote verhaalt hoe een oude man binnen kwam in een vergadering waarvoor alle
plaatsen al bezet waren. Niemand bood hem een plaats
aan. Toen kwam hij bij de Spartanen. Zij stonden allen
op, en lieten hem kiezen welke plaats hij verlangde. Toen
stonden ook alle Atheners op, om als een man de Spartanen toe te iuichen. Een Spartaan zei toen, Spartaans eenvoudig : « De Atheners weten wel hoe het hoort, maar zij
doen het niet 5». Athene was inderdaad de stad van de
woordmensen.
Leven wij in Athene ?
NEMROD.
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ZONDAG 20 APRIL 1969
-

10 U.

SEKTIE I : GEZOND LEEFMILIEU
A. RUIMTELIJKE ORDENING
REFERAAT door M. DOEVENSPECK
Voorzitterschap : Servaes
ZAAL DINASTIE A

ZATERDAG 19 APRIL 1969
t - 14.30 U.

PLENAIRE VERGADERING
met algemene inleiding over
de tematiek van het kongres
door H. SCHILTZ
Voorzitter: H. SCHILTZ
ZAAL BENELUX
(ingang Arkaden Kunstberg)

i - 15.15 ü.

SEKTIEVERGADERINGEN
SEKTIEI: EKONOMISCHE ASPEKTEN
REFERAAT door prof. dr. DESAEYERE
Voorzitter: E. De Facq
ZAAL BENELUX
SEKTIE i l : FINANCIËLE ASPEKTEN
(Openbare Financiën)
REFERAAT door F. VAN DER ELST
Voorzitterschap: R. Frickel

PARTIJKONGRES
VAN ZATERDAG 19
EN ZONDAG
20 APRIL ZAL
GROEIENDE BETE^
KENIS VAN
ONZE PARTIJ
BEVESTIGEN

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

scherpe stellin^na'
me over huidiixe
vraagstukken

B. HINDER EN VERBRUIKER
REFERATEN door ir. GEENS
en lic. STORMS
Voorzitterschap: P. Peeters
ZAAL DINASTIE B
SEKTIE II rVRiiHEID EN GELIJKHEID
GELIJKE KANSEN
REFERATEN door M. BAEYENS
en MEVR. MAES
Voorzitterschap : L. Van Steenkiste
ZAAL BENEI UX
11.30 ü.

PLENAIRE VERGADERING
REZOLUTIES. AMENDEMENTEN
EN STEMMINGEN
Voorzitter: M. Van Haegendoren
GROTE FEESTZAAL (inqang achter de
fontein van de Albertina)

-

15 U.

OPENBARE SLOTVERGADERING
1. BETEKENIS van de KONGRESREZOLUTIES
EN APARTE REZOLUTIE B.T.W.
door H. SCHILTZ
2. PROGRAMMAREDE
door M. VAN DER ELST
Voorzitter rV.ANCIAUX
Beginselverklaring der Jongeren.
GROTE FEESTZAAL

-

16 ü.

SLOTREDE

ZAAL DINASTIE C
- 17.30 ü.

PLENAIRE VERGADERING
REZOLUTIES, AMENDEMENTEN.
STEMMINGEN
Voorzitter: E. De Facq
ZAAL BENELUX
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EENSGEZINDHEID,
SZONDI?
In de etterbeekse gemeenteraad werd een paar dagen geleden een motie aangenomen,
waarin gezegd wordt dat de
vroede vaderen van deze gemeente uit de brusselse agglomeratie «met heel hun hart
stonden bij degenen die te Ste-

kene hun verknochtheid aan
het vaderland hebben betuigd».
We hebben weinig belang
gehecht aan de gebeurtenissen
te Stekene en we blijven dit
ook doen : de hele stekense rel
is een kunstmatig opgeblazen
geval geweest waarmee eigenlijk geen enkel verstandig
mens gelukkig was. Behalve
het handjevol beroepspatriot-

WAALSE W A A N Z I N
Tot welke waanzinnige situaties de waalse « pnorité »eisen leiden, is af te lezen uit het 'voorbeeld Feluy.
In deze Henegouwse gemeente zal een petroleumraf
finaderij worden gevestigd. Ze zal opgericht worden
naast een bedrijf van Petrochim, dat zich bezig houdt
met de chemische bewerking van reeds geraffineerde
petroleumprodukten.
De situatie zal dan de volgende zijn : het ene bedrijf
raffineert petroleum en het andere bewerkt geraffineerde produkten die worden aangevoerd niet vanuit het
bedrijf naast de deur, maar vanuit de antwerpse havenraffinaderij en De klap op de vuurpijl is, dat Petrochim
een deel van de door het bedrijf te Feluy bewerkte produkten terug naar Antwerpen zal moeten pompen voor
definitieve afwerking.
De werkelijkheid is soms sterker dan de verbeelding.
Zelfs de meest ongebreidelde fantazie zou tekort geschoten hebben om te voorspellen, tot welke waanzin de
« priorité » uiteindelijk zou leiden. De miljarden die in
het Feluy-avontuur verloren gegooid worden, komen
hoofdzakelijk uit vlaamse geldbeugels. Met instemming
van de regering en feitelijk goedvinden van een deskundige zoals minister Vlerick

gedurfde oplossingen in een ruime samenhang
ten en de knapen van de Jeunesse Beige - Belgische Jeugd.
Het heeft ons echter verbaasd te vernemen dat deze
motie van steun aan repressiehyenas en vaderlandslievende
fascistoïden te Etterbeek eenstemmig werd goedgekeurd.
Eenstemmig wil zeggen : met
inbegrip van gemeenteraadslid
Szondi En dat vinden we spijtig!

ALLESBEHALVE SANT...
Niemand is sant in eigen
land. zegt het spreekwoord.
Van den Boeynants moge dan
voorlopig nog de sant zijn van
een deel van het brussels publiek, hij wordt beslist niet
voor heilig versleten door wie
hem beter kennen. Zo bijvoorbeeld enkele brusselse gemeenteraadsleden, die reeds her
haalde! ijk m staat waren zich
een oordeel te vormen over de
werkwijze van Van den Boeynants als schepen van Openbare Werken.
Het heeft deze week in de
brusselse gemeenteraad lelijk
gestormd, toen Van den Boeynants uitpakte met het voorstel van een akkoord tussen de
stad Brussel en de leuvense
hoogleraar
Lemaire
Deze
laatste zou de opdracht krijgen om een studie te maken
voor de hernieuwing van de
Kunstwijk; de kosten voor de
studie alleen lopen een eind
over het half miljoen. Professor Lemaire is echter lid van
de v.z.w.d. « De Kunstwijk » en
zou aldus, op kosten van de
stad, rechter moeten spelen in
eigen zaak.

DEMOKRATIE DER VOLKEN
door M. VAN HAEGENDOREN.

... IN EIGEN LAND
Het voorstel Van den Boeynants werd door de gemeenteraad afgewezen, Nauwelijks
was de herrie over de Kunstwij kplannen bedaard, of er
deed zich opnieuw een scherp
incident voor : Van den Boeynants kreeg het aan de stok
met verschillende raadsleden
toen hij uitpakte met een bijzonder plan van aanleg voor
een deel van de NoordoostWijk. Ook dat plan bleek
grootse buildmg-projekten en
miljoenenondernemingen te behelzen. Er werd Van den
Boeynants verweten dat hij

steeds opnieuw met deelprojekten voor de Noordoost-Wijk
komt aandraven, maar dat een
algemeen plan van aanleg nog
altijd ontbreekt.
Met de Noordoost-Wij kplannen had V.d.B. echter meer geluk dan met de Kunstwijk : hij
wist ze uiteindelijk toch door
de gemeenteraad te drukken.
En daarmee was voorlopig de
kous weer af. Voorlopig! Want
we zijn er rotsvast van overtuigd, dat we nog lang niet het
laatste woord hebben gehoord
over de merkwaardige voorkeuren en vriendschappen van Van
den Boeynants, wanneer het
gaat om reuze-bouwprojekten.

volksunie kongres

«yUAMSGEZINDE »
VAN EYNDE...
In een motie namen de afdelingen van de B.S.P. van het
kanton Asse stelling tegen het
voorstel van B.S.P.-ondervoorzitter Van Eynde in de kwestie,
die de Vlaamse en franstalige
socialisten van Brussel sinds
de vorige verkiezingen tegen
mekaar opstelt als kat en hond.
Jos Van Eynde had voorgesteld dat beide «vleugels» één
gemeenschappelijke lijst bij de
verkiezingen zouden indienen,
precies datgene waardoor de
hele ruzie in het brusselse socialistische huishouden is ontstaan.
Dat Van Eynde daarmee nog
eens zijn «vlaamse refleks»
ondergeschikt heeft gemaakt
aan zijn partij-unitaristische
refleks werd hem deze keer
niet door zijn politieke tegenstrevers doch door zijn bloedeigen partijgenoten onder de
neus gewreven.

datuur van senator Van den
Daele voor het voorzitterschap
van de vlaamse C.V.P. Tans
heeft ook de C.V.P. van het
arrondissement St Niklaas zich
achter de kandidatuur van de
gentse diehard geplaatst. Dat
zal de Gentenaar Theo Lefèvre niet veel genoegen doen en
de huidige voorzitter Van de
Kerckhove al evenmin. De
spot in de omgeving van de
huidige
vleugelvoorzitter
klinkt al wat minder luid nu
twee belangrijke arrondissementen de rivaal uit Gent
steunen.

AMNESTIE-BETOGING
Om nog eens duidelijk te
maken dat er een kwarteeuw
na de oorlog in dit land nog
steeds geen amnestie kwam en
dus nog geen verzoening, ketenden zaterdagnamiddag zes
mannen en twee vrouwen zich
vast aan het hek van het koninklijk paleis op de Meir te
Antwerpen. Een 50-tal andere
V.M.O.-leden schaarden zich
rond hen. Ze skandeerden
«amnestie» en deelden pamfletten uit. De politie sloeg
daarna een praatje met de betogers, waarna een brandweerman de kettingen doorknipte.
Dit alles gebeurde zonder
enig incident en met een kennelijk rustige en door de vingers kijkende politie. Nog niet
zo lang geleden kwam daar
steevast herrie aan te pas. Ook
deze reaktie bewijst dat het
klimaat in Vlaanderen veranderd is en dat de overheid, die
amnestie weigert niet meer op
de hoogte is van de werkelijke
geestesgesteldheid in Vlaanderen.

Te Merksem greep verleden zondag de jaarlijkse Borms-herdenking plaats. Honderden mensen
waren er bijeengekomen en leverden het bewijs dat, zonder provokaties van de repressiemaniakken, deze betoging van trouw een rustig en ingetogen verloop kent.

RUSTIGE
BORMS-HERDENKING
Ook de 19e Borms-herdenking vorige zondag te Merksem is zonder incidenten verlopen, in aanwezigheid van zowat 1.000 mensen. Na het koreografisch- en zang-gedeelte
onthulde Amedée Verbrugge
een gedenkplaat en wees Herman Waegemans op de betekenis van Borms, ook voor de

huidige generatie De bloemenhulde in het gemeentepark besloot deze piëteitsvolle plechtigheid, verlopen onder zeer
diskreet politietoezicht en zonder patriottische Dottenkijkers
of hellehonden.

VERDIENDE HULDE
Te Aalst wordt morgen een
meer dan verdiende hulde gebracht aan dr. Hilaire Gravez,

volksunie kongres
brussel 19 en 20 april
DOOR EIGEN MENSEN
TERECHT GEWEZEN
De socialisten van Asse nemen geen blad voor de mond.
In hun motie zeggen ze onder
meer het volgende : «De
plaatselijke afdelingen stellen
vast dat het voorstel (Van
Eynde) geen rekening houdt
met de onhoudbare toestanden,
die in 1968 tot de splitsing geleid hebben noch met het feit
dat het (voorstel) de vlaamse
socialisten van het kiesarrondissement Brussel in een onmogelijke pozitie zou plaatsen
Ze wijzen er op dat het voorstel afwijkt van de akkoorden
Van Klemskerke en dat het
voor de vlaamse socialisten
Van het kiesarrondissement
Brussel onaanvaardbaar is. De
afdelingen verzetten zich met
kracht tegen elke oplossing die
de integriteit van het vlaamse
grondgebied zou aantasten»
peze laatste zin zou evengoed
m een motie van een V U.-afdeIme vervat kunnen zijn. Heel
dp motie van de B.S.P.-Asse
bewijst trouwens de groei van
ae Vlaamse refleks bij de
Vlaamse socialisten van het
»'-^-'*tstea*2ijk gebied.
De B.S.P.-Asse houdt het bij
Of voorstellen Collard en werd
daags nadien daarin trouwens
door de B.S P.-St Pieters-Wolu*" bijgetreden Ja Jos, met de
«rode leeuwkens» doen unijaristen niet meer wat ze willen

STEUN VOOR
VAN DEN DAELE
De C.V.P. van het arrondissement Gent-Eeklo heeft haar
«eun toegezegd aan de kandi-

een koekoek
in de
politiek
Wij horen de koekoek roepen in het
voorjaarsweer : «koek-koek, koekkoek ». Met de politieke verhoudingen
in verbeelding en gehoor denken we
dan telkens... niet aan Boer Koekoek
van Nederland, maar aan de heer Van
den Boeynants.
Nu is het niet vanwege het koekoekstoontje dat de koekoek ons onvermijdelijk doet denken aan de grote brusselse staatsman, maar wel vanwege de
gekende hebbelijkheid-onhebbelijkheid
van onze vogel.
In iedere periode van zijn politieke
karrière heeft Van den Boeynants zijn
eitje te broeden gelegd in andermans
nest en hebben anderen zijn politiek
produkt verzorgd.
Na de bevrijding was Van den Boeynants de man van het brusselse platteland. Menig vlaams dorpsnotabele
broedde voor hem een ei uit. Was hij
in die jaren niet een van de zeldzame
brusselse C.V.P.-ers die vlaams sprak
en volks kon doen ?
Men fluistert zelfs dat hij ook wel een
eitje gelegd heeft in « extremistische »
nestjes, om op ongevaarlijke wijze zijn
pozitie te versterken op de uitersten.
Vanuit zijn slagersvak heeft hij
daarna een ei in het Middenstandsnest
gelegd, met een ministerschap van Middenstand tot gevolg. Zijn grootste ei
nadien in de Wetstraat kwam terecht
in nummer 16, maar zijn broedsel als
eerste minister kwam niet tot een « voldragen » einde.

BIJ de jongste verkiezingen zorgde de
brusselse vlaamse CV.P. onverschrokken voor Van den Boeynants' ei Hij
schrok er niet voor terug dat hot
Vlaamse nest besmet was met de aktie
tegen Leuven-Frans De vlaamse C V P .
van haar kant aanvaardde gewillig en
wetens en willens een gebroed waarvan ze wist, dat het anti-vlaams was.
Het volgende koekoeksei van Van
den Boeynants was de huidige regeringsverklaring, die momenteel door
Eyskens wordt uitgebroed. Het zou wellicht het minst welriekend ei van alle
V.d.B.-eieren kunnen worden, dat de
andere eieren in de korf van Gaston
mede bederft Dit proces is al maandenlang bezig. Blijkbaar heeft Van den
Boeynants deze keer uit koude berekening gehandeld eerder dan dat dit fameuze koekoeksei een gevolg zou zijn
van zijn koekoeksnatuur • het klimaat
scheppen waaruit na verloop van tijd
— steeds volgens de vandenboeynantse
berekening — een redder zou moeten
groeien, die natuurlijk niemand anders
dan de ex-premier moet zijn.
Een zoveelste koekoeksei van de kandidaat-Oberbürgermeister van Brussel
is de sinds maanden als een nachtmerrie rondspokende B T.W De regering
Van den Boeynants besliste wel in
principe dat de Belasting op de Toegevoegde Waarde tegen 1 januari 1970
zou ingevoerd worden (ze kon overigens niet anders omdat deze datum de
uiterste termiin was, voorzien door de
overeenkomst ter zake voortvloeiend
uit het verdrag van Rome) doch verwaarloosde praktische voorbereidingen
en liet ook de kwestie van de tarieven
in het vage Dit sociaal koekoeksei bezorgt « pleegmoeder » Eyskens tans de
grootste kopzorgen naast dat andere
koekoeksei dat
grondwetsherziening
heet. En nog is daarmee de koekoeksmaat niet vol ..
Het valt namelijk licht te voorzien
dat het volgende ei van de « staatsman »
op het brusselse stadhuis zal terecht
komen en dat daaruit niet een koekoeksjong maar een burgemeesterssteek
zal te voorschijn komen. Tenzij V d.B.
als Veedeebeek of Veedeerek een Vededeebeksisme of V.d.B-rexisme lanceert
en zich werkelijk als de sterke man zal
aanstellen, redder van het middelmatige belgische vaderland
^^sschien
komt er dan in de vaderlandse vlag
een koekoek te prijken ..

vrijwilliger van twee wereldoorlogen, oud-senator, voorman
van de Frontbeweging, stichte.' van talloze vlaamse verenigingen en initiatieven, sociaalvoelend arts die nu reeds gedurende bijna een halve eeuw
op de handen gedragen wordt
door zijn bij uitstek volkse patiënten te Aalst.
Gravez is vóór alles de man
die er op sublieme wijze in geslaagd is, oud te worden met
zijn jeugddroom. Er zit in hem
nog altijd iets van de A.V.N.J.er; hij is immers de mar geweest die deze jeugdbeweging
in de twintiger jaren heeft gesticht Zijn hart klopt nog
jong voor de zaak van FransVlaanderen, die hij diende met
ziin stichting Zannekin Waar
velen na de oorlog ontmoedigd
de beweging in de steek lieten,
nam Gravez te Aalst de draad
gewoon weer op : een drukke
artsenpraktijk en tussendoor
toch altijd de tijd om te steunen, om raad te geven, om 's
avonds laat een stuk te schrijven over de vele vlaamse dingen die hem aan het hart liggen.
Onze redaktie sluit zich van
harte bij deze hulde aan.

GROEN
Minister Snoy heeft deze
week een receptie gegeven
voor de leden van zijn «vrijwillige arbeidsdienst» : 200
ambtenaren die het op zich genomen hebben, de publieke
opinie in te lichten over de
weldaden van de B.T.W.
Ze zullen zich '-wijten van
deze taak onder meer met behulp van een brosjure en van
de zogenaamde «groene telefoon ».
Of het publiek wat anders
zal doen dan groen lachen is
uiterst twijfelachtig. Want de
200 voorlichters zullen alvast
niet kunnen beletten
dat
B.T.W. in ons land de afkorting
wordt van Bittere Tranen Wenen, mede als gevolg van het
feit dat de regering de tarieven eigenmachtig wenst vast
te leggen. En dat er van enig
sociaal korrektief voor deze
belasting, die vooral op de
kleine man drukt, hoegenaamd
geen sprake is.
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een beeld t e vormen van de antieke of
middeleeuwse m a a t s c h a p p i j !

DE GOD-VORST EN DE GOD-STAAT
Een gekend voorbeeld van foutieve
redenering in dienst van bestaande politieke belangen en politieke macht is
h e t zogenaamde droit divin des Rois
(goddelijk koningsrecht).
Uit de noodzakelijkheid van een geordend gezag voor de kristen door God
gewild, leidde men af dat het bestaande
vorstelijk gezag goddelijk is, dat de
vorstelijke persoon als het ware een
halve god is. Het absolutisme en het
erfelijk legitimisme zijn er het gevolg
v a n en men is uitgemond m de opvatt i n g dat de vorst als het ware de eigen a a r is van het staatsgebied en de bewoners ervan (ses sujets). Voor de
dienst van deze halfgod-vorst ontwerpt
m e n een ware liturgie (protokol).
Heeft de Kerk bij voorbeeld door het
zalven van de franse vorsten het koningschap in de ogen van de gewone
m a n niet tot een soort sakrament verheven ?
Het jakobijnse 19e eeuwse staatsnationalisme (tegenstelling met volksnationalisme) verviel in een gelijkaardige
overdrijving De binnen zijn grenzen
afgesloten, strak unitaire staat, wordt
als enig denkbare ordening van de menBelijke samenleving gesteld!
In n a a m van een laïcistisch « patriotisme » en « civisme» eist men een religieuse verering op voor deze Staat.
Oorspronkelijk (gedurende de Franse
Revolutie) werden de vormen van deze
Verering bedoeld als Ersatz voor de
religie die men zodoende in het volksgemoed wilde vervangen. Later heeft
d e kerk ook met deze vorm van de
Staatsorde een akkoord getroffen.
Ieder god-staat heeft zijn dogmas :
wie ze niet aanvaardt is inciviek en
w o r d t inkwizitoriaal uitgesloten, ja bestraft. Deze god-staat heeft zijn liturgie, zijn hoogdagen (nationale feestdagen), zijn simbolen, zijn priesters en bisschoppen (officieren en generalen), zijn
heiligen met relikwieën en beelden (nationale monumenten) voor dewelke
v u u r brandt.
Wij ook kennen de liturgie van een
god «staat» m e t eeuwig offervuur. H e t
wordt weliswaar niet bewaakt door
brusselse vestaalse hostessen!

Volgens de heersende opvatting is een staat een gemeenschap van mensen die op een bepaald grondgebied onder één gezagsorganizatie leeft.
Deze gezagsorganizatie is soeverein.
is deze opvatting van de staat, van de organizatie van het menselijk samenleven, wel de enige denkbare, is zij naar maat van de mens ?
Ten allen tijde heeft men de bestaande politieke vormen voorgesteld als
absoluut de enig mogelijke. In feite zijn bestaande staatsvorm en gezagsvormen tijdsgebonden en dienen gerelativeerd te worden.

DE STAAT, HISTORISCH TOEVAL ?
Essentieel is, dat de mens in gemeenschap moet leven, dat er in de menselijke gemeenschap orde en dus e e n
gezag nodig is.
De juridische vorm van dit gezag, de
staat, was verschillend van periode tot
periode.
De staat, juridisch apparaat, is te onderscheiden van de organisch gegroeide gemeenschap die het volk is.
In feite zijn al de ons bekende en nu
bestaande staten de uitkomst van
meestal geweldige machtspolitiek. Toch
stellen wij de eeuwen door vast dat de
begin.selen die voor staatsvorming ingeroeoen worden evolueren.
Bij de primitiefste volkeren overheerst het beginsel van afstamming en
bloedverwantschap (cfr de oude mites
van deze volkeren en het feit dat de
«naturalizatie » of opname van vreemden in de stam met een bloedceremonie
gepaard gaat) Het gezag steunt op het
vaderschap Bij de nomadische volkeren
bestaat ook d ^ idee van de stamverwantschap maar het kommunitair bezit
van het vee vormt een andere band.
Bij vele primitiefste volkeren vorm e n de grenzen van het staatsgebied
geen kriterium.
In de Oudheid kan men, in miniatuur,
de griekse stadsstaten vergelijken m e t
onze situaties maar meestal kent de
Oudheid veeleer diverse machtsgebieden (in allerlei vorm) dan groeperingen
w a t wij nu als staten zouden definiëren.
Het Romeinse Rijk, oligarchisch geregeerd in zijn republikeinse periode en
autokratisch onder de keizers, is zeker
alles behalve een eenheidsstaat. Dit
enorm militair, ekonomisch en politiek
machtsblok bestaat uit samenstellende
elementen met zeer verschillend statuut. Het romeinse staatsburgerschap
dat men ons zo gemakkelijk tot voorbeeld stelt, heeft slechts betrekking op
de minderheid, de romeinse burgers.
De oude Kelten en Germanen kennen
een publiekrechterlijk statuut dat niet
Vergelijkbaar is met wat wij essentieel
als staat besch^iuwen.
Hebben de Middeleeuwen de « staat »
gekend in de moderne betekenis ? Men
mag het betwijfelen. Daar is de tweehoofdigheid van de « Christianitas»
P a u s en Keizer. In plaats van een staat
is er een feodale ketting.
Welk is het « vaderland » van de middeleeuwse mens : zijn domein of heerlijkheid ? Zijn vrije gemeente ? Zijn
vorstendom ? Het gebied dat de suzereiniteit van een koning en ot van de
kcizor erkent ? In ieder geval geldt als
staatsvormond beginsel, de band van
trouw aan zijn onmiddellijk hogere op
de feodale ladder
Het is zeer moeilijk voor de leek zich

DE MODERNE STAAT
Het is m e t de absolute monarchiën,
bevestigd door de verdragen van Westfalen in 1648, dat de staat, zoals wij h e m
zien, m e t zekerheid zijn intrede doet i a
de geschiedenis.
De eenheidsstaat w a s evenwel onbestaande onder het Ancien Régime; zelfs
F r a n k r i j k kende tot aan de F r a n s e R e volutie een grote diversiteit al was h e t
koninklijk gezag sterk en absoluut.
Onze
nederlandse
vorstendommen
vormden
onder
de
Boergondiërs
om te beginnen een personele unie. Men
kan later van een statenbond gewagen
en na Keizer Karel misschien van een
bondstaat.
In het Noorden werd h e t een federale
republiek. In ieder geval kent de absol u t e monarchie het staatsburgerschap
niet zoals wij het verstaan : het bindingsprincipe is de persoon van d e
vorst, een goddelijk en erfelijk legitiem
vorst.
De 19e eeuwse staatvorm die wij nog
beleven is dus van zeer recente d a t u m !
Hij vindt zijn oorsprong bij de franse
Jakobijnen en Napoleon.
De republikeinse wetgevende vergadering sluit aan bij de traditie van een
sterk koninklijk gezag dat omvergeworpen wordt. Men wil vooral ingaan
tegen de misbruiken van het oude stelsel die deels v o o r t k w a m e n uit de j u r i dische diversiteit van de bevolkingsgroepen (égalité !) Men staat k u l t u r e e l
sterk onder de invloed v a n het oude
Rome. F r a n k r i j k bedreigd door de Koalitie moet sterk zijn. Dit alles en de invloed van Parijs geeft de doorslag om
de « une et indivisible » vorm te verkiezen boven de gedecentralizeerde formules (Girondijnen).
Napoleon Bonaparte bouwt hierop
voort nadat Frankrijk, revolutie-moe,
zijn d i k t a t u u r heeft aanvaard.
De oude staat van zaken was zo vermolmd dat het kongres van Wenen in
1815. hoe reaktionnair ook, in feite toch
m a a r gedeeltelijk de « legitimiteit» v a n
het Ancien Régime herstelt.
« Une et indivisible »-staten bleven of
werden behalve Frankrijk, d e landen
die door F r a n k r i j k aangehecht geweest
w a r e n of die satellieten van F r a n k r i j k
geweest waren, bijvoorbeeld Nederland,
België, Spanje, de Skandinavische Landen en later de 19e eeuwse staten op dit
model ffpkalkeerd.

LEVENSWEKKEND EN
BEVRIJDEND FEDERALISME
Rousseau verkondigde dat alle m a c h t
uit het volk komt. De volkssoevereiniteit en later de romantiek v e r w e k k e n
h e t nationaliteiten-beginsel dat Europa
n a 1815 diep gaat beroeren.
Een eerste, in konsekwente toepassing, vonden wij in Oostenrijk-Hongarijë.
Het leven van de habsburgse monarchie wordt tientallen jaren verlengd
door de federale herinrichting (Oostenrijk-Hongarije) in 1867. Zij stort ineen
omdat Wenen dit federalisme niet konsekwent v e r d e r wou doorvoeren. De
weigerachtigheid van de weense « Oberschicht » tegenover federalisme voor de
Slavische volkeren, was mede oorzaak
van Wereldoorlog I.
Duitsland bleef federaal onder het
sterke wilhelminische Keizerrijk (18701918), onder de Weimar Republiek
(1919-1933). De Westduitse Republiek
werd opnieuw federaal. Door zijn onzalige « Gleichschaltung » onderbrak
Hitler deze essentieel germaanse traditie.
Beperkt in de tijd, is de unitaire
staatsorde ook beperkt in de ruimte. O p
hun eigen wijze, zijn de overgrote
meerderheid van d e ^ landen in onze
tijd, federaal ingericht en voorheen
unitaire staten als Rusland (na 1917),
Joegoslavië (na 1945) en onlangs Tsje"ho-Slovakiie werden federale staten.

de staat
naar maat
van het volk

DE GESCHIEDENIS
STAAT NIET STIL I
De strekkingen van integratie verm i n d e r e n de soevereiniteit van de staten en als tegengewicht stelt m e n een
tendens vast n a a r de streek-autonomie.
De wijze spreuk Historia magistra
vitae (de geschiedenis is leermeesteres
van het leven) is relatief. Met voorbeelden uit de geschiedenis kan men
alles b e w i j z e n '
Het is niet omdat wij nu 175 jaar in
een centralistisch unitair bestel leven
dat dit zo moet blijven.
Het is niet omdat federalizering elders hetzij naar groter centralisme hetzij naar separatisme groeide dat dit een
wet van Meden en Perzen zou zijn. De
belgische staat en de vlaamse en waal'
se volken moeten naar eigen behoefte,
naar eigen maat hun federalisme kiM»»
nen uitbouwen. Zij moeten het niet nabootsen.
M van Haegendoren
SenatOT.

bescherming

Wie de absolute keuze voor autonomie van de taalgemeenschappen — zo
van Vlaamse als van waalse zijde — in de belgische geschiedenis der
laatste honderd jaar onderkent, tot uitdrukking gebracht zowel door kerkelijken als onkerkelijken, gelovigen en niet-gelovigen, staat verwonderd

van de

over het feit dat de unitaire staat nóg steeds stand houdt. De geringe politieke weerslag van en de remmen op de volksnationale beginselen zijn
bekend: ten eerste, de verfransing van de leidende standen; ten tweede,
de situatie van de brede volkslagen; ten derde en vooral: de opsplitsing

levensbesohüuweiiike

van de politieke groepsvorming, op bazis van religieuze of filozofische opvattingen, over de taalgrens heen. De reële vlaams-waaise tegenstellingen
werden steeds opnieuw «bevroren» door scherpe ideologische konflikten.

vrijheden

OPEN PLURALISME
De V.U., als pluralistische partij, is
gebouwd op eerbied voor ieders religieuze en wijsgerige overtuiging en op
volstrekte gelijkheid op ideologisch
gebied. Ze is de enige partij waarin,
van bij haar stichting, gelovigen en
vrijzinnigen zonder enige
wrijving
naast elkaar werken. Ze heeft dan ook
geen moeilijkheden met een verouderd
klerikalisme noch met een aftands antiklerikalisme. Als grondbeginsel van
haar politieke werking
neemt
de
Volksunie aan, dat overal waar de partij in een federale staat verantwoordelijkheid zal opnemen, dit steeds zal
gebeuren in een geest van eerbied voor
alle levensbeschouwelijke opvattingen.
De dekonfessionalizering van de politiek is ontontbeerlijk voor een doorbreken van de bestaande verzuiling.

en
minderheden

In deze open geest wenst de Volksunie dat in een federale staat het onderwijsbeleid gemeenschapp -lijk en pluralistisch wordt gevoerd en dat elk onverantwoord opbod tussen de verschillende onderwijsnetten verdwijnt.
Tenslotte eist de V.U. het konsekwent
waarborgen van de vrijheid van mening
en van meningsuiting. Zij waarschuwt
voor de toenemende neiging in dit land
om met brutale machtsmiddelen alle
niet strikt-konformistische opinies te
onderdrukken.

ONDUIDELIJKHEID
Van meetaf aan heeft de V.U. een pozitieve houding aangenomen én tegenover de kulturele autonomie én tegenover de hiermee samenhangende erkenning en bescherming der levensbeschouwelijke vrijheden en minderheden. In haar tegenvoorstellen heeft de
V.U. er naar gestreefd deze bescherming
beter in de grondwet te regelen en de
regering is hieraan tegemoet gekomen.
Er zit echter een verontrustende onduidelijkheid in het voorgelegde regeringsontwerp : «Indien het voorstel of
ontwerp de bepalingen, die de ideologische en filozofische minderheden beschermen, schendt..,». Welnu, deze bepalingen staan nergens vermeld, zodat
de verantwoording van een bepaalde
bescherming nie' kan worden omschreven, evenmin als de juiste omstandigheden waarin zij zou kunnen geëist
worden.

GEEN MINDERHEDEN!
n het tweede
regeringsontwerp
wordt ook niet meer gerept over een
wet tot bescherming van de ideologiche mmderheden», zoals voorzien in
iet oorspronkelijk ontwerp.
ten^^^H ^^^"^^^ waarborgen
hebben
me K?
~ ^°^^^ reeds eerder opgebfli
~ '^^^' ^ ^ " hun aktualiteit en
viaa"^ "'S^boet. In de kringen van de
IJ "^^^./'•'jzinnigen en niet-kerkeiijdruwl- ""^ een akkuut gevaar voor verworri '"^ ^'^eeds minder als reëel te
cje T ^''''^'''''^- i " ieder geval wensen
^^^Vlaams-nationalisten die beter
klpriiTf ° ° ^ hebben ondervonden wat
optè
^ ^ ' ^ v e r m a g ! - niet de weg
be^ifV,^^^" ^^" ^^^ scheppen van levens«^chouwelijke minderheidspozities.

een tipisch voorbeeld van statisch pluralisme geworden. Daarenboven is het
eei driepartijenpakt. Het is en blijft
een partijenpakt en kan dus geen nation a a l pakt worden, zelfs niet wanneer de
drie partijen dit pakt bij wet bevestigen, m e t de onwettelijke bepaling dat
de uitvoering ervan ontsnapt san de
kontrole van het parlement.

deze personen en gemeenschappen onderling. Zulke
levensbeschouwelijke
verschillen
betekenen
alleen
maar
meerdere t a k k e r van eenzelfde boom :
de mensheid Pluralisme in het maatschappelijk leven volgt dan ook logisch
voort uit het vrij zijn van de m e n s
m a a r is in de maatschappelijke ordening
niet absoluut. Immers, ook het plura-

DE ENIGE NORM

lisme — zoals om het even welke andere vrijheid — wordt beperkt door de
ordenende opdracht van de maatschap»pij, ordening die slechts op het algemeen welzijn kan en mag worden gericht.

EEN KÜLTUURPAKT
Wetgevende bescherming is ten andere niet alles. Een twee-derde meerderheid biedt nog geen waarborgen bij
de konkrete verwezenlijking van het
kultuurbeleid, voornamelijk voor provincie- en gemeentebesturen Om deze
reden acht ik een K u l t u u r p a k t wenselijk, onder meer tot voorafgaandelijke
strikte reglementering van de kulturele subsidies van orovincies en gemeenten. ,
Maar hier dient onmiddeüijk en ondubbelzinnig aan toegevoegd dat de
V.U. in ieder geval de gangbare « bes c h e r m i n g » der levensbeschouwelijke
belangen in de vorm van driepartijenakkoorden, driepartijen-pakten en dito
kommissies verwerpt. Meer 'n 't biezonder op onderwijsgebied kan geen
echte vernieuwing geboren worden in
de kontekst van Schoolpakt (19591 en
Wet op de Universitaire. Ekspansie
(1965).
Het Schoolpakt is, in zijn toepassing,

De maatschappelijke s t r u k t u u r die
iedere gemeenschap nodig heeft dient
allereerst gericht op de volledige ontwikkeling van persoon en gemeenschap.
Dit is het bepalend beginsel en dit is
primordiaal van levensbeschouwelijke
a a r d omdat dit, in zijn algemeenheid,
niet kan tegengesproken worden, noch
religieus, noch wijsgerig. Dit beginsel
gaat ieder ander ideologisch vrij-zijn
vooraf, omdat het algemeen welzijn het
doel van de staat is. Hier iigt de norm
waarop de beperking van het vrij-zijn
in de oprichting van de onderwijsinstellingen en de inrichting van studies
steunt
Levensbeschouwelijke verschillen tussen mensen en groepen veroorzaken
geen fundamenteel onderscheid tussen

Ik zou aldus willen besluiten : in een
stelsel varr effektieve kulturele autonomie — en a fortiori in een federaal bestel — staat de V.U. een konkreet waarborgenstelsel voor, principieel neergeschreven in de arondwet en gekonkretlzeerd voor aUe kultuurasoekten in biezondere wetten of « pakten ».
M. Coppieters.
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De NATO-bijeenkomst
te Washington
stond in het teken van de
twintigste
verjaring
van haar oprichting.
Een echt-feestelijke
bijeenkomst
is het niet
geworden,
omdat nu eenmaal de toekomst
van de NATO zwaar
gehipotekeerd
is, vooral door de slepende europese krizis waarin Frankrijk een belangrijke
rol
speelt. Een Frankrijk dat zich trouwens ook rechtstreeks
van de NATO
distancieert, altans zeer duidelijk op militair vlak en welke distanciering
het
aanwendt
om zijn eisen op politiek vlak tegenover de NATO kracht bij te zetten.
In dit laatste verband — medezeggenschap
van de partners is de
voornaamste
franse eis — blijkt de Nixon-r e gering geneigd toegevingen te doen, op voorwaarde evenwel dat West-Europa
een eendrachtige
stem laat horen. Dat deze voorwaarde bijlange niet is vervuld weten we zo. Vandaar dat de 20ste verjaring
van
de NATO geen aanleiding gaf tot sensationele
verklaringen.
Men mag niet uit het oog verliezen
dat deze verjaardag bijna samenvalt
m e t een andere belangrijke verjaardag :
in april 1949 werd namelijk de Sovjetu n i e een atoommogendheid. Daarmee
wijzigde het wereldbeeld zich grondig

OEZE W E E K
IN DE W E R E L D
Koning Hoessein stelt te Washington voor, om in ruil voor de
ontruiming der bezette gebieden in de joodse staat te erkennen en de vrije doorvaart door
het Suez-kanaal en de golf van
Akaba te waarborgen. Dit voorstel wordt door Israël verworpen.
Lin Piao officieel door het chinese kommunistische partijkongres als opvolger van Mao aangewezen. De gedachten en opvattingen van Mao worden door
het kongres als volwaardige
leer naast deze van M a r x en
Lenin geproklameerd. Intussen
doen zich nieuwe incidenten in
het Issoeri-gebied voor.
Honderden personen gewond
bij onlusten in de Italiaanse
stad Battipaglia. Gewelddadige
muiterij in de gevangenissen t e
Turijn, Genua en Milaan, uit
protest tegen het misbruik van
de voorhechtenis en de daaruit
voortvloeiende
overbevolking
van de gevangenissen.

want plots stonden twee supermogendheden tegenover mekaar, tegenover
wie het voor de mogendheden van mindere rang steeds moeilijker werd op gelijkberechtigd partnership aan te dringen. De ontwikkeling tot supermogendheid ging steeds sneller terwijl de gewezen west-europese wereldmogendheden er niet meer in slaagden, op gelijke hoogte te blijven. Het verlies van
hun koloniale macht, de ruines van de
tweede oorlog met de daaruit voortvloeiende verzwakking (ondanks een
spektakulaire remonte) en het uitblijven van een werkelijke integratie verklaren, het ontstaan van deze kloof.
Bovendien deed zich in de nukleaire
ontwikkeling binnen de twee leidende
mogendheden als het w a r e een kettingreaktie voor. waardoor de kloof zo mogelijk nog breder werd. Enerzijds een
opeenstapeling van technologische mogelijkheden tot en met in de ruimte,
anderzijds een betreurenswaardige onmacht in het zelfde domein, met daarbij een begin van ekonomische feodaliteit, zowel in Oost als in West.

het k w a m sindsdien tot de brits-franse
rel over de Gaulle's inzichten, liever
met Engeland, West-Duitsland en Italië
een vrijhandelsassociatie aan te gaan in
plaats van verder de weg van de integratie op te gaan.
In 1949 was er een mogelijkheid tot
partnerschap doch deze mogelijkheid
werd ingevolge westeuropese verdeeldheid niet gebruikt en was na het ontstaan van het nukleair evenwicht nog
lastiger te verwezenlijken. In 1969 is de
toestand zo dat West-Europa zich van
de tweede wereldoorlog heeft hersteld
en op ekonomisch vlak stellig rezultaten
heeft geboekt als gevolg van de ondanks alles toch voortschrijdende ekonomische integratie, w a a r a a n echter
het — beslissend — politiek sluitstuk
blijft ontbreken. Van de andere k a n t
hebben beide militaire blokken reeds
herhaaldelijk de mogelijkheid en zelfs
de wenselijkheid geopperd, besprekingen aan te gaan nopens een europees
veiligheidsverdrag. Tegenover de pogingen tot likwidatie van de Vietnamoorlog zijn er de russische « kwalen » in
het Verre Oosten en aan zijn europese
periferie, die de Iwan-kolos samen m e t
de wens, de kernbewapening te beperken en tot een raket-akkoord m e t Washington te komen, toegankelijker voor
een verdere ontspanning schijnen te
maken.

Al deze gewijzigde omstandigheden in
acht genomen is het begrijpelijk waarom de NATO-verjaardag weinig indruk
heeft gemaakt en waarom ook de
NATO, afgezien van een even klassieke als doorzichtige Pravda-beschuldiging, zo voorzichtig op het recente aanbod van Boedapest reageert. De kernvraag is eigenlijk deze : wie van beide
blokken zal het eerst m e t de eigen
Men is zich daarvan in West-Ëuropa
wel op pijnlijke wijze van bewust ge- bondgenoten in het reine komen en
worden. Daar Amerika sinds de Kenne- zullen ze desnoods over het hoofd v a n '
deze bondgenoten heen een rechtstreeks
dy-admmistratie steeds meer belang
gesprek aanknopen. Voor het Westen
aan Aziè ging hechten en steeds minkan dit laatste alleen vermeden worden
der aan West-Europa ontstond er een
groeiend wantrouwen. Deze «afwij- door een europese formule, die echter
king » was ook verklaarbaar door de slechts soliede kan zijn wanneer ook de
v^rzetskiemen in Oost-Europa, waar de volknationale belangen erin erkend
kleine partners zich door de supergrote worden. Dat blijken sommige europese
protagonisten nog steeds niet in te zien
eveneens miskend en misbruikt gevoelen en ook andere wegen naar de ver- en nochtans : de recente ontwikkeling
in Oost-Europa bewijst m a a r al te duiwezenlijking van het kommunisme zoedelijk, hoe belangrijk dit element is,
ken. Dit leidde onlangs tot de kortsluiook voor West-Europa, w a a r volksnatioting van Praag, die echter als « verwitnaal gezien nog alles te doen is, wil
tiging » voor West-Europa niet voldoenmen tot een duurzame europese regede is geweest, om een nieuwe impuls tot
samenwerking te geven Integendeel , ling komen.

Middenstandsonlusten in Bourguin (Frankrijk) en te Rijsel
in het kader van een nieuwo
verzetsbeweging van de franse
middenstand tegen de fiskale
diskriminatie. Giscard d'Estaing
spreekt zich uit tegen de gaul
listische politiek o.m. in verband n e t het a.s. referendum
Stellingoorlog tussen Egypte en
Israël duurt voort met beschietingen. Ook steeds nieuwe
luchtaanvallen op Jordaans gebied. Irak stelt vier spionnen
terecht.
De NATO herdenkt te Washing
ton haar 20-jarig bestaan en
reageert voorzichtig op de voorstellen van het Warschaublok
inzake een europese veiligheidskonferentie.
Financieminister Jenkins kondigt nieuwe beperkingen in En
geland aan alsmede de indie
ning van een wetsvoorstel tot
beperking van het stakingsrecht (ontwerp Barbara Cas
tie).
Amerikaans legervliegtuig dooi
Noordkoreanen neergeschoten.
Amerika's Nationale
Veiligheidsraad bespreekt in spoedzitting dit zware incident
Drie kosmonauten in Amerika
aangeduid voor tweede maanlanding (oktober). De eerste
maanlanding moet half juni gebeuren.

. i tumwL iJiiisiBiikJiiiiiiiii
Talrijke Sikhs betoogden
te Nieuw Delhi voor de britse ambassade uit protest
tegen de maatregelen van britse vervoer ondernemingen,
waarbij het de Sikhs, in
dienst van deze maatschappijen,
verboden werd de tulband te dragen tijdens de
werkuren.

In 1307 werden in een toen vrijwel
onbelangrijk gedeelte van Europa
t w e e kleine, onbelangrijke nederzettingen gedeeltelijk verenigd. Het waren Kolln, op een eilandje in de Spree
en Berlin op de rechteroever van diè
rivier. Dat was vijf jaar nadat in 1302
. te Kortrijk een toch overwegend
volksleger van Vlamingen de uitbreiding van het toen machtigste rijk naar
het noorden toe had onderbroken, en
in zekere zm zelfs had gebroken,' In
diezelfde veertiende eeuw was Óent
een van de belangrijkste steden van
Europa en Brugge was van de dertiende tot de vijftiende eeuw de grootste
handelshaven in gans Noord-Europa,
Berlijn bereikte echter pas in de zeventiende eeuw een bescheiden aantal
inwoners van nauwelijks twintig duizend ' En dit nog dank zij een niet onbelangrijk aantal gevluchte franse Hugenoten.
De eigenlijke bloei van Berlijn begint pas met de achttiende eeuw als de
Groot-Keurvorst van Brandenburg de
eerste koning van het pas geboren
Pruisen wordt en van Berlijn zijn
hoofdstad maakt. De stad ontwikkelt
zich industrieel (zijde en porselein) als
kultureel (Leibniz, Lessing, Tieck,
Schleiermachter en Fichte), Na de napoleontische bezetting (1806 - 1808) zet
die bloei zich volledig door. De bevolkingscijfers zijn er het beeld van " m
1819 zijn er iets meer dan 200.000 inwoners, m 1840 reeds 329,000, In 1871 zijn
er al 914.000, negen jaar later 1.320 000
en acht jaar later zijn er nog eens een
half miljoen bij gekomen. De twintigste eeuw begint Berlijn met een bevolking van 2 700.000 inwoners.
In de twintigste eeuw gaat die ontwikkeling nog door tot aan de tweede
wereldoorlog : in 1920 telt Groot-Berhjn 3.800.000 en in 1939 4,332.000 inwoners. De betekenis van een stad lis^t
natuurlijk niet enkel in het aantal van
haar inwoners, zelfs niet uitsluitend in
de administratieve funktie die zij vervult als hoofdstad van een van de echte grootmachten van die periode. Berlijn kent ook kultureel een intens leven, en het is vooral aan onze eenzijdige informatie te wijten dat slechts
weinigen weten dat het Berlijn van de
jaren na de eerste wereldoorlog een
buitengewoon belangrijk centrum was
van een artistiek en geestesleven.

Stad zonder
toekomst ?
Is Berlijn een stad met een betrekkelijk kort verleden, sinds het einde van
de tweede wereldoorlog is de vraag of
Berlijn een stad is m e t toekomst veel
aktueler geworden. Berlijn heeft met
gekapituleerd : het werd vechtend veroverd door het Sovjetleger, na dagenlange artilleriebeschietingen die volgden op maandenlange luchtbombardementen, Engelstalige bronnen vermelden nu bescheiden dat zowat de helft
van de gebouwen w e r d vernield,
duitse bronnen spreken van 75 % ! lijdens de betrekkelijk korte penode
waartijdens zij alleen de stad beheersten voerden de Sovjets bovendien vier
vijfden van de overblijvende industriële uitrusting en drie vierden van
de voorraden grondstoffen en atgew e r k t e produkten weg, VerwonderUiK
is het dan wel niet dat bij de volkstelling van 29 oktober 1946 nog slechts
3180,000 inwoners
telde.
(Dit is
1150.000 minder dan in 1939 !).
Bij de verkiezingen voor de stadsraad in dezelfde maand van hetzeltae
iaar kreeg de nog niet eens helemaal
kommunistische S.E.D. (Soziahstische
Einheitspartei Deutslands) slechts /-"
afgevaardigden tegenover 53 voor uc
S,P.D, en 29 voor de CD.U. en nog !ƒ
voor de liberale L,D,P. Langs verk eLingen om konden de Berlijners niei
gewonnen worden voor het nieuwe p
radijs. Gedurende elf maanden weru
het dan geprobeerd door miWaire
druk : de 1,000 vliegtuigen met bevoorrading die per dag in Berlijn lanaaeii
waren ongetwijfeld onmisbaar en oe
slissend, m a a r niet alleen ! De moea ei
de taaiheid van de Berlijners waren
nog belangrijker en nog meer besu*
send ! Op 17 juli 1953 brak in de bovjetinvloedssfeer, te Berlijn, de eerste
opstand uit. Op 13 augustus 1961 wera
de m u u r gebouwd. De sovjetdruk op
Berlijn v e r m i n d e r t niet : een gedeelte,
Oost-Berlijn hebben ze vast in handen,
tegen het internationaal statuut in.
Maar West-Berlijn houdt stand. Moeizaam ' Hoe kan het anders !
De toekomst van Berlijn zijn nog
steeds de Berlijners !

II
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v a n de kleurlingen-landgenoten
in de Verenigde Staten bedraagt
vijfendertig
miljard
dollars (dit is zeventienhonderdvijftig miljard bfr.) De
koopkracht van de blanken,
die bovendien ook talrijker
zijn, moge dan nog groter zijn,
een dergelijk cijfer kan de zakenwereld niet verwaarlozen.

KMOKRATIE
De ontwikkeling in Pakistan
beeft eens te meer, voor w i e
aandachtig kan kijken, het probleem van de demokratie gesteld. Pakistan behoort al van
af zijn ontstaan tot de Verenigde Naties. Én de Verenigde
Naties is een vereniging v a n
demokratische staten. Ten m i n ste dat beweert deze organizatie te zijn, en daarom werd bij
voorbeeld Spanje pas n a een
wachttijd van tien jaar toegelaten. Pakistan is echter nooit,
ook in het begin niet, een demokratie geweest in de westerse zin van het woord. De
zuidafrikaanse historikus dr.
Scholtz deed in dit verband opm e r k e n ; « D e demokratie is
natuurlijk een produkt van de
westeuropese bodem na een
lange voorgeschiedenis. Het is
daarom dat de demokratische
gedachte nooit losgemaakt kan
worden van de omstandigheden en de ontwikkeling van
iWest-Europa. In hun optimism e hebben sommige europese
volken echter gemeend dat de

EBONY
Dit is de titel van het m e e s t
verspreide amerikaanse negermaandblad. Het wordt uitgegeven door de kapitalistische negerfirma « Johnson Publishing
Company die vorig jaar e e n
zakencijfer had van twaalf
miljoen dollars (600 miljoen
bfr.). Ebony is niet het enige
tijdschrift
van deze
firma,
m a a r wel het voornaamste. D e
prijs van een volle bladzijde
kieurenreklame bedraagt negenduizend dollars (450 duizend bfr.)

Zonsondergang
op de Mekong nabij Vientiane,
hoofdstad van Laos. Niets in dit vredige
verraadt het feit dat heel dit gebied een der « heetste plaatsen » van de wereldpolitiek

ALAIN DELON
Sinds maanden lüordt de schandalenkromek m de {iarise peis overvloedig gevuld
met « de zaak Delon >. Officieel ts er eigenlijk helemaal geen « zaak Delon 7>, maar
voor het gemak (en wellicht (Aik voor een
paar boze vermoedens) houdt iedereen het
bi] die benaming.
Maanden geleden werd tussen Parijs en
Versailles het lijk gevonden van een onbekende die kennelijk was vermoord geworden : het lichaam was verpakt in een plastiekzak en de schedel ingeslagen met een
zwaar vooiwerp. De politie achterhaalde
aan de hand van de vingerafdrukken • de
identiteit van de dode : Stefan Maibovitsj,
een 31-jaiige Joegoslaaf die tot kort voordien de boezemvriend en lijfwacht was geweest van filmspeler Alain Delon en diens
(inmiddels van hem gescheiden) echtgenote Nathalie.
De politie vond nog meer. Ze wist de
hand te leggen op een aantal door Markovitsj achtergelaten brieven. In een van die
brieven stond een zéér duidelijke vingerwijzing : « Indien er me een ongeluk moest
overkomen, dan zullen Alain Delon voor
tienduizend percent en zijn bondgenoot
Marcantoni — een echte gangster — de
verantwoorltjken zijn! >.
Sindsdien is een spektakulair onderzoek
begonnen dat tot nog toe geen rezultaat opleverde. Alain Dehn
werd
herhaaldelijk
urenlang door de gerechtelijke politie op de
rooster gelegd; vergeefse moeite, want de
filmspeler bleef hardnekkig zijn onschuld
staande houden.
De kai dnekkigheid van de politie om het
spoor Delon te blijven volgen was niet alleen te wijten aan de nagelaten brief van
Matkovitsj; vroegere gebeurtenissen uit het
leven van de filmheld maakten hem tot een
iAsofdverdachte bij uitstek. In januari 1966
was te Hollywood een vriend van Markovitsj, de Joegoslaaf Milosj Milosjevitsj, dood
aangetroffen in de badkamer van de bekende akteur Mickey Rooney. Doodsoorzaak :
een revolver kogel in de hersenen. Milosjevitsj was, net zoals Markovitsj, boezemvriend en lijjwachter geweest van Alain Delon. Op het ogenblik van de feiten verbleef
Delon in Hollywood,
waar hij een film
draaide. Hij logeerde er bij Rooney...
De dader van wat kennelijk een moord
geweest was, bleef onbekend. De moeder
van Milosjevitsj stelde zélf een Kinderzoek in
naar de moordenaar en zij stootte daarbij
op de verklaring van een andere Joegoslaaf,
die zegde : « Mevrouw, hier te Hollywood
zult u de waarheid niet op het spoor komen. U kunt ze te Parijs uit de mond van
Alain Delon vernemen >. Nbch te Hollywood noch te Parijs echter kwam de waarheid aan het licht.
Inmiddels was Alain Delon te Parijs een

g)ote meneer geworden. Hij behoorde steevast tot een uitgebieid gezelschap waartoe
kunstenaars en politici, maar ook minder
illustere figuren uit de zogenaamde « demimande > en nog lager-op (toegang hadden.
Totjde prominenten in deze kring behoorden de schilder Buffet, de schrijfster Fran(oise Sagan en de toenmalige franse eersteminister Pompidou
met zijn echtgenote.
Pompidou vormde zowat de spil van het
hele gezelschap, zozeer zelfs dat men in Parijs sprak van « la bande d Pomftin > Delon was 1 m •» en heel wat prominenten lieten zich graag met hem zien. De filmspeler
verkeerde met de Rothschilds en ging uit
met verzetsheld en
parlementsvoorzitter
Chaban-Delmas.
Daarmee bleek ook onder de Gaulle het
gebruik levendig te blijven, dat franse politici en vooraanstaanden zich graag « encanailleren » met figuren over wier dubieuze reputatie zij alles wisten. Want op Delon's veileden rustte niet alleen de Hollywood-verdenking; de filmspeler had reeds
als jonge kerel meer tijd in de gevangenis
dan elders doorgebracht. Hij was eigenlijk
slechts per toeval in de film terechtgekomen, nadat hij in de rand van een filmfestival « ontdekt » geworden was door een
amerikaanse talentscout.
Hij placht van
zichzelf te zeggen : « in-dien ik geen akteur
geworden was, zou ik gangster zijn ». Het
zag en ziet er naar uit, dat hij beide hoedanigheden
voortreffelijk
kombineerde :
sinds zijn opgang in de filmwereld is zijn
leven een aaneenschakeling
geweest van
grote en kleine schandalen, met als twijfelachtige hoogtepunten de driehoeksverhoudingen tussen hemzelf, zijn echtgenote
Nathalie en een stel joegoslaafse « lijfwachten » waarvan er twee inmiddels reeds het.
zelfde lot kenden : ze ruilden een plaats in
het bed van Nathalie voor de blauwe steen
van de lijkentafel in een politiegebouw, nadat ze vermoord waren geworden.
Heel de geschiedenis Delon zou gewoonweg een gangster-story zijn (en dus in deze ki\)niek niet thuishoren), indien er met
de band tussen de filmspeler en de gewezen premier was. Naar verluidt liet de
Gaulle zich iedere dag op de hoogte houden van de vorderingen van het gerechtelijk onderzoek in de moord op Markovitsj.
Van « vorderingen » is er echter geen sprake...
De vijfde republiek schijnt op het sluk
van relaties tussen high society en onderwereld al niet veel beter te zijn dan de
vierde. Want het is duidelijk dat de aanwezigheid van de « naam » Pompidou in de
zaak Delon een itil speelt. Een rol die niet
van aard is, het onderzoek op het rechte
pad te helpen...
A.N.
TOVANO.

beeld
is.

demokratie ook een uitvoerprodukt is. Zij gingen van het
standpunt uit dat de rest van
de wereld ook rijp gemaakt
kon worden voor de demokratische gedachte. Dan zou de
vrijheid en gelijkheid onder
alle rassen en volken heersen. »
In feite zijn de min of meer
demokratisch geregeerden nog
altijd een minderheid van de
wereldbevolking.

NEGEftREKLAME
« Negerreklame » is een dubbelzinnig woord. Hier betekent
het niet reklame « van negers »
of « voor negers » in de zin van
ten voordele van de negers,
maar wel « b i j de negers». In
de amerikaanse
negerbladen
m a k e n tegenwoordig tachtig
van de honderd grootste ondernemingen in de Verenigde Staten reklame. Verwonderlijk is
dit wel niet en het gebeurt
zeker niet uit liefde voor deze
landgenoten. De
koopkracht

IMMIGRATIE
Over immigratie in de landen
v a a het Oostblok kan niet gesproken worden. Ze is onbestaande. In vele andere landen
is immigratie ongewenst, soms
zelfs verboden. In enkele gevallen worden wel tijdelijke
arbeiders toegelaten, wat dan
weer aanleiding kan geven tot
moeilijkheden en drama's zoai3
wij die hier nu kennen. Zeldzaam zijn de landen geworden
d i ' nog vrij veel immigranten
aanvaarden en zelfs aantrekken Dit is het geval voor
Australië dat echter uitsluitend
blanke immigratie toelaat. De
J a p a n n e r s en de Chinezen worden er buiten gehouden. In de
Zuidafrikaanse Republiek kwamen vorig jaar 40 548 immigranten binnen tegen 38 937 in
1967. In diezelfde jaren weken
ook 10.589 en 10.737 personen
uit. Uit die cijfers blijkt in elk
geval dat ten eerste de toekomstmogelijkheden
in
dit
land door tienduizenden elk
ten tweede dat er in elk geval
geen m u u r rond dit land is
gebouwd,
jaar hoog worden geschat en

Een biafraanse dorpskerk, reeds door nigeriaanse bommen
getroffen, is door middel van lianen uit het nabijgelegen woud
zo goed en zo kwaad als het ging gekamoefleerd.

ALGEMEEN BEKEND IS DE BIJDRAGE, DIE VLAANDEREN GELEVERD H E E F T TOT HET ONTSTAAN
VAN EEN DER WERELDBEROEMDE
WEENSE KULTURELE «INSTELLING E N » : DE WIENER SANGERKNABEN. MAXIMILIAAN, DIE DF NEDERLANDEN ERFDE DOOR ZIJN
HUWELIJK MET DE DOCHTER VAN
DE
GESNEUVELDE
BOERGONDISCHE HERTOG KAREL DE STOUTE
EN DIE HIER VERBLEEF ALS STADHOUDER. HOORDE TIJDENS EEN
KERKDIENST EEN KNAPENKOOR
ZINGEN. TOEN HIJ TOT KEIZER
GEKROOND WERD EN NAAR WENEN TERUGKEERDE HERINNERDE
HIJ ZICH DE JONGE VLAAMSE
STE.MMEN EN VAARDIGDE E E \ DEKREET UIT IN 1498 WAARBIJ DE
HOFKAPELAAN
DE
OPDRACHT
KREEG EEN GELIJKAARDIG KNAPENKOOR
VOOR DE HOFKAPEL
SAMEN TE STELLEN TIENTALLEN
JAREN LANG ECHTER MOESTEN DE
KNAPEN NOG UIT VLAANDEREN
NAAR WENEN GEHAALD WORDEN,
VOORALEER MEN DAAR GENOEG
TALENTEN ONTDEKT EN OPGEI EÏD
HAD. VLAANDEREN WAS TOEN IMMERS NIET ALLEEN OP HET GEBIED VAN DE SCHILDERKUNST
MAAR OOK OP DAT DEH MUZIEK
TOONAANGEVEND
DE
LATERE
ONTWIKKELING EN HUIDIGE SITUATIE BEWIJST WAT EEN BELANG
HET
HABSBURGSE
KULTURELE
MECENAAT VOOR WENEN, W E L K E
KULTURELE
ADERLATING
DE
SCHEIDING
DER
NEDERLANDEN
EN HET HEENGAAN VAN EEN
INTELLEKTUELE
ELITE
VOCR
VLAANDEREN BETEKEND HEBBEN.
BENEVENS DE WIENER SANGERKNABEN IS ER ECHTER NOG EEN
ANDERE WEENSE INSTELLING DIE
MET DE NEDERLANDEN IN EEN —
ZIJ HET MINDER DIREKT — VERBAND STAAT. WIJ BEDOELEN HIERMEE DE ALBERTINA TE WENEN...
HAAR NAAM DANKT ZF
EVENALS DE ALBERTINA TE BRUSSEL —

AAN EEN VORST. HET VERSCHIL
TUSSEN BEIDE IS ECHTER, DAT DE
BRUSSELSE
ALBERTINA - BENAMING EEN BELGISCH-PATRIOTTIEK
ETIKET IS, WAARBIJ DE PERSOON
IN KWESTIE WEINIG KULTURELE
VERDIENSTE HEEFT BIJ DE TOTSTAND-KOMING, ZODAT DE NEUTRALE BENAMING VAN NATIONALE BIBLIOTEEK HEEL WAT MEER
AANGEWEZEN ZOU ZIJN
IN HET G E V A l DER WEENSE
ALBERTINA IS DE NAAM VAN DE
GRONDf PGGER HFRTOG ALBERT
KASIMIR VAN SAKSEN-TESCHEN,

ZEKER NIET ALLEEN MAAR EEN
NIETSZEGGEND
PATRIOTTISCH
ETIKET, MAAR EEN VERDIENDE
EER VOOR DE MAN WIENS KUNSTZINNIGHEID EN BELANGSTELLING
VOOR HET ARTISTIEKE AAN DE
OORSPRONG
LIGGEN
VAN
EEN
UNIEKE VERZAMELING, DIE TOT
EEN DER BELANGRIJKSTE INSTELLINGEN IN EUROPA BEHOORT.

GESCHIEDENIS
De Albertina is een verzameling van grafische werken. Haar volledige benaming
luidt : « Staatliche Graphische Sammlung
Albertina ». Het is geen muzeum in de geïirone betekenis, geen beeldengalerij. Het is
onmogelijk om, zoals in een muzeum, het
grafisch werk of een gedeelte ervan bestendig te ekspozeren, omwille van de gevoeligheid van het papier, van de tekening
zelf en haar kleuren : blijvende tentoonstelling van grafisch werk is daarom onmogelijk. De instelling dient zich dus te bepeiken tot een aantal tentoonstelliingen van
begiensde tijdsduur en tot het vooi leggen
van de gewenste grafieken aan de bezoekers, in de studiezaal.
Nu IS het wel zo, dat de betekenis van
elke kunst gelegen is in het kontaki met
een publiek, hoe talrijk of gering het ook
weze.
De verantwooidelijkheid van een kunstverzameling is derhalve groot : zij dient de
veibinding tussen kunstweik en beschouwer, tussen kunst en publiek tot stand te
brengen en te vergemakkelijken en dit des
te meer in een tijd waarin meer en meer
de vorming toegespitst wordt op een opeenhoping van mechanistische wetenschap.
Maar een kunstverzameling heeft ook een
verantwoordelijkheid tegenover het kunstwerk zeil en tegenover de gemeenschap,
voor wie zij deze kunstwerken moet bewaren. De werken die haar toevertrouwd zijn
behoren tot het geestelijk patrimonium van
de volkeren en van de hele mensheid. Ze
veilig te behoeden is daarom evenzeer opdracht van elke kunstverzameling. Daarenboven moet een kunstverzameling (en dan
vooral een in de aard van de Albertina,
wiens doel het steeds geweest is een werkelijke kunstencyklopedie te scheppen) ook
haar betekenis daarin zien, dat haar voorraad aan kunstwerken als studiemateriaal
ten dienste staat van de kunstwetenschap,
in het bizonder dan van de kunstgeschiedenis. Dit laatste is dan ook wellicht het
belangrijkste facet van een verzameling als
die van de Albertina. Zij is geen bezienswaardigheid : zij is daar om door kunstliefhebber en kunsthistorikus gebruikt te
worden.
In 1818 duidde Adam von Bartsch aan
voor wie de verzameling eigenlijk bestond:
« voor de kunstverzamelaars en -vorsers,
voor de schilders die hier om raad willeii
komen, voor gpraveerders en kunstleerlingen om zich te oefenen. De slenteraars, die
zich alleen maar met prentjeskijken willen
amuzeren staat deze verzameling niet ten
dienste >.
Het doel der Albertina bepaalt dus meteen haar opdracht : grafisch werk van alle
technieken en alle tijden, van in het begin
der tekenkunst tot op heden, en van alle
landen en volkeren, in de grootst mogelijke omvang en kwaliteitshoogte, en in de
grootst mogelijke volledigheid bijeen te
brengen
Het begrip grafiek omvat echter een
groot gebied, en strekt zich uit van potloodtekening tot litografie. Het gemeenschappelijke aan al dit werk is echter de beelddragende materie : het papier.

HET ONTSTAAN
Wij vermeldden hierboven de eigenlijke
stichter der verzameling, die ook zijn naam
kreeg : hertog Albert Kasimir van Saksen-

Teschen. Hij was op 11 juli 1738 te Morhv
brug bij Dresden geboren, als een der jong,
ste zonen van de keurvorst Fredeuk A^
gust van Saksen, koning van Polen en van
de Oostenrijkse aartshertogin Josepha. Hi'
werd opgevoed aan het Saksische hot waar.
van de kunstzinnigheid en smaak gekend
waren in heel Europa. Aan het hof van
Maria Theresia te Wenen won hij de gunsj
van de ke|zerin en de liefde van haai doch.
ter, Maria Kristina, met wie hij huwde in
1766
Een gelukkig huwelijk, waarbij ook de
geestelijke eigenschappen en belangstellm.
gen in overeenstemming waren
Vanaf
1765 tot 1780 was hij stadhouder in Hon.
garije : toen reeds was zijn kunstinteresse
zeer groot en de invloed van zijn zeer begaafde vrouw zal hier ook wel met vieemd
aan geweest zijn.
Albert was de gedachte der Vcilichtmj
wel toegedaan en droomde van een humaner wereld, maar hij keerde zich tegen het
verlichte despotisme van Jozef II (n diens
al te bruusk ingrijpen. Reziderend m het
slot van Pressburg (Bratislava) d.it toen
Hongaars was verzamelde hij toen reeds
grafiek die hij onder meer uit Pdnjs liet
komen Een belangrijke rol in het tot stand
komen van de werkelijke < verzameling >
zou echter een Oostenrijks diplomaat spe.
len. Tengevolge van de ongenade waarin
de Comte Durazzo bij de keizenii Maria
Theresia gevallen was, werd hij uit zijn
ambt van direkteur van het Hofteaier ontheven en als Oostenrijks gezant naar Venetië gezonden.
Daar zag hij in, onder invloed van de
franse Verlichting, dat kunst geen /aak was
voor een klein groepje edelen maai \ oor de
hele gemeenschap, en dat zij een morele
kracht betekende. Kunstwerken verzamelen
en het nodige doen door hun behoud betekende daarom méér dan een adellijke hobby : het was een humanistische, de memheid verrijkende taak.
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Albert, die in kontakt kwam met Durazzo, onderging diens invloed Na een reu
door Italië kon in 1776 Durazzo hem te
Venetië een verzameling van 30 000 bladen overhandigen. Dit zou de bazis ajn
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aarop hertog Albert zijn kunstverzameling zou opbouwen : zijn neiging tot het
Lontane en diiekte deed hem wellicht de
tóening boven het andeie plastische weik
verkiezen.
^, ,
,
In 1780 stieif aaitshertog Kaïcl \an Lobaringen, stadhouder der (zuidelijke) Nederlanden. Hei tog Albrecht moest hem opvolgen . een taak die zeei moeilijk zou blijken, vooral omdat Jozef II zijn schoonbioer
Iweinig zeggingschap oveiliet. De brabantI i-evolutie — met haar diverse ooi zaken
|en beweegredenen — keeide zich dan ook
Leer tegen de keizer en zijn hervorminjgen dan tegen de stadhouder.
Niettegenstaande
de/c
moeilijkheden
(hielden de stadhouder en de heitogin m
IBruisel een tiental |aren een der meesl ge[kuluveerde hothoudmgen van Euiopa, in
[hun brussels veiblijf alsook in hel nieuwgebouwde kasteel van Laken Zowel de zeer
Ibewogen ujd waarin heel wat pri\é verzamelino^en ondei de hamei kwamen, als het
zeer grote persoonlijke fcrtuin van de hertog en de heitogin stelden hen in staat,
weldra een aantal belangiijke weiken aan
te schaffen. Om zich een idee te ge\en van
het mecenaat van deze voist, bedenke men
dat hij van 1783 tot 1822 een bediag van
1266 000 gulden uitgegeven had.
Tengevolge van de franse inval in ons
land moest Albrecht vluchten. Op die
vlucht ging een gedeelte van zi]n \erzameling verloren Het grootste deel kon (thlei
gered woiden
Benevens de « vooiiaad » die in ons land
aangelegd werd door de hei tog tijdens zijn
stadhouderschap en die de bazis zou worden voor de latere Albertina, zou een twee
de bijdrage uit de zuidelijke Nederlanden
de Albertina tot bazis dienen. De jonge
prins de Ligne sneuvelde amper dei tig jaai
oud in de stiijd tegen de Fransen. De rijke
verzameling kunstwerken in het kasteel
Beloeil kwam naar Wenen en werd daar op
4 november 1794 verkocht. Datzelfde jaai
was Albert, na een dramatische vlucht door
Europa, in Wenen aangekomen :hij slaagde
erin een belangiijk deel van de verzameling de Ligne te verwerven.
In 1796 werd de verzameling verrijkt
door een aantal Dürer-tekeningen uit het
bezit van keizer Rudolf, die een gedeelte ervan bekomen had van de erfgenamen van
iemand die in de Nederlanden een belangrijke politieke rol had gespeeld : kardinaal
Granvelle.
In 1798 stierf Maria Kristina. Van nu af
aan wijdde de hertog zich hoofdzakelijk
aan de katalogenng en verrijking van de
verzameling die reeds een der belangrijk
ste van Europa was. Toen hij in 1822 stierf,
liet hij een testament na waarin hij de instandhouding van zijn levenswerk voorschreef, zodat het verzekerd zou blijven
tegen een verspreiding door minder kunstzinnige erfgenamen. Aartshertog Carl, aangenomen zoon van het kunstminnende echtpaar, zette het werk van zijn pleegouders
voort en stelde de verzameling open voor
het publiek. Bij de wereldtentoonstelling in
1873 werd voor de eerste maal werk uit de
« CoUectio Albertina » tentoongesteld. Men
legde een trappenkompleks aan, om gemakkelijker toegang tot het gebouw te verschaffen. Van 1899 af werden doorlopend tentoonstellingen ingericht Tot op heden zijn
er reeds een tweehonderdtal geweest.
Een belangrijke uitbreiding kreeg de verzameling toen na de eerste wereldoorlog het
zeer uitgebreide en Ti]ke kunstbezit der
Habsburgers aan de Oostenrijkse staat

kwam en de samenvoeging der twee verzamelingen onder de naam van de — eigenlijk kleinere maar beroemder — Albertina
voltrokken werd.
Door deze samenvoeging ontstond echter
een piobleem. Vooral in de drukkei ij-grafiek had men een groot aantal doubletten.
Men besloot een aantal er van te verkopen met de zo bekomen financiële middelen kon men ontbrekende werken, vooral
voor de tekeningenverzameling maar ook
voor de schilderijenverzamelirg buiten de
Albertina, verwerven. Kommissiei werden
opgericht, die bepalen moesten wat er wel
en niet weg kon. Tussen 1922 en 1932 werden deze doubletten verkocht op talrijke
openbaie verkopingen, maar ook direkt aan
groie muzea, vooral in Amerika en Engeland
Dit had het voordeel, dat in een periode
van ekonomische en politieke kiizes en op
een ogenblik dat andere verzamelingen over
weinig of geen geld beschikten de Albertina als rijk kon beschouwd worden, uit
de aanbiedingen uit de hele wereld het beste uitkiezen kon en uit de moderne scholen al wat als belangrijk beschouwd werd.
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DE VERZAMELING
De Albertina bevat tekeningen zowel als
grafische drukken van het ontstaan af van
deze tak der grafiek in het begin der 15de
eeuw. Praktisch alle kunstenaars uit de europese kunstgeschiedenis zijn hier vertegen,
woordigd met tekeningen en drukgrafieken.
Uiteraard zijn de werken uit de duitse landen hier het sterkst vertegenwoordigd, maai
de werken uit de Nederlanden en Italië zijn
bijna even talrijk. Daarop volgen de franse grafieken en tenslotte de engelse en die
uit andere landen.
In het geheel zijn er zowat 40.000 tekeningen en meer dan een miljoen drukgrafieken I Alle gekatalogeerde werken kunnen
in de studiezaal bezichtigd worden. Toch
zijn er uitzonderingen : het werk van Dürer, Michelangelo, Raffaël, Rubens, Rembrandt en nog enkele andere grote meesters
kan alleen met speciale toestemming, aan
de direktie van de Albertina voorgelegd
worden.

KORT OVERZICHT
Bij een overzicht naar peiiode en land
valt op, hoe de Nederlanden van de 15de
eeuw af, de laatgotiek en de vroege renaissance tot de 18de eeuw zeer sterk vertegenwoordigd zijn, zowel naar hoeveelheid als
naai kwaliteit en dat wij eeuwenlang op
het gebied der grafiek zowel als op dat der
schildeikunst bij de twee k drie landen behoren, die toonaangevend waren op dal
gebied.
De Albertina bezit een dei giootste verzamelingen ter wereld aan inkunabelen (de
vroegste houtsneden en kopei gravuren die
bij het drukken gebruikt werden). De nederlandse school is hierbij goed vertegenwoordigd . een portrettekening van Petrus
Kristus en drie tekeningen van Hieronimus
Bosch verdienen hier bijzondere vermelding. Voor de peiiode van de hoogienaissance is de nedcrlandse vertegenwooidiging
naast de Italiaanse de belangrijkste Enkele
namen slechts . Lucas van Leyden. Barent
van Orley, Pieter Coecke \an \alst. Pieter
Bruegel, Frans Floris Kaïel Van Mander.
Vooral de kopergravuren van Lucas van
Leyden \ormen in deze nederland'-e « piésence » een schitterend hoogtepunt.
De periode van de barok en van het rokoko
(17de en 18de eeuw) getuigt weer door de
kwalitatief en kwantitatief gTote aanwezigheid van Nederlanderv uit Noord en Zuid
voor de belangrijke plaats die wi| in het
"kultuurleven diet periode hebben ingenomen In de eeiste plaats is er een giote verzameling van tekeningen van Rubens : zij
behoren tot de werkelijke « schatten > van
de Albertina. Een andere grote Vlaming,
leerling van Rubens, is daarbij eveneens
vertegenwoordigd • Antoon Van Dyck Vermelden ij nog . werk van Jordaens, van
Adriaan Brouwer. Frans Snvders en anderen.
Van de giote Noordnederlander Rembrandt zijn er ongeveer zeventig tekeningen en een volledige reeks van 300 etsen.
Vernoemen wij van de andere Nooidnederlanders : Ruysdael, Jan Steen. Saenredam,
van Ostade, naast vele anderen.
In de negentiende eeuw is het oeuvre ^i{
de Nederlanden veel minder talrijk en belangrijk. Het is vooral Frankrijk dat de
toon Aangeeft : David, IngTes, Daumier,
Millet, Courbet worden opgevolgd door de
impressionisten Manet, Pissaro, Degas, tienoir. Allen zijn hier vertegenwoordigd met
tekeningen.
Uit de negentiende en twintigste eeuw is
er een uitgebreide verzameling. Wij kunnen niet alle namen noemen. Vermelden
wij van de Fransen slechts Utrillo, Braque,
Bonnard. Van de duitse grafiejcers noemen wij, uit de velen enkele bekende namen uit het begin der eeuw . Emil Nolde,
Max Pechstein, Ernst Barlach, Kathe KoUwitz, naast Georg Grosz, Otto Dix, Max
Beckmann, Kokoschka, A.P. Gütersloh die
met drukgrafiek vertegenwoordigd zijn.
De Nederlanden zijn onder meer vertegenwoordigd door Vincent van Gogh, J.B.
Jongkind, alsmede door een verzameling
etsen van J. Ensor, die door de kunstenaar
aan de Albertina werden afgestaan.
De Albertina heeft zich niet beperkt tot
de « klassieke » bronnen voor haar verzameling. De werken die uit de twintigste
eeuw werden bijeengebracht getuigen voor
een grote verscheidenheid, ook naar nationaliteit. Drukgrafiek uit de meest diverse
landen en uit alle werelddelen — uit zuidamerikaanse landen, uit Japan, uit Rusland
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Hertog
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Naar deze hertog werd de
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en uit landen, die in het verleden minder
< klassiek y waren op het gebied van schilderkunst en giafiek — Polen. Zuidslavië,
Tsjecho Slovakije. Hongarië — werd bijeengebiacht.
Naast de grote verzamelingen — die gekatalogeerd werden pet periode, per land
en per kunstenaar — zijn er nog de speciale verzamelingen Vernoemen wij wat de
tekening betreft, hierbij m het bijzonder
de miniaturen, de architektuur-tekeningen,
de schetsboeken, en wat de drukgrafiek betreft onder meet de historische bladen de
stadszichten, benevens een verzameling van
geïlUustreerde boeken en kaarten, een klei.
ne vei-zameling van inkunabels, een kleine
verzameling japanse houtsneden en tenslotte de affichen-verzameling.
Naast deze ongemeen-rijke schat aan grafisch werk kan de Albertina eveneens bogen
op een biblioteek van vakliteratuur, die ongeveer 30.000 werken bevat welke ter beschikking staan van iedereen die de studiezaal benutten wil.
De Albertina is een instelling, die door
haar opvatting, haar ontstaan^ haar samenstelling ver boven de grenzen van stad en
land uitgegroeid is. Zii is een waaraihlig
verzamelcenti um van wat — vooral dan in
Europa — aan blijvends en groots werd
gepresteeid op het gebied der giafiek, sn
als zodanig is zij een werkelijk europees
kultuuicentrum
Zif heeft de geest van haar
stichter, de g^Mndleggei det verzameling,
konsekwent doorgevoerd. Zij wil meer iijn
dan een andere verzameling Zij wil een
hoger doel dienen . de kunstwaarden oehoeden, de kunstwerken behouden en beschei men., en door een verstandige ordening
de kennis ervan uitbreiden. Het verleden
behoedende, wil zij h;t heden dienen..
De Albertina is, in haar europese veelzijdigheid, ook een getuigenis voor de
scheppingsklacht van de volkeren, die dit
Eui\}pa vormden. Het aandeel der Nederlanden zowel btj het ontstaan van de verzameling als dooi de effektieve bijdragen
onzer kunstenaars, mag ons tot fierheid
stemmen. In een der grootste kunstverzamelingen ter wereld is de naam Vlaming,
om het met Versrhaeve te zeggen indeidnad
een « groots geluid >.
R.

BOSMANS.

haar

Gelijke
Kansen
Op het Volksuniekongres
van heden zaterdag en morgen zondag dat in het
teken staat van « Vrijheid
en gelijkheid
tn een leefbare wereld » zal
uiteraard
ook de plaats van de vrouw in deze leefbare wereld ter sprake komen. De Volksunie is immers van oordeel, dat de vrouw zich vrij moet kunnen ontplooien
in
haar persoonlijk
leven, in het gezin en in de
gemeenschap.
Op haar kongres zal de Volksunie
onder meer de aandacht vestigen op het
onderwijs, dat dringend dient aangepast aan de eisen van een snel veranderende tiid, allereerst wat het technisch en beroepsonderwijs voor meisjes
betreft Ook het hoger onderwijs moet
in het kader van 7iin demokratizering
maximale kansen op ontwikkeling voor
d ° vrouwelijke jeugd waarborgen
Er IS het probleem van de thuiswerkende
en
de
buitenhuiswerkende
vrouw dat nog steeds geen bevredigende oplossing verkreeg. De vrouw moet
vrij kunnen kiezen voor een sociaal-pedagogische opdracht in het gezin of
daarbuiten
Een
sociaal-pedagogische
toelage, vooral in gezinnen met een
laag inkomen zou de beste waardering
u i t m a k e n voor de taak van de vrouw
als opvoedster van jonge kinderen en
als verzorgster van de gezinsleden.
Deze vrije keuze kan het best verwe^enlnkt worden door een ernstige
uitbreiding van de kollektieve diensten
(gezinshelpsters, kmderkribben, peutertuinen e n z ) terwijl deze diensten financieel binnen het bereik van elk gezin moeten blijven, voor korte of lange
tijd
Men moet ook rekening houden met
de dubbele taak van de buitenhuis werkende vrouw. Daarom moet een stimu-

Uitknippertjes
Omdat de leerlingen nu meer dan vroeger op het vizuele ingesteld zijn en een rake schets, een beeldend overzicht of een
goedgekozen foto vaak meer vermogen dan
een lange tekst, brengt D A P . Remaert

lerende regeling van het part-time-werk
uitgewerkt worden. In dit licht dient
ook dringend aan het vraagstuk van de
ongelijkheid inzake lonen, pensioenen
en werkloosheidsvergoedingen verholpen te worden, terwijl de mogelijkheid
tot werkonderlDreking en wederinschakeling reëel moet geschapen worden.
In de aanpassing van het w e r k aan
de mens in de onderneming (en niet
omgekeerd) moet de vrouw b e t r o k k e n
worjien
De aktieve relatie van de
vrouw in het humanizeringsproces v e r g t
een aantal maatregelen inzake p a r t time-werk, verletdagen, arbeidsritme,
ploegwerk en werkonderbrekingen t e n
behoeve van het gezin.
Zeer belangrijk is dat het beginsel
van de gelijkheid tussen m a n en v r o u w
moet weerspiegeld worden in wettelijke
beschikkingen zoals inzake huwelijksrecht, huwelijksgoederenrecht. erfenisrecht, bezit van spaargeld, enz.
De inschakeling van de vrouw in de
wereld van morgen gaat de ganse gemeenschap aan Via een aangepaste kultuurpolitiek kan daartoe de geschikte
mentaliteit worden gevormd en moet
de vrouw voortdurend vormingskansen
krijgen Ook dient de huisvestingspolitiek van de overheid een rationele aanpak van het huishoudelijk werk mogelijk te maken.

Uitgaven (Brussel) een reeks boekjes met
vizueel uitgewerkte onderwerpen op de
markt.
Onder de naam « uitknippertjes •» worden delen uit de leerstof biologie, natuurkunde en aardrijkskunde voorgesteld.
De tekeningetjes behandelen steeds een
facet van het onderwerp waaraan het boekje gewijd is. Onder « Aardiijkskunde, begrippen » vinden wij : zich oriënteren, heï
kompas, de zon en het uurwerk, het relief,
de regen, de bevolking.
In « Dierkunde, ongewervelden » lezen
we over de insekten, de slak, de zoetwaterpoliep, de amoebe en noem maar op. Naast
deze twee onderwerpen kan de geïnteresseerde zijn gading vinden in tal van wetenswaardigheden die het uitknippen waard
zijn.
De begeleidende tekst verwoordt bondig
de uitgebeelde leerstof en geeft enkele aanvullende details; hij werd door Marcel Gevaert geschreven De illustraties zijn van
studio Artipeda.

Dit is in grote t r e k k e n de politiek die
de Volksunie voorstaat en nastreeft in
verband met de vrouw De n a d r u k ligt
op een wezenlijke gelijkheid, niet zo
m a a r akademisch of in het vage weg
doch m e t zeer konkrete voorstellen, die

gen de Amerikanen, de T.V bevordert de famihezin, de mannen blijven liever thws dan uit te gaan naar
vrienden of naar openbaar vermaak
Van franse zijde werd de kommen
taar nog even aangevuld : de T V.
heeft thuis het zwijgen opgelegd,
men kijkt naar het toestel in plaats
van gedachten en wooiden te wisselen.

M. Gevaert : < Uitkntppert]es »; DAP.
Remaert Uitgaven, Brussel 20 fr. het deel,
150 fr voor 9 delen.

T.V.
Amerikaanse
Deze keer komt de nieuwigheid
uit
Oostenrijk.
Horizontale
ribben,
diep
uitgesneden
tuniek, metalen
bijbehorigheid. Een ensemble om weg van te
zijn.

statistieken

zouden

uitwijzen dat er een verband bestaat
tussen de stijgende verspreiding

van

de televizie en het dalende cijfer van
de echtscheidingen.

Natuurlijk,

zeg-

Zolang er mensen zijn is hoop op goede zaken gewettigd,
dachten de fabrikanten van deze
kinderwagens.

m e t e e n de weg openen n a a r een aktieve deelneming van de vrouw aan de
verwezenlijking v a n dit programma
binnen het kader van de partij. Laten
de vrouwen van deze geboden kanser
m a x i m a a l gebruik maken.

HUWELIJK
VAN
HET
JAAR
Volgend jaar zal ook Zuid-Afrika overschakelen op het metriek
stelsel, net als Groot-Brittanniè
Het publiek w o r d t daarop vanzelf
sprekend voorbereid. In het kaapse dagblad « D i e Burger »ver
scheen onder de titel «Troue van
die J a a r » (Huwelijk van het jaar)
volgend aardig versje :
« D a n Desimaal die Geldgeneraai
Het vir hom net die regte vrou
gaan haal
Eenvoudig en handig soos jullie
gaan sien
Weeg en meet sy alles in terme
van tien.
Marie Metriek soos die bruidje
heet
Wil van ponde en sgellinge en
jaarts niks weet
Ook duim, onse en pinte verdwyn
en meters, g r a m en liters verskyn
1 m e t e r is 1,1 j a a r t lank
1 liter is 22 gellink drank
1 kilogram weeg 2.2 pond
1 kilometer draf jij 62 myl rond.»
Verklarend woordenlijstje : het
(heeft), Vir hom (voor h e m ) , soos
(zoals), sgellinge en jaarts (shilling en yards).
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armand boni

hele streken in b r a n d zette, was men \ c r w o n d e r d ! M e n had de doos van F a n d i n a
geopend en daarmee geluk en ongeluk, gaven en kwalen over de wereld loegeUu'-n.
H e t is dit besef : een deel geweest te zijn
van een kracht, die — in legensielling tot
Goethes Mefislofeles — steeds het goede wil
m a a r het boze teweeggebracht, die o p net
e i n d e van zijn leven de m a n ertoe beweeot
d e vraag te stellen naar zijn schuld.

de doos
van pandora
üe auleur van « De paap van Slabroek » heejt opnieuw in de geschiedenis van de reformatie geput en een romanhandeling
en een romanfiguur
geplaatst in die periode. Weer is de
centrale figuur een geestelijke.
Geen dorpspastoor
nu, maar een kloosterling,
humanist
en
vriend van
Erasmus.
Up de dag van zijn gouden professie denkt de gentse kartuizer Lieven Van der Maude —
Luevinius Ammonius
— terug aan het verleden en \overschouwt ziJ7i leven.
Lieven is de zoon van een Van d e r M a u d e die na een losbandig leven h u w d e , en
die na de dood van zijn v r o u w zijn twee zonen voor h e t klooster bestemde n a zelf een
late bekering te h e b b e n d o o r g e m a a k t . I n
het klooster k o m t Lieven samen met zijn
broer in k o n t a k t m e t d e geest van d e tijd;
van het h u m a n i s m e , van de kritische instelling tegenover een verstard en k o r r u p t sisteeni, en tegen een kerkelijke organizatie
die het geloof als d e k m a n t e l voor allerlei
misbruiken n e e m t , ofwel h e t herleidt tot
starre voorschriften en regels, zonder de
liefdeboodsthap van h e t evangelie.
De jonge h u m a n i s t w o r d t v r i e n d en intinnis van een leuvcns professor, en k o m t in
kontakt met Erasmus, die hij als zijn meester erkent en eert... Zijn broer J a n , een
even schrandere geest m a a r onstuimiger van
natuur en radikaler, voelt zich aangetrokken door h e l lutherse geweld, verlaat h e t
klooster, trekt n a a r D u i t s l a n d , h u w t er en
heeft twee zoons. Jozef en Jacob. Zelf sterft
hij arm en berooid.
Op de dag van Lievens g o u d e n s professie komt de n u o u d e en zieke weduwe van
Jan de o u d e kartuizer bezoeken en om een
gunst vragen voor h a a r zoon Jozef, d i e o p
voorspraak van Lieven schrijver w o r d t bij
Plantijn. Zoals de wegen der o u d e r e broers
uiteengingen, zo lopen die van de zonen
van Jan ook uit elkaar : Jozef keert n a a r

h e t katolicisme terug en w o r d t o p g e n o m e n
in h e t klooster bij zijn oom. De a n d e r e ,
Jacob, w o r d t leider van een b e n d e beeldstormers; er w o r d t een prijs gezet o p zijn
hoofd. W a n n e e r hij o p een d a g a a n k l o p t
a a n d e p o o r t van h e t klooster, w o r d t hij
overgeleverd a a n h e t gerecht m a a r krijgt
o n d e r d a k en voedsel — en gaat d a n . D e
k r i n g is gesloten, en zoals voorheen de twee
broers uiteengingen, zo g a a n n u de twee
broers d e r jongere generatie eveneens uiteen, elk zijn weg : klooster en reformatie
kloosfer en beeldenstorm.
H e e l dit levendig verhaal en dit levendig
beeld van een r u m o e r i g e tijd, die d o o r zijn
geestelijke t o r m e n t e n onzekerheden aan onze tijd d o e t d e n k e n , w o r d t opgeroepen in
h e t levensverhaal van de o u d e pater.
H e t is aanvankelijk een terugblik, een
flash-back, zodat wij een uiteenzetting krijgfen over h e t verleden en h e t leven van de
m a n , die in zijn levensavond gekweld w o r d t
d o o r vragen n a a r de juistheid van zijn h o u d i n g , en d o o r twijfels. M a a r dan k o m t h e t
verleden zich aan h e m o p d r i n g e n in de levende personnages van het h e d e n : in de
weduwe van zijn broer, in diens zonen. V a n
d a n af w o r d t kronologisch verhaald, hoewel met h e r h a a l d teruggrijpen naar h e t verleden, n a a r gebeurtenissen uit het leven van
d e vertellende m o n n i k .

vat worden in de titels van de drie delen :
« Een vader had twee zonen. De ene zoon
ging heen, de a n d e r e bleef. De zoon die was
heengegaan h a d twee zonen : de ene volgde het voorbeeld van zijn vader, de a n d e r e
niet ». M a a r dit verhaal, deze biecht van
een oud m a n (het hele veihaal is in de ikv o r m geschreven en gericht aan de p r i o r
Hilarius) is e r meer d a n de levensgeschiedenis van een geleerd m o n n i k , en d e tribulaties van zijn nogal exentrieke familie, o p
de a c h t e r g r o n d van een tijd waarin alles
uit zijn voegen g e r u k t werd. W a n t deze
achtergrond is (door zijn ingrijpen in h e t
leven van m o n n i k , van d a t van zijn broer
en diens zonen) van een zo grote betekenis,
dat hij tot de werkelijke fabel van het verhaal wordt.
Die achtergTond ; het is de erasmiaanse
twijfel en kritiek enerzijds, de l u t h e i i a a n se opstand en voortvarendheid anderzijds.
De konsekwenten, de durvers, de d o o r d r i j vers en eeuwige radikalen volgen de geweld e n a a r van W i t t e n b e r g , de a n d e r e n blijven
in h u n humanistische voorzichtigheid, wel
bewonderend m a a r toch gispend, in de veilige schoot der moederkerk en m de heilige vrees voor ban en inkwizitie.
Erasmus had overal strovuurtjes aangestoken : zij leken o n b e d u i d e n d en schijnbaar ongevaarlijk : de hobbies van een geleerd t a a l k u n d i g e en moralist.
Doch toen dit vmii plots a a n g i o c i d t en

Niet de schuldigheid van een gewettigd
verzet tegen dwang en k o r r u p i i e , van de
alom verkondigde eis tot morele vrijheid
m a a r die van een voorzichtigheid die tafh e i d werd in de ogen van sommige, van
een gematigdheid die vrees scheen te zijn
voor konsekwenties.
Wij h e b b e n geen oordeel uit te spreken
en de a u t e u r doet het evenmin. Zoals uit d e
psichische portrettering der figuren blijkt,
speelt ook hier t e m p e r a m e n t en aanleg een
rol, en dient elke beoordeling hiermee rek e n i n g te h o u d e n .
M a a r het boek doet ons n a d e n k e n over
dit probleem van verantwoordelijkheid en
schuld en de a u t e u r heeft dit d a a r e n b o v e n
gedaan in een kleurig en levendig verhaal,
waarvan de detailschildering o p p r e g n a n t e
wijze het beeld oproept van een geweldige
tijd.
Vijfhonderd jaar na de geboorte van Erasm u s is deze r o m a n — waarin de figuur van
dè grote h u m a n i s t o p de achtergrond steeds
aanwezig is — als het ware een kritische ben a d e r i n g van het werk \ a n de grote R o t t e r d a m m e r en van zijn invloed o p zijn tijd.
Een benadering dan via d e r o m a n f i g u u r
van een van zijn geleerde discipelen
en
geestesgenoien.
Met « De doos van P a n d o r a » bewees A.
Boni, naast zijn literaire kwaliteiten
ook
dat hij een uitstekend kenner van die bewogen tijd is.
« De doos \ a n P a n d o r a » is tevens een
briljante Weerlegging van de vaak Geopperde beweging d a t historische romrtns niet
« aktueel » zouden k u n n e n zijn. Achter de
problematiek van gisteren d u i k t die \ a n
vandaag op want ook als het uitzicht der
dingen verandert de grote menselijke problemen blijven de/elfde, en elke tijd moet
ze met haar cij;cn middelen en uit eigen
kracht /jen te beheersen...
Armand Boni, De doos van Pandora •—
272 hlz. — Davidsfonds,
Leuven
— Belfortreeks — 105 fr.

Heel h e t verhaal kan tenslotte samenge-

HERDENKING
JEF VAN HOOF
Hoeiuel Jef Van Hoof bijna 40 jaar
onafgebroken op zijn vermaard « Spokenhof •» woonde te Boechout
mocht
hij terecht zeggen « Antwerpen
is
mijn vaderland
».
Hij was immers professor
harmonieleer en later direkleur
van het Koninklijk
Vlaam. K\}nservatorium
en
orgelist aan de St. Michielskerk,
later
leider van het antwerps
koperensemble en van het koor « Kunst en Vermaak ». ]ef Van Hoof ivas stichter
van de vlaatnsnationale
zangfeesten
en van de muziekuitgeverij
« De
Crans ». Tevens was hij leraar aan
de beiaardschool
te Mechelen,
medewerker van het N.l.R. en de B.R.T.
Ongetzvijjetd
behoort hi) tot
onze
grootste Vlaamse
muzici.
De tiende
sterven (24
aanleiding
plechtigheden
leen van de
overtuigde

verjaardag van zijn af- april 1959) zal dan ook
geven
tot
verscheidene
ter herdenking
niet almuzikus êjch ook van de
Vlaming.

Te Antwerpen
heeft aldus op
22, 24 en 25 april a.s. telkens om
uur 30 de uitvoering
plaats van
(onvoltooide)
6de Simfonic door

21,
14
de
het

Filharmonische
Orkest van
Antwerpen,
in de Koningin
Elisabethzaai.
Op 18 mei heeft om 11 uur 30 m de
Caroluskerk
de uitvoering
plaats van
de « Missa de Beata ^, op 20 junt
van 20 tot 20 uur 45 een
beiaardkxjneert door Jo Haazen en om 21 uut
een orgelkoncert
in de
katedraal.
Te Brussel heejt op 23 april om 14
uur 30 in het Paleis
voor
Schone
Kunsten de uitvoering
plaats van de
6de simfonie, op 24 april volgt tn de
B.R.T.
een zangrecital
Van
Hoof
niet Sylvain Deruwe en Kip 8 met
eveneens in de B.R.T. de
uitvoering
van de 2de simfonie in As.
Te Boechout zelf wordt op 11 mei
om 10 uur in de St. Bavokerk
een
jaargetijde
met « Missa de beata •>
uitgevoerd,
uitzending
door
de
B.R
T.
Te Wevelgem
Van Hoof

met een groot
de feestzaal

ten slotte

op 26 april
sim^nisch

« Cortina

koncert

in
en

van

aan de familie

Byttebier,

mogelijk

Jej

herdacht

» (20 uur)

overhandiging
gave ervan

rvordi

a.s.

de 6de

simfonie

die de

uil-

maakte.
De tentoonstelling
dagen het bezoek

van de naïeve finse schilder
Hakan
Brtinberg
van een jröbelklas.
Jong geleerd
is nog steeds

kreeg
deze
oud
gedaan.
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kortom het geheel van mens en land
schap — voor ons op te roepen in een
lijvig en toch nooit vervelend, sterk ge
varieerd boek, waarvan elk der elf
hoofdstukken een facet van dit leven
weergeeft. Geen dorre docerende toon.
m a a r een verhaal vertrekkend van uit de
eigen aanwezigheid en de eigen belevenis, om van daaruit naar de kern der
zaak te gaan en het bepaalde probleem
te benaderen met degelijk-wetenschappelijke kennis maar ook met menselijke
aanvoeling.

Harald Schweiger, de auteur van het boek « Moderne Turkei — osmanisches Erbe »
aat m een nederlandse vertaling verscheen in de reeks « Tijdsignalen
» van het Nederlands Beekhuis, Tilburg (Standaard-Distributie,
Antwerpen),
is geen
joernalist,
etnoloog, geoloog of politicus — allemaal beroepen die tot schrijven over een bepaald land zonden kunnen aanleiding geven. Hij is zoöloog en het is in die hoedanigheid dat hl] een zevental reizen ondernam kriskras door
Anatoliè.
Zijn speciale belangstelling voor na
t u u r en leven en zijn door wetenschappelijke roetine geschoolde objektiviteit
bij het bekijken van de mens vormden

ONDER

de bazis, die hem in staat stelden heel
het turkse leven — vanaf het politieke
en religieuze tot het folkloristische, het
agrarische, het leven van plant en dier;

T u r k i j e : dat is de ontmoeting tussen
Europa en het Midden-Oosten, vooral
d a n sedert de stichter en vader van het
nieuwe T u r k i j e , Kemal Ataturk. T u r kije is ook een islamitisch land, spijts
het feit dat de bevolking, vooral in het
westen van het land, heel wat minder ortodoks geworden is. T o c h is de evolutie
naar een sekularizatie en een aanpassing aan de moderne tijd onvermijdelijk
— en T u r k i j e is die wellicht van alle
mohammedaanse landen wel het verst
doorgedreven. De inertie en het konser-

EXPERIMENTEEL

De experimentele poëzie heeft in Paul de
\ ice steed- een ijveiig veidedigei en een
VicIwiUende kntikus gevonden — en dit
sedert zijn iiicdewerkmf> aan het tijdsthritt
«. De Tafelioiide » inwaai in hij klassieke
sewen schieet; en aan «Het Handelsblad».
In ! Ondei Experimenteel Vuur » heeft
Paul de Vree een selektie gebundeld uit
^i|n kritische opstellen. Twee beperkingen .
de \ lee behandelt uitsluitend expeimienleleu en praktisch mtsluuend Vlamingen
Zijn teksten dateien van 1954 tot 1967 en
aan de hand ervan kan de evolutie van onze experimentele liriek nagegaan worden.
De Vree beklemtoont dat. mééi dan de
vi)itigers (de groep rond Tijd en Mens),
de 55-ers de ware modernistische zending
hebben aangevoeld. Het overzicht dat wij
krijgen door deze kronologische bundeling
is belangrijk door zijn uitgebreidheid, hoewel een gedeelte ervan zeker aan de aktualiteit gebonden blijft en het geheel daardoor een zeker (op afstand gezien) kritisch
evenwicht mist. Dit zal trouwens altijd het
geval zijn bij een bundeling van op zichzelf staande bes,prekingen, die vaak gekon-

VUUR

De Vree heeft net expeiimenteel verschijnsel heihaaldelijk trachten te situeren,
in een geestesstroming, in een voim van
artistiek en mentaal verzet, in — hoewel
voor een experimenteel wellicht paradoksaal klinkend — een traditie.

van een gemis aan een werkelijke levensinhoud, een gevolg ook van een geblazeerdheid en dus een dekadentie-, geen revolutie verschijnsel, zoals het expressionisme.
En in de tweede plaats dat het expressionisme veel meer was dan alleen maar een
aitistieke beweging, in tegenstelling tot de
experimentele beweging na de tweede wereldooilog alle « hineinmterpielieren » ten

In net stuk « Jonge Belgische Poëzie »
maakt hij een vergelijking met Nederland
en wijst erop hoe na drie eeuwen burgerlijke rust het Noorden als het waie een
Existenz knzis dooimaakte tussen 1940 en
1950, met oorlog, verzet, repressie, verlies
van kolonies, en hoe de demokratische jongeren de krisielijke besch:"iing tei verantwoording nepen voor de gruwel van de
tijd.. Nu is er, in dat verband, wel een
en ander vast te stellen dat van een der
gelijke vizie afwijkt. In de eerste plaats het
feit, dat pas na de « magere » jaren in het
Noorden de extreme afwijkingen op allerlei gebied, zowel op het moiele als het religieuse, het literaire als het politieke, ont
staan zijn, en dat zij vaak een gevolg zijn

De Vrees boek wijsi op een grote eruditie en op een werkpiestatie die alleen al
onze achting verdient, des te meei omdat
de poëzie meei en meei ook vanwege de
kritiek, veiwaarloosd wordt.
« Ondei Experimenteel Vuur » een vademecum voor al wie weten wil wat er aan
lirisch experiment is gedaan daarvan tussen
1955 en 1965 — en het geeft daarenboven
vaak méér dan een sisiematische studie, een
beter inzicht in het fenomeen der expen
mentele poëzie na de tweede wereldoorlog.
L.S.
Ondei expeninenteel vuui door Paul de
Vree — uitgeverij De Galge, Brugge Standamd uitgeveiij
Aniweipen.

ditioneerd woiden door materiële omstandigheden van plaatsruimte enz.

vatisme van de meeste arabische landen
die in de islam de toon aangeven, komen hier in botsing met de jongere generaties. Men mag echter niet vergeten,
dat het verkeerd zou zijn de Islam m
zijn geheel als een « derde macht » te
beschouwen tussen westerse en kommunistische wereld • zowel T u r k i j e als Perzie en Pakistan zijn westers-georienteerd.
En Turkije, dat uit traditie zeer wantrouwig staat tegenover Rusland — of
dit n u keizerlijk of kommunistisch is —
en dientengevolge ook zijn buitenlandse politiek naar het Westen richt, wordt
door de arabische landen sterk bekritizeerd. Makarios dierf het zelfs aan. bij
de islamietische Nasser om
militaire
h u l p te vragen tegen het islamietische
Turkije. Dat hij ze niet kreeg, doet niets
af aan het feit dat de mogelijkheid door
hem kon overwogen worden ! Een mogelijke verbetering der
betrekkingen
met de arabische landen leek het bezoek
van Boerguiba — m a a r ook die wordt
door de harde arabische nationalisten
als een « slappeling » beschouwd.
Naast politieke, aardrijkskundige, etnische, geologische, zoologische e.a. wetenswaardigheden over T u r k i j e schetst
de a u t e u r ook de sociale en ekonomische
situatie van het land die alles behalve
rooskleurig is en d u i d t enkele oorzaken
aan : een eeuwenoud fatalisme, het ontbreken van een middenstand naar westers model, een onstelselmatige ekonomische politiek. T u r k i j e draagt nog een
sterk agrarische stempel, maar een vijfjarenplan voor industrializatie zou, samen met werkverschaffing en exportuitbreiding, ook verhoging van de levensstandaard teweeg brengen. Eregli,
het nieuwe turkse staalproduktiecentrum, is hiervan een voorbeeld; in zijn
eindtdze zal het 40.000 tot 50 000 arbeiders werk verschaffen.
De auteur wijdt ook enkele bladzijden aan de zg. duivelsaanbidders, die
ten onrechte zo geheten worden. H e t
betreft hier koerdische, niet turkse stammeir, waai van menigeen blond en blauwogig is. H u n godsdienst is een mengsel van oud perzisch dualisme, heidendom, islam en nestoriaans kristendom.
De h o u d i n g van de turkse staat tegenover die niet turkse bevolking is allesbehalve mooi geweest en Kemal Ataturk's vaak bloedige maatregelen tegen
de Koerden behoren niet tot de schoonste bladzijden der moderne turkse historie...
« Levend l u i k i j e » is méér d a n een
introdukiie tot de kennis van dit land
tussen Oost en West . het is een rijks^estoffeerd
en
goed-gedokumenteerd
verslag over vele aspekten en uitzichten
van land en volk, geschreven met een
grote objektiviteit en steeds de menselijke faktor in het oog houdend.
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DE BETOVERDEN

N
OZE^
SELEKTDE

Zaterdag 19 aprii
20.20 u. : NEDERLAND 1
Bij Doris op vizite (uit
Tom
Manders).

met

22.20 u. : DUITSLAND 1
Der grosse Bluff
(amerikaanse speelfilm met Mariene Dietrich).

Zondag 20 april
20.55 u. : F R A N K R I J K 1
Meurtre en 45 tours
(speelfilm met Daniele
Darrieux).
21.45 u. : NEDERLAND 1
Viede (dokumentair
programma).
22.25 u. : BRUSSEL NED.
De hond (prettig verhaal
met
een hond als
hoofdpersonage).

Maandag 21 april
20.24 u. : BRUSSEL NED.
De betoverden
(psicholcgische
film van Vincente Minelli
met
o.a. Kirk
Douglas).
20.45 u. : NEDERLAND 1
La jeunesse

Maandag 21 april om 20.25 u.
(Brussel Ned.)

(dokumentaire).

RANDFIGUUR :

21.20 u. : NEDERLAND 1
Ltiielei
(kabatet).

LOUIS ARAGON '

Dinsdag 22 april
2^/25 u. : BRUSSEL NED.
De grote kans

(televiziespel).

20.50 u. : NEDERLAND 1
Jeder stirbt fuer sich
allein
(speelfilm).
21.40 u. : NEDERLAND 2
Studentenhaver
(kabaret).

Woensdag 23 april
20.30 u. : BRUSSEL F R A N S
Les sentiers du monde
(pracht
van Bali).
21.45 u. : BRUSSEL FRANS
Le passé compose

(Brueghel).

22 u. : DUITSLAND 1
Sluk (slovaakse
volkskunst).

Donderdag 24 april
19.35 u. : BRUSSEL NED.
Volksunie

De speelfilm, maandagavond,
m e t de oorspronkelijke t i t e l
The Bad and the Beautiful,
wordt beschouwd als één v a n
de topprestaties van de a m e r i kaanse kineast Vincente Minelli. De film is bovendien tipisch
voor Minelli die gaarne kunsten a a r s tot centrale personages
m a a k t . Getuige daarvan o.m.
Lust for Life, w a a r i n hij h e t
leven van v a n Gogh uitbeeldde.
Hoofdpersonage van De Betoverden is een filmregisseur
in Hollywood, een m a n voor
wie alle middelen goed zijn om
er te geraken, die zich zelfs
van de liefde bedient als middel om zijn doel te bereiken.
Hij geraakt echter geruïneerd,
m a a r slaagt erin zijn fascinerende invloed zodanig aan te
w e n d e n dat allen die hij vroeger heeft bedrogen, opnieuw
bereid zijn m e t hem scheep te
gaan voor nieuwe projekten.
Kirk Douglas vertolkt op ind r u k w e k k e n d e wijze de hoofdrol. Naast hem : Barry Sullivan, Walter Pidgeon, Lana
T u r n e r en Gloria G r a h a m e .
Zijn onvergetelijke American
in P a r i s werd bekroond m e t
een Oscar voor de beste film.
Gigi kreeg eveneens een Oscar
voor de beste regie en de beste
film. De Betoverden is tipisch
voor de filmische stijl van de
kineast : vluchtige beelden m e t
langgerokken kamerabewegingen. Hij kreeg niet minder
dan zes oscars.

(politieke

tribune).

Onder de titel Randfiguren
bracht de nederlandse televizie
twee jaar geleden een reeks
uitzendingen over zogenaamde
< randfiguren » : kustenaars die
zich bewegen op de r a n d van
poëzie en kabaret, van gedicht
en chanson. In dat gezelschap
lijkt de franse dichter en prozaschrijver Louis Aragon niet
helemaal op zijn plaats. Dat is
echter niet méér dan een indruk, w a n t sedert bij onze zuiderburen het chanson een meer
literaire weg is ingeslagen, is
Aragon toch gaan thuishoren
bij de chansonmakers. Zijn
streng-klassieke poëzie inspieerde vele komponisten, onder
wie Leo Ferré, Georges Auric,
Joseph Kosma, Georges Brassens, J e a n F e r r a t en zelfs Francis Poulenc. Hierdoor nam het
franse chanson een merkwaardig hoge vlucht. Aragon zelf is
trouwens opgetogen over deze
ontwikkeling Hij is het chanson dankbaar omdat het zijn

The Bad and the Beautiful van Vincente Minelli is een psï^^-^^logische film met o.a. Kirk Douglas. Maandag 21 april om 20.25 u.
Brussel
Ned.

Vrijdag 25 april om 22.05 u.
(Brussel Ned.)

KOMEN DE TIJDEN
DER LIEFDE...
De Saarlandischer Rundfunk
n a m als uitgangspunt voor dit
televiziespel de komedie Die
Zeiten der Liebe van de russische auteur Valetin Katajew.
Het toneelstuk w e r d b e w e r k t
door de bekende filmregisseur
Helmut K a u t n e r die er bovendien een hoofdrol in speelt en
er de regie van voert. Katajew
haalde zich m e t zijn stuk in de
Sovjet-Unie heel w a t moeilijkheden op de hals, w a n t het
komt neer op een persiflage
van de beperkingen op *de bewegingsvrijheid die voor de
Sovjet-burgers zouden gelden.
Eén van de hoofdpersonages
is de jonge chirurg dr. Igor
Igorowitsj die een betrekking
in het buitenland kan krijgen.
Maar er valt nog een kleinigheid te regelen voordat hii het
begeerde uitreisvisum kan be-

Amalia

Rodriguez.

Zondag

20 april

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 19 april
's Namiddags
Volleybal : Bratx>-6oel<o
rest — 18 50 . Z o n d m a n n e t j e — ' 8 55
HucJf Finn , De slovenhondelaors
—
19 20 • A u t o r a m a
—
19 50
Keurig
Frarts — 19 52 • Z o e k l i c h t — 19 57
Mededelingen — 20 0 0 , TV~nieuws —
20 25
Memorondum van een dokter :
Medische ethiek — 21 25 : « Henkie's
Club » Show — 22 05 . Echo — 22 35 .
Geheime opdracht : De getuige — 23 25
TV-nieuws

Zondag 20 april
11 00 t o t 11 40 : Eucharistieviering
—
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 0 0 •
Poly in Portugal
—
15 15
Binnen en
b u l t e n — 17 15
Tienerklanken present e e r t • Muziek voor longe mensen
—
18 ' 5 • Klein klein k l e u t e r t i e — 18 35 :
Sportreportage —
^9 05 : D a k t o r i
^
19 55 : Medeaelingen
—
20 0 0 • TVnieuws —
20 15 . Spoitweekend
—
2 0 40 • Grand Golo du Disque Populaire
1969 ( l e deeli — 22 25 • De hond (Der
Hund) -^aar een verhaal van Slawomir
Mrozek — 22 50 : TV-nieuws

18 55 u. : BRUSSEL F R A N S
La commtmauté
frangaise
de
Wallonië et de
Bruxelles.
20-30 u. : BRUSSEL FRANS
La guerre est finie
(psichologisch drama met o.a.
Yves
Montand).

Maandaq 21 april

Vrijdag 25 april

14 05 t o t 15 15 • S c h o o l t e l e v i s i e — 18 55Zondmannetje
—
19 00 : Zorro .
De gouden k e l k — 19 25 • Jonger dan )e
d e n k t — ' 9 50 • Hier spreekt men N e derlands — 19 55 • - Mededelingen - De
Weermo'^ —
20 0 0
: TV-nieuws
—
2 0 25 : Speelfilm
De betoverden (The
Bod and the Beautiful) — 22 18
Gostp r o g r o m m o De Katholieke gedachte —
22 48 . TV-nieuws.

2025 u. : BRUSSEL NED.
tijden

der

liefde

22.05 u. : BRUSSEL NED.
Randfiguren (Louis
Aragon).
21.20 u. : NEDERLAND 2
^ies en scène.

Vrijdag 25 april om 20.25 u.
(Brussel Ned.)

publiek vergroot en de massa
gemakkelijker aanspreekt, w a t
veel betekent voor een overtuigd kommunist die Louis
Aragon ook is. Hij werd in
1897 in Parijs geboren en moest
bij het uitbreken van de eerste
wereldoorlog
zijn
medische
studies onderbreken. Na de
oorlog begon hij te schrijven
en werd één v a n de voormannen van de surrealistische beweging. Door zijn huwelijk
met de russisch-franse schrijfster Elsa Triolet wendde hij
zich tot het kommunisme. Sedertdien gaat hij als alleenloper door de poëzie. In het totale lirische oeuvre van Aragon
speelt zijn vrouw een allesoverheersende rol.

2115 u. . BRUSSEL NED .
biologische
oorlogsvoering
(enquête).

Komen de
yl^omediej,

machtigen : hij moet zien een
vrouw te vinden. Immers, in de
Sovjet-Unie zou de regel geli n dat enkel getrouwde wet ischapsmensen n a a r het bui1 iland mogen gaan De huwekspogingen van de chirurg
1 jen echter steeds falikant
i t, zowel bij Sasja, Ingrid,
Olga als Alja. De scenarist van
d
duitse bewerking, Klaus
1 Tgen Frank, heeft de a u t e u r
\ n het oorspronkelijk toneelak zelf ten tonele gevoerd.
Deze weet met enkele chirurgische ingrepen in het zieleleven van patiënt dr. Igorowitsj
een einde te maken aan alle
amoureuze
verwikkelingen.
Het gevolg van die bewerking
is dat de toeschouwer getuige
wordt van de groei van een
televiziespel, w a n t hij m a a k t
de gesprekken mee onder regisseur, spelers en auteur.

De grote kans, televiziespel
van Paddy Chavefsky, is een produkdie van de N.C.R.V. Dinsdag 22 april om 20.25 u. Brussel
Ned.

Dinsdag 22 april
14.05
16.45

:

Schooltelevisie
—
15 4 5 t o t
Wielrennen. Rechtstreekse rapor-

om 20.40 u. Brussel

Ned.

t o g e van de laatste kilometers en de a a n komst
van
Luik-Bostenoken-Luik
—
17 55 : Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetie — i 9 00
rienerk'onker
Tat e r t i i d — ' 9 25
Alledag Magazine voor
het gezin —
19 50
Keurig Frans
—
19 52 • Zoeklicht — 19 57 : Mededelingen — 20 0 0 : TV-nieuw= — 20 25
De
grote kans —
21 4 0 • Vergeet niet t e
lezen — 22 15 . TV-meuws

Woensdag 23 april
17 0 0 - T i p - t o p Jeugdteievisie — i8 0 0 ;
Schooltelevisie — 18 55
Zandmonnetia
— 19 00 . Wie //eet wint Jeugdquiz —
Ï 9 30 ; Horizon Magazine van w e t e n schap en techniek — ' 9 50
Hier spreekt
men Nederlands — 19 55
- Mededelingen - De Weerman —
20 00 ' TVnieuws — 20 25 * Ponoramo — 20 55 ;
Voetbal : AC M i l a a n - Manchester U n i t e d
— 22 45 ; TV-nieuws

Donderdag 24 april
i8 55 • Zandmannetic —
9 0 0 • Tienerk l a n k e n Tegendraads
—
19 35
Politiek'e tribune
De Volksunie (V U ) —
19 50 . Keurig Frons — 19 52
Zoel»».
licht — ' 9 57
Mededelingen — 20 0 0 :
TV-nieuws — 20 25 . De Forsyte Sago.
De w i t t e
OOP
—
21 15
• Voetbal
Spartok Trnavo - A i a x A m s t e r d a m
—
22 0 0
P'emière
—
22 4 0 : T V nieuws.

Vrijdag 25 april
J4 0 5 tot
16Ü0
Schooltelevisie
—
18 25 : Schooltelevisie — 18 55
Zondmannetje — 19 0 0 : Luceat
Katholiekgodsdienstige uitzending — 19 30 ; Z i e t
u er wat in ? —
19 50 : Hier spreekt
men Nederlands — 19 55
- Mededelingen - De Weerman —
20 0 0 : T V nieuws — 20 25
Komen de t i i d e r der
liefde T V - k o m e d i e
—
22 0 0
•
Een
plaag voor uw kinderen (enquête)
—•
23 0 0 : TV-nieuws

PJOOOOO
SLECHT BEDRIJF
In de Gazet van A n t w e r p e n en in
verband met het wetsvoorstel Declercq
(dat voorziet dat liefhebbers-voetballers
vrij van de ene klub naar de andere
mogen gaan) berekent Luc van Nuf f el
hoeveel een jonge speler aan een kleine klub kost. Ieder speler kost ieder
jaar — zonder dat hij betaald wordt natuurlijk — 3.500 frank. Hij moet doorgaans acht jaar spelen eer hij verkoopbaar is En om één speler te kunnen
verkopen moet een klub er zowat honderd opleiden. Anders gezegd, eer ze
één goede speler aan een grote klub
kan verlappen, heeft de kleine klub een
slordige drie miljoen uitgegeven. In
de klub waarin wij zelf « zetelen » hadden wij ongeveer dezelfde berekening
gemaakt en, net als van Nuffel, ontdekt
dat de grote klubs hun aankopen veel
te weinig betalen. Zo bekeken is het
« fokken » van voetballers voor de verkoop een zeer deficitaire bezigheid,
m a a r men mag toch niet uit het oog
verliezen dat voor die drie miljoen,
die de éne vedette gekost heeft zogezegd, ook honderd jongens gedurende
acht jaar hun sport hebben beoefend.
En daar ligt de taak van de klubs. Niet
r d kommerce in « sjotters » !
Verheten
stevent
Walter
Gorlefroot
naai de witte meet w het stadion var
Rouhaix. HU zal er de «rote
overwinnaar worden.

MAN VAN IJZER
Raymond Ceulemans is voor de zoveelste keer wereldkampioen biljarten
geworden. Deze keer in Japan. Het is
eigenliik géén nieuws, because dagelijkse lot jaarliiksei kost. Zeil maar m
Staa alle drie weKen een karambolkken te olaceren. oegijpen wij niet waar
Raymond de Kracht blijft halen om in
deze sport, die zo hoge eisen stelt aan
lichaam èn geest, zo lange jaren aan de
top te blijven Hij moet beschikken over
eer ijzersterke gezondheid en nog ster
kere zenuwen, het is anders niet mogelijk zolang het hoofd te blijven bieden
aan een steeds sterker wordende groep
«belagers», die in dichte dromen klaar
zitten orrt bij de minste verzwakking
van de kempenzoor de troon en de
kroon over te nemen. Zo halvelings wetende wat de öiliartsport op hoog niveau aan inspanningen van geest -.i
lichaam kost, zien wij ons verplicht
voor onze Raymond Ceulemans ook eens
een superlatief op te duiken • fenomenaal. Vooral omdat er nog geen spoor
van verzwakking te bemerken is.

De belgische volleyba!bo?id heejt
een nieuwe voorzitter. De heer de
Graeve, tweetalig Vlaming, verving
de heer Wasterlain, eentalig frans, en
in de negen jaar dat hij bondsvoorzitter was nieti in slaat 'Nederlands te
leren.
Noclilans de laai van een kleine 90
t. h. x'ari zijn leden.
De manier wiiaiop de verkiezing
van de nieinve voorzitter gebeurde,
is I. I niet beftaatd om x>ver te jubelen.
Wetende dat hi] niet zou herkozen
worden, stelde de heer
Wasterlain
•i\)or dat hij zou aftreden en dat de
heer de Graeve hem zonder verkiezingen zou vervangen. In de schoot
van de bond zou een onderzoekskommissie opgericht ivorden, t>m de nodige st> IIkhnn hervormingen
in de
bond voor te bereiden. Eens dat werk
beëindigd, zou men verder tien.

De vlaamse afgevaardigden waren
het met die kommissie eens, maar ze
wilden een volwaardig gekozen voorzitter.

Toen bleek dat de vlaamse afgevaardigden kort en goed de voorzitter
wilden kiezen, verlieten de Walen de
zaal. Ze kwamen echter nog eens terug om mee te beraadslagen over de
oprichting van de
studiekommissie
(bestaande uit 4 vertegenwoordigers
van de vlaamse provincies, 4 van de
waalse, en 2 uit Brabant). Toen men
overging lk>t de verkiezing van de
voorzitter, verlieten de franssprekenden, met de heer Wasterlain op kop,
definitief de zaal.

met spelers van Crossing
f.'ct middelpunt
van deze
pr-<cp is de
doelwachter
die de bal
weggebokst
situatie voor zijn ploeg
reddend.

En zo is er weer een sportreus (op
lemen voeten) van zijn (gazettenpapieren) voetstuk getuimeld. Deze keer de
roemeense
wondertrainer
Norberto
Höffling, bij Anderlecht binnengehaald
ter vervanging van de « simpele » Noulle de Raeymaecker (die echter wèl
kampioen speelde). Norberto wordt nu
ten onrechte verantwoordelijk gesteld
voor alle mizerie die de paarswitten te
v e r w e r k e n kregen. Nu wordt ineens
vergeten dat verschillende « vedetten »
m e t plezier eikaars neus zouden afbijten, dat er onder de bestuursleden al
even weinig eensgezindheid heerst als
onder de spelers, dat er wat al te straf
m e t geld werd gesmost, dat iedereen of
bijna zijn transfert wenst, dat de vurige « fans » niet zo vurig bleken als werd
verondersteld. Als Norberto m a a r buiten is en vervangen door een ander
wonderdoener — Sinibaldi, — dan is
alles weer eens opgelost. Wij hopen
voor « den A n d e r l e c h t » dat het w a a r is,
m a a r we vinden de oplossing toch nogal
aan de simpele kant. We denken dat er
meer zal komen bij kijken.

SPORT OF SPEKTAKEL ?
Wij gaan af en toe wel eens kijken
n a a r een motorcross, m a a r w e k u n n e n
toch niet zeggen dat wij er bepaald veel
voor voelen. Wij vinden het wel een
beetje teveel spektakel en te weinig
sport — wat wij onder sport verstaan
tenminste. — Natuurlijk snappen we
wel dat die piloten moeten beschikken
over grote lichamelijke kwaliteiten en

De vlaamse vertegenwoordigers waren met volk genoeg om te stemmen
en dat deden ze dan ook.
Daarmee hebben de waalse afgevaardigden uitgevoerd wat ze van de
Vlamingen altijd ten onrechte hebben verwacht : een scheuring veroor-

geestelijke kapaciteiten en dat ze net
als een zwemmer of een ^oper hun lichamelijke konditie moeten onderhouden, m a a r geldt dat ook niet voor de
boer op zijn akker en de onderwijzer
vóór zijn klas ? De meeste mensen
schijnen er een andere mening op na
te houden, want het is fantastisch welke
zee van mensen naar iedere cross toestroomt en hoe de supporters m e t passie de wedstrijden volgen. W a a r m e e natuurlijk nog niet de vraag beantwoord
is of die kijklustigen daar op zoek gaan
n a a r sport, of naar spektakel en sensatie. Of is dat hetzelfde ?

ORGANIZATIE OP HOOG PLAN
Men m a a k t altijd een hele hoop kouwe d r u k t e over alles w a t komt kijken
bij de organizatie van een grote sportmanifestatie, over de nauwkeurigheid
w a a r m e e alles tot in het kleinste detail
wordt voorbereid en over de koördinatie en timing en zo die daarmee gepaard
gaan. Moeten wij toch eventjes om
glimlachen als we zien dat de renners
in de o zo officiële ronde van België,
op het ogenblik dat ze aan de start
stonden van de tijdrit per ploeg, nog
altijd niet wisten of die rit nu zou in
a a n m e r k i n g komen voor de individuele
rangschikking, ja dan neen. De ene
dacht het 'us. de andere zei het zo. En
het eind van 't liedje was natuurlijk een
heleboel herrie, waarbij de ene helft
van de r e n n e r s in staking dreigde te
gaan en het slechts zo liet, omdat de
andere helft daarvan zou profiteren.
Voor ons alleen een bewijsje te m e e r
dat de inrichters voor de koers en de
sport zelf m a a r bitter weinig belangstelling hebben. En des te m e e r voor de
« kommerce » die er schuil achter gaat.

zaakl. De zo verfoeide « scissMn » is
niet van vlaamse, maar van waalse
zijde gekomen.
Wij hopen van harte dat dit geen
definitieve breuk is. Wij geloven niet
dat iemand dat wil en zeker niet de
mensen die voor de nationale sporttederaties een federalistische
struktiiin leensen. Wi] hopen dat de stukken iveer gelijmd worden, al is het dan
zo dat dit niet het probleem van de
Vlamingen is — met voldoende mensen voor een « eigen > bond — maar
wel van het handjei\}l franssprekende volleyballers. Waarvan trouwens
nog moet uitgemaakt worden in hoeverre ze achter de houding van hun
afgevaardigden staan.
Deze volleybalaffaire kan ons ook
iets leren. In iedere federatie vertegenwoordigen de Vlamingen op dit
ogenblik
een grote
meerderheid.
Vroeg of laat rrfoet die meerderheid

UNITAIRE SCHREEUWERS
De franssprekende
afgevaardigden
wilden van geen vlaams overwicht
weten in het uitvoerend komitee en
eisten de samenstelling van een komitee met gelijke
vertegenwoordiging
v\>or Vlamingen en Walen (hoewel,
zoals gezegd, 9 op de 10 leden van de
bond Vlamingen zijn).

Een tcluwen
eti lurnhoul.
opspringende
van Turnhout
heeft, zo de

NOGAL SIMPEL

Lierse moest tegen Standard
Luik de
chiimen leggen. De doelwachter
van
Lierse is hier invaller Kostede te vlug
af en speelt
zeker.

tot uitdrukking komen in de samenStelling van de bondsbesturen, eerst
waar het tipische sisteem van de paritaire vertegenwoordiging niet bestaat, later ook waar het wel bestaat,
omdat het in feite geen zin heeft.
Vroeg of laat zullen overal de problemen rijzen die nu de volleybalbond beroeren, met alle nadelige gevolgen xfoor de sportbeoefening
in
ons land. Er is, naar onze bescheiden
mening, maar één oplossing : deze
voorgesteld door o.m. de sportraad
voor Vlaanderen : zelfbestuur voor
de waalse en de vlaamse vleugels. Oplossing die met veel gekrijs vermaledijd wordt als een poging lYil stichting van tweedracht, maar die ook
met meer zin voor realiteit kan aangezien worden als een werkelijke bazis van samenwerking
tussen twee
eveyiwaardige partners én als een uitstekende waarborg tegen minorizatie
voor om het even welke van die partners.
ledere andere oplossing, zo komt
het ons vcfor, moet ooit en ergens onvermijdelijk leiden tot fatale keuzen,
die werkelijke scheuringen veroorzaken. Dan nog het eerst, zoals nu
blijkt, van de kant van degenen die
het hardst over « unite » schreeuwen.

In de tweede
speelhelft
van Anderlecht-Union
werd Devrindt
uit wedstrijd genomen. De jeugdige
juniorenkapitein Van Binst werd invaller. Niets
mocht
echter baten. Anderlecht
verloor met 0-1 deze brusselse
derby.

wu

1^

Vierde colloquium over
imtormatie en demokratie
Het politiek vormingsinstituut «Lodewijk Dosfel» wil buiten
een permanente en indringende bazisvorming van de belangstellenden, tevens door colloquia de aktuele vraagstukken belichten,
die zich in de samenleving van het Vlaanderen 69 stellen.
Zo hadden we reeds onze fel opgemerkte colloquia over de
ruimtelijke ordening, de hervorming van de staatsinstellingen en
dit over medezeggingsschap en vernieuwing.
Tans wil het Dosfelinstituut, in het kader van de huidige
beroering die is ontstaan rond de nieuwsmedia, zich — met de
deelnemers — buigen over de vraagstukken van de vrijheid en
de onafhankelijkheid in schrijvende en sprekende pers en wil het
tevens het geheel van deze vraagstukken stellen in het spanningsveld van informatie en demokratie. Behalve de bekende specialisten ter zake, die in hun referaten de stof uitvoerig zullen
belichten, krijgen de deelnemers ruim de kans om zelf eigen
meningen, vragen en suggesties in te brengen, zoals trouwens
blijkt uit de schikking van het hiernavolgend programma.
PROGRAMMA
14 mei te 20 uur : algemene situering van het tema. Dr. M.
Van Haegendoren. Diskussie.
15 mei voormiddag te 9 uur : 2 referaten door vakmensen.
— Vrijheid van informatie en demokratie in radio en T.V.
(Maurits De Wilde).
— Vrijheid van informatie en demokratie in de drukpers
(nog vast te leggen).
Namiddag te 14 uur :
— Paneelgesprek door beroepsmensen uit sprekende en
schrijvende pers.
— Open gesprek en debat tussen deelnemers, paneelleden
en referaathouders.
Eind rond 18 uur.
PRAKTISCHE SCHIKKINGEN
Datum : van 14 mei 1969 om 20 uur tot 15 mei (O.H. Hemelvaart) tot 18 uur.
Plaats : Filosofenfontein, Waverse baan 352, Heverlee.
Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 60.
Praktika : er is mogelijkheid tot internaat voor 40 personen.
De internen komen aan om 18 uur 45 op 14 mei en kunnen avondmalen om 19 uur 15. Gelieve zelf lakens mee te brengen. Op 15
mei kan elke deelnemer ter plaatse middagmalen.
INSCHRIJVINGEN
Internen : inschrijvingsgeld logies, overnachting en 3 maaltijden inkluzief 250 fr.
Vujo, V.N.S.U.-studenten 175 fr .
Eksternen : inschrijvingsgeld, middagmaal inkluzief 200 fr.
Vujo, V.N.S.U.-studenten 100 fr
Gireer op Kredietbank Brussel 1 (p.r.k.224.43) voor rekening
3300-13-83.555 van Dosfelinstituut met vermelding inschrijving
colloquium 14-15 mei.
Opgelet : gezien het beperkt aantal deelnemers wordt de
inschrijving slechts definitief na ontvangst van het overschrijvingsbewijs.
BELANGRIJK
Alle briefwisseling en alle kontakten, bestemd voor het
Dosfelinstituut moeten voortaan gericht worden aan :
Dosfelinstituut v.z.w.
Politiek vormingsinstituut.
Erkende instelling voor volksopvoeding.
Tribunestraat 14.
Brussel 1 (tel. 19.12.02).

M e v r o u w Louis DE BUSSCHERE-MARCHAND
zijn echtgenote;
Dokter en M e v r o u w Paul ROMBAUT-DE BUSSCHERE
en k i n d e r e n Geert, Sylvia, Erika en Paul
Ing. en M e v r o u w Erik DE BUSSCHERE-DEBAENE
en k i n d e r e n Kathleen en Bart
Ing. en M e v r o u w Dirk LAUWERS-DE BUSSCHERE
en kinderen Dirk, A n n en Curd
z i j n kinderen en k l e i n k i n d e r e n ;
Ing. Joseph DE BUSSCHERE-JANLET en k i n d e r e n
A p o t e k e r en M e v r o u w Karel AMERY-DE BUSSCHERE en k i n d e r e n
Ing. en M e v r o u w W i l l i a m MARCHAND-SYS en k i n d e r e n
M e v r o u w w e d u w e A b e l MARCHAND-DEVOS en k i n d e r e n
zijn zuster, broer, schoonzusters, schoonbroers, neven en n i c h t e n ;
De families DE BUSSCHERE, M A R C H A N D en ROSEEUW
melden U met diepe d r o e f h e i d en met christene gelatenheid het
overlijden van :
DE HEER

Louis Joseph DE BUSSCHERE
DOCTOR IN DE GENEESKUNDE
echtgenoot van Mevrouw Nelly

MARCHAND

g e b o r e n te Moere op 20 januari 1905 en g o d v r u c h t i g o v e r l e d e n
te Gent op 13 april 1969, gesterkt door het sakrament v a n
de zieken.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bijzetting in de famlliekelder op het Campo Santo te St.-Amandsberg, in de parochiale kerk van St.-Michiels heeft plaatsgehad op donderdag 17
april 1969 om 11 uur.
De personen die bij v e r g e t e l h e i d geen doodsbericht mochten
o n t v a n g e n , w o r d e n verzocht d i t bericht als dusdanig te aanzien.
Gent, 13 april 1969.
Poel 17.
Begr. Vercruyssen - Gent

Kamiel
Verschraegen
INSTALLATEUR • LOODGIETER
SANITAIR - VERWARMING

Vlaamse instelling Brussel
zoekt

Dokumentalist

Prijsopgave zonder verbintenis
Plaatst en herstelt in gans
het iand.

Niveau : regent, maatsctiappelljk assistent of
bibliotekaris

Dokter Em. Maeyenstr. 36
ST. AMANDSBERC

Schrijven bureel blad
onder T 49

M a n é g e « VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpension - Rijlessen
Wandelingen.
Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL. (011)648.34
PENSION . CAFE - FRITURE

WERE

Dl

R. Cornelis-Denissen
P. De Smet De Nayerstraat 19
Middelkerke
V l u g g e en verzorgde bediening

HOME

HERMES
SGH^SL
Zuidlaan 54. Brussel

Volledige
secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

BOEKHOUDEN
MODERNE

TALEN

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAG-

EN AVONDLESSEN

EIgentiJdt» woninginrichting
RijschooUtraat 45 E
ST TRUIDEN
TeUfoon
(011) 741.96

AANBOUWKEUKENS
Specialist
H . D O X p.v.b.a
Carnotstraat 133, Antwerpen
Standaard- en maatwerk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS

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

^^ school waar Vlamingen
zich thuis voelen

WENTELPOORT

type ALUGA

Aanbevolen
Huizen

BIJ UW OPTICIEN

VRAAG

AL AL KEUKENS

GLASAl

Fabrieken Ie Ramsdonk
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel 051/612.84

t PIET POT »
Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pleter Potstraat 4
( b i l Sulkerruf)
Open vanaf 3 uur «"avonds
Maandag en dinsdag gesloten.

BRILMONTUREN
ingevoerd door Janssens & Co Schilde
Zaakvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07.95

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau r).v.
Maatsch. zetel < Antwerpen 2
Tel.
T03)49.S0.45
49.1594

Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaal 26, St-Amands a.d. Schelde
Tel. (052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater ! Jan Brugmans

GELUKKIG IS ER NOG EEN VAKANTIE
ZONDER ZORGEN!
Stondoardultvoering
o c i#E f
Poort gant in aluminium. Omlligllng B R E V E T
fe gepliQ8f8te»rcl« tiaalplaat.
o 'S n o o
« • r lichte bediening,
Z ÖUitO
Automatische iluiting.
Voordelige prijxen.

JEURCLOO
A. JEURISSEN - CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVEN*
Wewttraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.30

Een reis zonder zorgen is al iets, maar een vakantie in
een f i j n gezelschap en een vrolijke atmosfeer,
met échte en figuurlijke zon van de ochtend tot de avond,
ergens op één van de mooiste plekjes in Europa
(of daarbuiten...)

Oe specialist der
standaarddeuren

|. LEEMANS Deurne zuid
Van Havrelet 70, tel. 39.63.17
Agent - De Coene
Korlrlfk

EURO-DOMI
Moderne wooninrichting

Daarvoor moet U deelnemen aan één van de talloze puike
groepsreizen van de

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan e r
E. Jacqmalnlaan)
Tel. (02)18.1717

VLAAMSE TOERISTENBOND

Tapijten CASPERS

Alle inlichtingen : V.T.B.-SEKRETARIAAT,
St.-jakobsmarkt 45, ANTWERPEN
(Tel. 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren.

3-1-68

Mechanische en Perzische
Tapijten - Vloerbedekkingen
Gentsestraat 6, AALST
Tel. (053) 291.89
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DE NIEUWE GAZET
Dankt het « klerikale » Davidsfonds voor
de of>enheid tegenover de vrijzinnigen, m a a r
vreest toch de kniturele autonomie met « een
volstrekte katolieke meerderheid » van de
oude trant W a a r zouden de klerikalen die
Aaien ? Ze hebben geen 44 t. h. meer in
Vlaanderen. W a n t ook in het leven van elke
dag engageert de Volksunie zich. dat ze nooit
enige achterstelling zal duiden in een zelfstandig Vlaanderen
Daarvoor
was
de
vlaams-nationale geschiedenis te pijnlijk op
dat vlak

PERS
spiegel
« Hoe meer kongressen, hoe meer vreugde » voor de joernalist die in kopijnood zou
zÈtten. Davidsfonds voorbij. Volksunie op
komit. En dan de C V . P . . Er is een soort
kwisspelletje opgedoken in de vlaamse kranten. Onder de hoofding : & vier vragen aan ».
Jos Van Eynde begon in Volksgazet.
Een reeks antwoorden en
tegenvragen
echoden terug in de C.V.P.-pers. Wij hebben
er wel wat bijgeleerd o.m. de achterhoofdgedachten van een deel van die heren. En de
eindteloze verwarring in het k a m p van a de
traditionelen ».

GAZET VAN ANTWERPEN
« Extremisme is het d o m m e woord, waarmee men hen wil lamleggen die de konsekwenties durven trekken uit hun overtuiging » zo ongeveer zegde Lode Dosfel het
ooit De Gazet zegt ongeveer hetzelfde tegen de lieden van de « Libre Belgique »,
die haar venijn siste naar het Davidslonds
de dag na het kongres van deze verjongde,
,« eeu-wenoude » vlaamse kulïuurvereniging.
« Het is- een leit J a t het D.F. « de »
vlaamse da'ukkingsgioeir bij uitstek is.
Een düukkingsjjioep dan die buiten en b o
ven alle piutiipoiitiek staat, wat misschien,
naast de kristelijke inspratie, wel cfe sterkste
krachtbron is van de vereniging, i ^ d a t
C V . P . - 06 Volksimieniensen binnen het D.F.
met en nooit kunnen spreken als partijpolitiek-geëngageerden doch wel als leden van
het l)a\idsfonds tout court Een teltelijke
toestand die nog nooit wrijvingen meebracht.
Maandag stond in « La Libre Belgique »
bladzijde 3, boven de publikatie van de kongresverklaring van het D.F., te lezen ; ff Nouvelles revendicalions e\trémistes du Davidsfonds ».. Indien wij het « revendications
letterlijk vertalen, luidt die titel : « Nieuwe
extremistische terugvorderingen van het Davidsfonds »... Dat deuntje van de « extremisten D is nu in 1969 beslist afge-zaagJ. De heren van de Brusselse Warmoesberg moeten
in hun geviüde unitaristische diskoteek naar
een ander plaatje grijpen ! Oveni.ciensi... in. een
wetenschappelijk onderzoek i» het C R I S P ,
het opïoekings- en informatiecentrum van de
Vrije Universiteit Brussel', tot de vaststelling
gekomen dat het Davidsfonds de machtigste
richting vertegenwoordigt.
Extremisten ?« Ce ne sont que des gueux» ?
Dat « pakt » niet meer in Vlaanderen. Tenzij men de steeds groeiende vlaamse elite, zo
vrijzinnigen van de andere fondsen als Willems- en Vermeylenfonds, en de Davidsfondsniensen aJl'en voor € e.xtremisten
» blijft
schelden. Ons ook goed. Alleen het rezullaat
telt. »

« Het (katolieke) Davidsfonds heeft zich
tijdens zijn jongste kongres akkoord verklaard met waarborgen voor de mindei heden en met een zogeheten kultuurpakt tussen vrijzinnigen en gelovigen.
Deze beginselverklaring, die wij als dusdanig vanzelfsprekend toejuichen, brengt er
c( De Standaard » toe te schrijven dat het de
vrijzinnigen — enkel gewag wordt gemaakt
moeilijk wordt gemaakt nog te blijven zeuren over klerikaal machtsmisbruik.
Deze goedkope boutade dekt een meervoudige en waarschijnlijk ook bewuste denkfout Daartoe dienen boutades trouwens
meestal.
In de eerste plaats is het merkwaardig dat
— met behulp van de omschrijving P.V.V.vrijzinnigen — enkel gewag wordt gemaakt
van het voorbehoud dat ten aanzien van de
kulturele autonomie in liberale kringen bestaat, alsof ook in socialistische en zowaar
ook in progressieve katollek-gelovige milieus
geen vrees bestaat voor heropleving van het
enggeestig, zeer rechtse klerikalisme in een
vlaamse (kulturele) deelstaat met volstrekte katolieke meerderheid.
Dit wantrouwen en die vrees zijn feiten,
die men niet wegwuift met de insinuatie dat
het « gezeur » van de vrijzinnigen in de
P.V.V. slechts een handig voorwendsel is om
de vlaamse geit en de nationale politieke
kool te sparen. »

DE STANDAARD
De perskonferentie die het kongres van de
Volksunie aankondigde werd het best verslagen in de S t a n d a a r d en kreeg e r deze week
nog een heel verlengstuk. Een half-bladzijde
ruim vraaggesprek met de kongresvoorzitter
Hugo Schiltz.
O p een ogenblik dat de totale verwarring
de traditionele partijen door elkaar schudt,
wordt het alternatief van de V.U. onderstreept.
V. — U spreekt van een alternatief. Waarin verschillen de politieke opties van de V U
met die van de traditionele partijen.
A. — De VU is in de eerste plaats de enige partij, die de maatschappleijke situatie van
de vlaamse mens ondubbelzinnig wil behartigen in een duidelijke staatsrechtelijke struktuur, de federalistische.
De VU is ten tweede een partij die, even
ondubbelzinnig, de levensbeschouwelijke verzuiling heeft doorbroken en zich resoluut
heeft bekend tot de pluralistische levens- en
maatschappij-opvatting. De VU heeft ten
derde ieder dogmatisme in de politiek afgewezen. Zij stelt voorop dat de politiek in
dienst van de mens vrij pragmatisch moet
worden gevoerd, daarbij vertrekkend van objektieve analyses van de werkelijke levenssituatie van d e mens.
M.a.w. wij geloven niet in de alomgeldigheid van sociale teorieën, laat het nu marxistische of zg. kristelijk-sociale zijn. Het is m o gelijk dat een of ander van deze elementen
ook in andere partijen aan bod komt, m a a r
de drie samen treft men alleen aan in de
VU. ,)

Jos Van Eynde hanteert de laatste tijd
weer fel het kunstmatige spook van de
« zwarte t a n d e m » Volksunie-C.V.F. die in
een mogelijke toekomst Vlaanderen gaan
overheersen, zoals men weet (waarschijnlijk,
m a a r nog niet zeker, met de hertog van Alva als minister van justitie).
Van daar dan ook de vier vragen van Jos.

Stelt voop
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HET BELANG VAN LIMBURG
Tenax, de vastklamper-aan-het-bestaande,
zegt in zijn antwoord aan Van Eynde dat het
in België nog niet zo gemakkelijk zal zijn om
nieuwe grondslagen te vinden voor partijvorming.
Tenzij, zegt hij met een zucht (en de waalse C V P.-ers van de K.W.B met hun lonken naar de Rass. Wallon bewijzen het) tenzij alteen de taai-nationalistische.
« Mogelijk zijn we in België op weg naar
een politieke hergroepering op andere grondslagen dan de huidige. Er zijn daarvoor sommige aanwijzingen.
Maar dan blijven toch volgende vragen nog
steeds open :
1. Is een politieke hergroepering denkbaar,
zolang als niet alle partijen, ook de socialistische, de bestaande partij-bindingen hebben
losgelaten, om heel nieuwe bindingen te zoeken ?
2. Welke zal de parlementaire bazis zijn
van eender welke regering tijdens de overgangsperiode, die tenminste acht en misschien zelfs twaalf jaren zal duren ?
3. Zal een eventuele politieke hergroepering als corollarium ook niet een totale ommekeer in de sociale bindingen verwekken,
e n zijn de kristelijke sociale organtzaties bereid hetzelfde harakiri te plegen als sommige politieke groeperingen ?
Vooralsnog staan we eerder sceptisch tegenover de kansen op een snelle geldige ommekeer, uitzondering gemaakt voor de taalnationah&tische stuwing, die veeleer verwarring verwekt dan vernieuwing. »

VAN DE V.U.-LEIDING
Bij de hervatting van het parte
mentaire werk stellen de bureaa's
van Kamer en Senaat van dé
Volksunie de stagnatie vast van de
adviesorganen inzake wetenschappelijk onderzoek, inzonder van de
Nationale Raad van Wetenschapsbeleid.
Zij stellen vast dat de regering
nog geen enkel wetsontwerp heeft
neergelegd over de universitaire
ekspansie, noch over het niet-universitaire hoger onderwijs.
Zij herinneren er aan dat de
Volksunie reeds op 26 september
jl. een sluitend voorstel van algemene wet wetenschappelijk on^rwijs en wetenschapsbeleid heeft
ingediend.
Zij laken de ministers van Nationale Opvoeding die zich verzetten tegen de bespreking van het
Volksunie-voorstel onder voorwendsel dat zij vóór Pasen een regeringsontwerp zouden neerleggen.
Zij verwerpen bij voorbaat ieder
wetsontwerp dat de regering zonder grondige bespreking in de
koortsachtige parlementaire sfeer
die de vakantie voorafgaat aan de
volksvertegenwoordiging zou willen opdringen.
Tenslotte betreuren zij dat de
regering door haar immobilisme
mede oorzaak is van de troebelen
die zich bij herhaling vordoen aan
de instellingen van hoger onderwijs.

HET VOLK
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nevelachtige nieuwe konstellaties ?
4. (iaat de split.sing de C.V.P. in de a r m e n
van de VoBcsunie drijven, zoals voor de tweede wereldoorlog een gelijkaardig streven naar
autonomie uitmondde in een vlaamse koncentratie met het fascistische V.N.V., dat op
zijn beurt door akkoorden was verbonden
met Rex ? »

« 1. Hoe staan de « unitaire » sociale organisaties van de Belgische christelijke demokratie tegen de splitsingsneigingen in de
schoot van de C.V.P.-P.S.C. ?
2. Hoe moet het in de toekomst met de regeringsvorming verlopen, indien de C.V.P.P.S C. zich niet meer aanmeldt als één enkele partij, doch als twee afzonderlijke politieke formaties, terwijl de voor koalitievorming in aanmerking komende andere partijen in éénzelfde verband blijven?
3. Quid met de Brusselaars en inzonderheid
niet Van den Boeynants ? Hoe staat de
C.V.P. (Vlaanderen) tegenover de vroegere
partijvoorzitter en ministerpresident en zijn

En daar hebben we recidivist Miei Van
CauweUert. In een halve liefdesverklaring
aan Jos Van Eynde m a a k t hij om die lieverd
gerust te stellen van de Volksunie vijand nr 1.
« 4. Zal de C.V.P. niet streven naar een
koncentratie met de Volksunie ?
De h. Van Eynde wil natuurlijk reminiscenties oproepen aan de zgn. vooroorlogse
« Vlaamse Koncentratie », die overigens een
kortstondig bestaan heeft gekend en w a a r a a n
zeker in de C.V.P. niemand met weemoed terugdenkt. Zich vergissen is menselijk. W a t de
h. Van Eynde echter wel weet is dat sinds
de oorlog de C.V.P. (unitair of geplitst) steeds
de aartsvijand is geweest van de V.U. om de
eenvoudige reden d a t zij tegen deze laatste
ook de meest doeltreffende d a m is geweest.
De V.U. is aanzienlijk vooruitgegaan in 1968.
Is de h. Van Eynde er zo zeker van dat deze
vooruitgang ook niet heel wat stemmen heeft
gekost aan de vlaamse B.S.P., omdat de socialistische vlaamse jongeren niet akkoord
gingen met de verregaande onverschilligheid
die sommige socialistische leiders voor de
vlaamse kwesties (als b.v, de splitsing van de
universiteit van Leuven en Brussel) aan de
dag l e g d e n ?
Ziedaar mize antwoorden op de vier vragen van de h. Van Eynde. »

LA LIBRE BELGIQUE
En opdat ge uw tel niet zoudt verliezen in
de belgischc politiek van vandaag geven we
u een opsomming van de veertien partijen
die volgens de Libre in het belgisch parlem e n t zijn vertegenwoordigd : 1) C.V.P.
(strekking Van den Boeynants) 2) C.V.P.
(strekking Verroken) 3) groep Van den BoëynanU 4) Waalse C.V.P. (unitarist) 5) Waalse
C V . P . (federalist) 6) Waalse B . S . P . (regeringsgetrouw) 7) Waalse B.S.P. (ekon. federalist) 8) Groep-Simonet 9) B S.P. arr. Brussel (Gelders) 10) Vlaamse B S P . (onder Van
Eynde) 11) Volksunie 12) F.D.F.-R.W. 13)
Kommunisten 14) P.V.V.
En wat ziet de Libre hieruit groeien ?
« Men kan zich een federalistische en progressistische hergroepering voorstellen waar
men bij elkaar zou vinden : Volksunie, F.D.
F.-Rass. Wall., een deel C.V.P., Waalse kristen-demokraten, waalse socialisten. Men kan
wensen dat tegenover deze bedreiging de grote partijen zich zouden herpakken en het
noodzakelijk herstel aanvatten Men kan er
tenslotte aan denken, d a t wanneer de grote
paitijen mislukken, een groep besliste en
vooruitziende m a n n e n opduiken van de verschillende politieke horizonten en landstreken en deze cc nieuwe politieke konstellatie »
verwezenlijken waarover de heer Van den
Boeynants sprak. Uitstijgend boven de onmiddellijke politieke zorgen en boven de
schimmenregering van de heer Eyskens, zouden de komende m a a n d e n van beslissende
betekenis kunnen zijn. »
W A L T E R LUYTEN.

Restaurant S y l v i a
SPOORMAKERSSTRAAT

67, BRUSSEL 1

TEL. 12.07.23
tussen Kongressenpaleis en Gr.
Per schotel 60 F —

Markt

Dagschotel 50 F

Alle visspecialiteiten
Zaaltje v o o r feesten en v e r g a d e r i n g e n

Groepen «n maattchappi1«n
alUrhaiid* III
Speciaal voor U badacht.
IIDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik v«i
de dag van het |aar middagen avondmalen aanbieden.
INTIRESSANT
Avondmaal op vrtjdag,
laterdag of xondagavond
In een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedi*rende 5 uur een der beste
Oberbayem orkesten
MIdciag- en a v e n A n M i I N «reep
qex«Mlg flfn goeé ar qnedkoep

inliditingfln t«r plaats*

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN
Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ?
inlichtingen :
VLAAMSE ZIEKENKAS
Kipdorp, 50
ANTWERPEN
tel. (03)32.31.39

ZIEKENFONDS FLANDRIA
Keizer Karelstraat, 39
CENT

tel. (09)23.52.27

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA
Steenweg op Ninove, 288
ANDERLECHT
tel (02)23.87.77

THIER BRAU HOF
Leuven
THIER
Hulat*
THIER
Antwerpen

Tel. (016)46311
BRAU HOF
r«t. (056)71536
B R A U HOF
T^ (03)312037

DE K L A R O E N
Aalet
fel (053)22853
Nieuwbrugttr. 28. Brunei 1
TeL (02)18.74.89
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Kortenberg
ANTI-GRENDELMEETING
Op woensdag 30 april om 20 uur
in de zaal « Salamanders », Leuvenbaan 191 te Kortenberg.
Senator, prof. Van Haegendoren
spreekt over de grendels.

bewegi

Merksem
Boom

ANTWERPEN
Antwerpen - Stad
PARTIJKONGRES
Te Brussel op zaterdag en zondag 19-20 april. Vertrek zaterdag
om 13 uur 30 aan garage P e n n e k e ,
rechtover
het
ïankgedenkteken.
Zond.iy vertrek te 9 uur zelfde vertrekplaats. Leden niet in bezit van
eigen wagen kunnen d a a r instappen
bij vrienden-chauffeurs. Voor alle
zekerheid tijdig uw deelname mededelen aan het sekretariaat der
afdeling. Stenikaarten ook
daar
aanvragen
GROTE AFFICHES
GEEN GRENDELS
ivunnen afgehaald worden op het
sekretariaat der afdeling
Oude
Koornmarkt 28. Deze affiches zijn
uiterst gepast om lokalen te versieren, om tijdens autokaravanen op
de wagen te plakken, om voor het
r a a m thuis te hangen, enz.
KOLPORTAGE
Zondag 27 april, niet geluidswagen, in het zuidelijke gedeelte der
stad. Vertrek 10 uur Van Beersstr.
1, lokaal Lange Wapper.

Borgerhout
P E R AUTOBUS NAAR
BRUSSEL 1
Zoals reeds meegedeeld heeft zondag 20 april de slotzitting plaats
van het V.U.-kongres te Brussel
.Net zoals in het verleden wordt
ei door onze afdeling een bus ingekgd.
Oe prijs werd vastgesteld op 60
Ir (heen en terug).
Wij vertrekken om kwart na een
aan de Herman Van den Reeckstiaat (voor de wijk Gitschotel) en
om half twee aan het gemeentehuis (Moorkensplein).
inschrijvingen dringend te richten
toi het sekretariaat : Juul Dillen,
Lode Van Berckenlaan
194, tel.
21.30.90, Frans Dirks, Karel Van
den Oeverstraat 26, tel. : 36.38.94
ol schriftelijk bij Piet Willems, De
V\'interstraat 14.
PLECHTIGE ZERKONTHULLING
« CYRIEL ROUSSEEU »
Op 27 april om 10 uur 30 verzameling aan de ingang van het kerkhof Silsburg, Herentalse baan, Borgerhout, vandaar in gezamenlijke
oj)tocht naar het graf.
'
Onthulling van de zerk en toespraak door O. De Graeve, voorzitter van de « Pallieters » en het inriclitende komitee w a a r n a inzegening van de zerk door Eerw. Pater
Slracke SJ.
Bloemenhulde en samenzang door
hl- Vlaams meisjeskoor VNJ.
'oespraak door Karel Dillen,
voorzitter van Were-Di en slotsanienzang door de aanwezigen.

Boechout
DANK U
AMEDEE VERBRUGGEN !
Wij zouden de waarheid geweld
aundoen moesten wij spreken van
ae opkomst der grote dagen m a a r
toch was onze vergaderzaal nog
goed gevuld om te komen luisteren
naar Amedee Verbruggen. Welke
sprankelende vitaliteit, welke gevatheid, een geestdrift die werkeJ'ik aanstekelijk werkte, en dit alles
zo voor de vuist weg.
*-en groot pluspunt was zeker de
PliKomst van veel jongeren.
'"Ml weten wij allen meteen welke
spreker de « Amedee » is en was,
toen hij zowel in als na de eerste
^ereldoorlog de noodzakelijkheid
v-in de Vlaamse strijd predikte en
kunnen wij best begrijpen dat de
woorden van een eenvoudige volksjongen m goede aarde vielen bij de
"'an uit de straat.
^ijn toespraak was een kleine geschiedenis van meer dan een halve
eeuw Vlaamse beweging, doorspekt
kingen"*^
en pittige bemerTenslotte las hij het beroemde
^onus-gedicht van Willem Elsschot
voor, om te eindigen met te wijnestie"
'»°°dzakelijkheid van am-

JEUGDFEEST
De V.U.-jongeren bieden aan de
jeug(' d e r Rupelstreek een ontspanningsnamiddag aan op zaterdag 19
april te 14 uur 30 in de zaal Rex,
(Jrote Markt te Boom. Vertoning
van de films « Flopper in Florida »
en « Tom en Jerry Festival ».
Inkom volledig gratis, ledereen
welkom.

Deurne
WIJ STARTEN VANAF HEDEN !
N'olgend jaar zullen er in gans het
land geineente\erkiezingeu gehouden worden. Deze verkiezingen zullen de bevestiging brengen van de
ophefmakende vooruitgang \'an de
Volksunie, ook op gemeentelijk
vlak.
Bij de gemeenteraadsverkiezing
van 1958 behaalde de V.U. te Deurne 398 stemmen. Zes jaar later behaalde de V.U. reeds 5.800 stemmen
en in 1968 stemden meer dan 10.000
Deiirnenaars voor onze partij : 1
inwoner op 4 stemde te Deurne
voor de Volksunie.
O m het ons mogelijk te maken in
1970 een daverende overwinning te
behalen beginnen wij vanaf heden
met de voorbereiding van onze kieskampagne. Maar propaganda kost
geld, goede propaganda kost veel
veel geld, d a a i o n i zal de financiële
mobilizatie dit jaar reeds in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen.
U bij voorbaat hartelijk dankend
voor uw steun en simpatie geven
wij u uu reeds de verzekering dat
de N'olksunie Deurne volgend jaar
een kieskampagne zal voeren die
onze tegenstanders met verstomming zal slaan.

Edegem
LEDENVERGADERING
Vrijdag 25 april om 20 uur .30 in
de bovenzaal van « De Basiliek »,
H o \ e s t r a a t 69, te Edegem, ledenvergadering met als gastspreker
volksvertegenwoordiger
Reimond
Matlheyssens.
LOKAAL
Afdeling Edegem zoekt dringend
personen die geld wensen te beleggen in vergaderlokaal te Edegem. (jegadigden mogen zich aanbieden bij de ^•oorzitter, Graaf de
Fieiineslaan 47, tel. 49.64.89.
PUBLICITEIT
Firma's die publiciteit wensen te
plaatsen in het kontaktblad voor
F'degem, kunnen zich wenden tot :
Wilfried Lauwers, Ten Bogaerdeplein 4 te Edegem, tel. 49.46.27.

Herenthout
LEDENSLAG
Tot op heden werd de bijdrage
van 131 leden aan Brussel overgemaakt. Met een kleine kollektieve
inspanning moeten de 150 kunnen
bereikt worden.
DEELNAME K O N G R E S
Zoals in onze laatste bestuursvergadering beslist werd zullen algevaardigden van onze afdeling op alle sektie-vergaderingen
vertegenwoordigd zijn. De vertrekuren \\'orden als volgt vistgesteld :
Zaterdag 19 april te 13 uur stipt.
Zondagvoormiddag te 9 uur stipt.
Zondagnamiddag te 13 uur stipt.
Steeds wordt gestart aan ons lokaal « De Nieuwe Kroon ».

Hoboken
SOCIAAL DIENSTBETOON
C. Pichai : alle dagen : Heidestraat 293, Hoboken. C. De Ranter : telefonisch af te spreken op
27.72.78.
ledere dinsdag op het sekretariaat vanaf 20 uur, Lambrechtsstraat 16, Hob- ken
KONGRES 19-2J A P R I L
Een autocar zal ingelegd worden
om het kongres op zondag 20 april
vanaf 's morgens bij te wonen. Tijdig inschrijven
bij : A. Bracke,
Lambrechtsstraat 16, C. De Ranter,
Steynstraat 106, tel. 727278 en J.
Van den Nieuwenhof, St. Bernardsesteenweg 793, tel. 272848.

ADRESWIJZIGING
Zoals \\ ij reeds vroeger mededeelden is Karel Van Bockel, onze aid.
sekretaris \erhuisd, \'an de Em. Leniineurstraat naar de Sint Liitgardisstraat 56, en daar is nu ook ons
aid. sekretariaat gevestigd. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven,
45.57.77.
Het sekretariaat is alle dagen
o))en, iedereen is welkom.
KIEZERSLIJSTEN
Deze lijsten zijn steeds te raadplegen op het sekretariaat.
PERSONALIA
Twee van onze beste en trouwste medewerkers werden door zware ziekte getroffen. Onze goede
vriend en medewerker Jef Bastiaens \ertoelde meer dan twee weken in het ziekenhuis. Hij is gelukkig weer aan de beterhand en is
terug thuis. Jef, oude kameraad,
laat het niet steken want wij hebben je nog erg nodig.
Ook ons bestuurslid Rik Raes
weidt onxerwacht ziek en moest
een zware heelkundige bewerking
ondergaan. Gelukkig is de Rik terug thuis en aan de beterhand.
Aan deze beiden een spoedig en
volledig herstel.
MEDEWERKERS
Indien gij belang stelt in de werking van de V.U. in uwe gemeente,
en indien gij belang stelt in de voorbereidende werkzaamheden van de
gemeenteverkiezingen volgend jaar,
schrijf of telefoneer aan de sekretariaat en gij wordt uitgenodigd op
de werk- en studie\'ergaderingen.

Westerio
VOLKSUNIEBAL
Zaterdag 19 april 1969 om 21 uur
groot kantonnaal lentebal in de zaal
Luxor, Stationsstraat 28 te Rainsel.
Orkest t De Accordona's »

Wijnegem
NAAR BRUSSEL
Al onze leden en sinipatizanten
worden verzocht de slotvergadering
van het partijkongres te Brussel bij
te wonen. Vertrek zondagnamiddag
om 13 uur 30 op het Marktplein.
Ook onze vrienden uit Schilde worden verwacht.
VLEMINCKHOF
Onder deze benaming krijgt Wijnegem binnen enkele m a a n d e n zijn
splinternieuw drankhuis met ruime
feestzaal ingericht volgens vlaanise
stijl, enig in de provincie. Vanzelfsprekend wordt dit een trefpunt
voor alle overtuigde Vlamingen uit
de streek. Benevens lokale vergaderingen kunnen hier ook kantonale
vergaderingen gehouden worden.

Zwijndrecht
LENTEBAL
Zaterdag 26 april geeft de afdeling haar lenlebal in kinemazaal
Rubens, Stationsstraat. Eerste dans
20 uur 30. Inkom : 40 fr. Orkest
Jef Derwey.
ledereen van harte welkom.

BRABANT

19 tot 19 uur 30 en Halle, café De
Sleutel, Markt, van 19 uur 30 tot
20 uur 30
DAG DER VLAAMSE
RANDGEMEENTEN
Het arr. bestuur en de arr. raad
van de Volksunie Brussel besloot
onder Impuls van volksvertegenwoordiger Vik Anclaux om op zaterdag 7 juni 1969 een Dag der
Vlaamse Randgemeenten in te richten. Deze moet een gepast antwoord zijn aan het brusselse franskiljon.se Imperiali.sme, dat deze
vlaam.se randgemeenten rond Brussel steeds meer onder druk zet en
met aanhechting bedreigt. (ïans
Vlaanderen moet hiertegen een
krachtig neen plaatsen, en nogmaals
bevestigen dat deze gemeenten
vlaams zijn, en vlaanis zullen blijven
De voorbereidingen van deze
« D.V.R. » zijn reeds begonnen,
maar er blijft nog zeer veel te doen
om deze aktie met sukses te bekronen. Daarom zullen de vlaamse
brusselaars een beroep doen op
gans het vlaanise land om hieraan
zoveel mogelijk mede te werken en
ruchtbaarheid
te
geven.
h'lke
vlaamsgezinde houde de dalum
van 7 juni nu reeds vrij. Die dag
rijden wij met een autokaravaan,
vertrekkende uit Strom beek-Bever
een ring rond Brussel. Steun xoor
deze zeer belangrijke « V.V.R. »
kan gestort worden op PCR. S()54..50
en de Volksunie arr. Brussel, met
vermelding Dag der Vlaam.se Randgemeenten. Beste dank, wij rekenen
ook op u !
WERKGROEP
AGGLOMERATIE BRUSSEL
De volgende vergadering van deze werkgroep heeft plaats op donderdag 24 april 1969 te 20 uur op
het arr. sekretariaat, Dupontstraat
27 te Schaarbeek - Brussel 3.
ARR- RAAD
De laatste gewone arr. raad voor
het groot verlof is gepland op zaterdag 21 juni 1969 om 14 uur 30.
Lokaal : Wallra (bij Stan Filips),
Arduinkaal te Brussel (naast K.V.
S.). Agenda jiunten van deze raad
dienen binnen te zijn op het arr.
sekretariaat, Dupontstraat 27 te
Schaarbeek-Brussel
voor 3 juni
1969.
LEDENHERNIEUWING
Het arr. sekretariaat uringt nogmaals aan bij de afdelingen, die
door allerlei omstandigheden achterop gpraakt zijn met hun ledenhernieuwing 1969 om deze zo \liig
mogelijk af te handelen en door ie
geven naar het arr. sekretariaat.
Dit gebeurt als volgt : de lijst wordt
opgezonden naar het sekretariaat
op adres aan : Frans Adang, Dupontstraat 27 te Brussel 3. De verschuldigde som wordt gestort op
P C R . 8654.50 van de Volksuiiie, arrondissement Brussel, met de nodige \ernieldingen op de keerzijde.
WIJZIGINGEN A R R . BESTUUR
De nieuw verkozen bestuursleden
zullen de volgende funkties vervullen in het arr. bestuur. De heer Andre Everaert, Patriottenstraat 55,
Brussel 4 adj. propaganda en verantw. voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen in de agglomeratie
Brussel. De heer Giudo Vanderstraeten, Toekoniststraat 8, Weerde
wis.selt met de heer Aciiiel van Malderen, en wordt verantwoordelijk
voor organlzatie. De heer Van Malderen wordt raadgevend lid.
Al de andere funkties blijven.
Plet Vranken : voorzitter; Frans Adang : sekretaris; los Verlooy : veraiitw. financiën en Leo Van den
Bossche : verantwoordelijke propaganda.

Heverlse
PARTIJKONGRES
Het bestuur nodigt al'e leden uit
om ileel te nemen aan hei partijkongres van 19 en 20 april. \'oor de
vergaderlnjien van zaterdag 19 en
zonda.yvoormlddag 20 april wordt
aan de leden gevraagd, /.kh op eigen inlliatief ter plaatse ie begeven
^^'at de slotzitting van zondagnamiddag betreft, zorgt het afdelingsbestuur voor verplaatsing niet personenwagens. Bijeenkomst om 13
uur In café Opera, Bond.genolenlaaii, Leuven.

Jette
V-u -JONGEREN BAL
Zaterdag 10 mei te 20 uur 30 in
de zaal « Exelslor », St. Pieterskerkstraat, Jette, houdt deze datum vrij!
DIENSTBETOON
Bij Jan De Berlangeer, Leopoldstraat 354, .lette, elke zaterdag van
9 tot 11 uur.

Kapelle op den Bos
G R O O T LENTE BAL
Heden zaterdag 19 april om 20
uur .30 zaal « Het Witte Paard »,
Mechelbaan (juist bij het kanaal van
N\'illebroek) la Kapelle op den Bos.
Plezier gewaarborgd. Iedereen van
harte welkom.

zoekertjes
Vakantie en kleine kinderen te
Koksijde, op 30 m. v dijk, appart. 8
pers., gelijkvl., afgeslot. koer op Z.,
2 slpk., badk., verwarm., frlgo, kelders. Mei 4.000. Juni 5.000. Tel. :
0.58-21153 — '•' 47.
Hoge
bijverdienste.
Vertegenwoordigers gevraagd in alle gemeenten voor verkoop van ekskiuzief produkt in winkels, herbergen,
re.staurants en drogisterijen. Schriif
naar V.P.A. Postbus 330 Antwerpen 1 — T 51.
A2 scheikunde zoekt driii.iiend
v\erk.
Juffrouw techn. hoger middelbaar, tekenen zoekt plaats in tekenbureau, drukkerij of dergelijks.
Ervaren verkoopster 45 j . zoekt
plaats omgeving Kortrijk-Waregem.
Zich wenden L. Vansteenkisle, Kortrijk — T 52.
Een niet kapitaalkrachtig argentijns student Nederlands verzoekt
om steun nl om « Het Juiste
Woord » (en) (of) woordenboek
N'erschueren ten geschenke te krijgen. Wie wil helpen schrijve mij
a.u.b. : sen. Van Haegendoren, G.
(jezellelaan 63, Heverlee — T 50.
(jezin wil voor kinderen zorgen
tijdens verlof. Huis niet grote tuin
niet ver van zee — ï 48.
Gevraagd : jong meisje (17-18 j.)
en dinaniisch voor hulp in keuken
van pension (juli en aug.) — T 36.
Wens bouwgrond te verkopen aan
V.U.-leden. Landelijke ligging 5 a
- 6 a — 13 a — Ï5 a — 23 a. 12
km v. Brussel. Solheidestraat 12,
Dworp — T 44.

Dworp
Aarschot
STICHTINGSBAL
Volksunie Aarschot start en nodigt u uit op haar stichtingsbal in
dfc Witte Molen te Aarschot op zaterdag 26 april 1969. Aanvang 20
uur 30.
Inkom 30 Ir.
Orkest ' de Accordona's.
Sekretaris : Reiiiiond Vandevorst,
Elisabethlaan 85. Aarschot. Tel. :
016-68344.

Brussel • Arr.
DIENSTBETOON
VOLKSVERTEGEN.
WOORDIGER
E. DE FACQ
Donderdag 24 april : Asse, Kumnielshof, Statiestraat van 19 tot 20
uur en Opwijk, bij F. Berghmans,
Nanovestraat. van 20 tot 21 uur.
Woensdag .30 april ; Dworp, café
de Leeuwerik, van 18 uur 30 tot 19
uur; Buizingen, café in de Welkom.
de Kerckhove d'Exaerdestraat, van

LENTENACHIBAL
Zaterdag 17 mei-te 20 uur 30, 20ste
lentenachtbal van de V.U. afdeling
Dworp. Zaal « Brouwershuis », Parking Gemeenteplein, Dworp. Orkest
The Crainies.

Dilbeek
SOCIAAL DIENSTBETOON
Arbeiders, bedienden, V.U.-sinipatizanten uit het kanton Anderlecht die moeilijkheden hebben met
het invullen van hun belastingsaangifte 1969 kunnen dit gratis laten in
orde brengen bij de kantonn. gevolmachtigde. Kleine Kapellaan 27 te
Dilbeek. Tel. 21.17.79.

Eppegem-Weerde
SOCIAAL DIENSTBETOON
Voor problemen
van
sociaal
dien.stbetoon kan men terecht bij
de afdelingsvoorzitter, Guido Vanderstraeten. Toekomststraat 3 te
Weerde, tel. 015.621.57,

Hootctredalcteui
r wan Overstraeten
Alle briefwisseling voca
redaktie aaar
Rotatyp Sylv Dupuislaan
no Brus 7 Tel 23.11.98
Beheer
Voldersstraat /I Brussel i
Tel 102i125 160
Alle klachten voor niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement 300 tr
Halfjaarlijks . 170 fr
Driemaandelijks . 95 tr
Abonnement buitenlana
480 fr
Steunabonnement 820 fr
(minimum)
Losse nummers . 8 fr
Alle stortingen voor het blad
op postrekening
1711.39,
c Wij » Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw uitg Mr F Van
der Eist. Beizegemstraat 20,
Bru.ssel 12

WIJ

22

Bredene
PARTIJKONGRES

iDewvegi
BRABANT
Woivertem (Kanton)
KONGRES V.U. TE BRUSSEL
Zaterdag 19 en zondag 20 april
1%9.
De heer Deblieck vraagt aan alle
leden van iedere afdeling om
hun afgevaardigden te sturen die
stenirechtigd zijn voor de zaterdag,
en voor zondag, vooral de kaderleden en leden van hun afdelingen,
het Kongressenpaleis moet overbezet zijn.
LENTEBAL
Heden zaterdag 19 april 1969 :
groot lentebal te Kapelle-op-denBos om 20 uur 30. Zaal » Het Witte P a a r d J>, Mechelbaan (juist aan
het kanaal van Willebroek) gegeven door afdeling V.'.I. Kapelle-opden-Bos.

uur in de zaal « Animo », Denderbrug te Erembodegem en zondag
27 april van 10 tot 12 uur in de palochiezaal te Terjoden. Aan deze
zitdagen verlenen hun inedewerking : raadsleden De Kerpel en
D'Hondt, provinciaal raadslid U.
De Graeve en deskundigen van het
Centrum voor Dienstbetoon. Gratis
dienstverstrekking.

Gent
VOORDRACHTAVOND
Op vrijdag 23 april te 20 uur richt
« Were Di » — kring Gent een
voordrachtavond in o\er «c Het rijzend nationalisme » door de heer
Bob Maes. Toegang vrij. Iedereen
welkom.
1 MEI BAL
Woensdag 30 april van 20 uur 30
af in het vlaams huis Roeland
Obern-Bayernbal met het orkest
André Baert. Inkom 50 fr.

St. Niklaas

OOST-VLAANDEREN
Aalst
KOLPORTAGE
Morgen
zondagvoormiddag
20
april wordt gekolporteerd
met
a Wij » in Erpe en Mere. Bijeenkomst aan de kerk te Lrpe om 9
uur,
Oe kolportage te Zotlegem door
de afdelingen Impe en Oordegem
vorige zondag leverde volgende uitstekende uitslag op : 200 nrs. verkocht in 1 uur en drie kwartier
door 11 deelnemers.
Proficiat !
PROVINCIALE EEN-MEI
MANIFESTATIE TE AALST
Het provinciaal komitee OostVlaanderen heeft beslist om dit
jaar aan de simbolische één meimanifestatie een ruimere betekenis
te geven .
Hiertoe worden alle V'olksimieleden en afdelingen van de vijf arrodissementen van Oost-VIaanderen
opgeroepen om op 1 mei te Aalst
aanwezig te zijn.
Bijeenkomst op 1 mei om 10 uur
30 op de markt te Aalst.
P r o g r a m m a : optocht, neerleggen
van bloemen aan het standbeeld
van priester Daens en een aktivi-,
leit in verband met de dreigende
fabrieksluitingen.
Nadere bijzonderheden zullen volgen.

Dendermonde (Arr.)
SOCIAAL DIENSTBETOON
Op het gewestelijk sekretarlaat
van het a Oost Vlaams Centrum
voor dienstbetoon », Stuifstraat 7,
Appels. Tel. 032-24776. Elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke zaterdag \ a n 13 tot 15 uur
(Speciaal voor
belastingsaangiften : elke donderdag van 20 tot 22
uur tot 30 april.)
VOLKSVERTEGENWOORD1.
GER DR DECOMMER
iedere dag van 17 uur 30 tot 19
uur ^0, zaterdag %an 9 uur tot 12
uui staat een afgevaardigde te uwer
beschikking voor het oplossen van
uw problemen.
Tel. 23760 Ridderstraat 24. Den
dermonde.

Ertvelde
SOCIAAL DIENSTBETOON
ledere maandag van 18 tot 21 uui
adres : provincieraadslid P. Van
Grembergen, Trilkouter, Ertvelde
Ter beschikking staan . provincieraadslid P- Van Grembergen en
volksvertegenwoordiger Leo Wouters.

Erembodegem • Terjoden
ZITDAGEN
BELASTINGSAANGIFTEN
Speciale zitdagen voor fiskale
aangelegenheden worden gehouden
op zaterdag 26 april van 14 tot 16

DEBATAVOND
Maandag 21 april te 20 uur op
het Stadhuls van Sint-Niklaas heeft
een debatavond plaats georganizeerd door de politieke jongerenbewegingen van de stad bij gelegenheid van de Week van de Jeugd.
Diskussieonderwerp Is : « Medebeheer in de Onderneming ».
Nemen deel aan het debat : Joos
Somers (V.U.), Aimé Capine! (B.S.
P.), Jean-Luc Dehaene (C.V.P.),
Maurits Vandevelde (P.V.V.), Jef
Turf (K.P.B.).
Na het V.U.-kongres met o.a. als
tema « de vlaamse mens eerst »
verwachten wij alle V.LI.-leden en
simpatizanten.
Gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen.

Onze leden die wensen deel te
nemen aan de slotzitting van het
partijkongres te Brussel op 20 april
a.s. kunnen gebruik m a k e n van het
speciale bus die vertrekt rond 13
uur. Prijs 60 fr. Thuiskomst : 23
uur. Inschrijven bij M. Pollet,
Noordzeelaan 29; R. Crombez, Elisabethlaan 83 of F. Annys, Duitenstraat 343.

Heist
VLAAMS DANSFEEST
OOSTKUST
Zaterdag 26 april te 21 uur, in
zaal Ravelingen, Kerkstraat. Toegang 40 fr. Orkest Freddy's Combo. Reuze-tombola. Kaarten bij de
bestuursleden der afdelingen Blankenberge, Heist en Knokke, of door
overschrijving op P.R. 6998.96 van
Gilbert Pollet, Bondegontenlaan 51,
Heist.
>

ieper - Zonebeke
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 Westhoek uitgelegd wordt door de voorzitter, naast aktuele politieke problemen.
Teneinde deze brochure te kunnen bekostigen dienen wij er enkele
paginas reklame in te laten verschijnen. Personen die hierin kunnen helpen door zelf reklame te maken in dit blad of andere mensen
aanbrengen die bereid zijn een reklame te bekostigen, zullen steeds
welkom zijn bij onze organizatieleider S. Petillion, Cartonstraat nr
20, leper.

strukturen, m a a r wel op bazis van
d e bestaande erkende jeugdorganizaties. Ook worden wensen geuit
nopens het doel, de werking en subsidiering d e r jeugdorganizaties. Al
onze leden ondertekenen volgaarne
dit initiatief.

Oostende (Arr.)
PARTIJKONGRES
Iedereen die wil meegaan naar
de plechtige slotzitting van 20 april
kan tegen de prijs van 60 fr. mee
n a a r Brussel. O p 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.
ZITDAG K R I S LAMBERT
Deze zitdag, die normaal voorzien
is in café Derby, Nieuwpoortsesteenweg, op zaterdag 26 april zal
niet doorgaan.

Roeselare
V.U. K O N G R E S O P 20 A P R I L
De reis naar Brussel gebeurt met
private wagens. Iedereen kan mee.
Stelt u in verbinding met de bestuursleden voor de regeling van
het vervoer. Alle kaderleden moeten zondag in Brussel aanwezig
zijn.
ANZ O P 1 JUNI
Onze afdeling legt twee autobussen in voor het zangfeest te Antwerpen. Verplaatsingskosten 100 fr. per
persoon. K a a r t e n voor zitplaatsen
kunnen op de autobus verkregen
worden.
Inschrijvingen bij : Gerard Van
Onacker, Bruggestwg 104, Roeselare. H u b e r t Van den bunder. Hof

van 't Henneken, Roeselare. P y n ket Gaston, A. Angillisstraat 42,
Rumbeke.

St. Kruis - Damme
Moerkerke
KONGRES
De afdeling besprak uitvoerig d e
kongresresoluties en diende talrijke
a m e n d e m e n t e n in. Deze werden o p
de arr. r a a d van 4 april verdedigd
door onze a r r . raadsleden mevr. .L
Van Vlaenderen, A. D'Hondt en O.Dombrecht. De meeste van onze
voorstellen werden aangenomen.
W e zetten onze leden aan het
kongres talrijk bij te wonen. O n z e
afdeling heeft immers 9 s t e m m e n .

Stene
ZITDAG K R I S LAMBERT
Wegens het partijkongres valt d e
zitdag van 19 april weg. In de plaats
ervan zal K. L a m b e r t zitdag houden op zaterdag 26 april, in het gewoon lokaal bij J a a k Vanderstukken, Oogststraat 91, Stene.

Tieit
DANK
D a n k aan allen die ons prijzen
schonken voor de tombola en die
toegangskaarten kochten en verkochten voor ons bal.

Zwevezele
KIEKENKAARTING
Koken kost geld. De
afdeling
Zwevezele richt op zondag 4 mei
een kiekenkaarting in café Pallieter
in. Aanvang 18 uur. Helpt de afdeliugskas spijzen.

KONGRES 19-20 A P R I L
De kongresrezoluties werden op
de bestuursvergadering besproken.
De afdeling zal van het recht om
amendementen in te dienen en te
stemmen geen gebruik m a k e n omdat ze pas is opgericht. Dit zal ons
niet verhinderen een afvaardiging
te sturen van het bestuur en vervoer in te richten voor de personen
die op de plechtige slotzitting van
20 april wensen aanwezig te zijn.
Inlichtingen bij de sekretaris Roger Vandenbilcke, Rijselstraat nr.
63, leper.

WEST-YLAANDEREN
Kortrijk
Brugge (Arr.)
SOCIAAL DIENSTBETOON
U kunt steeds terecht bij volks\erL P . Leys (15320), prov raadsleden G. Van In (37599), J. Deroose (51740), A. Devriendt (81440) of
gemeenteraadsleden R.
Declercq
(62677), J. Fraipont (14411) en R.
Reynaert (34822) ofwel op hun
spreekuur in de onderscheiden afdelingen, ofwel op afspraak
V.U.-KONGRES BRUSSEL
19-20 A P R I L
Alle afdelingsbesturen zijn verplicht aan het kongres deel te nemen. Ook 1 den CT abonnees kunnen inschrijven tot deelname.
's Zaterdags wordt de verplaatsing naar het Kongressenpaleis gemaakt met personenwagens. Vertrek Vismarkt Brugge te 13 uur
stipt. Wie geen vervoer heeft, verwittige het arrond. sekretarlaat.
's Zondags verplaatsing per toerauto. Vertrek Vismarkt Brugge te
H uur 15.

Brugge
EXPANSIE
Maandag had in het Breydelhof
de tweede
kernledenvergadering
plaats van de afdeling Brugge. Deze
keer kon tot een praktische takenverdeling voor leden- en abonnementenwerving overgegaan worden.
Werkgroepen meldden zich voor
Brugge-Noord, Brugge-Zuid, St. Pieters-Meetkerke, St. Jozef-Koolkerke,
Dudzele-Lissewege en voor de jongeren. Ook weid overgegaan tot
de oprichting van een sekretariaatspool. Deze werkgroepen zullen op
bazis van een aan hen verstrekte
ledenlijst huisbezoeken afleggen en
kontakten leggen. Ze zullen verslag
uitbrengen op de volgende kernledenvergadering op 12 mei a.s. om
21 uur in « Breydelhof » De vergadering werd besloten met een
oproep, zo talrijk mogelijk deel te
nemen aan het kongres.

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling van de schilderwerken van ons kaderlid Juliaan
Eggermont uit Heule in de bovenzaal van lokaal 1302 blijft nog geopend tot en met m a a n d a g aanstaande 21 april. Open iedere dag
van 10 tot 13 en van 14 uur 30 tot
19 uur.
KOLPORTAGE
Verleden zondag trok de arrondlssementele kolportageploeg naar
Avelgem. Afdelingen Kortrijk, Lauwe, Marke, Menen en Vujo waren
vertegenwoordigd met een tiental
medewerkers (waar bleven de andere afdelingen ?). In een minimum
van tijd was de voorraad van 200
n u m m e r s van oc Wij » aan de m a n
gebracht.
Volgende kolportage te Harelbeke
op zondag 27 april. Bijeenkomst te
9 uur aan de St. Salvatorkerk
(Markt). Aangezien Harelbeke zoveel groter is dan Avelgem verwachten wij d a t alle afdelingen van
fiet arrondissement vertegenwoordigd zijn!
VUJO
Na een jaar werking wordt in arrondissement Kortrijk overgegaan
tot verkiezing van een definitief Vujo-bestuur. Alle personen geboren
na 31-12-38 en lid van VU of Vujo
kunnen zich kandidaat
stellen,
schriftelijk op het arrondissementeel sekretarlaat in lokaal 1302. De
verkiezingen zullen plaats hebben
op 2 en 3 mei aanstaande.
Terzelfdertijd wordt ook het bestuur gekozen van de Vujo-kern
Kortrijk (gemeenten Bissegem, Harelbeke, Heule, Kortrijk, Kuurne,
Marke en Zwevegem).

Menen
VUJO
Het pamflet «Elk zijn waarheid»,
verspreid in alle huizen had als eerste rezultaat
''it
verschillende
jeugdverenigingen ook de Vujo, een
petitie opstelden, met als doel de
aanpa.ssing der stedelijke jeugdraad,
niet volgens de politieke plaatselijke

volksunh kongres
brussel 19 en 20 april
Medegedeeld
NATIONALE Y.A.B.
AUTORALLY 1969
Dit jaar zal het de 30ste maal
zijn dat de Vlaamse Autoniobilistenbond (V.A.B.) zijn jaarHjkse nationale autorally organizeert.
De organizatie werd tot in de
puntjes uitgewerkt en alles laat
voorzien dat 27 april 1969 van 10
uur al een hoogdag wordt voor de
plaats van vertrek en aankomst, de
nog landelijke gemeente Meise, op
enkele km van de hoofdstad gelegen,
E zijn aan deze rally voor ongeveer 150.000 fr. aan prijzen in natura verbonden. ledere deelnemer
zal met een prijs worden beloond!
Iedereen mag en kan meedoen.
Bijzondere kennis is niet vereist
Alleen dient te zorgen meegeno
men : verklarend woordenboek Nederlands, meet-, kijk- en schrijfgerief. Verschillende
inschrijvingen
m dezefde wagen zijn toegelaten
• Inschrijvingen : a) tot 20 april
1.50 fr. voor leden V.T.B of V.A.B ,
200 fr. voor niet-leden. a) na die
datum en bij de start : 50 fr. opslag.

Te
storten
postrekening
nr.
4413.39 van dhr. P .
Christleven,
Berkendallaan 94, Vilvoorde. D a a r
komt u ook terecht voor alle nadere inlichtingen en het bekomen
van inschrijvingsformulieren.

Willebroek
r i L M EN TENTOONSTELLING
OVER IERSE V R I J H E I D S STRIJD
De V IB.-V.A.B.-afdeling >yillebroek nodigt uit op haar historische
evokatie door middel van foto's en
tijdschriften, dokumenten, muziek
en film van de ierse paasopstand.
Op zaterdag 26 april 1969 in de gemeentelijke voordrachtzaal August
Van Landeghemstraat, Willebroek.
De tentoonstelHng is toegankelijk
vanaf 16 uur.
O m 20 uur toelichting door Arthur de Bruyne. historikus, w a a r n a
projektie van de film « The Irish
Rising ».
Zondag 27 april blijft de tentoonstelling toegankelijk van 10 tot 20

WEINIG GELD?
koop arbeidsuren....

VEELGELD??

GELDZORGENÜ!

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

maakzelt uw berekening....
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 t o t 67 slechts
steeg van 131.18 tot 135.35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen
volgens het nationaal instituut voor huisvesting meer dan 9% Tel daarbij
slechts 5% opbrengst min 2 0 % lasten en U heeft 13% NETTO '
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen- en buitenland
Na jaren ondervinding en jaren studie zijn w i j er in geslaagd met het oog op
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren in appartementen van 555 000 F tot 1 190.000 F
W i j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % .

konservatiet ot progressief
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,ILa.MIIIIUIII.JlllJI|ll J llllpilJU^^HMI^IiMpHM

Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn w i ] nogal konservatief
daarom werden w i j erkend voor het uitvoeren van werken voor de
Staat in kategorie 6D d.w.z dat w i j werken mogen uitvoeren tot 50 000 000 F
W i j bouwen ook in landelijke, rustieke en klassieke stijl en gebruiken nog
steeds echte Yale-sloten Maar voor het overige zijn w i j zeer progressief Onze
appartementen bv zijn berekend op de bewoners van 1980 die natuurlijk een
binnen- en buitenthermostaat verlangen, liften met 2 versnellingen en een
selektief geheugen, aluminium ramen, thermopane beglazing TV-antenne
pushvalve, parlefoon, S A U N A , 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 een tussenpersoon Er gaat in een goed georganiseerd bedrijf weinig geld verloren de aankoopprijzen liggen laag, de omzetci/fers hoog, de winstmarge is klein en er gaat geen t i j d verloren dankzij planning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen w i j op verzoek de wederverkoop waarborgen Er zijn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zijn
trouwens diegenen, waarvoor w i j gisteren reeds bouwden

iiskaie, administratieve ot financiële zorgen
Nee I Dat besparen U onze adviseurs en experten. die U gratis kan raadplegen
en vrijblijvend I W i j weten natuurlijk ook dat de B T W op komst is Wijweten wat uw moeilijkheden zijn... Uw geval zal bestudeerd worden, zodat u
werkelij|< 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!
of \trZu ^ ^ " "bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed een bungalow
tot 9 0 T y i v ^ o r tower-building of een fabriek W i j bieden U een financiering
keuzp ^
KA^^ ^^ bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde
schikir"
^ ° ^ ^ ^ " ^^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j been nnJl 1""""^ °''®' ""^^^ ^ ^ " ^ 0 ^ bouwgronden aan ongelooflijke orijzen
"P ae beste ligging U spaart heel wat t i j d als U ons tijdig raadpleegt.

Wenst U nadere i n l i c h t i n i ^
stuur dan deze bon naar één onxer informatiecentra
Naam

M> M . » . ...

Adres

Woonplaats ... ^a «•• te. »..

Tel privé
1 over
over
over
over

meer dan 6000 tevreden kliënten

Tel kantoor
gronden voor vMIabouw
gronden voor hoogbouw
gronden v eensgezinswoning
veilige geldbeleggingen

2 over het bouwen van

unnen wij met U bezoeken » Dat is een referentie » W i j

bij voorkeur gelegen te

•• ••• •• • *•• ï«ï ••• s*ï $«• ï*« «•• s«« %•<
of bezit reeds grond, gelegen te
i— T'.tf i.«« %•« ï « *

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

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

op een van onze vier zetels !

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
ANTWERPEN
Meir 18
fel. 03/31.78.20
viK liinon

M »..•»....

D
D bii voorl<eur gelegen te
D
D

GENT
Onderberger) 43
tel. 09/25.19.23
tel. 09/25.94.69

K U N N E NN.V.

GENK
Winterslagstr

LEUVEN
22

M . 011/54.442

Brusselsesfr 33
tel. 016/33.735

HET KERMISLIEF
De paardenmolens en de schietkramen
en de auto-skooter hadden hun
tenten
rechtgetrokken.
De gemeente had de straten naar het
dorpsplein bevlagd en de
uitstalramen
trachtten met veel tralala de aandacht van
jan en alleman te trekken. De sfeer kwam
zo stilletjes aan en iedereen voelde dal het
\3pnieuw fijn ging worden. De cafébazen
voerden gans de dag tonnetjes bier in en
de beenhouwers lieten hun gevels met ongepluimde hanen versieren. Tegen de zaterdagnamiddag begon de spanning als het
kwik van een termomeler te stijgen. Het
zeildoek van de molens werd opgerold. De
baas van de auto-skooter deed de motor
aanslaan en de wagentjes stoimden naar
mekaar toe als op een
gekkenkruispunt.
Hij had van thuis de zegen gekregen
x>ver zijn kermisplannen en mocht heelwat
later dan geiuoonlijk uitblijven, maar zijn
moeder gaf hem toch nog de goede raad
zich deftig te gedragen en vooral niet te
onnozel te doen met de meisjes. Zijn vader twijfelde er niet aan dat zijn zoon niet
buiten de schreef zou lopen, hij had zijn
jongen groot gebracht naar zijn beeld en
daai tvas uiteraard weinig \)p aan te merken...
Hij nam de meer dan gewone kei missubsidie in ontvangst en liep langs de achterdeur naar de garage waar zijn
Little
Honda stond, zette zijn kraag recht en stevende naar het centrum tvaar de feestelijkheden al druk doende waren. Naarmate hij
de dorpsplaats naderde werden de slierten
mensen haastiger, kwam de muziek dichter,
werden de gevels klaarder en rook hi] de
verleidelijke geuren van frieten en smoutebollen enz... Het deed hem allemaal wat en
in zijn binnenste sprong de blijdschap op
als een bergstroom die zijn weg zoekt.
Het plein was een lunapark, een feest,
een stolp van liclit en muziek. Hi] stapte
af, stalde zijn kleine hond, zoals hi] zijn
r)\3lorfiets noemde, wreef zijn haar in de
plooien en liep het dichtsbije café binnen.
Een gezwier en een gezivaai van ai men en
benen en hoofden en het geroep van de
kelners die steeds maar riepen : zoveel glazen van dit en van dat. Het ging er allemaal gul en geiveldig aan toe. Hij ivrong
zich uit zijn jekker, had al een paar bekenden gezien en kreeg ineens een rij pinten
die kwistig toerden rondgebracht voor zijn
neus.
Toen Marva de stem verhief waagde hij
een dansje, sprak een lief kind in een wit
kleedje aan en verloren 'tussen het geweld
vertelde hij haar wat. Zij heette Lien. Hij
vond dat ze nogal bij de pinken was. Hij

had veel simpatie voor het lachend meisje
met het open gelaat en rA3g meer voor haar
wit kleedje dat hem een beetje van zijn
melk bracht. Hoe zou je zelf zijn ? Het was
helemaal geen erg dat schone liedjes een
vlug einde hebben, hij vroeg haar toch opnieutu te dansen, tot zij beter vond hem te
vragen aan haar tafeltje te komen zitten. Ze
zat er toch maar met haar broers en die
hadden er blijkbaar niets tegen dat die
smalle die met hun zusje danste bij hen
kwam zitten. Hij was er natuurlijk ook niet
tegen, integendeel, en verhuisde met zijn
pinten, sigaretten, stoel en jekker naar de
andere kant van het zaaltje. De broers schenen ook geen zoute jongens te zijn en de
vriendschap luerd met een slok bevestigd.
Maar toen gebeurde het onheil. In de deuropening verscheen een flink gebourude jongeman. Breedlachend wandelde hij tussen
twee dansen door naai de pike-box, ritste
zijn ]as open, stuk een sigaret op en keek
lijk een kaler met bijbedoelingen het café
rond. Toen Tom Jones het gei\)ezemoes
overstelpte stond de lange charmeur plotseling voor Lien. En die ging mee! Hij
keek de twee spijtig na. De dans duurde
alsof ei nooit een einde aan zou komen. Ze
bleven maar dansen. En die lange vond het
zelfs niet nodig Lien terug te brengen, hij
besprak steeds de volgende dans. Toen Lien
er zelf een einde aan stelde en terugkwam
speelde hij zekei en hij nam haar hand
vast.
AdainV'i gespleten stem deed
iedereen
weer opspringen. Fier trok hij Lien mee
tot voor de lange blonde die een watertje
stond te drinken. Hij kuste haar zelfs en
die uitdaging nam de blonde niet en trok
het verschrikte meisje naar zich toe. Als
tïvee kemphanen zijn ze op mekaar gevlogen. De' larige kieeg een duw tegen de ribben en replikeerde met een upper cut. En
toen is hij buiten zijn oevers gegaan, de
waarschuwingen van zijn moeder vergetend.
Maar misschien had zijn vader het toch wel
goed gevonden, die zon hem zeker gelijk
gegeven hebben. Hij is toen op de lange
blonde beginnen boksen zoals hij nog nooit
gebokst had. Hij had wat te verdedigen,
zijn kermislief! Hij heeft niet eens op de
lange blonde geschopt, op een verliezer
schopt men niet...
En Lien ? Die was nergens meer te zien.
Spijtig, darht hij. Hij ging zijn vest halen
en trok die aan, zo zagen de mensen zijn
gescheurd hemd niet. Hij l«ochl een hele
boel muntstukken voor de auto-skooter en
reed zijn woede uit op de gepansterde wagentjes. Die kunnen tenminste legen een
paar harde klappen, \\}nd hij...
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« de B.T.W. een hulpmiddel..

