
COIURD EN HOUSEN: 

...WEIDRA PARIilGENOTEN? 

Bod of aanbod: heeft B.S.P.-voorzitter Coliard in zijn 1 mei-rede 
een bod gedaan op wat hem interesseert in de faljiete C.V.P.-
boedel, of deed hij een aanbod dat gaat in de richting van de tra-
vaillistische partij waarvan velen dromen als dé tegenspeler van 
een konservatieve groepering in een twee-partijenstelsel ? leder 
naar godsvrucht of overtuiging hebben de kommentatoren in on
ze nationale pers deze dagen een antwoord trachten te vinden op 
de vraag. Een bod ? Coliard moge dan al het tegenovergestelde 
voorhouden: het is beslist geen toeval dat hij de opening naar 
de kristen-demokraten maakte onmiddelliik na het kongres van 
de C.V.P., waar de mogelijke — en dan definitieve — uiteensoat-
ting van 's lands grootste oartii toch de hele tijd haar schaduw 
vooruitwiero. Een aanbod ? C.V.P. en B.S.P. delen de jongste ia-
ren samen de ongunst van het kiezerskorps en alleen reeds zelf
behoud moet een aantal leiders in beide partiien er toe brengen, 
uit te zien naar de wonderformule die het hen moet mogelijk 
maken ongestoord verder te genieten van de macht en al haar 
voordelen. Bod of aanbod ? Het zal zelfs Coliard niet zo duidelijk 
zijn. We staan in dit land op een keerpunt en waarheen de poli
tieke evolutie de traditionele partijen zal leiden, is niet te voor
spellen. De huidige toestand wordt voor hen onhoudbaar, hun toe
komst is somber: het ogenblik verleidt zeer sterk tot een gok. 

BOD OF AANBOD 
De koele, intellektualistische en wei

felende Coliard is echter wel allerminst 
het tipe van een gokker. De vele vraag
tekens waarvoor de politieke evolutie 
hem als voorzitter van de B.S.P. plaatst 
mogen hem er dan al toe verleid hebben 
een stap te doen die ongewoon lijkt bij 
zijn temperament en tempo, in de grond 
IS het een beredeneerde stap waarvan 
hij andere en direkter rezultaten ver
wacht dan degene die warhoofden en 
dagdromers als een Wilfried Martens 
voor de ogen schemeren. 

Wie een koel hoofd wil houden, ver-
wijdere zich niet te ver van de bron. De 
bron in dit geval is de tekst zelve van 
de 1 mei-redevoering van Coliard. Wie 
deze tekst er op naleest, stelt meteen 
vast dat hij in feite veel minder ver 
strekt dan sommige kommentatoren in 
hun ijver hebben menen te horen. Col
iard zegde dat de B.S.P. een nieuwe stap 
naar de kristen-demokraten wou doen, 
door een bondgenood&chap voor te stel
len dat zowat de politieke kopij zou zijn 
van de samenwerking der vakbonden in 
het gemeenschappelijk front. In enkele 
woorden verduidelijkte hij ook de geest, 
waarin de socialisten zouden deelnemen 
aan dit bondgenootschap : de B.S.P. 
stapt heen over de tegenstelling gelovi-
Seu-ongelovigen, zij houdt op te zweren 
oij de keure van Quaregnon, zij jaagt 
seen nationalizaties meer na, zij wijst 
het etatisme af. 
li-bi^ fnen deze tekst legt naast de feite-
HJKheid van de politieke evolutie in ons 
«na, dan wordt het vrij vlug duidelijk 
oat de aandacht van Coliard toegespitst 
« o p enkele konkrete en beperkte ob-
^^*J6ven, veel meer dan op de wijdlo-
pende doeleinden die men hem van som-
™'je kanten heeft toegeschreven. 

«et laat niet de minste twijfel dat de 
«uidige toestand in de C.V.P.-P.S.C. een 
mtdagmg betekent voor de B.S.P. De 
la«S"l ^^ ^^ grootste partij van het 
^i^u wofden moet de socialisten in 
wjn ban hebben. De tijden lijken rijp : 
oe bestaansreden zelf van de C.V.P.-
gj^;^- ^ "ï deze post-konciliaire tijd 
s t a ^ "P wankeler schroeven gaan 
J^Jt ' het cement dat de verschiUende 
na^r^" bijeenhield in een katolieke 
t a i ü - ' ? brokkelig geworden. Een aan-
*ai knsten-demokraten — in Vlaande

ren een door ambities verteerde Wil
fried Martens, in Wallonië de door de 
burgerlijke P.S.C, met minachting be
jegende M.O.C., te Brussel degenen die 
zich aangetrokken voelen door de stand
punten van Simonet — maakt er sinds 
geruime tijd geen heel van dat ze stre 
ven naar de groepering van alle « demo 
kratische krachten ». In feite is het ver
wonderlijk dat het voorstel Coliard zo 
lang op zich heeft laten wachten : reeds 
acht jaar geleden trok Vanaudenhove de 
lessen uit de evolutie en ondernam hij 
zijn — sindsdien mislukte — poging om 
aan de rechterzijde tot een hergroepe
ring te komen. 

Dat Coliard dan uiteindelijk toch 
over de brug is gekomen, sluit aan bî  
de direkte toestand m de C.V.P.-P.S.C 
en bij de situatie waarin de B.S.P. zeil 
zich bevindt. Er is inderdaad een erfe 
nis van de C.V.P.-P.S.C. op korte ter 
mijn binnen te rijven, vooral dan in 
Wallonië. De P.S.C, is een uitermate 
verdeelde groep en er is weinig nodi^ 
om de M.O.C, er toe te bewegen, een 
nieuwe partijpolitieke thuis te zoeken 
Een andere groep kristen-demokraten i« 
eveneens losgeweekt van de P.S.C, er 
zocht een toevlucht in « Renovation wal 
lonne ». Tussen de P.S.B, en het Rassem 
blement Wallon is er al lang een snel 

LINKS 

... met de hulp van Wilfried Martens... 

heid'^wedstrijd bezig om deze groep in 
het eigen kamp te krijgen. 

Het uitdrukkelijk verzaken aan Qua
regnon en het verwijzen naar de vroe
ger reeds door Simonet ingenomen 
standpunten is van aard, een brug te 
werpen naar de meest opstandige en ei
gengereide groep in de socialistische 
partij : de frankofone brusselse socialis
ten. Coliard is een Waal, een frankofoon 
en zonder twijfel heeft hij in de eerste 
olaats oog voor de waalse en brussels-
frankofone problemen in en rond zijn 
partij Hij heeft echter voor zijn 1 mei
redevoering kennelijk het groen licht 
vanuit Vlaanderen — en dat wil zeggen: 
van Jos Van Eynde — gekregen. Van 
Eynde is geobsedeerd door de federali-
zerende tendens die overal tot uiting 
komt ; zijn nachtmerrie is een minori-
tair socialisme in een « klerikaal » 
Vlaanderen. Om dat te voorkomen, om 
voor alle tijden zeker te spelen is hij be
reid, zijn oude en hardnekkige vooroor
delen even op de achtergrond te schui
ven en mee te helpen aan een poging 
om de C.V.P. van binnen-uit te doen 
springen. 

Wat enkele van deze beperkte ébjek-
tieven betreft, kan het voorstel van Col
iard voor zijn partij wel enig gunstig 
'ffekt sorteren. Een hergroepering van 
de politieke krachten op grote schaal zit 
er echter niet in Het zou immers een 
onmogelijke krachttoer zijn, een ge
meenschappelijke noemer te vinden 
voor bijvoorbeeld : de M.O.C die eigen
lijk veel linkser staat dan de B.S.P. ; de 
groep van « nieuw-rechts » rond Simo
net ; de autonomisten achter Wilfried 
Mariens ; de vlaamse en brusselse uni-
taristen en noem maar op Zelfs binnen 

(vervolg op blz. 3), 
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STEKENE 

De Vlaamse beweging en de 
V.U. biezonder zijn door de in
cidenten te Stekene zeer slecht 
gediend geweest. 

Het is weer hopeloos werk 
geworden om, hier en in het 
buitenland, de tv-beelden, die 
a! deze brutaliteiten heten zien, 
ongedaan te maken. Naief-weg 
heeft men de weerstanders het 
slachtoffer laten spelen van het 
« neo-fascisme », tot groot ver
maak en politiek profiit van 
de uitbaters van het belgisch 
patriottisme en tot schade van 
de Vlaamse zaak 

Nog geen lessen genoeg ge
had op dat gebied ? 

terlijke deel van het vlaamse 
kiezerskorps, het stijgend aan
tal natuurvrienden, pleitte hij 
in de Senaat voor een intrek
king van de beperkende bepa
lingen op de vogelvangst... 

Zeker en vast om ze op die 
manier in bescherming te kun
nen nemen tegen een vergifti
ging door chemische bestrij
dingsmiddelen ! ' 

H.d.J., Brugge. 

OP DE STOEP STAAN 

J.S., Hasselt 

VOGELS 

Een van de besluiten van het 
elfde V.U.-kongres luidde : 
« Om het levensmilieu van 
morgen niet te laten vergifti
gen moet het onmatig gebruik 
van chemische bestrijdingsmid
delen aan banden gelegd wor
den. Een grondig en efficiën
ter wetenschappelijk onderzoek 
moet plaatsvinden om de weer
slag van deze middelen na te 
gaan en vast te stellen wat toe
laatbaar en dragelijk is ». 

Een senator van de partij laat 
er vast geen gras over groeien 
on hieraan iets te verhelpen ; 
bezorgd om het gestoorde bio
logisch evenwicht in de na
tuur, trotserend het mrest ach-

Gfote i e j s . 
GLAZtN en WONTURED. 
Gr«ti: voor v<aeLerd«n. 
Herslel î gen tfi eigen wcAl-utl. 

Walter ROLAND 
— Gediplomttrd Opti«li« — 
Kerlstra»». 58 — Antwerpen 
|L«t • w b op hti Kunf«»nme»') 

TiWoeo : 35 U U 

10 % lo'lirg op vêfloor de)»'. 

Wij zijn het volledig eens, als 
jonge mensen van 29 jaar, met 
de 90-jarige A. V. uit Sint-Mar-
tens-Latem en zijn brief «A-
Bom en Vrede» in «Wij» van 22 
maart. 

Indien de Volksunie de jeugd 
meent te bereiken met een op
portunistisch zinnetje als «Wij 
hopen dat de betoging (in casu 
de anti-atoommarsj) moge luk
ken» (zie Wij van 8 maart), ver
gist zij zich. 

Want wie hoopt dat een beto
ging meevalt, moet daar iets 
voor doen en niet tot het vol
gend jaar «op de stoep blijven 
staan» (zie «Wij» van 8 maart). 

Wij hebben nog geen enkele 
anti-atoommarsj gemist en wij 
beseffen wel dat het weinig of 
niets heeft uitgehaald. Het is 
niet onze schuld. Het is die van 
de advizeurs-op-de-stoep («Wij» 
van 9 maart), de ongevraagde 
raadgevers («Wij» van 9 maart) 
de huik-naar-de-wind-hangers, 
die zowel geloven in de eerlijk
heid van diegenen die thuisblij
ven als van diegenen die mee
gaan. («Wij» van 8 maart). 

Wij geloven niet meer in de 
pacifistische eerlijke bedoelin
gen van wie elk jaar weer op de 
stoep staat, onder andere dus 
van de Volksunie. Dat de marsj 
KON worden genoyauteerd is 
een gevolg van UW houding, 
want ook toen ze nog niet ge
noyauteerd was (de eerste 2 
iaar). stond de Volksunie op de 
stoep. Het kan overigens geen 
toeval zijn dat een demokraat 
als Daniël Deconinck er elk jaar 
wel is en dat precies die man uit 
de Volksunie moest. 

In de Volksunie is blijkbaar 
meer plaats voor passivisten 
dan pacifisten Het kan belang
rijk zijn dit voor de toekomst 
te onthouden Het zal allicht 
vooral de jeugd interesseren... 

U.D B. - R W . Beersel 
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WAAR BLIJVEN DE VROUWEN ? 

Met veel entoeziasme hebben 
we het kongres meegemaakt. 
Het verheugt ons buitengewoon 
dat de V.U. met zoveel stijl be
wezen heeft dat ze volwassen is 
geworden. Pijnlijk heeft het me 
desondanks getroffen dat het 
aandeel van de vrouw in de par
tij - notabene een jonge partij -
zowat nihil is, de briljante me
vrouw N. Maes uitgezonderd. U 
kunt daarop antwoordt i : er is 
geen politieke belangstelling ge
noeg bij de vrouw. Helaas is het 
wel zo dat er nu eenmaal moed 
voor nodig is om belangstelling 
te hebben voor zaken buiten de 
dagelijkse sleur. Zowel mannen 
als vrouwen plegen zich te ver
schuilen achter de dooddoener: 
geen tijd. De geïnteresseerde 
vrouwen (en die moeten er 
zijn) voelen zich nog niet thuis 
in de nog zo mannelijke politie
ke wereld, ze voelen zich buiten 
gesloten omdat 't partijwereld
je zoals het reilt en zeilt voor 
hen een gesloten boek is. Zou 
het teveel gevraagd zijn om als 
eis te stellen dat tenminste één 
vrouw in elk afdelingsbestuur 
zou moeten aangesproken en 
opgenomen worden ? Waarom 
wachten tot zij zich uit eigen 

beweging aanbieden ? Ook de 
arbeiders moeten aangepord 
worden om voor hun rechten op 
te komen. Is het niet mogelijk 
vrouwen op te leiden en poli
tieke scholing te geven ? In een 
demokratisch land moeten ook 
wij vertegenwoordigd worden 
door vrouwen in partijbesturen, 
gemeenteraden, enz. 

Namens de jeugd werd er op 
het kongres gesproken: ak
koord. Maar het zou het imago 
van onze partij ten goede geko
men zijn als ook een vrouw aan 
het woord was gekomen zon
dagnamiddag j . 1. Wat Hugo 
Schiltz in zijn rede zei over de 
dames was mij te paternalis
tisch ! 

J. V. V. - St.-Kruis 

GASTARBEIDERS 

Als er in ons land iemand 
misbruikt wordt, dan zijn het 
wel de gastarbeiders, de slaven 
die in tijden van ekonomische 
bloei ingevoerd werden om het 
zwaarste werk te leveren tegen 
de (voor het brusselse kapitaal) 
voordeligste prijzen, en die bij 
de kleinste verslapping van on
ze ekonomie als waardeloos 
weggeworpen worden. 

Een vreemde arbeider met 
werkvergunning B kan slechts 
2 maanden werklozensteun ge
nieten. Door het diktaat-Major 
zal deze maatregel nu ook zelfs 
gelden voor de arbeiders die 
met hun gezin in België ver
blijven : wie 2 maanden zonder 
werk valt, « mag » met heel 
zijn gezin verhongeren ofwel 
naar zijn land terugkeren om 
daar te gaan vertellen hoe gast
vrij onze ministers wel zijn. 

En intussen moeten vreemde 
« arbeiders » die in buitenland
se ondernemingen werken 
slechts de helft van hun belas
tingen betalen. Het is duidelijk 

dat het niet de Grieken, Spaa« 
jaarden en Turken zijn die 
hiervan profiteren : hun loon % 
zo laag dat zij vanzelf al bed 
weinig belasting moeten beta
len. Trouwens, als die belas
tingvermindering voor hen be
stemd was, zou de beperkencte 
voorwaarde « die in buitene 
landse ondernemingen werken» 
helemaal geen zin hebben. Wie 
wel minder belastingen moeten 
betalen ? De amerikaanse ko
lonialen, die hier de leiding 
hebben van volksVreemde ame
rikaanse bedrijven. Voor deze 
kolonizatoren is het niet eens 
genoeg dat zij heel onze ekono
mie in handen hebben en ons 
volledig afhankelijk maken vaa 
vreemde investeringen, en zelfs 
niet dat ze met hun reusachti-
ge kapitalen de eigen europese 
ondernemingen opslokken of
wel kapot-konkurreren. Voor al 
het goed dat het moederland 
voor haar kolonie doet moeten 
wij onze « redders » nog een 
« vergoeding » geven onder de 
vorm van een aanzienlijke ver
mindering van de belastingen 
die ze ons schuldig zijn. 

En dan maar klagen als een 
Soaniaard hier een heel klein 
winkeltje opent en zodoende de 
vlaamse winkeliers « konkur-
rentie aandoet ». Wees gerust 
dat hij zijn winkeltje wel weer 
zal sluiten zodra er in de om
geving een nieuwe supermarkt 
of een shopping-center geopend 
wordt. 

D.M., Woluwe. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling 
eevoerd 

van de redaktie 

Brussel, 8 mei 1969. 
Betr . :adreswijzigtng. 
Zo <m de paar dagen vinden we tussen 

onze korrespondentie een kaart je of een brief , 
waarin een lezer ons laa t weten dat zi jn adres 
voortaan nie t meer zus en 20 zal z i jn , maar zo 
en zus. Met zo'n bericht kunnen we eigenli jk 
heel weinig aanvangen, alhoewel we natuurl i jk 
wél graag vemeaen hoe het r e i l t en z e i l t met 
onze vrienden. En de (meeste) lezers van "WIJ" 
kunnen we toch onze vrienden noemen, of niet ? 

De eerste ins tan t i e die dient t e ver
nemen dat een "WIJ"-lezer van adres verandert, 
i s de post . Als üW (nieuwe of oude) postmeester 
weet waAr u hu i s t , volgt ons blad wel vanzelf. 
Mocht dat eens niet het geval z i jn , dan kunt u 
de adreswijziging nog a l t i j d aan ons doorgeven, 
maar dan l i e f s t niet op adres redaktie doch wel 
b i j het beheer. Volledigheidshalve : "WIJ", 
Voldersstraat 71, Brussel-1. 

Al deze dingen zi jn zo elementair dat 
ze eigenli jk geen redaktionele brief wettigen. 
Er i s echter een ardere kwestie. Lezers en 
V.U.-leden die verhuizen, verzuimen heel vaak 
oa hun nieuw adres bekend t e maken ten eers te 
b i j hun oude afdeling en vervolgens b i j hun 
nieuwe afdeling. Zo*n man verdwijnt dan, t en 
minste voor wat zi jn aanwezigheid effektief in 
de p a r t i j be t re f t , gewoon van de kaar t . 

Met een héél kleine moeite (het opge
ven van uw nieuw adres b i j uw oude of nieuwe 
afdeling) kunt u de V.ü.-sekretsuris in uw nieu
we woonplaats een gat in de lucht laten spr in
gen. Van louter "kontentement"• "'l 



# BELGiSCKE FRAFK 
IN DE MAALSTROOM 

te parijs 
wordt over zijn 
lot beslist 

(ACO) De belgische frank heeft in de 
jongste weken ingrijpende verdedi-
gi^v'smaatregelen nodig gehad. 

Omdat hij op de internationale wis
selmarkten gevoelig verzwakte, heeft 
de Nationale Bank tot ongewone maat
regelen haar toevlucht genomen. 

Eerst werd aan de partikuliere ban
ken de verplichting opgelegd, hun mid
delen in vreemde deviezen te beperken. 
Ze hadden te veel belgische franken in 
veiliger geachte valuta omgewisseld — 
grotendeels onder de druk van hun 
klanten. Een welbepaald deel ervan 
moeten ze nu op hoger bevel opnieuw 
in franken omzetten. 

Een merkbare en blijvende verbete
ring van de pozitie van de frank op de 
wisselmarkten is er niet op gevolgd. 

De belgische monetaire overheid zag 
de toestand nog bestendig verslechte
ren. Om die reden kondigde ze haar 
tweede defensieve maatregel af : de 
Nationale Bank zal niet meer in onbe
perkte mate wissels, die haar door par
tikuliere banken aangeboden worden, 
herdiskonteren. 

Diezelfde banken mogen voortaan 
slechts kredieten aan het bedrijfsleven 
verlenen tot een door de Nationale 
Bank bepaald maximum. 

Beide maatregelen hebben in zekere 
zin een anti-inflatoir karakter. Ze zijn 
tipisch deflatoir, maar daar ligt de kern 
van de zaak niet. De regering wil een 
groter deel van de werkmiddelen van 
de banken beschikbaar houden voor de 
intekening op staatsleningen die in 
steeds maar toenemend lawine-tempo 
op ons aanrollen. 

Daarenboven wil ze verhinderen dat 
de grote kapitalistische groepen hun fi
nanciële middelen in veiligheid brengen 
buiten de frankzone en de aldus gescha
pen leemte in hun tezaurie aanvullen 

met krediet dat ze bij het belgische 
bankwezen, bij de parastatalen en bij 
de Nationale Bank halen. 

De lezer mag ons deze technische uit
eenzetting niet kwalijk nemen. Ze 
raakt de kern van de zaak en zal allicht 
de twijfelaars onder hen beter overtui
gen dan de klassieke tirades tegen de 
financie-haaien en de ploetokratische 
sp«kulanten. 

Die haaien zijn wel degelijk aan het 
werk, maar in plaats van ze te bekoge
len met de klassieke demokratische re-
torika zou men ze moeten op heterdaad 
betrappen en hun machinaties onmoge-
lük maken. Dat is zeer moeilük. Een 
liberale staatsmacht als de belgische is 
niet erg geschikt om ze op te sporen en 
te treffen. Ofwel wil deze regering het 
niet, ofwel kan zij het niet. 

De maatregelen van de Nationale 
Bank en van de regering Eyskens heb
ben niet kunnen beletten, dat deze week 
de belgische frank nog meer in de 
verdrukking is geraakt. 

We staan hier voor een internationale 
vloedgolf waartegen een kleine staat 
niet opgewassen is. 

Er zijn echter ook speciale zwakke 
punten en bressen in de belgische ves
ting. Door traditie en belangen staat de 
belgische financie veel dichter bij de 
franse frankzone dan eigenlijk zou moe
ten. 

Ingeval de franse frank gedevalueerd 
wordt — en na de Gaulle's aftreden is 
dat minder onwaarschijnlijk geworden 
— zullen andere europese valuta's er 
onder lijden, maar hun kwetsbaarheid 
verschilt van geval tot geval. De belgi
sche frank behoort tot de kwetsbaarste 
— meer dan de nederlandse gulden of 
de Zwitserse frank, meer dan de D-
Mark of de Italiaanse lire of de spaanse 
peseta. En dit ofschoon de handelsba
lans van België gunstig is en de belgi
sche frank wegens louter technische 
redenen niet tot de slappe valuta's hoeft 
te behoren. 

De te grote lotsverbondenheid tussen 
belgische en franse frank is gedeeltelijk 
een uitvloeisel van de in nog andere op
zichten ergerlijk grote afhankelijkheid 
van de belgische politiek jegens de 
franse. 

In de leidende belgische milieus heeft 
men geen evenwichtige verhoudingen 
jegens de verschillende europese 
machts- en belangencentra kunnen op
bouwen en heeft Parijs nog steeds een 
voetje voor. 

Voor de regering Eyskens ziet de 
naaste toekomst er steeds maar beden
kelijker uit. Ze wordt gekonfronteerd 
met een nieuwe aanval van geld- en 
goudkoorts, terwijl ze in het binnen
land niet meer weet hoe ze de invoe

ring van de Belasting op de Toegevoeg
de Waarde konkreet moet aanpakken. 

De waarschuwingen die haar inzake 
de nieuwe aanslagvoeten vanwege de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
waren toegekomen, hebben er premier 
Eyskens tans toe bewogen de percenta
ges anders te struktureren. 

Op zichzelf is die aanpassing een ver

betering. Ze heeft echter tevens aange
toond dat de regering zelf in de onwe
tendheid verkeert over de juiste gevol
gen van de B.T.W. 

Haar houding gelijkt veel meer op die 
van een pokerspeler dan op die van een 
wetenschappelijk voorgelicht ekono-
misch-verantwoordelijk kollege, dat 
goed weet wat het wil. 

om 

BOD EN AANBOD 
(vervolg van blz. 1.) 

de beperkte ruimte van de socialistische 
partij is het onmogelijk, de rode leeu
wen bijvoorbeeld in de pas van de brus-
selse rassisten te doen lopen ! 

De werkelijkheid — en vooral de 
vlaams-waalse werkelijkheid in dit 
land — is en blijft de onoverwinneli.jke 
moeilijkheid voor een hergroepering. De 
belangrijkste, maar niet de enige moei
lijkheid. 

Er zijn een aantal redenen die er voor 
zorgen dat de « travaillistische » plan
nen wel altijd dagdromerij blijven. De 
belangrijkste daaronder is dat het kli-
sjeren van een klassestrijd in een twee-
partilen-instituut dat « progressieven » 
en « konservatieven » tegenover mekaar 
zou stellen, hoegenaamd niet beant
woordt aan de sociologische werkelijk
heid van vandaag. In feite steunt deze 
dagdromerij op een voze romantiek die 
zelfs niet van gisteren, maar van eer
gisteren is. 

Zij die zweren bij een tweeoartijen-
stelsel, verwijzen gemakshalve dan 
maar altijd naar Groot-Brittannië, dat 
voor de gelegenheid onveranderlijk als 
de « moeder der demokratie » wordt be
titeld. Een dergelijke dooddoener ver
raadt alleen maar een grondig gebrek 
aan kennis van de britse parlementaire 
geschiedenis. En overigens : het twee
partijenstelsel wortelt niet in onze tra
dities ; nog sterker : gelet op onze tra
dities zou het een rampzalig eksperi-
ment zijn. Heel ons bestel is kapot ge
vreten door het gangreen van het be

krompen-verpolitiekt zijn : de nare 
sleep van de partijpolitieke benoeipin-
gen, dozeringen enzoverder. Kan men 
zich deze mentaliteit voorstellen in een 
politieke verhouding die slechts één al
ternatief zou kennen : de aflossing bij 
tijd en wijle van de ene groep door de 
andere, zonder enige materiële en gees
telijke mogelijkheid om te ontsnappen 
aan een van beide oligarchieën ? 

Inmiddels past nog een slotbemerking. 
Vijftien jaar na het ontstaan van de 
Volksunie, acht jaar na haar eerste elek-
torale doorbraak, een jaar na haar op
gang tot derde grootste partij in Vlaan
deren worden de traditionele partijen 
dooreengerammeld dat horen en zien 
hen vergaat. We zullen in de nabije toe
komst nog van ander hout pijlen zien 
maken dan dat wat Collard vandaag 
heeft gebruikt. Het is duidelijk : voor 
de traditionelen blijft er alleen nog wat 
ruimte voor taktische zetten en pogin
gen om door kleine onderlinge grenskor-
rekties de illuzie te behouden, dat zij 
groot zijn gebleven. Strategie komt 
daar echter niet meer bij te pas : de lijn 
van de evolutie ligt vast — wie er zich 
niet wil naar plooien, zal ten onder 
gaan. In dat opzicht is de 1 mei-rede van 
Collard toch belangrijk : ze sluit de pe
riode af waarin de traditionele partijen 
voldoende kracht in zichzelve vonden 
om te wachten op wat komen zou. Voort
aan zullen de manken steeds meer de 
manken helpen en de blinden de blin
den leiden. 

De gezonde krachten staan elders ! 

t.V.0. 

beroepsHALVE 
bekeken 

De aankondiging door de rege
ring dat ze de zogenaamde ver-
bruiksuitgaven gaat verminderen, 
volgt op de kredietbeperkings-
maatregelen die vorige week door 
de Nationale Bank werden afge
kondigd. Op het eerste gezicht 
zouden deze maatregelen verband 
kunnen houden met de konjunk-
turele schommelingen die nu eens 
tot kredietuitbreiding dan weer 
tot kredietbeperking nopen. De 
ekonomische heropleving lijkt 
van die aard te zijn, dat men tans 
tot een beperking van de krediet-
mogelijkheden kan overgaan. 
Doch de toestand is ingewikkel
der dan dat. De pozitie van de bel
gische frank kan men niet vast 
noemen. Op de wisselmarkt heeft 
men reeds een lichte verzwakking 
vastgesteld en het zal wel niet 
overdreven zijn, te stellen dat er 
niet alleen tegen het pond of de 
transe frank gespekuleerd wordt, 
doch ook tegen de belgische frank, 
tnkele tijd geleden vestigde 
trouwens onze medewerker Aco 
fle aandacht op de mogelijkheid, 
flat de pozitie van de frank wel 
eens een veel zwaarder dobber 
voor de regering Eyskens zou kun-
"^n „worden dan de opstekende 
o. Ji. w .-onweerswolken. 

Dat de zopas aangekondigde 
maatregelen, waarover nadere en 
precieze gegevens vooralsnog ont-
oreken, deel uitmaken van de 
voorzorgen om onze monetaire po
zitie tegen te verwachten interna
tionale stormwinden te vrijwaren, 
âl gedeeltelijk wel kloppen. De 

inflatoire neigingen zijn geen ti
pisch belgisch verschijnsel doch 
maken deel uit van een interna
tionale malaize, waarin de ver
houding pond-franse frank een 
belangrijke rol speelt. Zopas nog 
was er sprake van een herwaarde
ring van de mark (intussen gelo
genstraft) en van een nieuwe toe
zegging van internationale steun 
aan de franse frank, voor het ge
val zich nieuwe spekulaties tegen 
de franse munt zouden voordoen. 
In internationale monetaire krin
gen wacht men feitelijk de uit
slag van de franse prezidentsver-
kiezingen af. 

Men moet in elk geval de voor
ziene maatregelen van de rege
ring ook op deze achtergrond zien. 
De maatregelen betreffen vooral 
een vermindering van de gewone 
uitgaven door het blokkeren van 
aanwervingen, het niet verder 
aanvullen van zekere administra
tieve kaders en het beperken van 
uitvoeringskredieten tot een be
paald procent van 1968. Het gaat 
hierbij om de zogenaamde kondi-
tionele of konjunkturele schijf op 
de buitengewone begroting, groot 
15 %, die als marge genomen 
wordt. 

In feite komt het daarop neer 
dat de regering 85 % van de be
groting als 100 % neemt. Daarom 
mag men het niet-gebruiken van 
die 15 % (die op de huidige bui
tengewone begroting 7,5 miljard 
fr. vertegenwoordigt) nog niet als 
een bezuiniging voorstellen. Van 
deze 100 % zal men 35 % tijdens 

de vier eerste maanden verbruikt 
hebben, 25 % voor de lopende 
vier maanden, 40 % voor de laat
ste maanden van het jaar. Het 
bijzonderste «slachtoffer» van 
het supprimeren van de konditio-
nele schijf zou het ministerie van 
Openbare Werken zijn, dat dus 
ettelijke extra's zal moeten uit
stellen. Daarbij komt trouwens 
dat de Nationale Bank de door 
het Wegenfonds aan de onderne
mers overgemaakte wissels wei
gert te verdiskonteren, wat in elk 
geval een vermindering van het 
volume der wegenwerken bete
kent. 

. Ook het hipotekair krediet 
wordt beperkt evenals de verkoop 
op termijn. In dit laatste verband 
dient nog een bijzondere maatre
gel aangestipt : voortaan zouden 
kontrakten voor aankoop op ter
mijn pas * lagen na onderteke
ning geldig zijn, omdat men de 
koper een bedenktijd wil toeken
nen, vermits aankopen op afbeta
ling zeer vaak ondoordachte han
delingen vanwege de koper zijn. 

B.T.W.-AFBOUW 
Het moet wel zijn dat vrees als 

zou de B.T.W. een prijzenhausse 
zonder voorgaande veroorzaken 
gefundeerd was, als men nagaat 
dat de regering eventjes een pak
ket van 11 miljard fiskale inkom
sten laat vallen door een vermin
dering van de middentarieven en 
door een overheveling van be
paalde produkten naar minder 
belaste sektoren. Tot vorige week 
scheen de regering voet bij stek 
te zullen houden en zou ze niet 
laten tornen aan de tarieven, on
danks de vaak heftige kritiek die 
op deze hoge tarieven werd uitge
bracht. De prijzenstijging die 
reeds enkele maanden geleden be
gon en het feit dat vooral de 
P.V.V. van de hoge B.T.W.-tarle-
ven een elektoraal stokpaard 
dreigde te maken, zijn twee fak-
toren die de regering er moeten 

toe bewogen hebben het roer om 
te gooien. Deze redenen verklaren 
waarom de -egering nu een heel 
of zelfs maar half gezichtsverlies 
riskeert, want daarop komt het 
toch neer : door de vermindering 
van de midden tar ie ven ( vermoe
delijk telkens met 2 %) bij hand
having van de laagste en de hoog
ste (6 en 25 %) geeft ze toe aan 
de druk van de ekonomische en 
sindikale organizaties alsmede 
van de oppozitie. Dat ze via de 
B.T.W. op fiskale meerinkomsten 
had gerekend zal nu wel duidelijk 
zijn, aan welke meerinkomsten ze 
nu moet versaken voor een be-
drar; van 11 miljard, welk gemis 
gedeeltelijk moet gekompenseerd 
worden door het verzaken aan 
eerst voorziene buitengewone en 
ook gewone uitgaven. Naast de als 
voornaamste reden opgegeven be
kommernis om de inflatie zal dat 
wel de tweede reden zijn van het 
schrappen van bepaalde uitgaven. 
Aan één uitbreiding van de ad
ministratie valt intussen niet te 
ontsnappen, namelijk deze die 
voor de toepassing van de B.T.W. 
is voorzien, terloops cCn nieuwe 
gelegenheid om de administratie 
vol te stoppen met partijpolitieke 
en sindikale kreaturen : prakti
sche vorm van «inspraak » die al 
veel ouder is dan de huidige in
spraak-woede. 

Wat ten slotte de kontrole zal 
zijn op de prijzenbeweging valt af 
te wachten, al is men er in mid
denstandskringen niet al te gerust 
in, gedachtig vroegere kontroles 
waarvan ei alvast een de naam 
van « fiskale inkwizitie » kreeg. 

Hoe dan ook, de regeringsplan-
nen en hun toelichting blinken 
niet uit door duidelijkheid. Men 
blijft bijna altijd halverwege ste
ken en ^elfs in onze tijd van 
steeds luider geproklameerd recht 
op informatie blijven de hogere 
instanties lijden aan de euvels 
van het verleden. Ook in dit op
zicht veroordeelt het «Belgique 
de papa » zichzelf. 
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UNITAffiE KRABBENMAND 

een 

verdomde 

janboel 
(r. mattheyssens). Als men het poli

t ieke panorama overkijkt, dan vallen de 
schermutselingen, de tegenstellingen en 
de breuklijnen op het ideologisch en het 
kommunautaire vlak zó in het oog. Pi
kant is daarbij dat in de B.S.P. — die 
door de rumoerige ondervoorzitter van 
deze partij als één granieten blok wordt 
voorgesteld — de warwinkel het grootst 
is. 

Op 1 mei doet de B.S.P.-voorzitter een 
oproep om een links front te vormen — 
nadat Spaak de klassestrijd had afge
schreven, en Simonet voorhield dat het 
socialisme moet « herdacht » worden — 
daarbij verklarend dat het charter van 
Quaregnon achterhaald is. Op dezelfde 
dag wijst Van Eynde, onder-voorzitter, 
een links front af als kleurloos en ver
waterend, nog zwerend bij Quaregnon, 
de oude beginselen en de overjaarse 
simbolen, daarbij lirisch verwijzend 
naar de verwezenlijkingen van de socia
listen... in het buitenland. Men mag 
daaruit niet afleiden dat de tandem 
Collard-Van Eynde defekt zou zijn. Het 
werk IS ook hier volgens het gewone 
schema verdeeld : Collard stuurt en Van 
Eynde levert de drijfkracht. Alleen 
moet er iets misgelopen zijn m de kom-
munikatie. Nog op 1 mei verklaart Col
lard, met wat gezwollen patos dat de 
B S P. niet zal gefedereerd worden, zo
lang hij voorzitter is. Op dezelfde 1 mei 
zegt B.S.P.-vice-premier Cools dat alle 
maatregelen moeten genomen worden 
die tot het federalisme leiden. 

Op één mei doet B.S.P.-er Larock een 
aanval op het taalnationalisme van de 
rode leeuwen te Brussel ; op dezelfde 1 
mei eist de sekretaris van het arrondis
sement der rode leeuwen part i jstruktu-
ren, gebouwd op het « taalnationalis
me ». 

Op het kongres van de C.V.P. willen 
de jongeren het etiket kristen-demokra-
tisch gewoon overboord schoppen, ter
wijl Van den Daele (een « dikschedeli-
ge getto-klerikaal » volgens de fijnzin
nige Van Eynde) een negentiendeeuwse 
aanval uitvoert tegen de Collardscholen, 
en de ortodokse C.V.P.-ers met premier 
Eyskens op kop van dit etiket niet wil
len scheiden. Terwijl de prominenten 
een gemeenschappelijk orgaan willen 
met de P.S.C, eist de meerderheid een 
los overlegorgaan, zodat het tot een 
openlijk treffen komt tussen de part i j
voorzitter Houben en Van den Daele. 

Alleen een verdagingsmaneuver kan de 
unitaire C.V.P.-voorzitter van een sma
delijke nederlaag redden. 

In de P.V.V., die op haar schreeuwe
rige verkiezingsaffiches de eenheid van 
het dierbaar vaderland ging redden, is 
he t driespan Hougardy-Declercq-Jeune-
homme vastgelopen in een lachwekken
de prestatie, waarbij ze alledrie te gelij
ker tijd probeerden de eigen stal te be
reiken. Vanaudenhove slingerde ban
bliksems naar de Brusselaars die door 
hun manifest de oorlog aan Vlaanderen 
verklaarden, maar zijn eigen partijge
noten — met de ondervoorzitter aan het 
hoofd — sloten zich demonstratief aan 
bij deze oorlogsverklaring, daarbij de 
prezidentiële dreigementen royaal aan 
hun laarzen lappend. 

En om het landschap volledig te ma
ken, doolt er nog een Van den Boey-
nants in rond, die zichzelf met messiaan-
se taken heeft belast, daarbij mistige 
formules orakelend en het federalisme 
aanvallend met allerdwaaste dooddoe
ners. 

Het is geen verheffend schouwspel, 
deze janboel in de grote partijen, die 
overbevolkt zijn met staatslieden en 
wijzen die nog niet willen gaan, en met 
jonge, trappelende nieuwlichters die er 
nog niet zijn gekomen. 

De uni taire hipoteek dient eerst te 
worden gelicht, dat is onder meer een 
der taken van de Volksunie. 

HAVENS WAARHEEN ? U) 

begratenislirma 
ol ruimer 
vizie ? 
(red.) Normaal zou toekomendt 

maand de zogenaamde kommissie Ver-
schaeve klaar moeten zijn me t haar 
rapport over de aanpassingsmogelijkhe-
den van onze havens. In de betrokken 
kringen noemt men deze kommissie 
ook nog «begrafenisonderneming», om
dat minister De Saeger door he t be
proefde middel van enkommissionering 
de projekten die met zijn vizie niet 
overeenstemmen in de vergeethoek 
wenst te duwen. De man naar wie de 
kommissie werd genoemd was t rouwens 

de kerkenvader 
What's in a name ? De Gaulle zit in Colombey-les-deux-Eglises en Houben 

/i».?g altijd op de duiventil van de Twee Kerkenstraat. Met de loponimische ge
lijkenis houdt het echter op : les deux Eglises liggen vér van de macht en de 
Tiuee Keiken (vooilopig) nog niet. 

Het heeft oveugens maar weinig gescheeld of de weg naat zijn (figuu)lijk) 
Colombey-les-deux-enzovooit was voor Houben begonnen \)p het kongres van de 
Vlaamse C.V.P. Het zou zowat een einde een héél klein beetje a la de Gaulle ge
worden zijn : door in een onbedachte bui zijn aanblijven afhankelijk te maken 
van een vertrouwensvotum, tekende H\}uben zowat zijn voorzitterlijk doodvon
nis. Gelukkig waren er een paar vrienden-in-het-unitaiisme — waaronder Lefè-
vie — die Houben van zijn voo)nemen konden afbiengen en hem zodoende red
den van de diiekte ondeigang. 

Het is geen toeval dat juist onder het voorzittetschap van Houben de ont
takeling van de CV.P.S.C, overhands is t>oegenomen. We hebben de mislukking 
van de officierszoon uit St. Niklaas reeds voorspeld, toen hij tot voorzitter geko
zen werd. Die voorspelling (pluimpje op onze hoed...) is nu v\)lop aan het uitko^ 
men. 

Ifouben is een schrander ventje die als hoofd van de studiedienst aan zijn 
partij grote diensten heeft bewezen. Het Kei st pro gramma van de C.V.P. (toen 
— in 1945 — een « nieuw geluid », vandaag een afgezaagde en toch nooit hele
maal gezongen deun) tras goeddeels zijn iverk. Op enkele terreinen die hel poli
tiek leven jarenlang hebben beheerst was hij een lA)lleboos : met Houben in de 
soefleursbak hebben C.V.P.-bonzen herhaaldelijk een goed figuur weten te slaan. 

Tegenover deze onmiskenbare intellektuele kicahteiten staan echter onvol
maaktheden en tekorten die — dat merkt zo onderhand wel iedeieen — de balans 
negatief hebben doen doorslaan. De studieman Houben is altijd een zeer slechte 
p^jüticus geweest. Hij mist de xuaimte en de menselijkheid die nodig zijn om een 
groep rond zich te verzamelen en bijeen te houden. Het strak schematisch denken, 
het altijd weer opnemen van de eigen gedachtengang en het zich afsluiten van 
wat bij anderen aan vragen en overtuigingen en oordelen of vooroordelen kan 
rijzen, moesten hem vroeg of laat grove parten spelen. Het bijna fatale intermezzo 
met het verfi*juwensvotum op het C.V.P.-kongres was er een tipisch voorbeeld 
van : Houben stond zo ver van het direhte klimaat op de bijeenkomst, dat hij 
blindelings zijn politiek einde zou tegemoet gehold zijn langs de draad van zijn 
eigen gedachtengangetje. Gelukkig voor hem werd hij nog net bij de slippen van 
zijn jas gehouden. 

Houben is daarenboven een verstokte unitaiist — we zouden beter zeggen 
« een verblind unitarist ». Vastliouden aan een zo groot mogelijk unitarisme 
hoeft niet per definitie iedere luciditeit uit te sluiten. Bij Houben is dat wél het 
geval : hij leeft in een denkwereldje waarin hoegenaamd geen plaats is voor de 
Vlaamse beweging. De « kommunautaire problemen » hinderen hem alleen maar, 
zich ongestoord aan zijn eigen gedachten en overpeinzingen te kunnen wijden; hij 
slaagt ze van zich af gelijk een sluimeraar mept naar een zoemende mug. Enkele 
jaren geleden moge dat gebaar nog volstaan hebben; vandaag is een dergelijke 
houding fataal geworden. 

Er is tenskrtte de « vluchtende > Houben. Bij talloze gelegenheden — de 
kiceüie Leuven, de val van de regering, de opstelling van het regeringsprogiam-
ma enzovoort — was er wekenlang niets van Houben te zien of te horen. De za
ken verliepen niet zoals hij het had geiuenst of gedroomd en de voorzitter van 's 
lands grootste partij herhaalde het gebaar waarvan de struisvogels alle heil ver
wachten : hif A>cht een afgelegen hoek en stak zijn kop in het zand. Als hij weer 
bovengronds kwam, moest hij doorgaans vaststellen dat de zaken nog verder ge
ëvolueerd waren dan hij al had gevreesd. 

Het kon niet anders of het voorzitterschap van een dergelijk man moest een 
mislukking worden. Die mislukking is echter niet de nederlaag van Pionben al
léén, ze is de nederlaag van heel zijn parlij. Het was méér dan tekenend dat de 
machtige CV.P.S.C., enkele jaren nadat ze nog absolute meerderheidsambities had 
gekoesterd, zich ah iKjorzitter niemand anders kon kiezen dan deze politieke kami
kaze. 

Misschien worden de potten straks weer eens een beetje gelijmd; misschien 
haalt de begeerte om te allen prijze « partij van de macht » — en dus van de pre
benden — te blijven het nog even op de middenpuntvliedende krachten. Maar 
voor de geschiedenis zal geboekstaafd blijven dat onder het voorzitterschap van 
Houben het adres veranderde van Tweekerkenstraat in ge-weet-znel-les-deux-
Eglises. 

dio Genes. 

een uitgesproken tegenstander van alle 
projekten, die de bouw van een superha-
venkompleks aan onze kust beogen' 
Hoewel de proefnemingen in het water
bouwkundig laboratorium van Borger
hout betreffende de mogelijkheid van 
aanpassing van de Schelde aan grotere 
tonnematen negatief uitvielen heeft 
men in het ministerie van Openbare 
Werken vastgehouden aan Schelde-pro-
jekten, die op zijn minst twijfelachtig 
zijn. Dat belette niet, dat sommige t ^ 
genstanders van projekten in verband 
met Zeebrugge later uitpakten met 
eigen projekten voor een grote kustha-
ven, echter niet ter hoogte van Zee
brugge doch van.. . Wenduine. 

Dat doet allemaal erg kleintjes aan. 
Er is t rouwens meer : welke objektieve* 
waarde kan men hechten aan de werk
zaamheden van een kommissie, waar
van de prominenten rechter en partij 
tegelijk zijn. Het is dus niet verwon
derlijk dat men eerder sceptisch staat 
tegenover de kommissie Verschaeve. 
Indien het rezul taat dan toch van eeii 
ru imer geworden vizie zou blijk geven 
zou men van een aangename en zeer 
onverwachte verrassing kunnen spre
ken. 

Overigens getuigen ook de promotors 
van sommige projekten niet van veel 
verbeelding, altans niet in de naamge
ving van hun projekten. De vorige week 
gehouden perskonferentie over het plan 
Mortelmans spreekt van «Zeebrugge, 
Noordzeepoort». Europoort Rotterdam 
ligt hier als inspiratiebron voor de 
hand. Ook de stelselmatige verwijzing 
naar het nederlandse havenplan Jaar 
2000 wijst op de verweerspozitie, van 
waarui t men in België he t havenpro-
bleem benadert . De projekten beginnen 
meer en meer op elkaar t e gelijken : 
er zijn er nu reeds drie bij ons weten, 
die een kunstmat ig eiland voorzien ter 
hoogte van onze kust. Het plan Mortel
mans neemt als bazis daarvoor de Thor-
ton-zandbank, op 28 km. van Zeebrugge. 
Het projekt Zeestad breidt deze bazis 
meer naar het noorden op (Knokke). 
Het projekt Verschaeve gaat naar het 
zuiden (Wenduine) . In grote lijnen ver
tonen deze projekten gelijke trekken. 
Over de technische realizeerbaarheid 
en het nut schijnt geen twijfel meer te 
bestaan. Anders is he t gesteld wanneer 
de financiering te r sprake komt : de 
weerbarstigheid van de staat t reedt hier 
als zeer s terke rem op. Een te eenzijdig 
part ikul iere financiering houdt gevaren 
in, omdat men niet van meetaf kan we
ten, in welke r icht ing bepaalde belan
gengroepen willen varen. Een federaal 
gezag, dat ui teraard voor ons een beter 
gezag zou zijn, had hier al lang uit
komst kunnen verschaffen. 

• HAVENS WAARHEEN ? (H) 

niet 
langer nog 
Utopia 

We stellen intussen vast dat projek
ten betreffende haveninplantingen aan 
de kust niet langer als utopisch worden 
voorgesteld. Deze wijziging is pas van 
recente datum, nog kort geleden kon 
men sommige kringen elk kustuitbouw-
projekt als onzinnig en onrealizeerbaar 
horen afwimpelen. De Volksunie heeft 
te r zake duidelijk laten blijken dat m 
het kader van een algemeen gekoórdi-
neerd havenbeleid Zeebrugge's kansen 
moeten waargenomen worden na gron
dige, spoedig aan te vat ten studie. Se
nator Jorissen sprak in dit verband al 
herhaaldelijk zeer duidelijke taal. Nu is 
het wel zo, dat ook in andere partijen 
s temmen opgaan die dezelfde taal spre
ken. Doch als we nagaan, hoe vlug deze 
s temmen tot zwijgen worden gebracht 
onder druk van partijgenoten-ministers 
dan kan men er niet veel verwachtin
gen op bouwen. Zo is er een senator die 
aa al wie het horen wilde in krachtige 
te rmen zei, dat hij desnoods een .rege-
ringskrizis over Zeebrugge zou uitloK-
k e n ! Korte tijd nadien zweeg deze 
CV.P.-bonze in alle talen. Ook voor het 
Liberaal Vlaams Verbond hebben on
langs P.V.V.-prominenten kordate ha-
ventaal gesproken. Het L-V-V. na"* 
trouwens een pozitief standpunt m. 
Doch hoeveel van de op deze bijeen
komst geuite kri t iek valt niet terug ^ 
de P.V.V.-ministers, die toen ze daartoe 
de kans hadden, nooit een vinger nec^ 
ben verroerd ten bate van het tans z^ 
aangeprezen progressief havenbeieia. 

Vandaar dat het nodig is, telkens op
nieuw aan te dringen op een moaeru 
havenbeleid, op het waarnemen van 
reële kansen naast het waarborgen van 
reeds bestaande mogelijkheden en ow 
telkens opnieuw de kleurpartijen "F 
hun eigen zwakheden en tegenstrijaië 
heden" te wijzen, die ook in a « . ? P ^ " 
fiek domein schering en inslag zu«-



Eönazijn 
MET DRIE 

In haar oproepen voor het 1-
mei-feest heeft de vlaamse so
cialistische pers zich voortdu
rend gewend tot «de Vlamin
gen, Walen en Brusselaars ». 

Ook de B.S.P. houdt dus vast 
aan de fiktie van de drie « en
titeiten ». We zouden echter 
graag daar een tekeningetje bij 
hebben, want we snappen het 
niet zo heel goed. 

De B.S.P. is te Brussel en 
omstreken immers uiteenge-
spat in « rode leeuwen» ener
zijds en P.S.B.-ers anderzijds. 
Zelfs in de part i j bestaat die 
fameuze « derde en t i te i t» dus 
niet en zijn er alleen Vlamin
gen en Walen. 

Of wil Van Eynde ons wijs
maken dat bijvoorbeeld Fayat 
en Cudell geloofs- en bloed
broeders zijn ? 

NATUURLIJK H I J ! ! 

Het ekstreem-rechtse week
blad « Europe-Magazine » wijd
de een uitvoerige maar niet al 
te welwillende beschouwing 
aan het Volksunie-kongres. Het 
artikel was naar de gewoonte 
van het brussels blad, overvloe
dig geïllustreerd. Eén van die 
foto's toonde de kongressisten 
toen ze hun s temkaar t naa r 
omhoog staken, bij de stem
ming over de een of andere 
kongrestekst. Onderschrift bij 
de foto : « In de Volksunie, ne t 
als elders, hoopt men harts
tochtelijk dat de part i j l idkaart 
binnenkort het paspoort is naar 
de volle schotels». 

Op de eerste ri j van de gefo-
tografeerden zat onze (zwaar
lijvige) hoofdredakteur. . . 

DE ONTHOUDINGEK 

De regering en de meerder
heidspartijen hebben altijd op
nieuw pech in de zaak van de 

onthoudingen bij de parlemen
taire stemmingen over de 
grondwetsherziening. Z o p a s 
heeft de Kamerkommissie voor 
het Reglement de regeringsin
terpretat ie verworpen. In Ka
mer en Senaat werd de zaak 
al van de ene kommissie naar 
de andere doorgegeven; in de 
Senaatskommissie voor he t 
Reglement werd de regerings
interpretat ie — na heel wat pe
rikelen — dan toch aanvaard. 
Maar nu komt de Kamerkom
missie weer stokken in de wie
len steken... 

De beslissing van de Kamer
kommissie is niet bindend; de 
zaak zal dus wel in openbare 
vergadering gebracht worden 
en wellicht heeft de regering 
daar wat meer geluk. 

Inmiddels echter blijft nu al 
maandenlang de publieke aan
dacht gevestigd op deze weinig 
frisse zaak, die de regerings-
plannen nog eens ext ra in al 
hun lelijkheid en dubbelzin
nigheid tonen. 

Het beeld van de «scheids
rechter die de spelregels veran
dert terwijl de kompetite al 
aan gang» is, wordt bij de 
openbare mening niet meer 
weggewis t ! 

« HOOFDSTAD... 

De brusselse agglomeratie 
gaat er pra t op, niet alleen de 
«hoofdstad van alle Belgen» 
maar ook de «carrefour de 
l 'Europe» te zijn. 

Het eerste is niet waar, dus 
kaïj het tweede onmogelijk 
juist zijn. 

Dat de agglomeratie met alle 
stompzinnige kracht zich ver
zet tegen de échte rol van na
tionale hoofdstad, werd zopas 
nog maar eens bewezen te 
Oudergem. Na Eisene en Etter
beek heeft ook de gemeente
raad van Oudergem de afschaf
fing van de taalwetten geëist. 

Zelfs zonder te verwijzen 

naar de duizende dagelijkse 
voorbeelden, kan men zich le
vendig voorstellen hoe gemeen
ten die de afschaffing van de 
taalwetten eisen, deze taalwet
ten toepassen! 

... VAN ALLE BELGEN » 

Om de schandalige tekortko
mingen van het gemeentebe
stuur altans gedeeltelijk goed 
te maken en in toepassing van 
het zogenaamd « verslag 
K i n t » zal de staat binnen
kort drie nederlandstalige kleu
ter- en lagere scholen te 
Schaarbeek oprichten. 

De hele schaarbeekse ge
meenteraad op één man na — 
meester De Kerpel — heeft een 
motie tegen de oprichting van 
die scholen gestemd. De heren 
waren van mening dat er in 
Schaarbeek al méér dan ge
noeg nederlandstalig onderwijs 
is en dat de staat beleefd de 
toelating moet komen vragen 
vooraleer zélf iets te doen. 

Zo vat ten de hoofdstedelijke 
dorpspolitiekers hun «nationa
le » rol o p ! 

EEN VOORBEELD 

Het argument «da t er in 
onze gemeente al ruimschoots 
voldoende vlaams onderwijs 
is», blijft de steeds terugke
rende dooddoener van de fran
se taalrassisten. 

Dat « a rgumen t» is natuur
lijk een levensgrote leugen. 
Nog niet zo lang geleden is 
zulks duidelijk gebleken te 
Schaarbeek zelf. 

Vorig jaar had het rijk de 
gemeente Schaarbeek verzocht 
een vlaamse akademie op te 
richten. Volgens de bekrompen 
fanatiekers in de gemeenteraad 
was die akademie totaal over
bodig, zou ze geen leerlingen 
krijgen en volstonden de be
staande gemeentelijke instel
lingen méér dan ruimschoots. 
Het gemeentebestuur weigerde 
dan ook, in gaan op het ver
zoek. 

De (rijks-) akademie kwam 
er toch en zij telt op dit ogen
blik meer dan driehonderd 
leerlingen... 

nrz\ 

tWu/l 

heeft zelfs 

de regering het gesnapt ? 

(jeeveedee) Ieder die in Nederland op enige ivi^ze bewust de 
tweede wereU^ooilog heeft meegemaakt, kijkt met meer dan ge
wone belangstelling uit naar een boek dat volgende week bi] de 
amsterdamse uitgeverij Meulenhojj zal verschijnen. Dat boek, ge
titeld « Het Land der Blinden », is het eerste deel van de mémoi
res van prof. dr Friedrich Weinreb; sinds 1942 is dit een naam die 
voortdurend in het teken van de tegenspraak heeft gestaan. Wein
reb, zo verzekeren velen, beschikt over tal van kompromitterende 
gegevens ten aanzien van de houding van veel belangrijke Neder
landers in de oorlogsjaren. Gefluisterd ii\>rdt al dat er « grote 
koppen » zouden kunnen rollen wanneer de schrijver in zijn mé
moires werkelijk alles zou verwerken wat hij van politici, juristen 
en politiefunktiotiarissen weet. Anderen daarentegen beweren dat 
Weinreb in zijn boek(en) alleen maar zijn eigen straatje zou wil
len schoonvegen omdat zijn gedrag in 1940-1945 laakbaar zou zijn 
geweest. 

Op dit nKmenl moeten we nog afwachten of « Het Land der 
Blinden » inderdaad een opzienbarende verschijning op de boe
kenmarkt wordt. Toch moeten ive nu reeds een en ander vermel
den over de veelbesproken poolse Jood, tans 58 jaar oud, en zijn 
aktiviteiten tijdens de bezetting. De voorlopige konkluzie zal dan 
zijn dat Weinreb in elk geval een u\}nderbaarlijke figuur was 
(is). Twuxüens, niemand minder dan prof. J. Presser die de ge
schiedenis heeft geschreven van de uitroeiing der nederlandse Jo
den, slaat zeer pozitief tegenover hem. Zo heeft Presser, nadat 
Weinreb in 1948 tot 6 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, im
mer volgehouden dat het om een zaak ging waarbij een zondebok 
gevonden moest u\)rden en dat Weinreb boete heeft gedaan voor 
het tekortschieten van talloze niet-Joden. 

Weinreb ging voor het eerst een « oorlogsrol » spelen toen hij 
begin 1942 op eigen houtje verklaringen ging uitschrijven voor be
paalde Joden die naar een werkkamp Jouden worden gestuurd. In 
die verklaringen stond dan dat de betreffende Jood een emigratie-
verzoek had ingediend. Men dient namelijk te weten dat aan Jo
den, die een emigratieverzoek hadden lopen, vrij gemakkelijk uit
stel van deportatie werd verleend. Aanvankelijk hielp Weinreb 
slechts kleine groepen, maar naarmate de Jodenvervolging heviger 
werd, kwamen meer en meer bedreigden bij hem hulp zoeken. Hij 
besloot toen geen verklaringen meer af te geven, maar advizeerde 
de aanvragers dat zij tegenover de J^oodse Raad (die door de 
Duitsers was inge.fchakeld voor de afiverking der deportaties) 
moesten volhouden dat ze op een « Weinreb-lijst » stonden. Als 

IN NEDERLAND 
de Joodse Raad dan bij hem informeerde, bevestigde hij zulks; hij 
veisdiafte zelfs namen met lijsten. Let wel, dit hele < spel » ging 
uit van verzonnen gegevens : de emigratieverzoeken xvaar het om 
ging, bestonden eenvoudig niet ! 

In het begin v)%3eg Weinreb voor zijn bemiddeling geen geld. 
Maar toen op een dag een van de hulpzoekenden opmerkte dat 
hij niet snapte dat dit allemaal kosteloos ging, besloot de profes
sor een vergoeding te vragen. Zo kreeg hij de beschikking over 
aanzienlijke sommen gelds die hi] voor een gi\)ot deel aan weer-
slandsoiganizaties schonk. Een gedeelte echter droeg hij over aan 
mensen van de Sicherheitsdienst om daardoor weer gunsten af te 
kopen voor andere bedreigde Joden. 

Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de waaghals Weinreb 
tegen de lamp liep. Hij werd — onder dwang — verraden dcfor 
een meisje dat door de Duitsers was gearresteerd. Daarna volgde 
de spannendste episode uit de bezettingsbelevenissen van Wein
reb. Want toen de Duitsers hem ondervroegen in wiens opdracht, 
hij zijn lijsten samenstelde (terwijl er geen enkele opdracht was'.}, 
beweerde hij dat een generaal in Berlijn (Van Schumann) en een 
ambtenaar van de Ortskommandantur in Den Haag (Van Rath) 
achter de hele zaak stonden. Bij de Sicherheitsdienst, waar men 
Von Rath kende, kwam men tot de konkluzie dat Weinreb het 
slachtoffer was geworden van een geraffineerde oplichter. Waar
na de professor werd vrijgelaten! Wel moest hij zich dagelijks bij 
de Duitsers melden, o.a. om hen op de hoogte te houden over zijn 
opsporingen naar de vermeende Kiplichter. Ook dit dubbelspel —» 
want Wei7ireb ging intussen door met het helpen van Joden —• 
kon uiteraard niet blijven duren. Toen de professor iemand voor 
tienduizend gulden had omgekocht voor het spelen van de rol 
van « assistent van Von Rath », viel deze (hior de mand en werd 
Weinreb opnieuw gearresteerd. Ditmaal werd hij zwaar mishan
deld en vervolgens naar Westerbork gestuurd, de verzamelplaats 
in oost-Nederland vanwaar de joden op transport naar de vernie
tigingskampen werden gesteld. 

Terwijl hij in Westerbork in de ziekenafdeling werd behan
deld, haalde men hem toch weer terug naar Den Haag waar hem 
de kans geboden werd voor de Sicherheitsdienst rijke Joden op 
te spüren. Zo zou hij kunnen goedmaken wat hij eerder tegen
over de Duitsers had « misdaan ». Weinreb ging akkoord, doch 
het enige wat hij daarna deed was het zoethouden van enige S.D.-
ambtenaren met behulp van veel geld. Dit geld verkreeg hij van 
rijke Joden, o.a. uit Antwer^n, die dan inderdaad op een uitstel-
lijst werden geplaatst. Het ^,eheel speelde zich natuurlijk o/ bui
ten de eigenlijke leiding van de S.D. In februari 1944 liep de zaak 
toch weer mis, mam Weinreb had tijdig kans gezien zich te verber
gen. Toch ontkwam hij niet aan arrestatie, zij het niet door 
de Duitsen maar na afloop van de vorlog door de nederlands» 
justitie. Het bijzonder langdurige en spektakulaire proces eindig
de, zoals boven verteld, met een gevangenisstraf van 6 jaar. 
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Te Weert werd het heemmtizeum « De Zilverreiger » geopend. 
Het IS gewijd aan de ambachten uit Klein-Brabant : de visserij, 
de wissenvlechterij, de klompenmakerij, de vlasbewerking enz. 
•— allemaal beroepen die verdwenen zijn of tans zeer spel 

uitsterven. 

naziin 
ONS KONGRES 

Voortdurend nog wordt door 
heel veel mensen - waaronder 
de niet-V U.-leden talrijk zijn -
gezegd «dat de Volksunie een 
goed kongres heeft gehad». Het 
kongres zelve en de aandacht 
die er aan besteed werden in 
pers, tv en radio, hebben een 
grote indruk op de openbare 
menmg gemaakt. 

Die indruk is in Wallonië 
minstens zo sterk - zoniet nog 
sterker - dan in Vlaanderen. 
Met een schok hebben talloze 
Walen zich rekenschap gege
ven van het feit «dat die Volks
unie eigenlijk toch een hele 
partij is geworden». 

Of dit het begin is van een 
opiniekentering in Wallonië, 
zal de eerstvolgende maanden 
moeten blijken. 

KLEINIGHEID ? 
Verleden woensdag de hele 

voormiddag kropen duizenden 
wagens in een slakkegangetje 
door de fameuze flessenhals 
va Asse op de oude baan Brus-
se^-Aalst-Gent Herstellings
werken aan een Drug op de 
autostrade te Erembodegem 
maakten een omleiding nodig. 

Dat de omleiding over Asse 
zou gebruikt worden, werd 
Slechts bekend gemaakt de
zelfde ochtend in de kranten. 
Veel te laat opdat de meeste 
automobilisten een andere reis
weg hadden kunnen kiezen. 
Met als gevolg dat ettelijke 
duizenden mensen uren en 
uren verloren met aan te 
schuiven in een eindeloze rij 
wagens : de verkeersopstop
ping strekte zich uit van aan 
de brusselse agglomeratie tot 
voorbij As=e. 

BELGISCH TEMPO 
Aan de autostradebrug te 

Erembodegem wordt trouwens 
al sinds jaren om de haverklap 
gewerkt. Die brug is zowat een 
«Pulle-geval» : ze is wel niet 
ingestort, maar ze blijkt hele
maal verkeerd gebouwd te zijn. 

De flessenhals te Asse is een 
oud zeer : de onteigenisproce-
dure is daar al jaren en jaren 
aan de gang en er komt maar 
geen schot in De op zichzelf al 
zo smalle weg doorheen Asse 
wordt dan nog gedeeltelijk ge
bruikt als tramspoor Die toe
stand is des te meer onhoud

baar, daar in de zomerperiode 
praktisch ieder weekend het 
enkelrichtingsverkeer op de 
autostrade wordt ingesteld : de 
verkeersweg door Asse wordt 
dan de werkelijke martelgang 
voor duizenden automobilisten. 

Hoeveel jaren gaat dat nog 
duren ? Of betalen de automo
bilisten nog niet genoeg recht
streekse en onrechtstreekse 
taksen ? 

ZOVEELSTE HOOFDSTUK 
In het brussels gemeentekol

lege is zopas het zoveelste 
hoofdstuk van de roman-fleuve 
Liénard geschreven. 

Liénard is de eentalig-fran-
kofone stadsambtenaar die di-
rek teur van het brussels stads-
onderwijs zou moeten worden 
Voor die funktie moet hij 
tweetalig zijn, maar de vent is 
te stom om een eksametje in 
he"̂  Nederlands af te leggen : 
hij werd al twee keer gebuisd. 
Desondanks werd hij (onwet
telijk) benoemd en moest die 
benoeming al twee keer door 
vice-goeverneur Cappuyns wor
den verbroken. 

Het brussels schepenkollege 
heeft er nu wat anders op ge
vonden In afwachting dat Lié-
nard vroeg of laat door een 
nederlands taaleksamen ge
raakt, kreeg hij een benoeming 
in een voor de gelegenheid 
gauw geschapen nieuwe funk
tie : hij is nu «opvoedkundig 
advizeur». Met de wedde van 
direkteur waarschijnlijk. 

De hardnekkigheid van de 
crusselse stadsbestuurders om, 
tegen de wet in, Liénard te be
vorderen is een open provoka-
tie voor de Vlamingen gewor
den. 

De klap op de vuurpijl : het 
brussels stadsonderwijs wordt 
toevertrouwd aan een rekel, 
die niet eens in staat is om een 
taaleksamentje te l ukken! 

REZULTAAT GRENDELAKTIE . 
De Vlaamse C.V.P.-senatoren 

zijn de jongste weken toch iets 
voorzichtiger geworden inzake 
de grondwetswijziging en de 
fameuze grendels : ze zijn (héél 
zachtjes) beginnen peuteren 
aan de voorgestelde tekst van 

I N K E E R 
Elke mens zal wel enkele merkwaardige t rekken heb

ben, in elk leven zullen wel enkele merkwaardige voor
vallen voorkomen. Zelden echter blijft daar veel van 
over. Vooral dan niet als zij zelf niet bekommerd waren 
om het voortleven van hun naam Daarom wellicht is het 
zo uitzonderlijk dat de naam van de oude griekse filozoof 
Sokrates bewaard is gebleven. De man heeft niets ge
schreven en er kan van hem beslist niet gezegd worden 
dat hij overliep van konformistische eerbied voor de be
staande machten en toestanden. En toch is hij nog steeds 
onvergetelijk gebleven. Hij wordt door Jaspers genoemd 
bij hen die hij de «maa tgevende» mensen heeft ge
noemd. Mensen die, tot welke groep zij ook zouden moe
ten worden gerekend, een beslissende invloed hebben ge
had en nog steeds hebben. 

Van Sokrates wordt verteld dat hij eens over een over
volle markt liep (en hij liep daar graag !) en opmerkte 
hoe aangenaam het was al die vele dingen te zien die 
men — die hij — missen kon Sokrates is natuurl i jk niet 
de eerste mens geweest die een dergelijke ontdekking 
deed. Hij is niet de eerste geweest die de waarde van het 
innerlijke in de mens ontdekte. Hij is echter wel de eer
ste, en in elk geval de meest bekende, van wie die ont
dekking met een dergelijke duidelijkheid bewaard is ge
bleven. 

Ortega y Gasset omschriift ergens de mens als « het in 
zichzelf gekeerde dier » En « die bekwaamheid tot in
keer die zo eenvoudig lijkt », als datgene « wat de mens 
mogelijk maakt » Hij ver tel t ook hoe en waar dit hem 
duidelijk werd : toen hii in de dierentuin voor de apen-
kooi stond te kijken « De vogels en het schaaldier zijn 
vormen van leven die te ver van onze levensvorm ver
wijderd zijn dat bij een vergelijking iets anders dan gro
ve, abstrakte en — omdat zij zo groot zijn — verwarren
de verschillen zouden kunnen opgemerkt worden De aap 
gelukt ons echter zozeer dat hij ons tot een nauwkeur ige 
vergelijking uitdaagt, om zo méér konkrete en méér 
markan te verschillen te ontdekken. Als wij de apenscène 
een tijdje passief en rustig kunnen bekijken, dan zal 
daaruit spoedig en als het ware vanzelf één kenmerkend 
trekje zich losmaken, dat ons als een lichtstraal zal tref
fen. En wel dat die duivelse diertjes steeds op hun hoede 
zijn. v io r tdurend in onrust verkeren Ze kijken en luis
teren naar alles wat in hun nabijheid gebeurt Onver
moeibaar letten ze op hun omgeving, alsof ze bang zijn 
dat vandaar voortdurend een gevaar kan komen, waarop 
zij automatisch moeten reageren met vluchten of bijten, 
door een mechanische spierrefleks dus Het dier leeft in
derdaad in een voortdurende angst voor de wereld en te
gelijk in een voortdurende honger naar de dingen die 
daar in die wereld zijn en verschijnen, in een onbedwing
bare honger die evenmin kan geremd worden als de 
schrik ». 

Het zijn de dingen die buiten zijn. he t zijn de gebeur
tenissen die van buiten uit komen die alles-beheersend 
zijn Het « andere » is het dat « t rekt , leidt en tirani-
zeert » Dat betekent dat het dier « buiten zichzelf leeft 
aan zichzelf vervreemd is ». 

De « vervreemding » van de mens, de « aliënatie », is 
tegenwoordig nogal he t voorwerp van de algemene be
langstelling Brengt men dit dan ook voldoende in ver
band met de mogelijkheid die de mens heeft in zichzelf 
binnen te treden, met de nog meer ongewone gedachte 
dat onthechting mogelijk is ' Anders ui tgedrukt : ziet en 
beseft men dat inkeer betekent dat men afscheid kan 
nemen ? 

NEMROD. 

het fameuze art ikel 38 bis, de 
zogenaamde alarmbel. 

Eens te meer is het natuur
lijk maar half werk en blijven
de C.VP.-ers met hun kritiek 
op de alarmbel aan de opper
vlakte. Het peuterwerk dat zij 
verr ichten is niet van aard, de 
grendels radikaal uit de grond
wetsherziening te breken zoals 

Vlaamse arbeiders vervaardigden in een bedrijf te Willebroek 
voor de rotterdamse petrochemie. Het ding is 69 m. 
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deze reuzeketel die bestemd is 
lang en weegt 226 ton. 

de vlaamsgezinde opinie dat 
eist. 

Maar toch : mogen we veron
derstellen dat de heren een tik
keltje ongerust zijn geworden 
sinds de Volksunie een groot
scheepse anti-grendelkampanje 
heeft gevoerd? 

... EN ALIBI 
De heren peuteraars zullen 

beslist niet ontevreden geweest 
zijn toen ze deze week verna
men dat het B.SP.-bureau het 
integraal behoud van de alarm
bel verdedigt en de letterlijke 
toepassing eist van de oor
spronkelijke regeringsovereen
komst Het alibi ligt zo klaar : 
«wi j hadden wel gewild, maar 
de B S P. heeft ons tegengehou
den » 

Inmiddels is het inderdaad 
hemeltergend dat het eens te 
meer de vlaamse socialisten 
zijn die zich opwerpen als de 
t rouwste uitvoerders van de 
Waalse wensen en bevelen. Dat 
verminder t echter de schuld 
van de vlaamse C V P niet : 
het gevecht tegen de grendels 
had zij moeten voeren, toen de 
teksten opgesteld worden Haar 
gepeuter vandaag is niets an
ders dan de vrees voor de 
Volksunie En in tegenstelling 
met het gezegde • de vrees is 
me t altijd het begin van de 
wijsheid. Van wijsheid is er 
in heel de CVP.-houding 
tegenover de grendels niets te 
bespeuren. 



WIJ 

NA ONS K0N6RES 

Geen enkel kaderlid en 
lid van de Volksunie mag 
verzuimen, de tekst door te 
nemen van de referaten dte 
op het Parttjkongres wer
den gehouden 

Twee van die referaten 
zijn eeds in druk versche
nen Onder de titel « Fede

ralisme, een zekerheid » 
werden de referaten van 
mr F Van der Eist en lic. 
W. Desayere in een fraaie 
brosjure gebundeld. Deze 
bro<;]ure is te bestellen op 
het nationaal sekretariaat 
te Brussel aan de prijs van 
60 fr 

Di brosjure « Geen gren
dels » houdt zich volop be
zig met het politieke tema 

nummer één. Ze kan be
steld worden op het natio
naal sekretariaat aan 10 fr. 

Storten op prk. 1476 97 
van Volksunie v.z.w., Brus
sel 1, met vermelding op de 
strook van de reden der be
taling Afdelingen die voort-
verkopen, kunnen (bij af
name van minstens 10 exem
plaren) de brosjuren be
trekken aan 55 fr en 7 fr. 

iii|i{liliiiliii!l!{lllllii||l|i!iiiii|ifii! 

« OPEN DEMOKRATIE » 
De Vlaamse C V P . houdt er 

zéér eigenaardige denkbeelden 
op na inzake open demokratie, 
informatierecht, voorlichting 

„ H ijl Wil f l_̂ , 

milli iiiii'Wiiii»'Mimiiiipii'iiiiiimir« 

i i 

Het Daensstandbeeld omringd 
door V.IJ .-vlaggen 

van de publieke opinie en dies 
meer 
Het Vlaamse, niet-partijgebon-
den katolieke weekblad «De 
Nieuwe» werd niet uitgenodigd 
op het kongres van de vlaamse 
C V P . Aanvankelijk dacht de 
redaktie van «De Nieuwe» dat 
het om een vergetelheid ging. 
Na telefonisch kontakt met de 
persdienst van de parti j kregen 
de mensen van «De Nieuwe» 
echte te horen, dat ze niet wel
kom waren op het kongres ! 
Het «bevoegde orgaan» had al
dus beslist 

Overbodig aan te stippen dat 
het op Volksunie - kongressen 
anders toegaat Even overbodig 
te vermelden, dat «Wij» nog de 
eerste uitnodiging voor een C V. 
P mitiatief moet krijgen. 
Het weren van «De Nieuwe» is 
niet zo maar een incidentje : 
het wijst op een fundamenteel 
anti-demokratische instelling 
Dl] de «bevoegde organen» van 
de Vlaamse C V P 

UNIVERSEEL OOSTENDE 

«Peuples des milliers d'étoi-
« s qui palpitent loin d'ici, par 
dela les sombres voiles, frères 
vous chantez aussi». 

Deze frange karamelleverzen 
zullen op 17 mei tijdens het 
openluchtfeest van de oostendse 
stadsscholen gezongen worden 
ooor de hummels van 8 en 9 
Jaar, die «hun Frans» leren in 
"e zogenaamd «vrije franse les
sen». 

Op zo'n openluchtfeest moet 
er natuurl i jk Frans bij zijn Of 
de kinderen het al dan met be
grijpen, IS van absoluut onder
geschikt belang Er moet aange
toond worden dat de kwaliteit 
van de «vrije franse lessen» in 
het voorbereidende reeds van 
aard is te doen besluiten dat 
«l'avenir sacré commence par 
un pur et vaste coeur». 

De mentaliteit van de non-
nenpensionaten uit de vorige 
eeuw IS nog lang niet dood en 
zeker niet in de scholen van 
marsjeerder - op - Brussel Jan 
Fiers ! 

TWEEMAAL !S TE VEEL 

In veertien maanden tijds 
heeft de vlaamse C. V. P. zich 
met veel omhaal reeds twee 
keer tot «zelfstandige partij» 
uitgeroepen. De eerste keer bij 
de verkiezingen, de tweede keer 
op haar jongste kongres 

Dat is zeker één keer te veel. 
Want de jongste «zelfstandig-
heidsverklarmg» kan niets an
ders betekenen dan dat de vori
ge maar «voor de foef» was. 

Zo heeft h e t ' C V.P.-kongres 
alvast één dmg bereikt • het 
heeft aangetoond dat de verkieJ* 
zingskampanje van de vlaamse 
C.V.P. leugenachtig was. 

NIET OPGEBLAZEN 

De tweede «zelfstandigheids-
verklaring» zal waarschijnlijk 
al niet veel meer waard zijn 
dan de eerste. Met kennelijke 
opluchting heeft de C V.P.-pers 
de verklaringen van de waalse 
P.S.C -voorzitter Servais aange
haald , volgens dewelke «de 
bruggen niet opgeblazen» zijn. 
Servais zegde het weliswaar 
zeer sibillijns, maar een goed 

verstaander heeft aan een half 
woord genoeg • «Ik geloof dat 
dat wij er zullen toe komen met 
politieke formaties, die bezield 
worden door dezelfde grondbe
ginselen en waardoor zij zich op 
internationaal vlak zullen kun
nen uitspreken, kontakten te be
waren» 

De begeerte om een nationale 
en dus regeringsparti j te bli j
ven IS sterker dan al de rest [ 

TAKTLOOS 

Vermeylen heeft nooit de re
putatie gehad een harde werker 
te zijn, maar als minister van 
Nationale Opvoeding blijkt hij 
zinnens, al zijn vroegere lui-
heidrekords te verbeteren. 

Van de achttien onbeant
woord gebleven parlementaire 
vragen waren er niet minder 
dan de helft aan Minister Ver
meylen gericht ; één van die 
vragen dateert reeds van 22 no
vember 1968. 

Met een hautaine verachting 
voor de parlementaire gebrui
ken en spelregels legt Pierre 
Vermeylen die vragen naast 
zich neer Hij kan het zich ver
oorloven, taktloos te zijn : als 
«rode leeuw» (jaja deze frans
kiljon is «rode leeuw '») is hij 
zeker van zijn .oekomst want 
het sakrosant part i j- en rege-
nngsoverwicht speelt te zijnen 
voordele. 

WAALS PROTEST 

Blijkens de statistieken heeft 
het belgisch leger nog 411 poli
tiehonden in dienst. De meeste 
daarvan helpen hun bazen bij 
net bewaken van munitiede-
pots. Van die 411 bevinden er 
zich 333 op belgisch grondge-

If! '^ 

1-meiviering van de Volk<;unie te Aalst : provinciaal V.U.-voor-
zitter ir. G. Deroo en volksvertegenwoordiger Van Leemputten 

aan het monument van priester Daens. 

bied , de anderen doen dienst 
in het land dat aan dit soort 
schepers zijn naam heeft ge
geven. 

Niet minder dan 181 leger-
honden verblijven in de vlaam
se provincies en slechts 98 m 
de Waalse Brabant heeft er 57, 
maar Brussel slecKts 3. 

We verwachten ons dan ook 
aan luidruchtige waalse en 
brusselse protesten, nu deze 
cijfers van tergende achter
stelling zijn bekend geraakt • 
« assez de chiens pour les Mé-
napiens » ! 

Of zal het omgekeerd zijn en 
besluiten de Walen met latijn-
se logika, dat de Vlamingen on
betrouwbaarder zijn dan zij
zelf en dus steviger moeten be
waakt worden ? De vader-
landslievenden kunnen zich al
vast troosten met de overwe
ging, dat duitse schepers best 

thuishoren bij « les boches du 
nord ». 

HOGE BENOEMING 

Monseigneur Massaux, rek-
tor van Leuven-Frans en sinds 
de leuvense kwestie bezitter 
van een twijfelachtige reputa
tie in Vlaanderen, heeft zopas 
een zeer hoge benoeming ge
kregen : hij werd vereerd door 
de infanterieschool te Aarlen 
met de titel van ere - sergeant. 

Voor een universiteitsrektor 
is deze benoeming in onze t i jd 
van kontestatie alvast nut t ig : 
de hele kunst bestaat er name
lijk in, de studenten in de pas 
te leren lopen. 

En had Massaux vroeger be
noemd geweest, misschien wa
re hij er dan in geslaagd om de 
Vlamingen in de pas te doen 
lopen. Daarvoor is het nu t e 
laat. . . 

1-meiviering van de Volksunie te Aalst : de enkele dagen vioeger gehuldigde dr. Gravez, gewezen 
senator, kwam m z'n deur naar de optocht kijken Gevolg : handtekeningen uitdelen en brosju-

r&s kopen. 

V L E N W 
Wim Jorissen heeft er bij de 

de minister van Justi t ie nog 
eens op aan gedrongen dat kla
r e wijn zou geschonken wor
den in verband met het feit, 
of een VL achteraan op een wa
gen al dan niet onwettelijk en 
strafbaar is. 

De minister heeft nog eens 
bevestigd dat, voor zover de VL 
niet aangebracht wordt in de 
buur t van de nummerplaat , ze 
volkomen in orde is met de wet 
en dus niet strafbaar. 

Inmiddels begint men in 
Wallonië steeds vaker de W te 
zien en pakken de Brusselaars 
vr i j talrijk uit met de trikolore, 
waarop haan en leeuw mekaar 
een poot geven. Wat de VL be
treft • men ziet ze, vooral in de 
provincie Antwerpen, met bos
jes. 

Dat is, zouden we zeggen, een 
der tekenen die wijzen op een 
versterkte drang naar auto
nomie. 
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Uit een hoofdartikel van « Eigen Leven », liet maandblad van het Sekre-
tariaat der Vlaamse Verenigingen van Etterbeek, schrijven wij de hierna
volgende zin letterlijk over: « Voor het ministerie van Nationale Opvoe
ding begint het onderwijs feitelijk maar vanaf drie jaar. dus vanaf de 
kleuterschool ». 
In dit korte, maar veelzeggende zinnetje, ligt het geheim van de teloor
gang van het nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad. De bewaarinrich
tingen voor kinderen bene '̂en die leeftijd hangen dus hoofdzakelijk af van 
de gemeenten en in enkele zeldzame gevallen van het partikulier initia
tief, bv. van de grote ondernemingen die zélf een dergelijke kinderbe
waarplaats ten behoeve van hun personeel organizeren. 

Dat de brusselse gemeenten enkel en 
uitsluitend zorgen voor franstalige kin
derbewaarplaatsen, hoeft niet eens ge
zegd te worden Op een vraag van onze 
vriend senator Jorissen heeft de mini
ster van Volksgezondheid Nameche in
derdaad moeten toegeven op 11 maar t 
j l dat er te Brussel 39 franstalige kin
derbewaarplaatsen zi]n en geen enkele 
nederlandstahge ' En de minister zei : 
«mi jn departement kan op dit gebied 
geen initiatieven nemen » 

Begrijpt men in Vlaanderen wel vol
doende wat dit b e t e k e n t ' De vlaamse 
kmderroof begint te Brussel al van bij 
de geboorte Kinderen die m het hoofd
stedelijk gebied m een kraamkliniek 

ter wereld komen, worden zonder uit
zondering m 't Frans bij de burgerlijke 
stand ingeschreven. Gewoonlijk ge
beurt dat zo de trouwboekjes van al 
de vrouwen die in de dag bevallen zijn 
worden gegroepeerd en door een bode 
van de kraamkliniek naar het gemeen
tehuis gedragen, -waar de kinderen als 
vanzelfsprekend in t Frans worden in
geschreven Ik ken een vader die te 
Schaarbeek driemaal naar j e t gemeen
tehuis is moeten gaan, om te bekomen 
dat die franse inschrijving in een ne-
derlandse werd gewijzigd Maar hoe
veel vaders hebben daarvoor de tijd en 
kunnen de daartoe vereiste moed op-
brenger ' Want te Brussel is daartoe 
inderdaad moed nodig ' 

HET RADERWERK 
En dan begmt de mizerie pas goed 

Waar kunnen de buitenshuiswerkende 
moeders — en « Eigen Leven » stipt aan 
dat te Brussel ongeveer 80 % van de 
moeders in dit geval zijn — met hun 
kind naartoe, elders dan in een uitslui
tend franstalige k inderbewaarp laa t s ' 
En later gaat het dan van de bewaar
plaats over naar de eveneens franstali
ge peutertuin En aangezien het kind 
meer tijd doorbrengt met de fransspre-
kende juffrouwen dan met de eigen 
moeder, leert het vanzelfsprekend meer 
franse woordeh dan nederlandse en op 
driejarige leftijd is het dan ook rijp om 
naar de franstalige kmder tum te wor
den overgeheveld Wanneer het aldus 
eenmaal in het franse raderwerk is ge
grepen is het voor de ouders praktisch 
onmog-^lijk het kind nog m een neder

landstahge klas te doen inschrijven, 
wanneer het de leerplichtige leeftijd 
heeft bereikt 

Als men het m Vlaanderen heeft over 
de wantoestanden op het gebied van 
het nederlandstalig onderwijs te Brus
sel, dan denkt men haast uitsluitend 
aan de lagere school omdat daarmee de 
leerphchtige periode voor het kind be
gint Maar zoals uit het bovenstaande 
blijkt, is op dat ogenblik het onherroe
pelijke kwaad reeds gesticht Een van 
de grote triomfantelijke argumenten 
van de Brussel-frankofonen m verband 
met de nederlandstahge lagere scholen 
te Brussel, is • «voor w i e ' » Inderdaad, 
voor wie ' Gelijk de zaken tans staan 
kunnen de vlaamse lagere scholen te 
Brussel moeilijk anders bevolkt worden 
dan met kinderen die het geluk heb
ben gehad, hun eerste levensjaren thuis 

KIHDERROOF TE BRUSSEL 
bij moeder of grootmoeder te kunnen 
doorbrengen Dit alles te zamen geno
men maakt tenslotte slechts een te be
perkte voedingsbron uit 

HUN MACHT 

Alles wel beschouwu is h«t dus niet 
zozeer op het vlak van de lagere school 
dat te Brussel de hoofdstrijd moet ge
streden worden, maar moet die strijd 
al dadelijk begonnen worden vanaf de 
geboorte van het kmd De frankofonen 
zijn zich daarvan beter bewust dan wie 
ook, maar zij zwijgen daarover in alle 
talen, omdat zij wel weten dat die 
wraakroepende toestanden hun duiste
re uitroeiingsplannen m de hand wer
ken ZIJ bezetten een onaantastbare 
machtspozitie, want iedereen zal gere
delijk begrijpen dat op een gebied waar 
de gemeentebesturen miljoenen kunnen 
investeren, het part ikulier initiatief 
voor een haast hopeloze taak komt te 
staan Het initiatief van de etterbeekse 
Vlamingen die met de geldelijke steun 
van geheel Vlaanderen in het hartje 
van frankofonie een bewaarplaats voor 
vlaamse kinderen willen oprichten, ver
dient dan ook alle lof en steun Waar 
een gemeente als Schaarbeek, mede 
met het geld van de vlaamse belasting
betalers, 125 000 frank over heeft voor 
het onwettelijke franstalig onderwijs m 
d t Voerstreek, zou het een gewetens
zaak moeten zijn voor geheel Vlaande
ren, de oprichting van die nederlands 
talige kinderbewaarplaats en peuter
tuin financieel mogelijk te maken 

Hoe anderen er ook mogen over den
ken, WIJ zijn geneigd te zeggen dat — 
hoe belangrijk de ekonomische sociale 
en administratieve aspekten van het 
samenleven van nederlands- en frans-
taligen in de hoofdstad ook mogen we
zen— de vooronierwijsperiode van 
onze kinderen te Brussel werkelijk een 
hoofdprobleem voor de Vlamingen moet 
uitmaken Wij beschouwen het als een 
schandaal dat, waar in Vlaanderen de 
zich ook sociaal noemende C V P de 
sterkste parti j is, te Brussel uitsluitend 
op het pai t ikulier initiatief moet gere
kend worden om ter zake iets te berei
ken In een normaal land met nornaale 

instellingen zou aan dergelijke toestan
den al lang van hogerhand een oplos
sing moeten gegeven zijn 

Om aan het beangstigende vraagstuk 
van de vlaamse kmderroof te Brussel 
eens en voor altijd een einde te maken 
zou vooraf als axioma moeten gesteld 
worden, dat dit domein volledig dient 
onttrokken te worden aan de machts-
sfeer van de plaatselijke autoriteiten, 
van wie nu toch voldoende bekend is 
dat ZIJ te Brussel enkel de vervull ing 
nastreven van de wensdroom van de 
Fransman Charles Rogier • « On detrui-
ra peu a peu l 'element germanique en 
Belgique» («Wij zullen het germaans 
element in België geleidelijk uit
roeien ») 

OPLOSSING MOGELIJK 

Gesteld dat de Volksunie het voor het 
zeggen had, dan zou het verloop van 
het gehele vrijwaringsproces te Brus
sel als volgt kunnen uitgestippeld wor
den oprichting van een tussenprovin-
cie Brussel (19 gemeenten) en aanstel
ling van een goeverneur-rijkskommis-
saris, van wie het een der taken zal zijn 
de taalwetten onverbiddellijk toe te 
passen, wettelijke inrichting van kin-
derbewaarplaatsen door het ministerie 
van Volksgezondheid voor vlaamse kin
deren tot drie jaar en van kleuterscho
len voor kinderen tot zes jaar door het 
ministerie van Nationale Opvoeding 
officieel toezicht bij de inschrijving van 
de pasgeborenen in de burgerlijke 
stand, volgens de taal van het trouw
boekje der ouders (of de plaats van her 
komst van de moeder) invoering van 
het dubbel bevolkingsregister zodat de 
Vlamingen die zich te Brussel komen 
vestigen m een vlaams register kunnen 
ingeschreven worden met al de gevol 
gen van dien Alleen mdien streng de 
hand gehouden wordt aan de toepas 
bmg van die maatregelen zullen alle of 
nagenoeg alle vlaamse kinderen te
rechtkomen in het nederlandstalig 
kleuter- en lager onderwijs en zal aldus 
de normale voedingsbodem worden tot 
stand gebracht, waarop het nederlands
talig onderwijs in de hoofdstad zal kun
nen gedijen. 

Zou er één Vlaming zijn die een zo
danige oplossing niet met beide han
den zou kunnen onderschrijven ' Maar 
de Volksunie heeft het nog niet voor 
het zeggen ' En op zijn eenvoudigst» 
genomen kunnen wij de huidige toe
stand samenvatten als volgt • de V U . 
wil het doen, maar kan het niet de 
CVJP en de B S P kunnen het vel 
doen, maar zijn zij daartoe bereid 

Hoe vaak krijgen wij niet in C V P.-
en B S P-b laden te lezen dat de Volks
unie niet beter vraagt dan dat bepaal
de wantoestanden niet zouden worden 
opgelost, omdat zij alsdan de reden van 
haar bestaan zou verliezen Welnu, wi j 
doen hun hier nu een gedroomde gele
genheid aan de hand om ^en vlaamse 
daad te stellen Het is iedereen opge
vallen hoe de maandag na het schitte
rend VU-kongres in het radio-program 
Aktueel de hand, die door de V U naar 
de C V P en de B S P werd uitgesto
ken, hooghartig werd geweigerd door 
Van de Kerckhove voor de C V P en 
door Van Hoorick van de B S P door 
Willy De Clercq van de P V V , die on
gevraagd bij het debat betrokken werd. 

Nu zouden we aan die heren de perti

nente vraag willen stellen hoe zij en 

hun respektieve partijen zich voorstel

len, een einde te maken aan die kinder-

roof te Brussel Als vooraanstaande le

den van partijen die het in de brusselse 

gemeenten voor het zeggen hebben 

zouden zij ons eens moeten uiteenzet

ten, hoe zij die wraakroepende toestan

den gaan saneren, gesteld dat zij dit 

werkeliik willen. 

Wi| hebben m'n Idee dat wij lang op 

hun woorden maar nog langer op hun 

daden zullen moeten wachteff * 

M.vdB. 



Reeds meer dan een halve eeuw strijden de beginselvaste Vlamingen voor 
federalisme (voor de Fronters : zelfbestuur), voor het vlaamse zelfbe
schikkingsrecht. 
Tot voor kort werd de noodzakelijkheid ervan aangevoeld met het geeste
lijk instinkt van de liefde voor het eigen volk. 
Het was een der grote verdiensten van het elfde partijkongres, de vraag 
« welk Vlaanderen » te behandelen en ons de voordelen van het federa
lisme konkreet voor te spiegelen. Hugo Schiltz heeft het duidelijk ver
woord : wij verzaken niet aan het « België van Papa » om een « Vlaande
ren van Papa » uit te bouwen. 
De nationale voorzitter, Frans Van der Eist, heeft ondubbelzinnig beklem
toond dat wij vooruitstrevend zijn. 

JA EN TOCH EEN 
« VLAANDEREN VAN PAPA » 

Indien zij hun eigen lot a n handen 
kunnen nemen dan zullen de jongeren 
(raar jaren of geest) echter wel het 
Vlaanderen der vaderen in ere herstel
len. Geen enkel volk kan de bezieling 
missen van eigen verleden en zinne
beelden Zonder chauvinisme en w^ars 
van alle kitsch zullen we de jeugd in 
onze scholen deze waarden mprenten. 
Wi] zullen allen, die voor Vlaanderen 
kden en streden eren, de sjouwers van 
de stenen, die de tempel niet mochten 
bouwen We zullen van ons volksgenie 
het vreemde vernis afkrabben (en dat 
zal sommigen onbehaaglijk s temmen) 
ei. uit onze geestelijke volkskracht de 
eigenschappen uitpuren, die onze ver
dere ontwikkeling moeten doordesemen. 

EH TOCH GEEN 
« VLAANDEREN VAN PAPA » 

Welk « Vlaanderen van P a p a » zwe
ren wij af ? 

Het Vlaanderen-van-de-taalwetten 
waar wij ons konden in ergeren of mede 
amuzeren. Na zeer korte tijd zullen we 
de taalwetten kunnen missen. Een res-
tantje Frans hier of daar wordt de 
folklore van een voorbije, triestige pe
riode. Wie weet of wij later, hier of 
daar, een frans opschrift niet zullen 
«klasseren» als monument, om de 
schoolkinderen te tonen, hoe het vroe
ge was... tenzij we er een speciaal re-
zervaat van maken naast het achtens
waardige Bokrijk 

Vergeten we niet dat het «Vlaande
ren van Papa» een uit het Frans « in 
t Vlaams ver taald» Vlaanderen was. 
Heel wat achterstand en onderontwik-
kehng zijn wij gaan koesteren en lief
nebben 

Vergeten we niet dat het « Vlaande
ren van Papa» als onderdeel van het 
«België van P a p a » een rezervaat was 
Van een liberalisme, dat niets te maken 
heeft met persoonlijke vrijheid 

We zullen het algemeen belang te 
stellen hebben boven de par t ikuhere 
en lokale belangetjes. Het «Vlaanderen 
van Papa» heeft ons geleerd, wan
trouwig te staan tegenover gezag en 
overheid. Argwaan, individualisme en 
"Jntrekkerij zullen de plaats moeten 
ruimen voor loyaal medeburgerschap 
ten bate van de gemeenschap. 

Het (weinig) goede dat wij van het 
rataire België kunnen erven willen we 

oewaren, maar er het (vele) goede dat 

we zelf kunnen tot stand brengen aan 
toevoegen. In zeker opzicht zijn wij als 
achtergesteld volk een loom en t raag 
volk geworden in dit «Vlaanderen van 
Papa» . De oproep om een stijlvol en 
ordelijk volk te worden is niet nieuw in 
de Vlaam' 2 Beweging. 

DEMOKRATIE 
IN NATIONAAL OPZICHT 

Onze erkenning als volk betekent 
voor de '\/laming de erkenning van zijn 
taal als DE nationale taal. Wie be
schrijft ons de geestelijke verarming, 
de persoonlijke vernedering, de sociale 
achterstelling, de achterstand in ont
wikkeling van de vlaamse mannen en 
vrouwen, die hun meester moeten die-
nei^ in diens taal ? 

Het unitaire België kan ons (mis
schien) gelijke rechten bezoi-gen wat 
betreft de aanwezigheid in de staatslei-
ding : federalisme van aanwezigheid 
(bij voorbeeld in diplomatieke loop

genschap in het belgisch buitenlands 
beleid. 

Meester in eigen huis willen en kun
nen wij onze verhouding tot het Noor
den zelf bepalen. «Met het Noorden 
samen doen wat zij en wij willen zon
der te moeten duchten wat wij en zij 
afwijzen ». 

Blijven de kulturele integratie, het 
Delta-havenbeleid, de planning van het 
Benelux-middengebied, de samenhorig
heid van de beide Limburgen, te r oor
zake van Brussel, niet eindeloos in het 
dak steken ? 

POLITIEKE DEMOKRATIE 

De politieke «zeden» van een deel
staat Vlaanderen zullen beslist anders, 
demokratischer moeten zijn dan nu het 
geval is. Van de «volkssoevereinitei t» 
komt weinig in huis omdat de volkswil 
zowel van Wallonië als van Vlaanderen 
«gef i l terd» worden door hibridische 
« nationale » partijen en de Grote Mach
ten. Gezag dichter bij het volk is beter 
gezag en kan het zich veroorloven, een 
s terker gezag te zijn. 

In een vlaamse deelstaat zijn stabiele 
regeringsmeerderheden te verwachten. 
Dat wil niet zeggen dat de Volksunie 
een volstrekte meerderheid moet vor
men. Dat houdt wel in dat er zonder de 
Volksunie geen vooruitstrevende sterke 
n.eerderheid zou denkbaar zijn, die ob-
jektief het algemeen belang kan behar
tigen. 

Het belgisch konservatisme wordt 
veroorzaakt door twee faktoren, die 
niet meer zouden bestaan in een fede
raal België. Deze faktoren zijn : 1. het 
immobilisme (vanwege de instabiele 
situatie van de belgische regeringen, 
die op verdeelde partijen moeten «steu
nen ») 2. de overmacht van Brussel in 
het politieKe leven. Deze twee faktoren 
zijn er de oorzaak van dat België, on-

Het is duidelijk dat een waalse deel
staat op sociaal-ekonomisch gebied een 
demokratischer koers zou varen dan 
België nu. Veertig of vijftig jaar gele
den zou men nog mogen vrezen hebben 
dat Vlaanderen een burcht van behoud
zucht en klerikalisme zou zijn. Het is 
tans duidelijk en na ons jongste par t i j 
kongres evidenter dan ooit, dat de poli
tieke meerderheid in Vlaanderen so
ciaal-ekonomisch gezien een vooruit
strevend demokratische richting zou 
uitgaan. 

Een gefedereerd België zou in alle op
zichten een demokratischer België wor
den dan het «België van Papa», een 
demokratischer België dan een België 
onder een travaillisme, dat als sindikaat 
van gearriveerde demokraten zou fun
geren. Gearriveerde demokraten zijn 
gevaarlijk voor de vooruitgang. 

DE BAZUINEN VAN JERICHO ? 

Sedert het koncilie en de nieuwe ka-
techismus (eigenlijk reeds vroeger) ge
loven wij niet meer aan de letter van 
de schrift en in een pluralistische par
tij zijn er zeer velen die helemaal niet 
geloven in de schrift. 

Het is niet met geroep of bazuinge
schal dat wij zullen overwinnen. Het is 
zeer de vraag of wij de veroverde stad 
langs de hoofdpoort moeten intrekken 
met wapperend vaandel en slaande 
trom. «In naam van Oranje doe open 
de poor t» is wel een mooi geuzenlied, 
maar liederen en politiek zijn twee Op 
voorwaarde dat men de hoofdpoort niet 
onvoorwaardelijk dichtgrendelt is er 
wel iets (of veel) voor te zeggen, langs 
kleinere zijpoorten binnentrekkend, de 
stad te bezetten zonder veel rumoer. 

En dat men — omwille van deze ge
lijkenis — mij er niet ga van verden
ken te «soldatesk» te zijn. Indien wij 

banen). Daarmee vergenoegen we 
ons echter niet : wij eisen gelijke 
rechten van inspraak. Bepalen wij de 
grote beslissingen m e d e ' Neen ! Een 
voorbeeld van verschil tussen « f edera 
lisme van aanwezigheid» en i. federa
lisme van zeggenschap» : wij zijn ge 
lijk aanwezig in de belgische diploma
tieke posten maar wij hebben geen zeg-

der de westers» landen, zo vaak de rode 
lantaarn moet dragen. 

^OCIAAL-EKONOMISCHE DEMOKRATIE 
In de drie « traditionele partijen » is 

de brusselse vleugel de meest konser-
vatieve Laten we dit hier alleen vast
stellen. 

ons doel met bekwame spoed geleide
lijk kunnen bereiken, moeten wij ons 
volk iedere wanorde besparen die het 
gevolg kan zijn van de schok der veran
dering. 

M. Van Haegendoren. 

Senator. 
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NIEUWE FAZE 
Van de 23 maanden die sinds de zesdagenoorlog van juni 1967 verlopen zijn 

waren er 16 waarin de krachtverhouding tussen Israël en de arabische landen 
niet veranderde, hoewel van arabische zijde bijna onmiddellijk na de Blitz-oor-
log voorbereidingen werden getroffen om het vernietigde militair potentieel 
door een nieuw te vervangen. 

In deze rubriek hebben we te gelegener tijd gewezen op het nieuwe feit, dat 
zich in het Midden-Oosten voordoet door de gedaanteverwisseling van het pales-
tijns verzet : van machteloos woordengekraam evolueerde dit verzet onder een 
nieuwe leiding naar een steeds geduchter guerillawapen, niet alleen geducht door 
Israël, maar ook door sommige arabische machtshebbers, die met lede ogen in 
de uitbouw van dit verzetsleger een bedreiging voor de eigen macht zien. De 
eerste werkelijke palestijnse raids tegen Israël gingen tevens gepaard met de 
geboorte van een passief arabisch verzet in de door Israël bezette gebieden. 

Sinds enkele weken is de oorlog in het Midden-Oosten in een nieuwe faze 
getreden : behalve de palestijnse kommando-aktiviteit is Egypte overgegaan tot 
een politiek van speldeprikken in het Suez-gebied. 

Sinds 6 maanden heeft Israël niet 
meer het monopolium van het militair 
initiatief, als gevolg van de palestijnse 
guerilla-aktiviteu. Sinds een goede 
maand is daarbi] gekomen de artillerie
oorlog met Egypte, gevolgd door het op
treden van scherpschutters en van 
egyptische kommando's aan de rand 
van het door Israël bezette gebied. 

Hoe waren tot voor enkele weken de 
mili taire krachtverhoudingen aan het 
Suez-kanaal ? Wanneer men de gege
vens uit diverse bronnen verzamelt 
komt men tot een vermoedelijke egyp
tische getalsterkte aan het Suez-kanaal 
van ca. 120.000 man, verdeeld over 7 
infanteries-divizies en 2 pantserdivi-
zies, mitsgaders een toenemend aantal 
artillerie-eenheden Daartegenover zou

den twee maanden geleden slechts 
10.000 man Israëlische troepen gestaan 
hebben, wier aantal tans zou verdub
beld zijn. Deze troepen zijn over drie 
linies in de diepte verdeeld, met infan
terie en patroelje-eenheden in de 
voorlijn, een net van bunkers in twee
de linie en als derde echelon zeer be
weeglijke lichte en middelzware artil
lerie, die bijna voortdurend van plaats 
verwisselt. De Israëlische overmacht in 
de lucht verklaarde deze wanverhou
ding op de begane grond. Maar komt 
daarin tans geen verandering ? 

Ook aan de Jordaanse en sirische 
grens blijkt Israël de jongste tijd zijn 
militaire effektieven vers terkt te heb
ben, zonder de libanese grens te verge
ten waar eveneens eenheden van de pa

lestijnse verzetsorganizaties bazissen 
hebben. Hier 'zou zich zelfs het zonder-
hnge feit hebben voorgedaan, dat pales
tijnse kommando's een Israëlische in
val op libanees grondgebied afgeslagen 
hebben, zonder dat daarbij libanese le
gereenheden betrokken waren, terwijl 
precies omwille van de aanwezigheid 
van palestijnse guerilleros op libanees 
grondgebied Libanon een zware politie
ke krizis doormaakt. 

Met de eerste simptomen van een 
egyptische renaissance evolueren we 
stilaan naar de toestand van vóór juni 
1967. Israël moet op steeds meer — in
tussen groter geworden — fronten aan 
toenemende druk het hoofd bieden en 
bovendien aan steeds slagvaardiger in
filtraties. De faam van zijn onoverwin
nelijkheid krijgt steeds meer deuken. 
Israël moet zich dus de vraag stellen, 
hoe het in gewijzigde omstandigheden 
even efficiënte représailles als vroeger 
kan uitvoeren. Tel Aviv zint op nieuwe 
vormen van riposte-mogelijkheden. In 
hoever men hier het verband moet leg
gen met de hardnekkige geruchten over 
het bezit van kernwapens valt nu niet 
uit te maken. De graad van arabische 
mili taire inferioriteit is in elk geval 
verminderd bij vroeger. De keuze voor 
vergelding — of aanval — is t rouwens 
nogal beperkt. Zo is bij voorbeeld Por t 
Saïd tot nog toe taboe, vermoedelijk 
omdat er daar voortdurend russische 
oorlogsbodems voor anker liggen. Een 
raid op deze belangrijke haven zou on
vermijdelijk komplikaties «op hoger 
n iveau» met zich brengen. Niettemin 
verplichtte Israël de Egyptenaren, ne
gen-tienden van de 1 miljoen bewo
ners van de Suezstrook te evakueren 
en bracht het Egypte's industrieel po
tentieel zware slagen toe. 

Beide partijen pogen inmiddels zoveel 
mogelijk de besprekingen over het Mid
den-Oosten tussen de Grote Vier te 
New-York te beïnvloeden. 

Het eerste meisje is geboren in het gezin van de Japanse kroonprins. Tijdens een shintoistische plechtigheid leest een 
priester teksten voor uit de « Kroniek van Japan » terwijl twee andere priesters hem met getokkel op hun snareninstru-

ment begeleiden. Oud-Japan dat meer en meer verdrongen wordt door de industriële revolutie. 

DEZE WEEK 
IN DF W E R E L D 

• Pompidou verkrijgt de steun van . 
gaullistische partij en van de gaullii^ 
tisch - republikeinse parlementaire 
fraktie (Giscard d'Estaing) voor zijn 
kandidatuur voor het prezidentschap. 
De gewezen S.F.I.O. (soc. partij) 
aanvaardt na woelig kongres de kan
didatuur van Defferre, terwijl de 
kommunisten de kandidatuur van 
Duclos voordragen en de linkse so 
cialisten (P.S.U.) deze van partijse-
kretaris Rocard, 

• James Chichester-Clark met 1 stem 
meer dan zijn rivaal Brain Faulkner 
tot opvolger van O'Neill als premier 
van Noord-Ierland aangeduid. Intus
sen tekent de beweging voor burger

lijke ongehoorzaamheid zich steeds 
duidelijker af. 

• Vietkong zou bereid zijn tot bilatera
le besprekingen met de zuidvietna-
mese regering en de andere betrok
ken partijen. 

« Franz von Papen, voormalig rijks 
kanselier, vice-kanselier onder Hitlei 
en duits ambassadeur te Wenen en te 
Ankara, te Nuerenberg vrijgesproken 
doch door een duits denazifikatie-
rechtbank veroordeeld overleden op 
89-jarige leeftijd. 

1 Wilson bedwingt zogenaamde « ern 
stige rebellie » tegen zijn beleid in 
de Labour-partij en ontslaat de te 
slap geachte Silkin als tuchtmeester, 
om hem te vervangen door de « on
verbiddelijke » Robert Mellish. 

• Bonn ontkent opnieuw herwaarde
ring van de Mark. Westerse finan
ciële grootmachten zeggen Frankrijk 
alle mogelijke steun toe bij even

tuele nieijwe spekulatie tegen de 
frank. 

• Indische prezident Zahir Hoesain 
schielijk overleden. Vice-prezident 
Giri wordt waarnemend staatshoofd. 

• Syrië voert onderhandelingen met 
Peking over wapenleveranties, en 
met Egypte over nauwere mili taire 
samenwerking. Ook Hoessein van 
Jordanië pleegt met Nasser overleg. 
Intussen overwegen Libanon en Irak 
nieuwe maatregelen tegen de pales
tijnse verzetsoïganizatie. 

• Op de 20ste verjaardagszitting van de 
Raad van Europa te Londen wordt 
de verwachting van nieuw overleg 
inzake Engelands toetreding tot de 
E.E.G. uitgesproken. 

• Gewezen biafraans bolwerk Oemoe-
ahia door Biafranen belegerd. De 
biafraanse regeringsdiensten worden 
verspreid. Oejoekwoe tot generaal 
bevorderd. Biafraans offensief be-
•ïonnen. 

Een andere vraag is, welke de poli
tiek van de Gaulle's opvolger ten op-
Eichte van het Semitisch krui tvat zal 
zijn. Uiteindelijk echter werpen Ameri
ka en de Sovjet-Unie het zwaarste ge
wicht in de schaal. En dat veronder
stelt een akkoord, dat ook van andere 
vraagstukken afhankelijk is die recht
streeks niets met het Midden-Oosten te 
maken hebben. Voorlopig kan de vuur-
dans tussen Suez en Jordaan voortdu
ren. 

Zopas heeft de minister van justitie 
van de administratie van Nixofi aange
kondigd dat er een einde moet komen 
aan de agitatie en kontestatie van een 
aantal amerikaanse studenten. Tijdens 
het voorbije jaar zouden zowat twee
honderd universiteiten en hogere insti
tuten in beroering zijn gekomen door 
de aktiviteiten van allerlei groeperin
gen. Daartegen wil de minister nu in
grijpen. Helemaal onverwacht komt 
die beslissing wel niet, want toen Nix
on op het einde van zijn rondreis in 
Europa bij de paus op bezoek ging, 
werd in de officiële mededeling over 
de besprekingen ook gezegd dat de stu-
dentenberoering behandeld was. 

Misschien is het niet overbodig er 
aan te herinneren, dat de golf van stu-
dentenberoering die vrijwel de gehele 
wereld heeft overspoeld, inderdaad in 
de Verenigde Staten is begonnen. Het 
was Mario Savio die aan de universi
teit van Berkeley de lont aanstak. De 
beweging had aanvankelijk vooral te 
maken met wat men seksuele vraag
stukken kan noemen (studentenregle-
menten) , met drugs en l i teratuur. De 
meest algemene formulering van dit 
protest kreeg dan toch wel ui tdrukking 
in het verwerpen van de computer-
maatschappij . 

Dit was he t einde • i de meer dan 
rustige vijftiger jaren aan de ameri
kaanse universiteiten. Toen konden al
le waarnemers de houding van de stu
denten gemakkelijk samenvat ten in 
een enkel woord : apatie. «Nieuw Link-
se»-schrijvers menen dat deze onver
schilligheid zonder meer veroorzaakt 
werd door de vervolgingsgolf van Mc 
Carthy die iedereen trof, die maar van 
ver verdacht werd van kommunistische 
belangstelling of simpatie. Maar mis
schien mag ook wel de vraag gesteld 
worden naar de invloed van de wel
vaartmaatschappij en het ontbreken 
van buitenlandse akute konflikten na 
het beëindigen van d : koreaanse oor
log . 

Het is niet zo gemakkelijk zich een 
idee te vormen van de macht en de in
vloed van de veelvormige en vooral 
zeer woelige Nieuw Linkse-beweging 
onder de studenten. Newfield, die zelf 
tot deze beweging behoort, begint zijn 
«A prophetic minority» met een lijst 
van afkortingen van de namen van de 
verschillende bewegingen en groepen. 
Die lijst telt zo maar even drieënder
tig verschillende organizaties ! New
field schat (en waarschijnlijk is dit een 
ru ime schatting) dat «n ie t meer dan 
250.000» tot Nieuw Links behoren. En 
die behoren dan tot een generatie, die 
vijf miljoen tweehonderdduizend stu
denten tel t en nog een paar miljoen 
juist afgestudeerden. 

Men kan echter veilig aanvaarden 
dat na de betoging te Washington in 
1965 «Time», «Newsweek», «The Satur
day Evening Post», «The New York Ti
mes Magazine», «Life» en enkele tele-
viziemaatschappijen de Nieuw Links-
Beweging hebben bekend gemaakt. 
Newfield verwij t deze nieuwsmedia 
echter : «ze deden alles behalve uitleg
gen welke tekortkomingen in de maat
schappij haar (deze beweging) hadden 
doen ontstaan.». Eh inderdaad, men 
kan slechts erkennen dat een diepgaan
de en ernstige maatschappijkritiek 
vrijwel nergens te horen was. Ook niet 
bij Nieuw-Links. Als men ten minste 
de zeer fragmentaire en vage slagzin
nen niet als een grondige kritiek wil 
aanvaarden. 

Voor de onmiddellijke aktie is dit 
wellicht niet zo belangrijk. Voor het 
taai voortbestaan echter w e l ! Newfield 
signaleert in zijn boek dat ook in ne-
derlandse vertaling verscheen, (New
field, «Een profetische minderheid. 
Nieuw Links in Amerika» ; Utrecht. 
Brunna, 1968, 189 blz. « twee gapende 
valkuilen» voor de Nieuw-Links bewe
ging : «het opkomend getij van binnen
lands McCarthyisme» en verder «het 
sponsachtige genie van de kuituur om 
alle opstandigheid hetzij te absorberen, 
hetzij er een handeltje mee te begin
nen». Die «valkuilen» bestaan onge
twijfeld, maar de echte profeten zijn 
nooit in leven gebleven dank zi] het 
onmiddellijk sukses. 
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TWEEDE REGERING 
Waar de strijd om ó macht 

niet ten voordele van een en
kele groep beslist werd (dus 
daar waar niet een parti i uit 
eindeli)!^ over alles beslist). 
zoekt men steeds naai een 
wankel evenwicht D ' invloed 
van de geldmachten die poli 
tiek gezien eigenlijk zelf'; met 
bestaan is altijd zeer gioot 
Waar die geldmachten vrijwel 
volledig vrije hand hebben, 
wordt hun macht ook vaak be
slissend Zo zei Wright Pat-
man de machtige voorzitter 
van het bank kommitee van de 
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Korsika beleeft grootse da
gen • te Ajaccio zijn de feeste
lijkheden voor de tweehon
derdste verjaardag van Napo
leons gebooi te volop aan de 

gang 

«merikaanse senaat onlangs : 
« Dit land zal spoedig twee re
geringen hebben, de gekozen 
regering en die van de ban
ken » W a a r o m ' Omdat v r i j 
wel iedere burger als bedien
de als ontlener of als klient 
hulpeloos overgeleverd is aan 
de macht van de banken 

REUZEN 

Om zich enig idee te kunnen 
vormen van de macht van de 
machtigste banken ter wereld, 
és amerikaanse is het voldoen
de enkele cijfers te lezen De 

grootste bank ter wereld is de 
Bank of America in San Fran-
cisca. met een kapitaal van zo 
wat 1000 miljard belgische 
frank De First National City 
Bank beschikt over meer dan 
800 miljard kapitaal Het is 
voldoende deze cijfers te ver
gelijken met het bedrap van 
de belgische begroting om te 
vermoeden hoe belangrijk de
ze groepen znn 

TARWE VOOR CHINA 
Ook dit laar zullen uit 

Frankri jk tachtig scheepsladin
gen franse tarwe naar Chma 
ver t rekken Dit is niet alleen 
interessant omdat blijkt dat 
een tipisch landbouwland als 
China landbouwprodukten in
voert maar het is ook nog in
teressant te weten dat de prijs 
per ton zeer laag is omdat de 
E E G meer dan drieduizend 
frank toelage geeft per ton 

Natuurl i jk zal er m Europa 
geen tekort ontstaan want al
leen in Frankri jk liggen nog 
Vijf miljoen ton onverkochte 
ta rwe op een koper te wach
ten Het zal echter niet moge
lijk zijn ook voor die ganse 
voorraad even grote toelagen 
t verlenen 

SCHROOT 

De britse firma Nunday ver
d ient aan twee oorlogen tege
lijk • een oorlog die nog moet 
komen en een oorlog die al een 
kwar teeuw achter de rug ligt 

Nunday houdt zich namelijk 
bezig met he t bergen van de 
oorlogschepen der duitse kei
zerlijke m a r m e te Scapa Flow 
Deze schepen werden door hun 
bemanningen in 1919 tot zin
ken gebracht, om t e beletten 
dat ze als onbeschadigde oor
logsbuit m brits bezit zouden 
overgaan 

Nunday ' verdient vandaag 
nog altijd fortuinen met he t 
bergen van de duitse oorlogs
vloot De wedloop m de ruim
te, de Vietnam-oorlog en voor
al de raket tenbewapening heb
ben de prijs voor dure en zeld
zame metalen steeds meer en 
meer de hoogte ingejaagd Het 
schroot van Scapa Flow is de 
jongste jaren steeds maar duur
de r geworden 

KONKURRENTIE 
De jongste tijd is aan he t 

l icht gekomen, waarom de 
Verenigde Staten van Amerika 

Pompidou mag tevreden zijn : z'n kansen op het prezidentschap staan ^ o m door de verdeeld.' 
heid van links — er goed voor. Blijkens de foto is hij er overigens nogal gerust in... 

m 1965 een massale mili taire 
interventie in de Domimkaan-
se Republiek doorvoerden en 
zich zo het odium van de hele 
wereld op de nek haalden 

De toestand m de Domini-
kaanse Republiek eiste op dat 
ogenblik een zeer voorzichtige 
aanwezigheidspolitiek van het 
amenkaans leger : een simboli-
sche troepenmacht zou— zelfs 
vanuit amenkaans s tandpunt 
— volstaan hebben De mzet 
van zo'n beperkte troepen
macht zou weliswaar ook pro
testen hebben uitgelokt, maar 
de schade voor de V S zou veel 
beperkter geweest zijn 

Uiteindelijk werden in een 
grootscheepse operatie meer 
dan twintigduizend man over
gebracht naar de Jominikaan-
se Republiek Aan de bazis van 
deze buitensporige machtsont-
plooiing lag de konkurentie-
s tn jd tussen leger, luchtmacht 
en mar ine die ieder voor zich 
wilden bewijzen dat hun troe
pen het beweeglijkst waren en 
die ieder aanspraak wilden 
maken op het opperbevel van 
he t ekspedit iekorps 

WEERSVOORSPELLING 
Deskundigen beweren dat 

he t tans reeds mogelijk zou 
zijn, een absoluut en honderd 
percent betrouwbare weers-
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ï ' e Colombey-tes-deux-Eglises blijft het hek van« La Boisserie » voorlopig potdicht. En gendar
mes houden alle bezoek op afstand. 

voorspelling over een etmaal te 
maken, mdien de weerkundi
gen zouden kunnen beschikken 
over computers die alle gege
vens tijdig weten te verwer
ken De huidige computers heb
ben drie weken nodig om alle 
gegevens voor een etmaal-voor
spelling te verwerken Daar
om moeten de weerkundige 
stations zich tevreden stellen 
met voorspellingen die slechts 
voor 85 t h betrouwbaar zijn 

Over tien jaar echtei zal de 
techniek ver genoeg gevorderd 
zijn om een haarfijne en juiste 
voorspelling foor een periode 
van twee weken te maken 
Tenminste • als de computer-
evolutie verloopt zoals men het 
voorspelt Is deze voorspelling 
onjuist dan blijft het ook gok
ken met de weersvoorspelling 

DESERTEURS 
In de europese pers duiken 

geregeld berichten op over 
amerikaanse soldaten die uit 
het leger m Duitsland deser
teerden en een toevlucht zoe
ken in een of andere land dat 
hen gastvrijheid wil bieden. 
Uit deze sporadische berichten 
is nooit op te maken, of deser
tie in het amenkaans leger al 
dan niet vaak voorkomt 

Volgens sommige bronnen 
zouden er in 1968 me t minder 
dan 57 000 deserteurs geweest 
zijn wat neerkomt op prak
tisch drie hele divisies De 
krijgsgerechten schijnen echter 
v n j mild te zijn ten overstaan 
van deserteurs Propaganda 
die aanzet tot desertie kan 
vri jwel straffeloos m het ame
n k a a n s leger bedreven wor
den • G I 's geven zonder veel 
moeilijkheden protestblaadjes 
uit, waarin desertie wordt aan
geprezen 

CHINA-HANDEL 
De handel met het reusachtig 

rijk van Mao was lange jaren 
vrijwel onmogelijk door het 
bijna alles omvattende embar
go van de Amerikanen Na
tuurl i jk was er vooral voor de 
Engelsen steeds het achterpoor-
t^e van Hongkong, maar lan
den als de duitse Bondrepu
bliek moesten nog met zo heel 
lang geleden zeer grote bestel
lingen van stalen buizen voor 
pijpleidingen onder amerikaan
se druk opgeven Sinds enige 
tijd schijnt aan deze druk een 
einde gekomen t e zijn. In elk 
geval, de handel tussen de 

Bondsrepubliek en het rijk van 
Mao bloeit De uitvoer naar 
China bedroeg in 1968 zo maar 
eventjes meer dan acht miljard 
bfr 

GEVAARLIJKE HANDEL 
Wie moderne uitrusting le

vert aan een mmder ontwik
keld land is altijd verplicht, 
met de machines en de fabrie
ken bekwame vaklui mee te 
sturen. Op zichzelf schijnt Chi
ne wel veihg, maar de Mao-
Chinezen blijken buitengewoon 
ki t telonge kerels te zijn Iets 
wat maar van ver gelijkt op 
gebrek aan achting voor de 

In portugees Guinea richten 
de rebellen scholen op in het 
door hen gekontroleerde ge

bied. 

giote leider Mao of voor het 
chinese volk is al voldoende om 
moeilijkheden te veroorzaken. 
Dit geldt zowel voor d'̂  techni
ci als voor het scheepsperso-
neel dat de goederen aanvoert. 
Op het ogenblik wordt zo aan 
ruim een dozijn duitse vaklui 
de terugkeer in de Bondsrepu
bliek verboden Officieel kan 
de regering niets doen, vermits 
er geen diplomatieke betrek
kingen zijn En ook het inter
nationale Rode Kruis kan 
slechts tussenbeide komen als 
iemand veroordeeld is En di t 
achten de Chinezen meestal 
niet noodzakelijk om mensen 
maanden of jaren vast te hou
den 
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In onze steden ontmoeten wij dagelijks Itonderden mensen. Iedereen loopt Iedereen 

voorbij, soms klinkt het « hello », dat wil dan zeggen dat men elkaar reeds eerder 

gezien heeft en weer herkent. Soms ook kijken enkele mensen om. Zij kijken dan naar 

iemand die in de massa om de één of andere reden opvalt. Een knalrode pantalon of 

een groot uitgevallen dameshoed kunnen de aanleiding van dat omkijken vormen. 

Vroeger keek men ook wel eens om wanneer men iemand ontmoette met een andere 

huidskleur; nu echter denkt men « kijk een Marokkaan », zonder dat nog hardop te 

zeggen. Vreemdelingen vallen nog op in onze straten, maar zij slaan de mensen niet 

meer met verbazing. Wil dat evenwel zeggen, dat buitenlanders bij ons dadelijk 

worden aanvaard wanneer ze in onze steden komen wonen en werken ? Wij geloven 

het niet. Heel wat van onze stedelingen blijken te geloven dat ze in de verdrukking 

gaan komen door inwijkelingen en reageren dan ook met afkeer. Daarmee is één der 

problemen van de gastarbeiders gesteld. 

I liu 

I I " ! I'll II 
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Voor of tegen zijn is eerder gemakkelijk. 
De gulden middenweg bewandelen en pro
beren een klare kijk op de zaak te hebben 
is veel moeilijker. Zonder het te weten kiest 
men partij. Nochtans moet men een po
ging doen om het probleem van de gast
arbeiders vanuit verschillende standpunten 
Je bekijken. 

Zeven, acht jaar geleden kwamen de eer
ste afrikaanse gastarbeiders zowat in alle 
takken van de industrie hun plaats inne
men. Voordien was de immigratie beperkt 
gebleven tot Spanjaarden, Italianen, Grie
ken enz., die werk hadden gevonden in de 
mijnen, zowel in de bekkens van Limburg 
en Luik als in de Borinage en het Cen-
.trum. 

In het Antwerpse kwamen de eerste Ma
rokkanen en andere bewoners van de 
noordafrikaanse kuststreek in 1962 opda
gen. Te Brussel deed zich het zelfde ver
schijnsel voor. De arbeiders kwamen naar 
een vreemd land om er aan de kost te ko
men. Vooral in grote bedrijven vonden de 
mensen werk. Bij het binnenkomen kregen 
zij een vreemdelingenkaart. Verder moes
ten ze enkele formulieren invullen of laten 
invullen — de meesten waren immers on
geletterd — en dan konden ze gaan. Ze 
mochten hun kans wagen in een wereld 
die ze niet kenden. De burgers spraken een 
andere taal dan zij en van de zeden en ge
woonten wisten ze evenmin wat af. Vele za
ken, die in hun land alledaags waren, wer
den hier verboden. Omgekeerd hetzelfde : 
wat hier bij ons tot de normale gang van 
zaken behoorde, was voor hen een inbreuk 
op bijvoorbeeld hun godsdienstvoorschrif
ten. 

De meerderheid van onze stedelingen 
toonde weinig begrip voor de vreemde lui. 
Ze wantrouwden ze en aarzelden zelfs niet 
om dat wantrouwen duidelijk openbaar ie 
naken. Waar Noord-Afrikanen kwamen, 
werden ze bespied. Men keek hen op de 

"ZOLANG MEN ONS HIER L 

vingers. De gastarbeiders waren zich goed 
bewust van deze afkeer van de plaatselijke 
bevolking. Zij stonden echter volledig pas
sief tegenover dat onaangenaam afwijzen. 

Ze waren van mening, dat met de tijd 
de situatie zou verbeteren en dat ze eens 
wel zouden aanvaard worden. 

Het tegendeel werd echter waarheid. In 
1964 waren er reeds 462 Marokkanen in het 
Antwerpsef in 1965 werden het er 856 en 
in 1967 waren het er 1309. Met de toename 
van de gastarbeiders nam ook het misnoe
gen van de bevolking toe. Men ging zelfs 
eeh soort fan rassendiskriminatie in het le
ven roepen, door bordjes aan de deur o£ 
het raam te hangen : « Interdit aux Nords 
Africains >. 

Het zou verkeerd zijn te beweren, dat er 
in het geheel niemand zich het probleem 
van de gastarbeiders ter harte trekt. Er zijn 
mensen die, samen met de vreemde eenden 
in de bijl. zoeken naar uitkomsten. En zi] 
vinden antwoorden op vele vragen van de 
vreemdeling, die aan zijn lot werd overge
laten. 

Te Hoboken vonden wij zo iemand in de 
persoon van pastoor Verachtert. Buiten zijn 
parochiewerk helpt hij ook nog Marokka
nen door het leven. Hoboken lijkt wel een 
uitverkoren plaats van de Marokkanen. Zij 
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geven de voorkeur aan deze antwerpse 
randgemeente, omdat ze zich vlak in de 
buurt van hun werkplaats kunnen vestigen. 
Heel wat van de antwerpse gastarbeiders 
vinden inderdaad werkgelegenheid op de 
scheepswerven en in de metaalverwerkende 
industrie. Het komt er voor velen onder 
hen op aan om hier geld te verdienen, dat 
ze dan naar hun familie in het vaderland 
kunnen zenden. Zo belanden we bij d,e ar
beiders, die alléén naar onze streken afzak
ten. Deze groep stelt heel andere proble-. 
men dan de noordafrikaanse gezinnen die 
zich in ons land vestigden. 

De marokkaanse mannen zijn uiterst 
spaarzaam. Wanneer zij gezin en familie in 
hun land hebben achtergelaten, doen zij al 
het mogelijke om hier zo weinig mogelijk 
geld uit te geven. Bijna hun gans loon stu
ren zij naar het gezin. Zij schrikken er niet 
voor terug om met een dozijn of meer op 
één kamer te gaan wonen. Hun levenswijze 
is dan eerder bevreemdend voor ons, wat 
een zekere achterdocht wekt. Op zuiverheid 
en hygiëne kijkt de Marokkaan niet zo 
nauw, zodat vaak moet vastgesteld worden 
dat huizen, die aan marokkaanse mannen 
werden verhuurd, helemaal onderkomen 
geraakten. Het is dus niet te verwonderen, 
dat de eigenaars van woningen weigeren 
deze te verhuren aan gastarbeiders. De men
taliteit om van woning te veranderen wan
neer de eerste niet netjes meer is, bestaat 
eveneens De Marokkanen en de Noord-
Afrikanen in het algemeen verhuizen liever 
dan herstellingen, behang, of schilderwer
ken te laten uitvoeren. Ze vinden dat heel 
gewoon. 

Bereidwillige mensen, zoals pastooi Ver
achtert, trachten de gastarbeiders aan het 
verstand te brengen dat een woning bij ons 
heel wat anders is dan louter een plaats 
om te slapen. Er wordt daarenboven gewe
zen op bepaalde rechtsnormen en aanspra
ken die de eigenaar bij eventuele schade 
kan maken. Het rezultaat van deze « scho
ling » is pozitiet. 

De jongste jaren neemt net aantal ma 
rokkaanse gezinnen in ons land fél toe. Ein
de 1967 noteerde men er reeds 4340, Daar
buiten waren ei nog 2621 turkse, 661 al-
gerijnse en 93 tunezische families in ons 
land. Dat brengt met zich mee, dat weer 
nieuwe problemen opdoemen. 

Waar de arbeiders die alleen in ons land 
vertoefden, het eerder aan de slordige kant 
namen wat hun woning betreft, daar vor
men de noordafrikaanse gezinnen vaak een 
voorbeeld van zuiverheid en netheid. Men 
kan bij hen thuis « van de grond eten ». 

De vrouwen staan nog steeds sterk on
der de invloed van de mohammedaanse 
godsdienst. Zij zijn zeer schuw en verlegen. 
Op straat laten zij zich zo weinig mogelijk 
opvallen. Thuis heeft de vrouw weinig o£ 

geen medezeggenschap. De westerse eman
cipatie is nog niet doorgedrongen. 

Als huismoeder is de mohammedaanse 
evenwel een toonbeeld. Er wordt heel wat 
aandacht besteed aan de kleding van va
der en kinderen. 

Zelf waren wij te gast bij Bouziane en 
Fatima, die een klein net huisje bewonen 
te Hoboken Het huisje staat een beetje 
achterin en is daardoor zeer rustig gelegea 
De twee kinderen, beiden meisjes, van vijf 
en drie jaar waren juist van school terug 
Bouziane leeft reeds enkele jaren in ons 
land en heeft zich flink aangepast. Hij en 
zijn vrouw spreken tamelijk vlot Frans, dat 
ze reeds in Noord-Afrika leerden. De twee 
meisjes spreken Nederlands. Toen we bin
nenkwamen, begon Fatima dadelijk met het 
koffiezetten. Tipische zuiderse gastvrijheid. 
Het interieur van de woning was sober en 
funktioneel. Slechts een televizie-apparaal 
deed daar afbreuk aan. Bouziane verklaar
de ons, dat het toestel reeds enkele maan
den stuk was en niet meer kon henteU 
worden. Tafel, stoelen en kasten hadden u 
gekregen van vrienden en kennissen en van 
mensen, die met het lot van de gastarbei
ders begaan waren. 

Wanneer het huisje en de inrichting 
voor ons sober leek, dan was dat helemaal 
in tegenstelling met de opvattingen die 
Bouziane en Fatima er over hadden. Vooi 
hen was het een klein paradijs, vergeleken 
bij wat ze in hun eigen land hadden. Toen 
we de vraag stelden of zij van plan waren 
ooit nog naar Marokko terug te keren, ant
woordde Bouziane : « ik zou natuurlijk nog 
eens graag naar mijn land terug keren, 
maar alleen voor mijn familieleden. Niet 
om er te wonen. Zolang men ons hier laat, 
blijf ik hier. Maar misschien komt er wel 
eens een wet, die ons het leven hier onmo
gelijk maakt. Dan moeten wij wel terug >• 

De mensen voelen zich dus gelukkig m 
ons land, maar ergens vrezen zij een *'"', 
uitdrijving. Zij zijn er zich van bewust, 
dat de meerderheid van de plaatselijke be
volking nog steeds wantrouwig en zelfs 
kerig tegenover hen staat. 

Een van de grote problemen van de gas'' 
arbeiders is dat van de vrijetijdsbesteding-
Vooral de vreemdelingen die alleen in om 
land vertoeven, ondervinden moeilijkhe e 
om hun vrije uren door te brengen. 

Wanneer we in de krant lezen over gas" 
arbeiders die een of ander vergrijp ple'S' 
den, dan gaat het in dat geval meestal ô  
alleenstaande gastarbeiders. Net zoals n̂ ^ 
zems en dergelijke, gaan deze mensen 
diefstal over uit verveling. 

Er moest dus een oplossing gezocht w^ 
den om aan dat probleem te verhelpen- ^ 
komen we terug bij e.h. Verachtert, ^^ 
men met zijn zuster het plan 0?̂ *"̂ ^̂ ^̂ ^ 
een centrum te bouwen waarin de vre 
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arbeiders zich zouden thuis kunnen voelen. 
Er moest inderdaad gebouwd worden. 

Voordien had men reeds aan verscheidene 
brouwerijen, eigenaars van geschikte loka
len, voorgesteld om een kontaktcentrum in 
hun lokaal op te richten in plaats van in 
een herberg Steeds echter botste men hier
bij op een betonnen muur. Geen van hen 
wilde lokalen afstaan voor de vreemde ar
beiders, zelfs niet tegen een respektabele 
huurpnjs Er zat dus niets anders op dan 
uit te zien naar geschikte en goedkope 
bouwgrond 

Hier sprongen de zusters van Vorselaar 
dan bij, die toestemming gaven om op een 
deel van hun grond achter het klooster in 
Hoboken een soort moskee op te trekken. 
Er werd aan bevoegde personen raad en 
hulp gevraagd en spoedig werd de eerste 
steen van het centrum gelegd. Dat is nu 
reeds twee jaar geleden Ondertussen kreeg 
men van verschillende instellingen hulp. 
Enkele bouworden werden bereid gevon
den om naar Hoboken te komen. Een ant-
werpse beroepschool vervaardigde metalen 
ramen en deuren, die door de leerlingen 
zelf in de ruwbouw werden ingepast. Ver
scheidene vrijwilligers verleenden mede
werking op technisch gebied. 

De parochianen stonden in het begin 
een beetje sceptisch tegenover de idee van 
hun pastoor. Ze zijn echter van mening 
veranderd 

De bediijfsleiders van de naburige fa-
bueken zagen vlug het nut van een kon-
taktplaats voor de gastarbeiders in. Ze aar
zelden dan ook niet om hun steun aan het 
projekt te verlenen Sommige fabrieken 
schonken stenen, anderen gaven enkele zak-

" cement, nog andere stelden werktuigen 
en betonmolens ter beschikking. Een fir-
"33 gaf een smeedijzeren poort ten geschen
ke Voor de direkties is het van belang, 
dat de arbeiders zich ergens thuis voelen. 

Van het idee om alleen een gebedsplaats 
op te richten, werd vlug afgezien. Het 
mocht met enkel blijven bij een moskee, ,n 
Qe enge betekenis van het woord Wan-
leer men toch moest bouwen kon men in 
eens doorbouwen, dacht men Zo ontstond 
et kompieks waarvan de ruwbouw tans 

leeds voltooid is Speciaal vo'Ö'r de moham
medaanse vrouwen werd een lokaal voor-

en, waar ze onderricht zullen krijgen in 
^jclerne huishouding. Tevens zal er taal-
^ gegeven worden Een van de grootste 
de* '̂hf'̂ '̂ '̂ ^" die de vrouwen ondervm-
Uit"' A ^'^^^^^^^^ de manier om zich 
voo ' \ "̂ "̂̂  Door hun schuwheid is het 
nr,/ " ^^^' =̂**"S om het Nederland^ 
°"^er de knie te knjgen 

voor\ '̂ "̂̂  zullen in het centrum vaak 
^^ r net eerst kennis kunnen maken met de 
dan " \ heilige boek van de mohamme-

en Voor hen houdt het Nederlands nog 
weinig geheimen in. Zij spreken onze 

taal immers op school, waar zij samen met 
onze kinderen leren en spelen De Koian 
daarentegen is voor hen nog een mistene. 
Hun leermeesters, de voorbidder^ die het 
boek bijna van buiten kennen, brengen 
daar echter vlug verandering in. 

De eigenlijke gebedsplaats tenslotte weid 
zeer modem opgevat. Alles werd sober ge 
houden, zoals dat nu trouwens ook gebeurt 
in onze westerse kerken Van al de tradi
tionele bijbehorigheden werd slechts de 
nis, bestemd voor de voorbidder, overge
houden. Naast de ingang van de eigenlijke 
moskee werd een klein lokaal gebouwd, 
dat als wasplaats zal ingericht worden Vol
gens de leer van Mohammed moet men 
zich immers eerst reinigen voor men gaat 
bidden. Voor sommige gelovigen betekent 
dat nog een hele wasbeurt De meesten 
hebben zich evenwel weten aan te passen 
en houden het bij het wassen van handen 
en voeten. Een versoepeling doet zich trou-
wens ook op andere vlakken van de gods
dienst voor, zoals bij het derven van var
kensvlees. Heel veel van de gastarbeiders la
ten deze regel vallen omdat hij moeilijk 
kan aangepast worden aan de westerse le
vensgewoonten 

Naast al deze lokalen, die in de toekomst 
een grote rol zullen spelen in het leven 
van de antwerpse gastarbeiders, werd ook 
nog een opslagplaats ingericht waai nu 
reeds allerlei zaken in ondergebracht wer
den Zoals reeds eerder aangestipt werd zijn 
de Noord-Afrikanen die in ons land ver
blijven zeer zuinig en spaarzaam. Zij ko
pen haast geen meubelen. Al hun huis
raad halen ze in het centrum, waar behulp, 
zame mensen hem naartoe brengen Regel
matig ziet men een tweedehandsauto, vol
geladen met tweedehandsgoederen, van het 
centrum wegrijden. Soms worden ook ta
fels of s.toelen uitgewisseld. Er heerst een 
grote solidariteit onder de gastarbeiders. 
Niemand van hen wil méér zijn dan de 
anderen Wanneer één van hun makkers 
in de put zit, dan wordt hij door de ande
ren gesteund en er weer bovenop gehol
pen. 

Gastarbeiders zijn dus net als wij mensen 
met goede en slechte kanten. Wanneer we 
hen beoordelen, moeten we toch wel reke
ning houden met de enorme moeilijkheden, 
waarmee deze mensen te kampen hebben in 
een land als het onze. En wanneer we m 
de kranten lezen over het wangedrag van 
sommige vreemde arbeiders, mogen we dit 
niet veralgemenen. Buiten de enkelingen 
die uit de band springen zijn er tientallen, 
die eerlijk en hard werken om een boter
ham kaas te verdienen. En ergens werken 
ze mee aan onze welvaari 
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Foto's 

Pieter Lievens. 

Bruno Stevens. 

Bij de foto's : 

Boven : Zo stilaan raken we vertrouwd met de groepjes kinderen van gastarbeiders 
die naar de school lopen en die zich met a 'en vlug inburgeren maar zich snel het 

plaatselijk dialekt eigen maken 

Midden : In de nog niet afgewerkte moskee te Hoboken verzamelt pastoor Verach-
tert afgedankte meubelen en huisraad, die dan gratis naar de gastarbeiders gaan. 

Onder : Gastvrijheid is geen ijdel woord bij de Marokkanen. Het duurt wet even 
eer men hun vertrouwen wint maar eens zo ver is men een graag geziene gast» 
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WAAROM U NIEL MEVROUW ? 
Er is tijdens de voorbereiding en het verloop van het jongste Kongres van 

de Volksunie vaak sprake geweest van de aanwezigheid en van de aktiviteit 
van de vrouw in de politiek in het algemeen en in de Volksunie in het bijzon
der. 

In een vorig nummer hebben wij de algemene lijn besproken van de rezoluties 
die in dit verband op het Kongres als geldend voor de houding van de partij 
tegenover de vrouw goedgekeurd werden. Daaruit blijkt overduidelijk dat de 
Volksunie als partij openstaat voor de vrouw en haar uitnodigt aktief op te tre
den in het kader van haar werking. De plaatsen zijn in te nemen; ze wachten op 
de dames die ze willen innemen. 

Het blijft zomaar niet bij da « wach
ten op mevrouw». Herhaaldelijk werd 
reeds gewezen op de noodzakelijkheid 
van de vrouwelijke aanwezigheid in de 
werking van de partij , niet zo maar 
akademisch maar door direkt engage
ment Tn heel wat afdelingen werden 
plaatsen vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor een of meerdere vrouwen 
in het bestuur, heeft men dames per
soonlijk aangesproken om een funktie 
waar te nemen, wordt herhaaldelijk op 
vergaderingen gesproken over het 
imago van de Volksunie als jonge par
tij als partij ook waar de vrouw zich 
thuis kan voelen. 

De ervaring heeft echter geleerd dat 
de dames niet komen opdagen. Er was 
weliswaar een grote vrouwelijke aan
wezigheid op het jongste Kongres van 
de Volksunie, vooral tijdens de slotzit
ting, maar deze aanwezigheid is na
tuurlijk niet voldoende. Nu is het wel 
zo dat in de wereld van vandaag de 
vrouw nog wat anders te doen heeft, zij 
is in de meeste gevallen de bestuurster 
van een gezin en wanneer de man uit 
is blijft zij steeds de laatste die de za
ken beheerd. En de grootste oorzaak 
die de vrouw thuis houdt is een soort 
drempelvrees, die haar de intrede in 
het « openbaar leven » belemmert. Dat 
is een gevolg van de tweederangsrol 
waarin ze lange tijd teruggedrongen 
was en die ze nog steeds niet ontgroeid 
is. Deze terughoudendheid is er de oor
zaak van dat de vrouw zo moeilijk tot 
de politieke beweging komt, niet te ver
geten in een land waar de politiek ook 
bij mannen nog op tal van vooroorde
len stuit. Dit laatste bepaalt onvermij
delijk ook de graad van terughoudend
heid bij de vrouw tegenover de poli
tiek. 

NIET ALLEEN 
ADRESSEN SCHRIJVEN... 

Wat kan een vrouw zoal doen in het 
kader van een plaatselijke afdeling ? De 
dames kunnen heel wa t interessant 
werk leveren. Daarmee is natuurl i jk 
niet het welbekende schrijfwerk be
doeld, al begint de werking in een af
deling zowel voor de man als de vrouw 
via dit en andere werkjes. Public-rela
tions is een ander dankbaar domein 
voor de vrouw. Het hoeft niet meer be
wezen te worden dat het persoonlijk 
kontakt bij de leden- en abonnements

werving zeer belangrijk is. Huisbezoe
ken en persoonlijk kontakt bij andere 
gelegenheden zijn twee middelen waar 
de vrouw zich kan doen gelden. Er zijn 
ook reeds afdelingen waar vrouwen 
verantwoordelijke funkties bekleden, al 
zijn deze zeldzaam. Ook zeldzaam zijn 
de vrouwen die bijvoorbeeld regelmatig 
aan kolportages deelnemen. Toch zijn 
het juist die enkele vrouwen die top
prestaties leveren. 

Dit zijn enkele praktische bedenkin
gen naar aanleiding van een kongres en 
sommige vrouwelijke reakties. Nu zal 
n iemand meer kunnen beweren dat er 
geen goede wil, dat er geen bereidheid 
is om de vrouwen, die dat wensen, in 
de politieke werking in te schakelen. Er 
is zelfs een steeds groter streven van 
manneli jke zijde om het aandeel van 
de vrouw in het kader zo spoedig moge
lijk te verhogen. 

Gelijke kansen voor iedereen : de 
kansen zijn er, de wens om een meer 
vrouwelijke inspraak bestaat. Dat nu de 
vrouwen di er belangstelling voor heb
ben en zich vrij kunnen maken, deze 
kans grijpen. 

Dames, meer dan ooit verwacht de 
Volksunie U ! 

FILM VOOR DE FAMILIE 

In onze steden en weldra 
ook in de gemeenten met bioskoop 
loopt de nieuwe film tans, gg 
kn ip t voor de ganse familie j 
«Ch i t ty chitty bang bang». Het' 
is een muzikale komedie met lich
t e dans en vrolijke melodietjes^ 

Eind vorige eeuw woonden in 'a 
rooskleurig huis twee kinderea 
met hun vader die zich meer be
zighield met het bouwen van zija 
« gekke machine » dan met de op
voeding van de jongen en hej 
meisje. De man die een weduw
naar is heeft wegens gebrek aaa 
een vrouw in huis alle mogelijke 
« dingen » gebouwd om de werk
jes van alledag op te knappen. 
Zijn laatste werkstuk is «ietsi 
dat rijdt. Alles \oapt vlot tot ze
kere dag de dochter van een ge-
buur, die snoepgoed maakt, op
daagt. Er ontstaat genegenheid 
tussen de buurvrouw en de we
duwnaar en meteen gaat de wa
gen aan het rollen. De «gekke 
machine» die steeds chitty chit
ty bang bang zegt is een droom-
wagen en de spil van het verhaaL 
Komt daarbij nog de klassieke 
grootvader en de charme eigen 
aan het einde van vorige eeuw. 

LEREN VEILIG s VERKEREN » 
De hoge raad voor verkeersvei

ligheid heeft besloten in rondrei
zende verkeersparken de school
gaande jeugd ver t rouwd te ma
ken met de spelregels van het 
verkeer. Jongeren kunnen er le
ren zich zonder gevaar te voet of 
met een voertuig, minifietsen en 
mini-autootjes, te verplaatsen. De
ze rondrijdende parken zijn in de 
eerste plaats bestemd voor klei
ne gemeenten die over geen finan-
cies beschikken om een vast park 
voor verkeersveiligheid aan te 
leggen. 

ALS U NAAR LONDEN W I L . . . . 
neem dan « Neem nou Londen » 

als reisgids. Het is een reisgids 
waarvan Peter Brusse, londens 
korrespondent van de Volkskrant, 
de auteur is en Bruna de uitge
ver. Peter Brusse heeft op twee
honderd gevulde paginas alles sa
mengebracht wat Londen aan 
goeds, moois, liefs, obsceens, per
vers, interessants en beziens-
waardigs te bieden heeft. En dat 
is heel wat. Maar het boek is meer 
dan een reisgids, al vindt u er een 
paar precies uitgestippelde wan
delingen in en staait natuurl i jk 
alle «places of interest» vermeld 
met naam en toenaam. Het is 
vooral een boekje dat vertelt 

over de Brit, maar dan op een 
engels-satirische manier. J e zou 
zeggen : het bijt noch geselt, maar 
het spot een beetje met de Engels
man, zijn krantje, zijn theetje, 
zijn «God save the queen» en al 
de kleine traditietjes waar hij zo 
van houdt omdat zij stilaan zijn 
enige bezit zijn gaan uitmaken. 
Want de Engelsman leeft van 
herinneringen en van tradities. 
Vaart eens op een mooie zondag 
de Theems af en u zult het horen 
en zien. 

Om u even te overtuigen van de 
rijke inhoud van het boekje : 
«You're Welcome», «Eten en 
drinken », « Tot uw dienst» (waar 

u kan vinden wat n zoekt en kwlji 
kan wat u kwijt wil), « London h}, 
night» , «De winkelcentra», «Tht 
underground » en — hier komt de 
Hollander Brusse om de hoek ki.i 
ken — «Londen oor niks» 
«Tochtjes naar buitMi», o.a- naai 
Greenwich waar de tijd nooit stil 
s t a a t De gids is in een zeer pret 
tige en vlotte taal geschreven 
met de tipische humor en dito m» 
derstatements. Komt nog bij dal 
u inkluzief een kaar t van de uu 
derground en van de olaltegro"^ 
van de stad krijgt 

Waarop wacht u nog? 
Het boekje is uitgegeven in ^ r . 

mooie rode omslag en als u g rw ' 
zakken heeft dan kan het er pre_ 
cies in. Dus koopt u een Jas mei 
grote zakken en het boekje (95 ir. ' 
en trotseer 4 nur boot en de «oea 
ne t e Dover. 

En^reland heet u w e l k o m -
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De 71-jange Felix De Boeck heeft momenteel zijn grote retrospektieve te 
Aalst, in het Oud Hospitaal, waar bij de opening tal van prominenten deze hal
ve eeuvn deboeckse schilderkunst kwamen bekijken. En hun waardering niet 
verheelden. 

De boer van Drogenbos. die alleen 's zondags schilderde is inderdaad een apart 
geval in onze schilderkunst van gisteren en van vandaag. Hij is geen ndieve 
schilder geworden zoals zovele zondags schilders, maar behoort samen met Ser-
vrancx tot de voortrekkers van de abstrakte richting in Vlaanderen. Deze 
abstraktie belette hem niet op een zeker ogenblik als vanzelf en zonder eigen
lijke breuk met zijn vorige periode weer figuratief te worden. Dat is verklaar
baar omdat De Boeck een geometrische abstraktie huldigde, een strenge 
evenwichtstrategie, met een bladschikking en Ujnenkonstruktie die een derge
lijke afwisseling abstrakt-figuratief als het ware inhoudt. 

Felix De Boeck heeft het echter daar
bij niet gelaten. Hoe vooruitstrevend 
hij als «kosmische vizionair» — om 
een literair besmet jargon te gebruiken 
— ook was, hij misprees de technische 
verworvenheden van het verleden niet 
en weet dan ook wat indirekte schil
dertechniek is. Dat is verklaarbaar uit 
zijn hang naar harmonie en blijkbaar 
ook uit zijn ingeboren respekt voor het 
vak. Misschien is dat ook verklaarbaar 
omdat hij als boer weet wat een vak is 

' e n dat men ook van het verleden 
afstand kan doen zonder daarom met 
alles te breken, wat met dit verleden 
verband 'houdt. De Boeck heeft inder
daad bewezen dat men om een modern 
kunstenaar te zijn niet persé een «tech
nische s to t te raar» moet zijn. Dat men 
integendeel ook in de moderne of eigen
tijdse richtingen vakkundig bij kan 
zijn en daarom niet minder eigentijds 
of progressief bewijst een De Boeck 
voor zover dat moet bewezen worden 

(en dat moet blijkbaar vandaag vol
gens sommige nieuwlichters) . 

De geestelijke achtergrond van De 
Boeck is een kosmisch aanvoelen, ge
worteld in zijn dagelijks klimaat van 
mens, die voortdurend in de natuur 
leeft. Een zelfde aanvoelen treffen we 
— weliswaar minder krachtig en ook 
minder simbolisch — bij die andere 
Vlaamse schilderende boer, Theunynck 
aan. Maar de «patr iarch» van Drogen
bos projekteerde dit aanvoelen op een 
meer misterieuze wijze, met een sfeer
schepping, die zowel koloristisch als 
door clair-obscur-van-binnen-uit alsook 
dor de specifieke vlakverdeling en het 
lijnenspel in een telkens opnieuw 
boeiend spanningsveld ontstaat. 

Men verwijt De Boeck dat hij na de 
dertiger jaren nog slechts heeft her
haald. Dat is onbetwistbaar, "ïnaar wat 
vóór die periode is ontstaan is de moei
te waard en waarborgt Felix De Boeck 
— om het met een deugdelijk blijvende 
dooddoener te zeggen — een plaats in 
de rij der vlaamse schilders, die ons 
iets te zeggen hadden en dat op een 
eigen en overtuigende wijze doen. De 
herhaling moeten we dan maar op de 
koop toe nemen. R.C. 

richard de wachter 

}f 

de gr ibus bij de s c h o r " 
Wi: hebben de auteur R. De Wach

ter onlangs m ons blad voorgesteld bij 
zijn 70e verjaardag en bij het verschij
nen van zijn «Antwoord aan Elckerlyc». 
f'/.^™genstaande de zeven kruisjes 
Diijkt de schrijver nog steeds even werk-
Justig. 

Na zijn literaire loopbaan begonnen 
je zijn met gedichten, groeide zijn ta-
,,iii ^^h samen met zijn werk, over 
volksverhaal en -roman tot een in zijn 
wnvoud en waarachtigheid zuivere 

^e!!f*/'''" ^^^^ eenvoud en waarachtig-
kPT, ^^^ ^^ '̂" jongste verhaal kenmer
ken dat bij de Oranje-uitgaven ver-
scfteen : «De gribus bij de schor». 

Blijkens Van Dale is gribus een ge-
<̂ r,X̂  1??,"^ woord voor een bouwvallig of 
°"^Sl>jk huis of verblijf. De gribus 
waarover De Wachter het heeft is de 
Zri ?i ^T?? «^" gezin van Scheldevis-
dpr Q u Wachter heeft het lot en leven 
kpL^^^'^^^'^^e^'s reeds eerder geëvo-
r„„™',0-m- in « Het huis bij de schor-
dp \ " "^* ^*^ opdroeg aan twee Schel-
Tf.'if,, ^^"aa^s : J an Hammenecker en 
•'ony van Os. 

vpliP^ t r i b u s bij de Schor » is een no-
var. -^J? «Jraagt er ook de kenmerken 

• net gebeuren is gekoncentreerd 

rond enkele personen of feiten en het 
verhaal wordt strak gehouden. De 
Wachter verhaalt er de teleurgang in 
van een familie van eenzelvige mensen, 
voor wie de Schelde leven en bestaan 
betekent : de vader Free, de moeder 
Zeva en de kinderen Fokke en Zulma. 
Het gebeuren voltrekt zich rond drie 
« k e r n e n » : de Schelde, de gribus, het 
dorp. Centraal staat daarbij het huis 
zelfden zijn bewoners, met het dorp aan 
de ène kant als een te mijden haast 
vijandige macht en de stroom ander
zijds als de levenschenkende, bevriende 
en het leven-regelende kracht 

Maar uit de vijandige wereld komt 
wel eens hulp — in de persoon van de 
dokter. En uit de vertrouwde eigen we
reld van de stroom komt de dood. Wan
neer Zeva sterft begraaft Free haar aan 
de overzijde onder een boom in de 
schor. En wanneer hijzelf verdrinkt, 
begraaft zijn zoon hem ook daar, op de
zelfde plaats. Dit brengt moeiliikheden 
mee met het dorp en de wereld daarbui
ten, maar tegenover hun zwijgzaamheid 
en geslotenheid zijn zelfs de gewiekste 
heren van het parket machteloos 

Het leven in de gribus wordt echter 
harder en harder, de eenzaamheid drukt 
vooral op het meisje. Om eraan te ont

snappen zoekt ze werk op het dorp. Fok
ke beschouwt dit eerst als een verraad 
aan de traditie, maar wanneer de rivier 
meer en meer vervuil t en de visvangst 
minder en minder opbrengt, gaat hij 
zelf bij een boer werken. 

Wanneer hij op een koude winter
avond overzet naar de schor waar zijn 
ouders begraven liggen, verdr inkt hij. 
De politie staat voor een raadsel : het 
waarom van die overtocht, het waarom 
ook van Zulmas juiste aanduiding der 
plaats waar het lijk te vinden zou zijn... 

Sober van inhoud, sterk evokerend, 
met woord en beeld, mensen en natuur 
beschrijvend en gestalte gevend en de 
eigenaardige werkelijkheid van hun 
bestaan een diepere realiteit verlenend 
vanuit de autenticiteit der figuren zélf, 
behoort dit verhaal tot het beste wat 
De Wachter geschreven heeft en be
wijst het meteen zijn werkelijk kunste
naarschap : een kunstenaarschap dat 
spijtig genoeg al te lang miskend werd 

R. De Wachter : « De Giibiis bi) de 
Schor » — Oianje-uttgaven, Mortsel — 80 
fr. 

plalenrubriek 
Van de platenfiima N.V. Family 

ontvingen we enkele van hun laatst 
verschenen L.P.'s uit de reeks « Con
cert Hall » die aan de sociale prijs 
van 168 jr. op de maikt verschijnen. 

Zoals uit volgend overzicht zal blij
ken, heeft men geen mfoeite gespaard 
om de meest verschillende genres uil 
de klassieke muziekwereld aan bod te 
laten komen, van vroege Barok over 
Bach, Haydn, Schubeit tot Debussy 
en Albeniz. 

Al deze L.P.'s uitvoerig bespreken 
zou ons te ver voeten. Men kan ech
ter van elk afzonderlijk zeggen dat, 
alhoewel vertolkt door minder be
kende namen, ze qua uitvoering zeer 
goed veiA)igd zijn. Een mooie gele
genheid dus om zonder grote finan
ciële offers uw diskoteek aan te vul
len. 

VIOOLKONCERT NR. 1 IN A-
MOLL EN VIOOLKONCERT NR. 
2 IN E-DUR — J.S. BACH. (SMS) 
2552). 

Deze beide vioolkoncerten doen in 
meesterlijke schoonheid niet voor el
kaar onder! 

Waar echter het concerto nr. 2 nog 
opgewekte gedeelten bevat, is nr. 1 
veel meer in zichzelf gekeerd. Beide 
worden rnet veel glans vertolkt door 
de hier bij ons ook gekende \\'\)lf-
gang Schneiderhahn. 

WEIHNACHTS-ORATORIUM • 
J.S. BACH (SMS 2585). 

Dit enig mooie werk voorstellen ts 
wel overbodig. Voor hen die met dit 
oratorium nog niet vertrouwd zijn, 
wil ik toch op enkele hcAjgtepunten 
wijzen. 

Het begin « Jauchzet, frohlocket, 
auf preiset die Tage » : één feest van 
pauken en trompetten; « Hirtenmu-
sik » een schilderij in muziek en ten
slotte « Schlafe mein Liebster, ge-
niesse der Ruh » het edelste wiege
liedje uit de gehele muziekliteratuur. 

Dit oratorium dat geprezenteerd 
wordt in een mooie cassette, is verge
zeld van een brosjure, uitvoerig geïl
lustreerd en met de volledige tekst. 

MESSE NR. 4 IN G-DUR, « NI-
COLAI-MESSE »— HAYDN. (SMS 
2545). 

Om nog even in het religieuze gen
re te blijven deze Nicolai-Messe, ao 
genaamd naar Haydn's opdrachtge
ver vorst Nikolaus 1 von Esterhazy. 

Deze Messe, minder gekend dan 
sommige andere, werd door Haydn 
gekomponeerd toen hij 40 jaar was en 
op een keerpunt stond in zijn artis
tiek kunnen. Inderdaad, Haydn had 
zich nu volledig bevrijd van Italiaan
se invloeden en zijn eigen « pasto
raal-religieus > tempo gevonden. 

De solisten die het werk hier uit
voeren kenden wij nog niet, doch ze 
hebben ons volledig weten te overtui
gen, daarbij in niet geringe mate ge
holpen door het Wiener Staatsoper 
Orkest onder leiding van G. Barati. 

KONZERT FUR VIOLIN, CEL
LO UND ORCHESTER — A-
MOLL; BRAHMS. RONDO FUR 
VIOLIN UND STREICHORCHES-
TER A-DUR; SCHUBERT (SMS • 
2551). 

Dit dubbelkoncert van Brahms zal 
men zelden in koncerlzalen te horen 
krijgen, wegens de moeilijkheid twee 
vertolkers te vinden die dermate op 
elkaar zijn ingespeeld dat ze elke 
nuance in de zeer zware partituur 
recht doen. Het tematisch materiaal 
was oorspronkelijk genoteerd voor 
een vijfde simfonie, vandaar de veel
heid aan motieven die het werk iets 
moeilijker toegankelijk maken. Voor 
de Brahms-kenners echter een buiten
kans. 

Schubert schreef dit Rondo toen 
hij 19 jaar oud was. Het is een tt-
pisch < Schubertwerk » dat aan de 
solo-violist hoge eisen stelt. 
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I. VAN KERCKHOVEN 
«Het blauwe nekvel van de nach t» 

heet de bundel gedichten van Irene van 
Kerckhoven, die bij «De Galge» ver
scheen. Tony Rombouts schreef een 
korte introduktie. Dit « blauwe nekvel » 
is haar derde bundel, na «Heks van 
Hermel i jn» in 1965 en «Weegschaal 
van l icht» in 1967 en bevat een negen
tigtal gedichten — korte en langere — 
waarbij de kortste slechts uit twee tot 
drie versregels bestaan. Een uiterste 
ekonomie vaak, die het gedicht uitzui
vert tot op de kern. maak*" het vers wel 
eens te hard, bant met beeld en om-
schriiving ook de poëtische vonk bui
ten Elders springt het barokke beeld 
en woord uit de te smalle begrenzing 
van het gedicht, overspoelt het Waar 
evenwicht werd bereikt tussen de ratio

nele beperking en de romantische vloed, 
toont Irene van Kerckhoven zich een 
dichteres met een zeer eigen ui tdruk
kingskracht. Het onderwerp van deze 
lyriek ? Zoals bij alle lyrici de eigen 
gevoelens : liefde, ontgoocheling, hoop, 
herinnering, verwachting, introspektief 
soms. maar vaak ook ontwakend door 
een kontakt met mens en omgeving, 
met mens en ding ... 

J. 6ERCHMANS 
Jan Berghmans kwam in het kranten-

nieuws omwille van de verklaringen 
van Lambert Jageneau, volgens dewel
ke het vaderschap van de gepubliceerde 
gedichten aan deze laatste en niet aan 
Berghmans zouden toe te schrijven 
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In Oost-Europa moet de pastijhakker-stijl stilaan het veld ruimen voor een 
rationeler en moderner bouwwijze. Dit is de zetel van het Comecon te Moskou. 

zijn. De rel is wel voorbij, het steekspel 
tussen de echte en vermeende schepper 
der gedichten (wie van de twee he t is 
laten wij buiten beschouwing) is voor
lopig uitgestreden. 

Bij « D e Galge» verschenen twee 
pockets met gedichten van Berghmans. 
De eerste bundel bevat naast « anti-ma
terie » en «tussen 2 f ronten» een lang 
gedicht « Majesteitschennis». De twee
de bundel heet « Pest in Vlaanderen» 
en is in feite één lang gedicht, een bal
lade met 19 vierregelige strofen en een 
tienregelig envoi. Hier is werkeli jke 
poëzie aanwezig; niet maar zowat han
dig ineengeflanste schijnbaar associatie
ve beeldkompleksen, of wat schijnbaar-
diepzinnig parafrazeren van dagelijkse 
leuzen in een pytische raadselstijl. Is 
«ant i -mater ie» nog sterk door de ex
perimentele vormen beheerst, dan is er 
naar « Majesteitschennis » toe een evo
lutie naar de klassieke vorm, waarbi j 
de verworvenheden van het exper iment 
niet verloren gaan maar opgenomen 
worden in een tradit ioneel beheerst 
vers met rijm en ri tme. Er is een grote 
diversiteit in de tematiek : van het zeer 
persoonlijke tot een geëngageerde, al 
blijft dit engagement in mineur en is 
de overwegende liefdestematiek sterk 
lichamelijk, ook in verwoording en 
beeld. De lichamelijkheid dezer liefde 
krijgt een haast himnische uiting in 
« majesteitschennis ». Een andere licha-
meliikheid, niet in het erotische maar 
in de verhouding leven-dood, stellen 
wij vast in de Jeroen Bosch-ballade 
«Pes t in Vlaanderen » waarin de dich
te r met het woord t racht weer te geven 
wat de schilder met het penseel deed 
en een visioen van Bosch met het woord 
schildert in de vijf panelen van dit ge
dicht. 

Berghmans poëzie is bij alle moderni
teit klassiek; bij alle suggestiviteit en 
bij alle evokatie, méér dan kommuni-
katie, bezit ze een rationele dimensie. 
Maar deze « zin » en deze poëtische me
dedeling worden op uiterst-lirische 
wijze gedaan. Het sfeerscheppende 
woord introduceert de lezer direkt in 
de magische wereld van de kunstenaar. 
Of hij zijn elementen uit het experi
mentele of traditionele arsenaal haalt, 
laat ons daarbij koud : hoofdzaak is he t 
feit dat hier poëzie, levende poëzie, aan
wezig is. 

J. MENSAERT 
Bij de Colibrantuitgaven, Deurle, 

verscheen van Jan Mensaert «Trage 
nacht op de Meander», met als onder
t i te l « l ibretto voor een barokke opera ». 
Wie het woord opera leest, denkt on
vermijdelijk aan een dramatisch uitge
werk t gegeven, met de klemtoon op het 
tragische. Deze « Trage nach t» is inge
deeld in de klassieke 5 akten, met een 
ouverture, een interludium en een fina
le. Elke akt speelt zich af in een 
bepaald dekorum, er is een hoofdper
sonage, er zijn vele nevenpersonages en 
er is zelfs een meer innerlijke « onder
grondse » dan uiterli jke handeling en 
spanning naar de ontknoping toe. En 
toch is dit « l ibre t to » veel meer lirisch-
episch dan dramatisch. De dichter koos 
de objektiverende vorm om zich uit te 
spreken, maar gezien het subjektieve 
van een — overigens zeer mooie en ori
ginele — liriek, ware het mogelijk ge
weest een gedeelte van de tekst te pre-
zenteren in een andere dan « dramati

sche » schikking.. . In ieder geval heeft 
Mensaert met deze « Trage nacht op de 
meande r» zijn poëtische mogelijkhe
den, zijn taalvirtuositei t en zijn oor
spronkelijk dichterschap bewezen. 

TONEEL TE 
BRUSSEL 

Brussel heeft een paar weken van intens 
en verscheiden nederlands toneelleven ge
kend : een waar teaterjestival. 

K.y.S. : de toneelgroep « Centrum », 
uit Amsterdam, gaf enkele voorstellingen 
van drie stukken : « Centrum vermooidt 
een pianiste » (Scheienschnitt), door de 
auteur P. Pörtnei een « Kriminalstück 
zum Mitspielen » bestempeld; het publiek 
moet nl. meespelen (en deed het gerede
lijk) om de fouten, missingen, leugens, ge
wilde vergetelheden in dit politiespel te 
ontdekken, met sMms zeer komische effeh-
ten! (gezond amuzement); als tweede 
stuk : « Een dag uit de dood van verdoem
de Loewietje >, van P. Nichols, een zeer 
hoogstaand werk, dat we hier, bij een vo
rige voorstelling, hebben besproken; als 
derde : « Adrianus VU J>, van J. Luke, 
waai in het gaat over een fiktieve paus, 
modern en progressistisch, met alle hoe
danigheden en gebreken vandien, maar als 
zodanig een paus die we begrijpen en waar
mee men kan meeleven. Het jaailijkse op
treden van de groep van het « Centrum » 
is telkens een verheugende gebeurtenis. 

H't gezelschap van de K N.S.-Gènt gaf 

dan enkele voorstellingen van « Kassan-
dra » van de vlaamse auteur Wallei tysse-
linck, een stuk zo?ider waarachtig leven of 
dramatiek, vol gemeenplaatsen, waarin Hil
da Uytterhnden, die de titelrol moest af
werken, zich geweldig moest inspannen om 
qua spel enig rezultaat te bereiken. 

Beursschouwburg : hier was het biogiam-
ma uit twee delen ; een kijkspel (mime 
pur) met Wim Meuwissen en H. Veibeeck, 
voor de liefhebbers van dit genie en « De 
Dienstlift » het gekende werk van H. Pin
ter, waarbij er meer gelachen werd dan 
nodig, dcfor de meestal absurde situaties. 

« Studio Amsterdam » was hiei ook een 
avond te gast met « Tuin der Lusten » 
van Fernando Airabal, een van de meest 
geji ustreerde hedendaagse toneelschrijvers; 
zijn nihilisme breekt alles af ; vrijheid, hu
welijk, ouders, godsdienst, liefde en alle 
gevoelens en konventies uit onze beschaving: 
^Bourgeois, zie wat ik duif schrijven .'» met 
als uitkomst dat hij ons duchtig gaat ver
velen. Htiogstaand spel van de vier akteurs, 
maar geldt ook voor « Studio > : « Bour
geois, zie wat wij durven spelen ?! >. 

Paleis voor Schone Kunsten : onder de 

titel 1. 2 X Neiv-Ysatk » tiad het < groot 
Limburgs toneel » op met twee ameukaan-
se eenakters . « '1 he Indian wants the 
Bronx » (Israel Hoiovitz), en <i.Newsstand» 
(Bill Svanoe), de eeiste een aanklacht te
gen het geweld : een Indiër (de angst) moet 
het bij twee nozems (het geweld) ontgel
den, waai bij de 2 Amerikanen er tegenover 
de zogenaamde onderontwikkelde buiten
lander maar bekaaid uitkomen; de tweede 
een luchtig niemendalletje, zonder inhoud, 
dat er bij gehaald weid om de avond te 
vullen. 

Waltra-teater : als laatste stuk van het sei
zoen speelt StudXi-Painassiis « De Kneep * 
(the Knack) een al te modern werkje van 
Ann Jellicoe, met veel absurde fantazie, 
would-be poëzie en dito satire, stapels non
sens, enig gevoel, en vooral — hoe kan het 
anders! — veel erotiek, maar dan van pu
bers : ofwel opsnijdende kletspraat >ofwel 
bedeesde en niet uitgevoerde bedoelingen. 
Felle inzet van de vier jonge akteurs, die 
een verdienstelijke kans werd gegeven, en 
die hun bruisend talent hebben gemanifes
teerd, met meestal meer geweld dan speel-
kunst, J.y. 

MOZAÏEK 11 
« Mozaïek » is een periodieke uitgave 

van S.K.H., Studiegroep der Katoheke 
Hoogstudenten die benevens deze pe
riodieke uitgave o.m. ook he t werk 
«Federalisme, utopie of werkelijkheid» 
van Ludo van de Wauwe uitgaf. «Mo
zaïek» heeft vooral l i teraire ambities, 
r icht zich tot jonge — en ook oudere 
— dichters en schrijvers, maar is toch 
in hoofdzaak bedoeld om kreatlef werk 
van hoogstudenten te brengen. Nr 11 in 
de reeks, verschenen in 1968, omvat 
meer dan honderd bladzijden gedichten, 
korte stukjes en verhalen. Wij kunnen 
niet alle medewerkers vermelden. 

Toch willen wij wijzen op een belang
rijke lirische bijdrage van Fred de 
Swert, op de korte — en langere — sa
t i ren van Karel de Gat, op enkele mooie 
verzen van Neer Vant ina en tenslotte 
op een zeer mooi verhaal — een sprook
je heet het in de onderti tel — van Roni 
Ranke : «Dobrana» . Alleen hiervoor 
zou deze « Mozaïek » reeds ruimschoots 
zijn prijs (50 fr.) waard zijn. Voor stu
denten : 30 fr. Verkri jgbaar : S.K.H., 
Kronenburgst raat 55, Antwerpen. 

DAT N e E T U... 
. . .weten. . . 

Het « Internationaal Teat erf estival 
van Antwerpen » — ontstaan in 195S 
— progiammeert t\)or zijn 1ste uit
gave het optreden van de K.V.S., van 
'sBühnen der Stadt Köln», het &Tea-
tro Stabilo di Genova », de « Compa
gnie Georges Vitaly > en het befaam
de gezelschap uit Tokio « Nihon-No-
guka-Dan ». Opening heden zaterdag 
10 mei om 20 uur 15 in de Koningin 
Elisabethzaal, Koningin Astridplein, 
te Antwerpen met het optreden van 
het « London Festival Ballet ». Het 
eigenlijk teaterfestival start aj. dins
dag 13 mei in de K.V.O., Frankrijk
lei, xuaar alle opvoeringen plaats heb
ben, met « Helena op Ithaka » van 
Mainix Gysen (ook nog woensdag 14 
mei). Andere opvoenngsdata : 19 en 
20 mei (Die Kleinbürger van M. Gor-
bi, door Bühnen uit Keulen), 27 en 
28 mei (Una delle ultime sere van 
Goldoni door het Teatergezelschap 
Genua); japanse toneelvoorstelling . 
datum iiKyg niet medegedeeld. 

Alle inlichtingen : Feestkomilee 
Antwerpen, stadhuis. 

In juni 1699 wordt de aktrice aan
geduid die voor de Oscar De Gruyter-
piijs van de V.T.B, in aanmeiking 
komt. Deze piijs bestaat uit een gou
den penning en een som van 12.500 
fr. Afwisselend komt een akteur of 
aktrice in aanmerking die volgens de 
uit toneelkritici bestaande jury tij
dens het voorbije seizoen opmerke
lijk presteerde. 

. . .beKI lKen. . . 
Te Essen (West-Duitsland) wordt 

van 14 mei tot 14 september in villa 
Hügel, een tenl\Donstelling «De Wan
delen van Faras» georganizeerd, 21 
giote freskos en taliijke voorwerpen, 
die tijdens de opgravingen m het soe 
danese dorpje F ai as werden ontdekt. 
Deze vondsten geven een vrfj volle 
dig beeld van de bizantijn^e bescha 
vingsinvloed in Afrika 

De lOde Biënnale voor Beeldhouw
kunst tn het Middelhetmpark 'te Ant
werpen {van 15 ]uni tot 5 oktober) 
zal werk omvatten van Henry Moo
re, Nikolas Schóffer, Eugene Dodet-
gne, Barbara Hepworth, Kim Lime, 
Césai, Soto, Rocca-Rey. Berrocal en 
van eigen kunstenaars. Daags van de 
opening verschijnt de wetenschappe
lijke katalogus in het Nederlands, 
met 213 afbeeldingen uit de eigen 
verzameling, samengesteld door mexrr. 
M.R Bentein. 
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Jan Sando de simpatieke 
knaap die 's maandags op ra
dio West-Vlaandeten « Variété 

van 12 tot 2 » verzorgt. 
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Zaterdag 10 mei 
19.20 u. : BRUSSEL NED. 
Op stap met de vogelwachter 
(dierenfdm). 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Liesbeth List 
19.31 u.: NEDERLAND 1 
Espana monumental (doku-
mentaire over Spanje). 

Zondag 11 mei 
12 u. : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
81.55 u. : NEDERLAND 1 
Mensen van goede wil (over 
de schilderswijk van Den 
Haag). 

Maandag 12 mei 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Enquête over de uittreding 
van priesters 
20.30 u. : BRUSSEL FRANS 
Les soviétiques (over het leven 
in de Sovjet-Unie). 
22.45 u. : FRANKRIJK 1 
Gmnd angle (voor de ama
teurs van film en foto). 

Dinsdag 13 mei 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Driestutversopera (van Ber-
thold Breekt). 
20.50 u. : NEDERLAND 1 
Mies en scène. 

Woensdag 14 mei 
22.05 u. : BRUSSEL NED. 
De zeven vrouwen van me
neer Karasek. 
20.30 u. : NEDERLAND 2 
Cities at war (dokumentaire 
over Leningrad) 

Donderdag 15 mei 
1615 u. : BRUSSEL NED. 
^ e ' bal van de brandweerlie
den (satirische film). 
21-25 u. : BRUSSEL FRANS 
jf lour se léve (film met Jean 
Gabin) 
2110 u. : NEDERLAND 2 
Prankrijk mei 1968. 
21.55 u. : DUITSLAND 1 
Dostojewiki en Petersburg. 

Vi'ijddg 16 mei 
19 u : BRUSSEL NED. 
Taxi! (dokumentaire over de 
'(ixtchauffeur). 
2» 35 u. : BRUSSEL NED. 
Japan (dokumentaire over Ja-
Pandoor Piet van de Sijpe). 
*,l-30 u. : BRUSSEL NED. 
fen twee, uit (zweedse film 
«" fdmtribune). 
2110 u. : NEDERLAND 1 
farce majeure (satire). 

TAXI 

De sociale situatie en meer 
in het bijzonder het loon van 
de taxi-chauffeur vormt het 
bestek van deze dokumentaire 
van Lieven Gijpen. Hoe groot 
is zijn uiteindelijk inkomen en 
wat moet de man daarvoor 
presteren ? De vraag kan ge
steld worden of het niet ver
kieslijk zou zijn de fooien in-
kluzief te berekenen in de 
prijs van de ri t ten. Aldus zou 
de taxichauffeur niet langer 
voor een groot gedeelte afhan
kelijk zijn van de vrijgevig
heid van zijn klienten. In 
Amsterdam zijn de fooien reeds 
inkluzief en welke de bevindin
gen zijn van de betrokkenen 
hoort u in deze uitzending. Ook 
enkele taxichauffeurs uit eigen 
land geven hun mening over de 
wenselijkheid van een derge
lijke hervorming 

Vrijdag 16 mei om 19 u. 
(Biussel Ned.) 

JAPAN 

Reporter Jan Stalmans en 
kameraman Frans Nauwelaerts 
gmgen verleden jaar, ter ge
legenheid van het internatio
naal kongres van de jeugdher
bergfederaties Japan bezoeken. 
Ze hadden daarbij een uitnodi
ging van de japanse jeugdher
bergen op zak. Iedereen weet 
nu al onderhand wel dat Oost 
Oost is en West, West. M a w. 
het kwam erop aan de minder 
platgetreden paden in het land 
van de Rijzende Zon te bewan
delen. Wat gebeurde. De din
gen die in de kijker vielen van 
het zich tussen vuurbergen, 
kersenbloesems en geisha's een 
weg zoekend tweetal, waren 
derhalve minder gewoon. Vrij
dag worden ze u voorgescho
teld En er is geen woord Chi
nees bij. 

Vrijdag 16 mei om 20 35 u. 
(Brussel Ned.) 

IS DE KLANT KONING ? 

Rond het begrip en het ver
schijnsel « Konsumptiemaat-
schappij» zijn de laatste jaren 
heel wat polemieken geweest 
om niet te spreken van de kon
testatie-uitingen die .ook op dit 
ogenblik bijvoorbeeld in het 

onderwijs, nog voortduren. J a n 
Vanderstraeten maakte naar 
aanleiding van Rerum Nova-
rum een enquête over een be
langrijk facet van dit eigen
tijds verschijnsel, meer bepaald 
over de houding van de arbei
der ten opzichte van de kon-
sumptiemaatschappij en de 
problemen die aan de bazis 
van deze verhoudingen liggen. 
Konsumptiemaatschappij wijst 
op een erg vaag en niet duide
lijk omschreven begrip 

Welke is de situatie van de 
arbeider dienaangaande ? In de 
19de eeuw was hij een loon
slaaf 

Is hij nu een Komsumptie-
slaaf g e w o r d e n ' De middelen 
die de konsumptiemaatschappij 
aanwendt om haar produkten 
af te zetten wortelen niet al
tijd in reële behoeften maar 
roepen nieuwe artificielt no
den in het leven die toch het 
levensgeluk van de arbeider 
kunnen konditionneren. De re-
klame speelt hierbij een grote 
ro . en doet moderne statussim-
bolen ontstaan die ervaren 
worden als nieuwe behoeften. 
Hoe moet de houding van de 
arbeider zijn tegenover deze 
verborgen verleiders ? Is er 
wellicht meer en betere voor
lichting nodig, gaande van ver
bruikersverenigingen tot een 
soort nieuwe etiek ? 

Donderdag 15 mei om 21.15 u. 
(Brussel N e d ) 

OLE. DOLE, DOFF 

In Fi lmtribune heeft u reeds 
kunnen kennis majcen met het 
werk van J a n Troell, deze be
gaafde jonge Zweedse kmeast 
die door kritici unaniem wordt 
beschouwd als één van de 
beste europese fi lmkunstenaars 
van het ogenblik. Dit is jouw 
leven en Oponthoud in Mars-
land werden vorig jaar reeds 
in april en mei uitgezonden 
Nu een derde Jan Troell-pro-
duktie : Ole, Dole, Doff. Ach
tereenvolgens onderwijzer, fo
tograaf en kameraman werd 
J a n Troell tenslotte regisseur 
en vestigde in binnen- en bui
tenland de aandacht op zich. 
Zijn prenten werden meer
maals bekroond, zo ook drie
voudig Ole, Dole, Doff op het 
Internationaal Festival van 
Berlijn. Tien jaar lang is Jan 
Troell onderwijzer geweest in 

Paul Cammermans, Erik Maes en Gerda Marchand in « Drie-
stuiversopera » van Berthold Brecht. Brussel Ned., 13 mei. 

een school in Malmö, dezelfde 
school waar hij deze film heeft 
opgenomen. De bijna muzikale 
titel kan best worden vertaald 
met een kinderversje : Eén, 
twee, uit Het scenario werd 
geschreven door drie onderwij
zers, door de romancier Glas 
Engstróm en door Bengt Fors-
lund, producei^t - scenario

schrijver. U ziet het verhaal 
van een onderwijzer die door 
zijn klas bijn^ letterlijk dood-
gepest wordt Nochtans is het 
een doodgewone klas, al telt ze 
twee erg biidehandse belha
mels. » • 

Troell belicht zijn tema van
uit twee gezichtshoeken : die 
van de kinderen en die van de 
onderwijzer, een overgevoelige 
man die tegen wil en dank in 
een onhoudbare pozitie ge
raakt. Wellicht neemt hij zijn 
vak iets te ernstig op en speelt 
zijn kinderloze huwelijk ook 
een rol in dit falen. Troell 
heeft van zijn onderwerp, het 
gezagsprobleem in het onder
wijs, geen dokumentaire schets 
gemaakt maar een dramatisch 
verhaal. 

Vrijdag 16 mei om 21.20 u. 
(Brussel Ned.) 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 10 mei 

'8 50 : Zandmannetje — 18 55 : Dorts 
Day-show : Leroy's geschenk — 19 20 : 
Dierenfilm • Op stap met de vogelwoch-
ter — )9 50 • Keurig Frons — 19 52 ; 
Zoeklicht — 19 57 . Mededelmgen — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25: : Memo
randum van een dokter : Schoon Schip 
— 21 15 • Liesbeth List nu — 21 55 : 
Echo — 22 25 • Mannix ; De appel valt 
met ver van de boom — 23.15 : TV-
nieuws 

Zondag 11 mei 
14 30 : De woonschuit • De blokka
de — 14 45 • Kapitein Zeppos : 
Tweng — 19 15 Binnen er. buiten 
— 17 15 Euromode 1969 — 18 15 : 
Klem klem kleutertje — 18 35 t 
Sportreportage — 19 05 Ben de 
Beer : Het berengevecht — 19 30 : 
De geschiedenis van de XXIe eeuw 
— 19 55 • Mededelmgen — 20 00 : 
TV-nieuws _ 2015 • Sportweekend 
— 20 40 : Speelfilm • Een gat Ir. het 
hoofd — 22 30 • Poézle m 625 Innen 
— 23 05 • TV-nieuws. 

Maandag 12 mei 
14 05 tot 15 10 • Schooltelevisie — 
18 55 Zandmannetje — 19 00 • Zop. 
ro : Het gemaskerd bal — 19 25 ; 
Vergrootgas op de postzegel — 
19 40 • Openbaar kunstbezit • Jac
ques Lipchitz • « Gevecht van Ja
cob met de engel i — 19 50 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 55 : 
Mededelingen De Weerman — 
20 00 • TV-nieuws — 20 25 : High 
Chaparral • De wraak — 21 15 • Cri
sis van het ambt : Enquête over do 
uittreding van de priesters door Ju-
lien Peeters — 22 00 • Gastprogram-
ma • De Liberale gedachte — 22 30 ; 
TV-nleuws 

Dinsdag 13 mei 
14 05 tot 16 00 • Schooltelevisie —s 
18 25 Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmannetje _ 19 00 Tier.erklan-

ken — 19 25 Kijk en kook — 19 50 • 
Keurig Frans — 19 52 • Zoeklicht — 
19 57 Mededelingen — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 • Driestuiversopera 
— 22 4'̂  r v niPtjwc 

Woensdag 14 mei 
17 00 • Tip-top — 18 00 • Schoolte
levisie — 19 00 : Wie weet, 
wint — 19 30 Arena — 
19 50 • Hier spreekt men 
Nederlands 19 5 j Mededelingen : 
DP Weerman — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 De Forsvte &aga Het ano
nieme verhaal — 21 15 • Verover de 
aarde — 22 05 De zeven vrouwen 
van meneer Karasek Muzikale 
k l u c h t •" ' • ' - '"•'' niPUWS 

Donderdag 1b me» 
15 00 • Het monster ir. het zwem
bad leugdfilm — 16 00 Maanman
nen (Moon's Men) — 1615 tot 
17 2= Het bai van de brandweerlie
den satirische sociale film — 
18 55 Zandmannetje — 19 00 rie-
nerklanken — 19 35 • Zoeklicht — 
19 40 Voetba Manchester Ur ned-
A C Milaan Tijdens de rust om
streeks 20 30 TV-nieuws — 21 25 : 
Is de klant koning ' Gelegenheids-
programma voor Rerum-Novarura — 
22 25 Pr,.no.«t- — 23 05 . TV-
nieuws 

Vriidag 16 met 

Een van « De zeven vrouwen van meneer Karasek », de muzikale klucht van de tsjechoslovaakse 
televizie voor de Gouden Roos van Montreux. Brussel Ned.. 14 mei. 

14 05 tot 14 40 • Schooltelevisie — 
15 25 tot 16 00 . Schooltelevisie — 
18 55 Zandmannetje — 19 00 Ta
xi ! — 19 30 . Ziet u er wat m ? — 
19 50 Hier spreekt men Nederlands 
— 19 55 : Mededelingen. - De Weer
man — 20 00 • TV-nleuws — MZb : 
» Japan » : Dokumentaire — 21 20 : 
Filmtribune : « Een twee, uit » — 
23.05 : TV-nieuwa. 
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SLECHTEN BELSJ 
Wat lezen wij in « ons» g a z e t ' Dat 

Merckx, straffe koereur en straffe 
«Bels», al in jaren geen belastingen 
meer betaalde Dat hij dus al die jaren 
tekort schoot in zijn eerste vaderlandse 
plicht : afdokken. Dat hij dus geen 
«( bon bels » maar « ne slechten belsj » is. 

Zonder valse bescheidenheid en zor
geloos zei hij , steeds volgens de gazet, 
dat hij wel ne keer met een auto vol 
geld naar het ministerie zou rijden. 
Wat zegt gij, die van uw pree van werk
man of bediende of van uw pensioen
tje ook een groot stuk moet afgeven, 
m e t na jaren, maar cito direkt ? Dat 
gij geen vijf jaar zoudt moeten wach
ten, of dat de deurwaarder daar rap zou 
staan en de gendarmen om u in «den 
b a k » te steken ' En dat gij vindt dat 
Merckx met zijn miljoenen niks beter 
is dan gij ' Dan zijt gij een slecht en 
onsportief « karaktère » 

Of vindt gij, gelijk wij, dat men het 
een vedette lijk Eddy toch niet mocht 
aandoen belastingen te doen betalen 
lijk een «s impele» mens en dat men 

hem die miljoenen moest laten hou
den ? Dan zijt ge « ne goeie ». 

ZOETE WRAAK 

Raymond Ceulemans heeft dus zijn 
t iende ti tel van wereldkampioen biljart 
niet veroverd in Berlijn. Maar wees ge
rust, dat is slechts uitgesteld. Hij werd 
in de kampioenschappen vijfkamp ge
klopt door Ludo Dielis, die hem vroeger 
al eens had verslagen in een belgisch 
kampioenschap. 

Voor Ludo Dielis moet het wel een 
prett ige belevenis zijn geweest, ten eer
ste omdat hij grootmeester Ceulemans 
de baas bleef en ten tweede omdat hij 
wereldkampioen werd hoewel hij 
slechts op het nippertje en als invaller 
voor de Spanjaard Munoz tot het kam
pioenschap werd toegelaten. De spor
tieve wraak moet de 24-jarige man mt 
Deurne wel bijzonder zoet smaken en 
dat is hem van har te gegund. We hopen 
dat hij mèt en na Ceulemans nog heel 
wat titels naar ons land zal brengen. 

*i i i i i i i ' 
ininiimii 

De Waregem-keeper Vandamme plukte de bal netjes voor Union-man Be-st weg. 

WIJ ZIJN ONSCHULDIG 
Roger Moens hebben we altijd een 

prima atleet gevonden en wij denken 
dat hij nu nóg op atletiekgebied de bel-
gische bevoegdheid nummei- één is Dit 
maar om niet direkt te moeten zeggen 
da* we wat tegen hem hebben, meer 
bepaald tegen zijn werk in de TV. Iede
re keer als hij ons begint toe te snau
wen, begint er diep in ons ergens een 
komplekske te kriebelen 

Die kriebelingen zijn erger geworden 
sedert Roger zijn snor fokt Wij zou
den heel gelukkig zijn als hij het kon 
gedaan krijgen wat vriendelijker te 
lijken en nog gelukkiger als hij zijn 
TV-jobke aan iemand anders wou over
laten (hij zal het zonder die kumul ook 
wel kunnen stellen, z e k e r ' ) om zélf 
voorzitter te worden van een atletiek-
bond of een olimpisch komitee of zo. 
Daar zou een « hak en een snak » beter 
op zijn plaats zijn dan tegenover wer
kelijk onschuldige kijkers . 

MODERN TIMES 
Als ge een « echte » moest zijn, moogt 

ge zeker niet vergeten naar de finale 

van de europese voetbalkompetitie te 
gaan kijken in Madrid Op 28 mei 

Dat stelt de dag van vandaag geen 
problemer meer Ge neemt één dag 
«congé», ge dokt 4.000 ballen af aan een 
reisagentschap en ge zijt ermee weg 

In de voormiddag de heenreis, 's mid
dags diner in Madrid op kosten van het 
reisagentschap, m de namiddag de 
match en 's avonds keert ge weer naar 
moe Verbazende tijd toch, waarin men 
in een dag even naar Madrid kan 

Goede tijd ook waarin 4 000 knotsen 
voor een voetbalmatchke de gewoonste 
zaak van de wereld wordt Sportieve 
tijd tenslotte, waarin men zich duizen
den kilometers verplaats om tegen een 
blaas te zien trappen En als de zaken 
dan toch zo staan, een tip voor onze 
baas : wij hebben congé op 28 mei. Maar 
geen 4 000 ballen 

Piet Nassen vloerde te Pantel in de spurt Frans Verbeek en « keizer » Rik Van 
Looy. 
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In de reeks 1300 cc op 1 mei fe Zolder 
heter de heren zich netjes vloeren 
door Yvette Fontaine die met een Ford 

Escort reed. 

SOCIALE PROMOTIE 
Tonie heeft het, ge moogt het ge

rust geloven, allemaal fi]n uttgeknob-
beld. Hl] werkt aan de gemeente 
Geen hoge pree {maai zi]n vrouw 
* kuist >, dank zi] zijn « pozttie •», in 
de beste huizen) en veel drinkgeld 
en vrije tijd Tijd die hij integraal 
ck>o7 brengt m t kafee. Het lokaal van 
de tegenpartij van de burgemeester, 
kwestie van zijn bazen met tegen het 
lijl te lopen. Htj zit tijdens zijn 
werkuren midden het kafee op de 
rand van de biljart, om over de gor
dijnen te kunnr-n zien waar de sjam-
petter of de burgemeester naartoe rij
den. Tegen dat ze terugkomen, kan 
h I dan ergens staan te « krochen > 
van het werk. Na zijn werkuten staat 
hij, uit gewoonte, ook tegen het btl-
jaike Maar dan kijkt hij naar de ba
zin 

Dat duurt zo al jaien en tn dit ka
fee IS onlangs een biljartklub opge
richt Omdat iedereen zo halvelmgs 
peinsde dat TSjine een stuk van 't bt-
lartje was, vroeg men hem ook ltd te 
worden. Maar dat ging niet, want 
Tome heeft nog nooit vanzeleven een 
keu vastgepakt 

Van jarenlang te kijken heeft hij 
echter een onfeilbaar oog gekregen. 
Niemand ziet zo scherp en zo juist 
welke « bil » het dichtst bij het <igat* 
ligt, en of iemand wel degelijk eerst 
band en dan « bil » gespeeld heeft 

t dank ZIJ dal onfeilbaa) oog is 
T\)ine uiteindelijk toch ltd gewoiden 
Niet ab speler, maat als arbiter. Eerst 
voor de « zwans », later officieel. 

Na zijn intrede tn de wereld van 
de sport is Toine een ander mens ge
worden 

HIJ die vroegei niet ja oj niet neen 
kon zeggen als hem ivat gevraagd 
luerd — zelfs om een pint te bestellen 
knikte hij alleen maai een keer — is 
ineens de meest gedecideerde mens 
van de wereld geworden Wanneer 
hij als arbiter gespioken heeft dan ts 
alles gezegd Geen gezever rond die 
biljart van meetlatjes en passers en 
van die uitleg van « zoude gij pein
zen dat dit en dat dat » Tome peinst 
niks HIJ spreekt en wat hij zegt is 
juist. 

HIJ die gewoon was ledeie dag zijn 
bakske pils te drinken, de helft tij
dens de wei kuren en de helft 's a-
xK>nds, drinkt nu overdag geen drup
pel meer. Een wateike ja, of een co-
lake Maar als aibiter staat hij brood
nuchter aan zijn weik En nochtans, 
nooit wedden hem meer pinten be
taald dan nu. Tome laat ze echter 
allemaal « uitscheppen tegen sebtet 
als 't werk af ts » Zo komt het dat 
hij pas rond een uur of tien aan zijn 
bakske kan beginnen. En liep hij 
vroeger zowat heel de dag « plezant » 
^ond, dan ts hij nu nog alleen 

's avonds « wreed muug ». Wat hem 
Ifoch niet belet van 's moigens om 
acht uur zal op zijn xoerk te staan, om 
negen uw doodmoe op zijn uitkijk 
post m 't kafee en 's avonds brooa 
nuchter op zijn post als arbiter. 

En kijk, de stamineepilaar die mer 
vroeger zo bijna van de biljart aj 
schopte als men een partijtje luou 
spelen, die vraagt men nu < of wt 
K>ch ne keet mogen spelen, zeker zi 
maai vooi ons plezier zulle Toine c 
moeite daaivoor ltd zijn van di 
klub ? •». Toine laat dat altijd toe ei 
dat pilske zal hij vanavond drtnket 
zelle joenges als hij gedaan heeft ni 
aibttreren 

Tome doet wat voor zijn spon, . 
ziet het Heel de dag niet drinker, 
En hij bereikt wat met ztjn spon 
Van een snul n hij een man van ge 
wicht geworden, een deskundige, te 
mand die ge geen appels voor cttrot 
nen verkoopt Het ts zelfs bijna zekey 
dat hij op 't einde van volgendr 
maand ab het klubbestuur herkozen 
wordt, prezident zal worden Wam 
wat de huidige prezident in de match 
tegen G BV allemaal aan stommi 
tetten uitgestoken heeft, het heeft 
geen naam Tome zal dat prezident 
schap, wegens zijn toewijding. O ' 
verdiend hebben 

En nu kunde gij daarmee lacheri 
of niet, maar als de sport de mensev 
»}wat omhoog helpt, gelijk dat me' 
Toine het geval geweest is, dan ts dat 
eev schoon ding 



Seizoen in J D A U 

NEUENAHR 

IN EEN PRACHTIG KADER 

genesteld in de romantische Ahrvallei, geniet Bad Neuenahr van 
een zacht en zonnig klimaat. 
Mooie uitstappen in de Ahr- en RIjnvallei. 

IN Z i ) N MODERNE TERMEN 

die over een bevoegd medisch personeel beschikken, kan men een 
gezondheidskuur volgen in een aangenaam klimaat. Het water is 
er bijzonder heilzaam voor talrijke gevallen : suikerziekte en ande
re aandoeningen van het metabolisme, lever, nier- en galzrekten, 
stoornissen van de spijsvertering, het hart en de bloedsomloop. 

ZIJN VOLLEDIG VERBOUWD KURHOTEL 

beantwoordt aan de wensen van de meest veeleisende bezoeker. 
Zijn terassen, termaal zwembad, dagelijkse koncerten, zijn eerste-
rangskeuken, en uitgelezen wijnsoorten, verzekeren er een kom-
fortabel en gezellig verblijf. 

EN Z IJN WEELDERIG KASINO 

centrum van het gezelschapsleven, waar U uw kans zal willen wa
gen op de roulette en bij het baccarat. U zal beslist ook de « Kasi-
nobar » op prijs stellen waar U elke avond kan dineren en dansen. 
Voor verdere in l icht ingen wende men z ich tot de 

DUITSE DIENST VOOR TOERISME, 

Luxemburgstraat 23 , Brussel 4 

TEL. 12.77.66 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
8st« TRANCHE 

R N SUPERHOOO LOT VAN 

TIEN MILJOEN 

I Trekking op 19 mei | 

HET BILJET i 200 (r. 
HET TIENDE: 32 f r. 

i LOTEN VOOR EElil TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

meester 
k l e e r m a k e r 

R/01 

Kamiel 
Verschraegen 
SANITAIR . VERWARMING 

Bulex tri-matic, Bulex monomatic 
Surdiac-Centraal, meerkamerver-

warming. 
Prijzen zonder verbintenis. 

Tel. (09)28.45.05 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

St. Amandsberg 

Vlaamse instelling Brussel 

zoekt 

Dokumentalist 
Niveau : regent, maat

schappelijk assistent of 

bibliotekaris 

Schrijven bureel blad 
onder T 49 

HERMES 

Zutdiaan 54, Brussel 

Volledige 
secretariaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

DAG- EN AVONDLESSEN 

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

De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

WENTELPOORT 

type ALUGA 
VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07,95 

J»«Ktearduftvo«rlng a nisxtws'm 

«>ort asn< bt «lumlntum. Omlfjtffno B K E V B T 

2»«r licht» b«li«nto»o. 2 3 0 9 8 
AWomaUMh» «hiltlno. 
Voowkllot pHiMn. 

J E U R C L O O 
A. JiURJSSeN . CL008TBRAAAN8 & IONEN ' 

ZONHOVEN-
^f'*'<»^*r9trtf*, t - Td. O l l / I M . J I & 132.36 

DENK ER AAN DAT DE 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
VIER MOOIE GEÏLLUSTREERDE KLEURENBROCHURES 

UITGEEFT : 

1 . Groeps- en Privéreizen 

2. Huwelijksreizen 

3. Vakantiewoningen 

4. Studievakanties 

Vooraleer uw vakant iedoel te k iezen, raadpleeg de 

brochure die U past. Z i j wordt U kosteloos toegestuurd. 

ALLE I N L I C H T I N G E N : het V.T.B.-sekretariaat, 

St.-|akobsmarkt, 45 , Antwerpen (tel . : 31.09.95) 

en de V.T.B.-kantoren. 

VERMEESCH 

STEENHOtnVERSVEST 5 2 
ANTWEHPBN 
Tel. 31.35.83 

NflflR 
UW 

MflflT.... 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN 

_6j 
_7j 
3d 
iio-i 

\Ï2A 
pi 
uS 
uS 
u3 
U8H 

Aanbevolen 
Huizen 

Manége < VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen -
Wandelingen. 

Resfaurant-Bar-Zvirembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

PENSION . CAFE - FRITURE 
W E R E D l 

R. Cornells-Denlssen 
P. De Smet De Nayerstraat 19 

Middelkerke 
Vlugge en verzorgde bedlening 

HOME 
ligentijdse wonlnglnrtehtlno 

Ri]schoelstraal 4S B 

ST. TRUIDEN 
Telefoon (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist : H. DOX p.v.b.a 
Carnotstraat 133, Antwerpen 

Standaard- en maatwerk 
MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS - GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen t 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

c PIET POT > 
Antwerpen's gezelllact* 

BTerkelder 
Grote Pleter Potstraat 4 

(blf Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur •'avonds 

Maandag an dinsdag gealotarv 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel t Antwerpen 2 
Tal. (03)49.30.45 49.15.94 

Bezoek « Casthot 

DE VEERMAN B 
Kaal 26, St-Amandt a.d. Schelde 

Tel. X052) 332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater t Jan Brugmans 

Oe specialist der 
standaarddeuren 

| . LEEMANS, Deurnc zuid 

Van Havralel 70, tal. 3S.6S.17 
Agent De Ceane Kortrlfk 

EURO-DOMI 

Moderne wooninriehflnc 
Krutdtulnlaan 6, Brussel i 

(tussen A. Maxtaan ar 
E Jacqmainlaan) 
Tel. T02) 18.1717 

i-2-68 

Tapijten GASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten • Vloerbedekkinger 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel. (053) 291.89 

http://3S.6S.17


PERS 

Na de dagbladpers en de weekbladpers 
was er nog een rijke oogst te plukken in de 
« veertiendagers » of maandbladen in ver
band met ons Volksuniekongres. Er is dit 
jaar erg veel aandacht aan besteed. De 
C V.P -strategen zijn een beetje mislukt in 
hun « versmoringstakttiek ». Er werd nu aan 
vergelijking gedaan, waar dikwijls doorspeelt: 
c de V.U. heeft de C.V.P. gedwongen tot 
waar zij weigerde te gaan ». En met al de 
verwarring in C V.P.-kringen poogt CoUard 
al een stuk van de erfenis binnen te rijven. 

Zal het deksel op zijn neus vallen ? 

RECHT EN PLICHT 

Het blad van de Vereniging der Vlaamse 
Sindikaten verheugt zich over de uitgroei 
van de V.U. tot een sterk sociaal bewogen 
partij. 

« Het Ude V.U.-kongres bewees duidelijk 
dat men de V.U. niet meer als een kleine 
partij mag betitelen. Wat deelname en or-
ganizatie betrof kan het al niet veel beter 
meer. 't Kongres was meer een afronding 
van 't vele werk dat in de partijorganizaties 
de laatste inaanden gepresteerd werd. 

De partij heeft de wind in de zeilen, het 
federalisme zal er zonder twijfel komen, daar 
staat de jeugd wel borg voor. 

Sinds zijn oprichting heelt onze vakbond 
het federalisme voorgestaan, eenvoudig weg 
omdat de stichtende leden meenden dat het 
er komen moest om in dit land de voort
durende benadeliging van de vlaamse werk
nemer tegenover de franstalige, ongedaan te 
maken. 

Nu is echter federalisme geen maatschap
pelijk progiamma, voor de werknemer is en 
blijft het van geringe betekenis of hij in 't 
vlaams of in 't fi-ans geplunderd wordt. Be
langrijker is dat ieder behoorlijk zijn brood 
kan verdienen en hij het toon krijgt dat 
hij wei-kelijk verdient 

Ons bij/onder interesse gaat dus naar die 
kongresbesluiten die stelling nemen tegen
over ekonomische en sociale problemen. Ver
gelijkt men de besluiten van 1969 met die 
van vroegere kongressen zo kan men onge
twijfeld vaststellen dat meer goede en klare 
stellingnamen doorbreken. 

Voorzeker, men kan niet ernstig beweren 
dat dit partijkongres een toekomstig maat
schappijbeeld getekend heeft, neen, nog niet 
eens alle grondlijnen, maar, en dit is wel het 
belangrijkste, op dit kongres bleek duidelijk 
dat de honderden aanwezige militanten be
reid zijn aan een maatschappij-hervorming 
te werken. 

De trein rijdt. Richting : zelfbeschikking 
van 't ^!aan1se volk. » 

BOEREHfRONT 

c De boer die ploegde voort » : unitaris
me of federalisme Hij bekommert zich 
meestal niet zo fel om wat er in de politieke 
wereld draa't en waait. De oude levensbe-
rusting van « de boer zal 't al betalen s ? 
Mis«ch?ea gezonde maatstaf dan ook, te vre
ten Koe hij er over denkt. 

o Het komt er dat federalisme », vindt 
dit b>oerenblad. 

« Twee kongressen io pas gehouden heb
ben de aandacht gaande gemaakt : dit van 
de V olksunie gehouden op 19 en 20 april en 
dit \an de vlaamse C.V.F dat plaats had 
op 26 en 27 april. 

Uit het verloop van beide kan worden op-
geniaakt dat de drang naar ontvoogding en 
de Jederale gedachte in Vlaanderen rasse 
vorderingen maken Velen verheugen zich 
over deze evolutie, anderen betreuren het, 
wij hepalen er ons bij enkel het feit vast te 
stellen. En een feit, zeggen de Engelsen, is 
eerbiedwaardiger dan een lord-mayor. 

Uit de verklaringen op het V.U.-kongres 
blijkt duideliik dat de V.U. meer dan ooit 

streeft naar federalisme, 't is te zeggen, zelf
bestuur voor elk van beide landsdelen — 
dus voor Vlamingen en Walen — betreffen
de alles wat elk van beide volksgemeen
schappen eigen is en elk alleen aangaat en 
een o\ erkoeijelend gemeenschappelijk be
stuur voor alle zaken en belangen die beide 
volkeren gemeen hebben en dus beide aan
gaan. Zo zullen alle wrijvingen, twistininten 
en ruzies — die thans het samenle\en ver
giftigen — uitgeschakeld worden en zullen 
beide volkeren, aldus de V.U., voortaan in 
vrede en eendracht kimnen leven. » 

DOORBRAAK 

Het blad van de Vlaamse Volksbeweging 
ontleedde tot in detail de strekking en be
sluiten van het V U.-kongres. 

Ideologischh en vlaams-strategisch een 
zeer belangrijke gebeurtenis, konkludeert 
het blad. 

« Samen met het kongres van de vlaamse 
C.V.P. dat plaats vindt op 26 en 27 april be
tekent dit V.U.-kongres ongetwijfeld de be
langrijkste gebeurtenis uit het vlaamse poli
tieke leven van de laatste maanden. Van 
zeer groot belang was wel de verklaring 
van partijvoorzitter Van der Eist, ook in 
een interview voor radio en TV herhaald, 
dat de V.U. niet bereid is in een « vlaamse 
koncentratie » te stappen met de vlaamse 
C.V.P., maar wel mede wil streven naar het 
tot stand komen van een vlaams front, over 
de partijen heen, met de vlaamse C.V.P. en 
de vlaamse B.S.P.; en dit in een pluralisti
sche en progressistische zin. 

De Volksunie heeft in dit elfde nationaal 
kongres getracht zich te affirmeren als de 
volwassen geworden derde grootste politie
ke partij in Vlaanderen. Zonder banieren en 
strijdliederen, zonder chauvinisxne en zon
der fanatisme, werd getracht geldige alterna
tieven naar voor te brengen. De Volksunie 
evolueerde van zweeppartij naar mogelijke 
regeringspartij in een federaal België, zei 
kongresv oorzitter Hugo Schiltz, 

In elk geval is het een pozitieve bijdrage 
geweest in de richting van het zoeken naar 
een oplossing voor Vlaanderen. De vlaamse 
C V P. zal daarmede rekening moeten hou
den en ook de vlaamse B.S.P. zal, na Klems
kerke en de « rode leeuwen » van Brussel, 
de uitdaging van de Volksunie moeten be
antwoorden. » 

DE VRIJBUITER 

En na de boerenwijsheid het ahoi der ka
pers. Vrijbuiter Kamiel Van Damme vindt 
het de plicht van de V.U. te tonen wat >• 
in haar mars heeft, eens de vlaamse zelfstan
digheid bereikt. Gedaan met de i marsj » 
dan, zouden we zo zeggen. De Vlaming imar* 
sjeert » dan niet meer met Jef Burm, hij le
vert dan nationalistische ministers. 

Wie weet zien we Kamiel dan nog als 
minister van Landsverdediging marsjeren. Of 
van vrijbuiter naar kommodore van de ma
rine, zoals Jan Bart het hem ooit voordeed 
in Duinkerke. 

« Voor een volks-nationaal gerichte partij 
moet een kongres uiteraard bindend zijn en 
vooral revolutionair. Welnu dat van de 
Vlaams-nationale is het over gans de lijn en 
komt op eerlijke wijze tegemoet aan de lo
gische eisen die de twintig eeuwse mens zich 
stelt. 

Het is op de toekomst gericht zeggen wij, 
de Volksunie stelt zich regeringskandidaat in 
een federaal ingericht landsbestuur, en dat is 
niet meer dan logisch. Iedereen weet dat de 
vlaams-nationale partij in volledige opgang is. 
Iedereen weet dat wij naar federalisme gaan. 
Het zal dan ook maar normaal en logisch 
zijn, dat de federale partij haar verantwoor
delijkheid opneemt en het bewijs brengen 
kan wal ze in haar mars heeft. » 

EUROPE-MAGAZINE 

Dit uiterst-rechtse Brussel-eerst blad vindt 
zijn zoveelste sterk verhaal uit. Weet ge al 
hoe de volgende regering er zal uitzien ? Van 
den Boeynants - Spaak - Volksunie. Blijk
baar hebben ze de lijn van Bell-telefoon af
getapt. 

o Het kongres van de Volksimie heeft voor
al de breuk bevestigd tussen de vlaamse en 
de franstaüge federalisten. De V.U. heeft op 
haar kongres te Brussel geëist dat de staats, 
investeringen evenredig zouden zijn aan de 
fiskale opbrengst. (513 t- h. voor Vlaanderen 
en 32 t. h. voor Wallonië). De Volksunionis
ten wisten dat zij zich zo definitief zouden 
afsnijden van de Wallinganten. Zij veroor

deelden zich aldus om een andere gespreks
partner te vinden en zij diomen bijvoorbeeld 
van een P.H. Spaak, die na een biieuk met 
de I.T.T., zou besluiten met een slag ernstige 
mannen als eeii VdB en Simonet aan zich 
te binden en zich op te wei pen als « de red-
tier van België ». Op zo'n ogenblik zou de 
Volksunie niet aarzelen in een regering te 
treden met hem en haar federalisnje op zak 
te steken. » 

JOURNAL DE GENEVE 

Dit vooraanstaand Zwitserse dagblad be
kijkt de belgische toestanden en oordeelt dat 
de strategische bokkesprongen van de C.V.P. 
zeer nawijsbaar zijn : de vrees voor de Volks
unie, 

« De aftakeling van de C.V.P. is niet deze 
dagen begonnen; zij is verankerd in haar ge
schiedenis sinds het begin. Verzamelaar van 
tegengestelde strekkingen op bazis van een 
klerikale noemer verliest de C.V.P. stemmen 
bij elke verkiezing sinds tien jaar. 

De sterkste groep in de schoot van de par
tij en minder erg getroffen door die aftake
ling door het kiezerskorps, denkt de vlaam
se C.V.P. de stroming te kunnen tegengaan 
en dit door het taalpaard de volle sporen te 
geven. Zo tracht men de voornaamste stem-
mendief op zijn eigen terrein te bekampen, 
namelijk de Volksunie, de vlaamse federalis
tische partij. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 
Ontleedt het melodietje dat Erlkönig Col-

lard vooisde in de richting van de C.V.P. 
Zijn etatistisch masker grijnst nog achter de 
nevelslierten van de eerste mei. Het blijft 
s. weg met CoUard » bij de kristen-demokra-
ten. 

« De door CoUard gewenste samenwerking 
zou voor hoofddoel hebben de demokratize-
ring van de ekonomie. Dit is beslist een goed 
terrein voor samenwerking, want hier loopt 
veel mank en liggen de standpunten tussen 
de C.V.P. en de B.S.P. dicht bijeen en is er 
trouwens ook bijna geen verschil tussen hun 
opvattingen en die van de V.U. 

Verschilpunten zijn er evenwel nog, en pre
cies daar waar CoUard beweert dat ze er 
Biet zijn. Hij zei nl. dat men socialisme niet 
mag verwarren met etatisme. In ons land 
liggen die twee dingen zeer dicht bijeen, om
dat de B.S.P. veel te etatistisch is ingesteld, 
om de kristen-demokraten te kunnen aanlok
ken. » 

DE STANDAARD 

Ook ( De Standaard > ziet nog veel obsta
kels tussen dagdromen en verwezenlijkingen. 
Het blijft voorlopig « melodie op verschillen
de snaren ». 

« De uitnodiging van B.S.P.-voorzitter Leo 
CoUard tot de «c linkse christenen » en de 
christen - demokratische organlzatles om op 
politiek vlak nauw samen te werken met de 
socialisten, blijft vooral negatieve reakties uit
lokken. Alleen de Vlaamse C.V.P.-Jongeren 
blijkea opgetogen te zijn. Alle andere com
mentaren zijn argwanend of radlkaal afwij
zend. Het Liberaal Vlaams Verbond wijst 
ironisch op het laattijdige karakter van de so
cialistische bekentenis, dat een wijsgerige of 
godsdienstige overtuiging geen bazis is van po
litieke opinievorming; de P.V.V. heeft dat 
leeds acht jaar geleden verklaard! In de 
C.V.P. gaat nationaal voorzitter Houben nog 
verder : reeds in 1945 werd het pluralisme 
van de partij in ons programma Ingeschreven! 
De leiding van de P.V.V. ziet het elektorale 
aspekt van de operatie - Collard; wanneer 
alle « linksen » blok vormen, zullen misschien 
alle « rechtsen » toetreden tot de P.V.V. Een 
berekening die, op zijn zachtst uitgedrukt, 
wel riskant is. 

Betekenisvol is ook de koude toon van de 
christen - demokratische pers. Er is blijkbaar 
nog een verschil tussen progressieve dagdro
men en de realiteit. » 

CAPKAAP 80 

De GauUe kwam op de kapblok terecht. 
Napoleon Van den Boeynants is niet van plan 
hem zo ver te volgen. « We moeten het hoofd 
koel houden », zegt de grote denker in ver
band met de jongste politieke ontwikkelingen. 
Wij raden hem dan ook aan het in de ijs
kast te steken, zoals hij het indertijd met het 
nationaliteiten-probleem in ons land poogde 
te doen. 

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

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.19 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat, 39 
C£NT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

teL (02)23.87.77 

« Het polidek klimaat is, op zijn rachtst 
uitgedrukt, niet eig gunstig. Extreme strek 
kingen en onthutsende plannen duiken vi 
alle kanten op. De troebelwatervissers lijn in 
hun element en profileren zowel van de on 
verschlUigUeid van de enen als van de veri 
bittering der anderen. 

Wat wel Vaststaat — helaas, al te vast stait 
— is het feil dat Brussel de dupe dreigt t 
worden van die dolle herrie. " 

Het is immers klaar dat in zo'n kMmaat 
een ernstige, efficiënte en objektleve tucht oV 
mogelijk wordt. 

Over de gedragslijn van de Brusselaars kan 
daarom geen twijfel bestaan : wij moeien 
het hoofd koel houden en een klare en waak 
zanie kijk op de dingen bewaren. Sommigen 
willen zich misschien de vingers verbranden' 
maar Brussel heeft daaiom nog niet de litie.! 
kens te dragen ! » 

WALTER LUYTEN. 

Bestel vandaag nog Uw exemplaar 

DE KWESTIE 

(Geïllustreerde generiek van de 

Vlaamse Beweging) 

prijs geb, slechts 245 fr. 

DE KWESTIE (De Vlaamse kwestie 

natuurlijk...) 

Hét boek waarin het beeld een even 
belangrijke plaats toebedeeld krijgt 
als de tekst. Hét dokument waarin de 
strijdende Vlaming de elementen kan 
vinden om zijn overtuiging op zijn om
geving over te brengen. De enige 
mogelijkheid om te helpen « De Kwes

tie » definitief op te lossen. 

Uit de inhoud : 1) De Kwestie, nu ! 

2) Ontstaan en ontwikkeling 3) Weg
wijzers en mijlpalen 4) Het dossier. 

DE KWESTIE overvloedig verkrijgbaar 
bij de nieuwe Vlaamse boekhandel 

CVB, Populierenlaan 25, 

St.-NIKLAAS 

Cro«p«fi en maatichappfftn 
«lUrhand* III 

Speciaal voor U badachf. 
I IDIR DORTMUNDIR 

THIER BRAU HOF 
kan ü op leder ogenblik van 
de dag van het |aar middag
en avondmalen aanbieden 

INTIRESSANT 

Avondmaal op vrifdag. 
xaterdag of xondagavond 

In een geselllge afeer. 
Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur —r\ 6v be«te 

Oberbayern orkesten 
MIMag- « i avvnclmMi hi VP 
<itm\\\% fl|n 9«*« •>< 

Michtingar tw p«aat«« 

THIIR BRAU HOF 
LeiivM r««. (016)46311 

THi lR BRAU HOF 
HiilH* r«i. (056)71516 

THIIR BRAU ^0\ 
AntweiVM. r.1 (01)1120»^ 

0 1 K L A R O I N 
AaM M (051)12853 

Mieuwbrugttt 28. Bruts«l • 
T«l. (02)18.74.89 



WIJ 

beweg ngsijjTjzer 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
ZITDAG SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
SENATOR DR. H. BALLET 

Maandag 12 mei van 18 uur 30 tot 
19 uur 30 bij hem aan huis, J. van 
Rijswijcklaan 74, Antwerpen of na 
telefonische afspraak (tel. iir. 
38.05.77). 

Borgerhout 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Er wordt opnieuw met de te be-
vlaggingsaktie » van wal gestoken, 
oiKfat met onze hoogdagen de 
«: Leeuwevaandels » zouden wappe
ren 

ivieurvaste leeuwevaandels van 
1..Ï0 op Ipü meter zijn te verkrij
gen tegen 195 fr. 

Hiervoor kan men zich wenden 
toi ; Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26, Piet Willems, De 
Winterstraat 14 en Karel Eykens, 
Weversfabriekstraat 40. 

MAANDELIJKSE 
KOLPORTAGE 

De maandelijkse kolportage 
wordt gehouden op zaterdag 10 
mei. 

V\'ij komen bijeen te kwart voor 
drie aan het Maarschalk Montgo-
meryplein (hoek Prins Leopold-
straat). 

EEN HARTELIJK PROFICIAT 

Een hartelijk proficiat aan de 
plechtige kommuniekanten van on
ze leden en lezers en aan de ou
ders. 

'i"e\ens aan on/.e moeders : de 
beste wensen bij gelegenheid van 
Moedersdag. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor sociaal dienstbetoon kan 
mtn zich wenden tot : voorzitter 
Dirk Stappaerts, Bikschotelaan 246, 
tel. : 21.39.47; schepen : .Juul Dil
len, Lode Van Berckenlaaft 184, 
tel. : 21.30.90; gemeenteraadslid : 

Bert Verbeelen, .lozef Posenaerslr. 
.^7, tel. : 35.57.08; gemeenteraadlid • 
Frans Dirks, Karel V. d. ü e \ e r s t r . 
26, tel. : 36..S8.94. 

Alles wat Kommissie van Open
bare Onderstand aangaat : mevr. 
Raets, Vin^otteslr. 41, tel. : 36.79.97. 

Onze andere beslumsleden : 
Organizatie : Piet Willems, De 

V^interstr. 14, tel. 36.43.08; penning
meester : Jos Verbergt, Florastr. 
81, rekening Kredietbank Borger
hout centrum il31-06644; postreke
ning bank 549.18; propaganda : Ge
rard Storme, Mertensstraat 11; jon
geren : Erik Beeckman, Valkenput-
str. 31; i)ublic relations : Karel Ey-
kens, Weversfabriekstr. 40, tel. 
35.56.10. 

Bij al deze bestuursleden komt 
men nog terecht hetzij om aan te 
sluiten als lid, hetzij om op Wij te 
abonneren. 

Broechem 
UITNODIGING 

Zondag 11 mei wandeling door 
de bloeiende broechefnse boom
gaarden. Vertrek en aankomst aan 
de lokalen van de « Veiling »; rui
me parking. 

Vertrek te 14 uur stipt aan de 
Veilinglokalen. Ruime pauze voor
zien rond 16 uur, met gelegenheid 
om boterhammen op te peuzelen; 
drank en koffie ter beschikking in 
gezellige gelegenheid. 

Einde rond 16 uur. Met indien 
mogelijk bezoek aan de veilingloka
len en frigo's. 

Edegem 

LOKAAL 
Afdeling Edegem zoekt dringend 

personen die geld wensen te be
leggen in vergaderlokaal te Ede
gem. Gegadigden mogen zich aan
bieden bij de voorzitter. Graaf de 
Fienneslaan 47, tel. : 49.64.89. 

PUBLICITEIT 
Firma's die publiciteit wensen te 

plaatsen in het kontaktblad kun
nen zich wenden tot Wilfried Lau-
wers, Ten Bogaerdeplein 4 te Ede
gem; tel. : 49.46 26. 

Dosfelinstituut 
Vierde ooiloquium over 
inlormatie en demokratie 
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 

door Manu Ruys. 
Namiddag te 14 uur : 
— Paneelgesprek door beroepsmensen uit sprekende en 

schrijvende pers. (K. Borms, B.R.T.; H. De Ceuster, G.V.A.; T. 
Van Overstraeten, WIJ). 

— 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. Hemel
vaart) tot 18 uur. 

Plaats : Filosofenfontein, Waverse baan 352, Heverlee. 
Het rnaximum aantal deelnemers is beperkt tot 60. 
Praktika : er is mogelijkheid tot internaat voor 40 personen. 

De internen komen aan om 18 uur 45 op 14 mei en kunnen avond-
Walen om 19 uur 15. Gelieve zelf lakens mee te brengen. Op 15 
roei kan elke deelnemer ter plaatse middagmalen. 
INSCHRIJVINGEN 
. . . , Internen : inschrijvingsgeld logies, overnachting en 3 maal
tijden 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. 

. - G i r e e r op Kredietbank Brussel 1 (p.r.k.224.43) voor rekening 
adU0-13-83.555 van Dosfelinstituut met vermelding inschrijving 
colloquium 14-15 mei. 

Opgelet : gezien het beperkt aantal deelnemers wordt de 
inschrijving slechts definitief na ontvangst van het overschrij
vingsbewijs. 

Uitzonderlijk kan nog ter plaatse ingeschreven worden. 
BELANGRIJK 

Alle briefwisseling en alle kontakten, bestemd voor het 
"osfeiinstituut moeten voortaan gericht worden aan : 

üosfelinstituut v.z.w. 
Politiek vormingsinstituut. 
Erkende instelling voor volksopvoeding. 
Tribunestraat 14. 
Brussel 1 .(teL 19.12.02). 

KONTAKTBLAD 
Kopij voor \olgend kontaktblad 

wordt ingewacht voor donderdag 
15 mei. 

Mortsel 
IN MEMORIAM 

Bestuur en afdeling rouwden om 
het heengaan \ a n een hunner trou
we leden dhr. H. Corrcmans. Aan 
me\ rouw en de kinderen Corre-
mans ons diep medevoelen. 

EEUWIG JONG 
Leden, le/.ers en simpatizanten 

die de leeftijd van 65 jaar bereik
ten, nog niet aangesloten bij het 
« Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden (Antwerpen) » kimnen in
schrijven via Wim Claessens, Lier-
sesteenweg 197, Mortsel (tel. : 
55.39.09). 

WENSEN 
Van harte wensen wij onze me

destrijder en V.O.S.-ser dhr. P . De 
Bondt, een snelle en voorspoedige 
genezing. 

Turnhout 
5de MEINACHTBAL 

Op woensdag 14 mei (vooravond 
O.H. Hemelvaart) om 20 uur 30 in 
de gemeentelijke feestzaal te Geel, 
Stationsstraat. 

Radio- en TV-orkest Stan Filips. 
Zangeres : Franka. 
Het wordt een reuze-bal, waarop 

de ganse Kempen tans reeds de 
sterke afvaardigingen van Antwer
pen, Mechelen, Leuven en Limburg 
welkom hee t ! 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 

DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Hebt u reeds gedacht aan de Dag 
der Vlaamse Randgemeenten ! Op 7 
juni e.k. rijden wij een « gordel » 
rond Brussel. Wij moeten de biiis-
selse franskiljonse <c Molock » een 
krachtig halt toe roepen en laten 
blijken dat wij de randgemeenten 
nog altijd als deel uitmakend van 
Vlaanderen zien, dat wij niet zul
len laten schieten (lo.slaten zoals ze 
te Antwerpen zeggen). 

Daarom op zaterdag 7 juni ieder
een op post te Strombeek-Bever 
om 13 uur. 

Stort uw steun voor deze zeer be-
langiijke aktie op P C R 8654.50 van 
de Volksunie arr . Brussel, met ver
melding : Dag der Vlaamse Rand
gemeenten. 

LEDENHERNIEUWING 
Het arr. bestuur doet nogmaals 

een zeer dringende oproep tot de 
enkele afdelingen van het arrondis
sement die nog ten achter zijn met 
de ledenhernieuwing van 1969. 

Aarzel niet en stuur de reeds ver
nieuwde binnen (liefst op een lijst 
in dubbel exemplaar). De defi
nitieve afrekening kunt u dan nog 
altijd later verrichten. Alle korres-
pondentie in verband met leden
hernieuwing naar het arr . sekreta-
riaat, Dupontstraat 27 te Schaar
beek Brussel 3, op naam van de 
arr . sekretaris : Frans Adang. Het 
geld te storten op P C R 8654.50 van 
de Volksunie - arr . Brussel te Brus
sel, met de nodige vermeldingen op 
de stortingsstrook. Beste dank. 

ARR. RAAD 

Datum : zaterdag 21 juni 1969 
om 14 uur 30. Lokaal : Waltra (bij 
Stan Filips), Arduinkaai te Brus
sel (naast K.V.S.). Agendapunten 
dienen binnen te zijn op het arr . 
sekretariaat, Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek voor 3 juni 1968. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
MEI 1969 

VolksN ertegenwoordiger E. De 
F'acq. 

13 mei : Brussel, Tribunestraat 
14 (2de verdieping), 18 - 19 uur. 

Essene : café Roels, Kerkstraat, 
19 tot 20 uur. 

20 mei : Dilbeek bij M. Panis, 
Moeremanslaan 86, 19 uur 30 tot 
20 uur 30. 

22 mei : St. Martens-Bodegem : 
café Fr. De Rijbel, 19 tot 20 uur. 

Ternat : café Meert. Keizerstraat, 
20 tot 21 uur. 

28 mei : Dworp, café De Leeuwe
rik, 18 tot 19 uur. 

Buizingen, café In de Welkom, 19 
tot 19 uur 30. 

Halle, café De Sleutel, 19 uur 30 
tot 20 uur 30. 

29 mei : Asse, café Kummelshof, 
19 tot 20 uur. 

Opwijk : bij F . Berghmans, Na-
novestraat 28, 20 tot 21 uur^ 

Dworp 
MOTIE TEGEN 
c GROTE RING » 

In een motie verzet de Volks
unie-afdeling van Dworp, in buiten
gewone N'ergadering bijeengekomen, 
zich tegen de geplande « Grote 
Ring » rond Brussel, waarbij ook 
de landelijke gemeente Dworp ge-
\ a a r loopt, gesplitst te zullen wor
den. Deze ring is van geen enkel 
ekonomisch of ander belang voor 
de gemeente, is een urbanistische 
knoeierij ten bate van de kapitalisti
sche belangen der brusselse grond-
spekulanten en een aanslag op het 
vlaamse hinterland. Het projekt 
houdt tevens een verkrachting in 
van het brabantse landschap en na
tuurschoon en een stelselmatige \ e r . 
kwan.seling van onze beste land
bouwgronden. 

Het bestuur dringt bij alle kul-
tuurverenigingen en politieke man
datarissen van Vlaams Brabant op 
.samenwerking en aktie aan (\oor-
lichtingsvergaderingen, pamfletten 
en autokaravanen). 

LENTENACHTBAL 
Zaterdag 17 mei te 20 uur 30, 20ste 

lentenachtbal van de V.U. afdeling 
Dworp. Zaal « Brouwershuis », Par
king Gemeenteplein, Dworp. Orkest 
The Crainies. 

Eppegem - Zemst 
VOORLOPIG BESTUUR 

Met de vrienden Jan Loos als 
\oorzitter, F'lor \ ' an Waeyenbergh 
als ondervoorzitter, Michel Holvoet 
als sekretaris, en Daniël Revyn, 
Clem Van Hoof en Jan De Wael, 
werd op 30-4 jl. een voorlopig afde
lingsbestuur opgericht. Besloten 
werd aan intensieve ledenwerving 
te doen te Eppegem en, vermoede
lijk op vrijdag 20-6-1969, tijdens een 
algemene ledenvergadering, de af
deling Eppegem-Zemst definitief op 
Ie richten. 

Jette 
V U . JONGEREN BAL 

Zaterdag 10 mei te 20 uur 30 in 
de zaal « Exelsior », St. Pieters
kerkstraat 8. 

Orkest « The Carriage Compa
ny ». 

Laken 
« RANDSTAD BRUSSEL i. 

De atdelingen N.O. Heembeek 
(Brussel 12) en Laken (Brussel 2) 
geven, met het oog op de gemeen
teverkiezingen van 1970, een maan
delijks afdelingsblad « Randstad 
Brussel » uit dat vooral de eigen 
brusselse problemen behandelt. 
N'ier pagina's, off-set druk en ge-
illustreerd. Eerste oplage : 1500 ek-
semplaren. Jaarabonnement : 50 
fr. te storten op postrekening 153.73 
van de Kredietbank te Laken. Ver
melden : bankrekening 13.324 van 
maandblad Randstad Brussel, R. 
Neyberghlaan 188, Brussel 2. Steun-
abonnement : 10() fr. 

St. Jans-Molenbeek 

GESPREKSAVOND 
De kantonnale gespreksavond zal 

plaats -vinden op 21 mei e.k. te 20 
uur in de zaal « Le Mayeur », Si-
monisplein te Koekelberg in het te
ken van de voortgezette aktie tegen 
de grendels, de BTW en van de 
Dag der Vlaamse Randgemeenten. 
Sprekers : onze mandatarissen van 
het arrondissement Brussel. 

St. Kwintens-Lennik 

VOLKSVERGADERING 

Volksvergadering tegen de gren
delgrondwet, over de BTW en de 
Dag der X'laamse Randgemeenten, 
met als sprekers senator Baert en 
E. De Facq, en onze driemaande-
lijkste kantonnale vergadering van 
het kanton St. Kwintens-Lennik, op 
16 mei e.k. om 20 uur te Gooik in 
de zaal « De Groene Poort » (op de 
Markt). 

St. Pleters-Leeuw 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 2de zaterdag van de maand 
bij de h. F'rans Adang, Ruisbroek-
se steenweg 109 te Zuun (St. Pie-
lers-Leeuw), samen met Gust Ber-
loo, van 11 tot 12 uur, met mede
werking van volksvertegenwoordi
ger Eugeea De Facq. 

2i 

Vilvoorde 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 13 de/.er te 20 uur wo»dt 
in « De Gouden Voorn » te \ ' i lvoo» 
de een belangrijke bestuursvergade. 
ring belegd. Naast de bestuurslede» 
van de afdeling zullen ook l e d ^ 
van het arrondissementsbestuur, dfe 
kantonnale gevolmachtigde, dr. Vie 
Anciaux en Paul Peeters deze yef-
gadering bijwonen. 

zoekertjes 
Zopas op rust gest. vert.-pros-

pekt. (o.m. plastic-art.) met vermin, 
derd rustgeld (repressie !), g. ge-
tuigschr., rijbew. B. , vraagt drin-
gend kl. doch ernst, bijverdienste 
van gelijk welke aard. Graag opg. 
bij prov. raadsl. G. Van In, Predik-
herenrei 23, Brugge (tel. 050-37599) 
— T 70. 

Jonge man : 34 jaar : G.L. Hu
maniora. Uitstekend Frans en En
gels, goed Duits : deed 10 jaar bui
tendienst verzekeringen : zoekt be
trekking. Liefst buitendienst. Schrij
ven of telefoneren : W. Jorissen, 
Astridlaan 80, Mechelen (015-19994) 
— T 6 9 . 

Appartementen te huur met 2 
slaapkamers, op 500 meters van de 
zee, rustige ligging, parkeerplaats 
voor auto; mei .3.0()0 fr.; juni 3.000 
fr.; sept 3.000 fr. Inlichtingen te 
bevragen : Plaetevoet Guide, 
Strandlaan 175, St. Idesbald-Kok-
sijde. 
T 60. 

Apoteek met toekomstmogelijkhe
den over te nemen te Gent. Schrij
ven redaktie blad onder T 63. 

Gemeubeld appartement voor 4 
personen te huur gedurende de 
maanden juni - juli - augustus • sep
tember. Gelegen op 150 meter van 
de zee te Raversijde - Middelkerke. 
Voordelige voorwaarden. Tel. 059-
729.40 - T 65. 

Gevraagd : jong meisje voor hulp 
in keuken en onderhoud hotelka
mers, slnksen, juli en augustus. Ho
tel Breughel, Smet de Naeyerlaan 
141 te BlaUKenberge, Tel. 050-
41637 — ï 56. 

30 jarige met diploma B4-B2 
zoekt betrekking als bouwkundig 
tekenaar Gent of omstreken. 

Inlichtin.gen Oswald Van Oote-
ghem. Rode Kruisstraat 7, Gent
brugge, tel. 52.72.87 — T 66. 

Te huur in het centrum Asse : 
in herenhuis groot appartement 
3.600 fr., vrij. Het gelijkvloers is vrij 
van 1 juli af (5000 fr.). Geschikt 
voor allerlei. Alle komfort. Tel. 02-
52.62.81 — T 53. 

Spanje — Benicasim : nieuw ap
partement, standing, 3 slaapk., gr. 
terras, voor slechts 300.000 fr. Breed 
zandstrand en bergen. Tel. 02-
27.07.66 — T 68, 

Gezin wil voor kinderen zorgen 
tijdens verlof. Huis met grote tuin 
niet ver van zee — T 48. 

HooldredaKleiu 
T. van Overstraeten 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar • 
Rotatyp Sylv DupuiiLaan 
110 Brtu 1. Tel 23.11S)8. 

Beheer 
Voldersstraat 71 BruMsel 1. 
Tel (02)125.160 

Alle klachten voor niet ont
vangen V blad op dit adres. 
Jaarabonnement . BOO tx 
Halfjaarlijks ; 170 fr 
Driemaandelijks ; 95 tx 
Abonnement buitealanc 

4S0 tx 
Steunabonnement 830 fr. 

(minimum) 
Losse nummere . 8 fr 
Alle stortingen voor het Olad 
op postrekening 1711M, 
f Wii » Vlaam»-nationaal 
weekblad 

Verantw aitg htr t \'an 
der Eist Beizegemstraat 20. 
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beweg 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 

MEDEDELINGSBLAD 
Binnenkort verschijnt nr 10 van 

liel arrondissementeel mededelings-
blaJ voor de bestuursleden der iif-
delingen. Berichten ol suggesties 
v% orden graag aanvaard door de re-
daktie, niededelingsblad arr. Aalst, 
p-a Kerkstraat 9, Aalst. 

PARLEMENTAIRE 
TUSSENKOMST 
DR. VAN LEEMPUTTEN 

De tekst van deze tussenkomst 
naar aanleiding de interpellatie o\er 
de « zaak Fabelta », is niet meer 
beschikbaar. De voorraad is uitge
put 

1 MEI TE AALST 
De sociale bewogenheid, kenmerk 

van de flaminganten van vroeger 
en \andaag, kwam nogmaals tot ui
ting te Aalst op 1 mei jl., waar de 
Volksunie van de provincie Oost-
\ ' laanderen voor de tweede maal 
een optocht georganizeerd had naar 
aanleiding san het Feest van de Ar
beid. 

Ondanks de regen, waren de vijf 
arrondissementen van de provincie 
met sterke afvaardigingen te Aalst 
aanwezig, zodat een talrijke optocht 
door de straten van de middenstad 
opstapte naar het standbeeld van 
priester Daens. 

Na een korte inleiding van pro
vinciaal voorzitter, ir. Guido De-
roo, hield volksvertegenwoordiger 
dr. R. \ 'an Leemputten de gelegen
heidstoespraak. Hij toonde aan hoe 
de hedendaagse sociale bekommer
nis van de \ laams-nationalisten 
reeds terug te vinden was in de 
strijd van priester en Pieter Daens 
en de kristen-demokraten rond hen. 
Hij legde vooral de klemtoon op de 
drie tema's van de manifestatie : 
« Werk in eigen streek » — « Geen 
Frans in onze fabrieken » — « Geen 
fabrieksluitingen zonder nieuwe 
weikgelegenheden ». 

Na hem kwam gemeenteraadslid 
Frans De Brul aan het woord, die 
een kort overzicht gaf van de ak-
tuele ekonomische problemen, met 
de oplossingen zoals de Volksunie 
zc ziet. 

De spreekbeurten werden voor
afgegaan door een bloemenhulde 
aan het monument van priester 
Daens. De optocht werd opgeluis
terd door de Volksunie-harmonie 
van .Antwerpen. 

Burst • liessegem - Bambrugge 
UITSTAP NAAR DE 
ZWALMSTREEK 

Ingericht door de pas opgerichte 
kring : Bannoklub, in de schoot 
van ons maandelijks kontaktblad 
Bannogalm. 

Reiskosten 60 fr. volwassenen. 30 
fr minderjarigen tot 15 jaar. 

Inschrijven bij : Bannogalm, 
Prinsdaal 61, Bambrugge, Meert 
Hektor, Prinsdaal 1, Bambrugge, 
Go\aert Juliaan, Steenweg 20 en 
Herman Hermie, 't Hondt 7, Vlier-
zele. 

Vertrek 8 uur 30 dorpsplein, 
Burst. 

Denderleeuw 
P£TERSCHAP 

De afdeling Denderleeuw aan
vaardt het peterschap over de afde
ling Laken. Dit werd beslist op de 
jongste bestuursvergadering. Tevens 
werd de wens geuit dat nog ande
re afdelingen uit het vlaamse land 
het peterschap over een afdelinj; 
der bnisselse agglomeratie zouden 
aan\ aarden. Het is dringend nodig 
de afdelingen in Brussel te helpen 
en te steunen in hun uiterst moei
lijke werking. 

^^'elke afdelingen volgen het voor
beeld van Denderleeuw na ? 

ZANGFEEST 

Op 1 juni vertrekt de bus te 8 uur 
45 aan het lokaal « De Klok ». 

Prijs 110 fr. (toegangskaart van 
50 fr. inbegrepen). 

Inschrijving bij de bestuursleden 
en in I De Klok ». 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op het gewestelijk sekretariaat 
van het « Oostvlaams Centrum voor 
dienstbetoon », Stuifstraat 7, Appels, 
tel. 052-247.76 elke woensdag van 
20 tot 22 uur en elke zaterdag van 
13 uur tot 15 uur. 

Sj)eciaal voor belastingsaangiften; 
elke donderdag van 20 tot 22 uur 
tot 30 mei. 

Schoonaarde : op zaterdag 10 mei 
1969 van 16 tot 16 uur 45 door de 
heren Van den Abeele H., plaatse
lijke soc. medewerker en Meert R., 
in het « Palingshuis », Brugstraat. 

Ertvelde 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste en 3de maandag van de 
maand van 19 uur tot 20 uur 30 ten 
huize van provincieraadslid P.V. 
Grimbergen, Ertvelde. 

Elke 2de maandag van 19 uur 
tot 20 uur te Assenede bij dhr Bun
dervoet, Diederiksplein 4, Assenede. 

Elke 1ste zaterdag van de maand, 
volksvertegenwoordiger Leo Wou
ters. Vanaf 16 tot 18 uur ten huize 
van Paul van Grimbergen, Ertvel-
de-Trilkouter. 

VOLKSUNIEDANSFEEST 
a NACHT DER GEUZEN . 

Op zaterdag 17 mei in zaal Rec
ta om 20 uur eerste groot Volks
uniebal met het orkest « De Bar-
tels ». Den eerste konfrontale van 
Volksunie Ertvelde met de bevol
king van Ertvelde belooft een groot 
sukses te worden. Sociale inkom-
prijs : 40 fr. 

Ophasselt 
VIERING 

Vrijdag 23 mei te 20 uur grijpt de 
plechtige viering plaats van het 
150ste lid van afdeling Ophasselt. 

Deze viering, i.i feite een^ gezellig 
samenzijn, is gepland in het V.U.-
lokaal herberg « Real », langs de 
baan Ninove - Oudenaarde te Op
hasselt. 

St. Amandsberg - Oostakker 
KLEINKUNSTAVOND 

Heden zaterdag 10 mei klein-
kunstavond met avondmaal, aange
boden aan onze leden en simpati-
zanten, heeft plaats in het « Hotel 
de Lourdes », O.L. Vrouwdreef te 
Oostakker, met muziek en zang on
der leiding van Cecile De Cock. 

Deelname in de kosten 50 fr. Be
spreek nu nog uw plaats : Dr. Em. 
iMaeyensstraat 40, tel. 28.18.07 of 
iMeersstraat 19, tel. 28.25.93. 

DAG DER 
VLAAMSE RANDGEMEENTEN 

Al onze leden werden opgeroe
pen om deel te nemen aan deze 
autotocht rond de brusselse olievlek 
(7 juni), 

\ 'erzamelplaats en luir wordt nog 
bekend gemaakt. 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni, gaan we per 
autocar naar de IJzervlakte. Ver
trek uit St. Kruis-Winkel, Kenne-
dybaan om 6 uur 30. — Oostakker 
— St. Amandsl)erg. Houd nu reeds 
die dag vrij. 
ROUW 

Een trouw lid onzer afdeling. Jan 
E. Maes werd plots aan zijn familie 
ontnomen. Aan Mevrouw J.E. Maes 
en kinderen onze innige deelne
ming. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 

ROUWDIENST 
Vorige zaterdag ging de jaarlijk

se rouwdienst door voor de overle
den leden van de V.U. uit het ar-
rond. en Assebroek. Tijdens een in
getogen dienst leverde een bomvolle 
kerk het bewijs, dat zij die ons 
voorgingen, niet zo gauw worden 
vergeten. 

Brugge-Stad 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 11 mei, te 10 uur 
verzamelen aan het Breydelhof te 

Brugge, voor de kolportage te Sij-
sele. Te 10 uur 30 vertrek aan café 
Rome, Dorp, te Sijsele, me t d e 
vrienden van het plaatselijk afde
lingsbestuur. Iedereen op post 
a.u.b. 
NATIONAAL ZANGFEEST 

O p 1 juni vertrekken toeraiito's 
uit Brugge naar Antwerpen. In
schrijven tegen 90 fr. per persoon 
in het Breydelhof, Brugge. 
DAG VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 
7 JUNI 

Op zaterdag 7 juni vertrekt de ar-
rondissementele karavaan te 10 uur 
30 aan de Vismarkt te Brugge, naar 
Strombeek-Bever. Aankomst om
streeks. 12 uur, waarna rust tot 13 
uur. 

Te 13 uur vertrek van de massa
le autokaravaan op het St. Amands-
plein (kerk), vanwaar een gordel 
wordt gereden rond Brussel, tot 'i9 
uur in Wezembeek-Oppem. -

Tot slot korte meeting in zaal 
« Toekomst ». 

Geef reeds uw deelname op aan 
het arr . sekretariaat, Invalieden-
laan 1, Heist. 

Meld eveneens hoeveel plaatsen u 
i.i uw wagen beschikbaar hebt. 
I JZERBEDEVAART 

O p zondag 29 juni, vertrek van de 
3de Joe Englishkaravaan uit Brug
ge naar Diksmuide. Na de IJzer
bedevaart gezamenlijk bezoek aan 
de vsest-vlaamse bergen. Wie nog 
nooit deelnam, zal kimnen kennis 
maken met de onvergetelijke sfeer 
die er heerst tijdens deze tr ip. 

Vooraf inschrijven tegen 30 fr. per 
wagen in het Breydelhof, bij Roger 
Van de Voorde, Wollestraat 45 of 
bij de bestimrsleden van de V.O.K. 
POSTUME HULDE 

Op donderdag 15 mei te 11 uur 
in de bovenzaal van het Breydel
hof, Suveestraat 2 te Brugge, postu
me hulde aan onze overleden vrien
den Gerard Masyn en Maurits De-
meyer, met inhuldiging van een 
groot portret van Gerard, eens de 
onvermoeibare werker en wroeter 
om van ons Vlaams Huis te maken 
wat het nu is. 

Deerlijk 
DIENSTBETOON 

Dirk Bossuyt, ondervoorzitter 
Volksunie arr . Kortrijk, Pontstr . 61, 
Deerlijk, tel. 735.26 : steeds na af
spraak. 

Leffinge 
WILLEM VERMANDERE 

O p zondag 11 mei richt onze af
deling haar eerste volksfeest in. In 
het lokaal cc Touring Gasthof » 
zingt Willem Vermandere voor on
ze afdeling. Toegang is slechts 40 fr. 

Jabbeke - Stalhille - Zerkegem 
VL.-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Ook uit onze afdeling wordt een 
toerauto ingelegd, tegen 100 fr. per 
persoon. 

Vertrek te 8 uur 10 aan het kruis
punt te Zerkegem, te 8 uur 15 aan 
de kerk te Jabbeke, op zondag 1 
juni. 

Inschrijven bij Hippoliet Maes te 
Stalhille (T. 812.26), bij Georges 
Eeckeloo te Jabbeke (T. 812.20) of 
bij Julien Bultynck te Zerkegem 
(815.52). 

Doe het tijdig opdat allen ook 
nog een toegangskaart tot het 
<t Sportpaleis » zouden kunnen krij
gen, 's Voormiddags nemen we ook 
deel aan de traditionele « Volksver
gadering » in de Majestic te Ant
werpen. 

NACHT VAN JABBEKE 
De Vlaamse Kring — het sukses 

van vorig jaar indachtig — organi-
zeert op 12 en 13 juli a.s. een 2de 
Nacht van Jabbeke, of liever : nach
ten. 

Het wordt een bruisend program
ma dat weerom duizenden zal lok
ken. 

De zaterdagavond : Oberbayern, 
zondagnamiddag : « Marva-show », 
zondagavond Bier- en Dansfeest. 
Alles in een nieuwe reuzetent, op 
het domein Klein Strand. 

Hondt dit weekeinde alvast vrij ! 

Kortrijk (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Volgende kolportage op zondag 11 
mei aanstaande te Bissegem. Bij
eenkomst te 9 uur aan de Sint-Au-
domaruskerk te Bissegem of te 8 
uur 45 in lokaal 1302 te Kortrijk. 

Kuurne 
DIENSTBETOON 

Elke maandag, vanaf 20 uur, .ca
fé de Cirkel, Harelbekestr. 5, teL 
725.70, senator Fr. Blanquaert. 

Dag der vlaamse randnemeenten 
De franstaligen wensen niet alleen de zes faciliteitengemeen

ten maar tevens nog meer vlaamse gemeenten op te slorpen in 
de brusselse smeltkroes van de verfransing. 

Ons antwoord is klaar en duidelijk : NEEN ! 
De Volksunie van het arrondissement Brussel richt daarom 

op 7 juni a.s. een « Dag der Vlaamse Randgemeenten » in, met 
'n MASSALE AÜTOKARAVAAN, die te 13 u. te Strombeek-
Bever vertrekt en in een gordel rond Brussel zal rijden. 

Na de aankomst te Wezembeek-Oppem, om 19 u., in de zaal 
« Toekomst » : GROTE MEETING. 

Alle V.U.-afdelingen worden dringend uitgenodigd aan deze 
massale betoging deel te nemen. 

Al onze lezers kunnen individueel hun deelneming toezeg
gen door 't insturen van onderstaande strook, behoorlijk inge
vuld, aan de heer André EVERAERT, Patriottenstraat 55; 
Brussel 5. Gans Vlaanderen moet in deze protestbetoging ver
tegenwoordigd zijn. 

Ondergetekende 

wonende neemt deel 

aan de autokaravaan op 7 juni van de D.V.R. 

• met wagen en nog beschikbare zitplaatsen 

• zonder wagen 

Lendelede 
FEESTAVOND 

De jonge afdeling Lendelede or-
ganizeert op zaterdag 31 mei om 2 
uur 30 aanstaande een feestavond 
in de zaal « Handboog ». Aanvang 
te 2 uur 30. Toegangskaarten 25 
fr. bij de bestuursleden, in lokaal 
ft Handboog » en in € 1302 » te 
Kortrijk. 

Merkem 
ANTIGRENDELMEETING 

O p zaterdag 10 mei komt ook 
onze afdeling aan de beurt met een 
antigrendelmeeting. 

Plaatsvervangend kamerlid Emiel 
Vansteenkiste komt spreken in ca
fé « De Zwaane » om 20 uur 30. 

Oostende (Arr.) 
KADERDAG 

Morgen zondag 11 mei worden 
alle bestuursleden van onze afde
lingen dringend verzocht aanwezig 
te zijn op een kaderdag. Deze gaat 
door in het Vlaams Huis te Diks
muide om 9 uur 30. De arrondisse-
mentsraad vergadert eveneens en 
zal zich moeten uitspreken over 
verschillende punten. 

Oostende-Stad 
VUJO 

Ziehier het volledig bestuur van 
de werkgroep : Linde Vandevelde, 
voorzitster; Guido Vanhoecke, on-
dervoorz.; R. Vangroenenrode, se-
kretaris; F. Denys, propaganda; M 
Poppe, penningmeester; J . David, 
dienstbetoon; Roel Vandevelde, or-
ganizatie en dokumentat iecentrum; 
D. Vandepitte, redaktie « Klutser ». 
Goede vaa r t ! 

KRISTENE MIDDENSTAND 
Te Oostende ging vorige week de 

jaarlijkse handelsbeurs door. Vorig 
jaar werden onze senator Leo van 
de Weghe en ons prov. raadslid 
Kris Lambert ter opening genodigd. 

Dit jaar was de V.U. taboe ! Wat 
gaat er daar nu om ? 

KLEMSKERKE 

Deze gemeente hoort nog bij onze 
afdeling. W e kunnen u tans defini
tief meedelen dat Toon van Over-
straeten zal komen spreken in de 
« Mispelburg », Vosseslag 96 op vrij
dag 23 mei te 20 uur. Nadere uitno
digingen volgen nog. 

Zedelgem 
SUKSES 

De kolportage van 27 april werd 
een nniek sukses. Een nogal uitge
dunde a r r . ploeg (vier ervan had
den te Heist tot 6 uur 's morgens 
de handen vol gehad), werd geluk
kig versterkt met het bijna voltallig 
bestuur van Zedelgem zelf. met op 
de kop de simpatieke dokter Jos . 
Kerckliof. Proficiat! 100 Wij's aan 
de m a n brengren is een goed half 
uur is sterk. 

Yeurne 

NAAR HET VL. NAT. 
ZANGFEEST 

Op 1 juni vertrekt de bus te 7 
uur 30 op de grote markt te Veur-
ne. Organizatie : V.T.B. Reissom i 
100 fr. 

Toegangskaart te verkrijgen op 
de bus, niet inbegrepen. Inschrijven 
bij A. Huyghe, Veurne, postreke
ning 419292 voor 25 mei. 

BOEIEND BLOEIEMt 

Het prachtig Baldeney Meer, het weelderig 9niga 
Park, oude kerken en weergaloze kunstschatten, mo
derne buildings... Oude stad, moderne stad, maar ook 
een handelscentrum, waar U graag zult winketen. 
Essen wacht op uw bezoek I 

BON* 
Gelieve mij gratis een documentatie over ESSEN en zl}n om* 
geving te sturen. 

Naam Beroep „ _.,.„ 

Straat — „ Geme«r>t9 
• Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOWH TO€RISME 

Luxemburgstraat 23, Brussel 4. 
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WEINIG GELD? VEELGELD?? GELDZORGENÜ! 
koop arbeidsuren.... 
Niet alleen u i t sol idar i te i t met de arbeider u i t Cenk Cent, Leuven of An twer r 
pen maar omdat men zowel in Parijs ais in Brussel, zowel in Engeland als Ame
rika weet hoe degel i jk onze arbeiders werken 
De steeds snellere s t i jg ing van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende 
behoefte aan komfo r t verzekeren U niet alleen een veil ige belegging in eigen 
land. maar ook weldra een st i jgende méérwaarde. 
Bovendien w i n t of spaart U een huishuur W i ) leverden in 1968 méér dan éèrr 
rniljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

maak zeil uw berekening.... 
Hoewel de index van de k le inhandelspr i jzen van december 66 to ï 67 slechts 
steeg van 131.18 to t 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nat ionaal i ns t i t uu t voor huisvest ing meer dan 9 % Tel daarbi j 
slechts 5% opbrengst m i n 2 0 % lasten en U heeft 13% NETTO ' 
U zult tevergeefs dergel i jke belegging zoeken in b innen- en bu i ten land. 
Na jaren onderv inding en jaren studie z i j n w i j er in geslaagd met het oog op 
beleggingen het komfo r t van een mi l joenenvi l la te kondenseren In apparte
menten van 555 OOO F to t 1 190.000 F 
Wi j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % . 

konservatiel ot progressief 
Inzake eer l i jkheid, degel i jkheid, pr i jsbeleid en service z i j n w i j nogal konser-
vatief daarom werden w i | erkend voor het u i tvoeren van werken voor de 
Staat in kategorie 6D d w z dat w i j werken mogen ui tvoeren to t 50 .000 0 0 0 F, 
W i j bouwen ook in landel i jke, rust ieke en klassieke s t i j l en gebruiken nog 
steeds echte Yale-sloten Maar voor het overige z i j n w i j zeer progressief Onze 
appartementen bv z i jn berekend op de bewoners van 1980 die na tuur l i j k een 
binnen- en bu i tenthermostaat verlangen, l i f t en met 2 versnel l ingen en een 
selektief geheugen a lum in ium ramen, thermopane beglazing. TV-antenne, 
pushvalve parlefoon S A U N A , open haard, droger voor k le ine was, enz. W i j 
weten dat U de dienst ver langt van een concierge, die niets mag kosten en dat 
u een inkomhall wenst in marmer. , en w i j we ten nog veel meer J 

reeds bii aankoop 20 t.li. winst! 
U handelt inderdaad n iet met een tussenpersoon Er gaat in een goed georga
niseerd bedrijf wein ig geld ver loren de aankooppr i jzen liggen laag. de omzet 
cijfers hoog de winstmarge is k le in en er gaat geen t i j d ver loren dankz i j p lan
ning en weergaloze team-spir i t Daarom kunnen w i j op verzoek de wederver
koop waarborgen Er z i j n voldoende l iefhebbers Onze beste k l iën ten z i j n 
trouwen? diegenen waarvoor w i j gisteren reeds bouwden 

liskale, administratieve ollinanciëie zorgen 
Neé ' Dat besparen U onze adviseurs en exper ten. die U grat is kan raadplegen 
en «vrijblijvend ' W i j weten na tuur l i j k ook dat de B T W op komst is W i j 
weten wat uw moei l i j kheden z i jn . . . U w geval zal bestudeerd worden zodat u 
werkelijk geen zorgen zal kennen, geen last me t het beheer van u w bez i t en 
vooral geen avonturen ! 

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 
? / i " Zu ^-^^ bouwgrond zoekt, een belegging, een bui tengoed, een bungalow 
tot g?) ^ i l ^ r " ^ower-bui ld ing of een fabr iek W i j bieden U een f inancier ing 

AJ a 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
s r ï - l f ^ " ^^ ^^^^ ^°^ ^^^ ^® Noordzee, van Brussel to t An twe rpen W i j be
en ik ken immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongeloof l i jke pr i jzen 

op de beste l igging U spaart heel wa t t i j d als U ons t i j d ig raadpleegt 

meer dan 6000 tevreden kliënten 
unnen w i j met U bezoeken < Dat Is een referent ie • W i j 

z'in daar fier op ' W i j verwachten U graag. Hefst op afspraak 

op een van onze vier zetels ! 

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

• • • •%• • « « M * • • . M« k#« »•« •«« 

• • »•• *• ' m »•• ••• ••• M< r.a »s . . . . . . Woonplaats ..• — sa w* »»* 

Naam 

Adres 

fel privé Tel kantoor 

I over gronden v/oor villabouw D « " ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ * " " ^ ^ 
over gronden voor hoogbouw O ' ' ' I voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinswoning D 
over veilige geldbeleggingen D •a^^^H^aüi^BHi iHi i^Brv 

over het bouwen van •«• • • • *•• . * • ï«% 6 0 

bli voorkeur gelegen te . . . M « . . « . . Ï ^ sra M« » KS SR W« SR » • ~-

of bezit reeds grond geleger» t e . „ . M i M M . i ï i s s i s ~ m * » w « M . 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
N.V. 

A N T W E R P E N 
Meir 18 
•el. 03 /31 .78 .20 
vüf lijnen 

CENT 
Onderbergen 43 
U I . 09 /25 .19 .23 
fel. 09 /25 .94 .69 

CENK 

WJntersIagstr 22 

tel. 0 1 1 / 5 4 . 4 4 2 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel 0 1 6 / 3 3 . 7 3 5 
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BRASSER ZIET SOBERHEIDSPOLITIEK 

Segers : «... zelfs met hun sociale lasten kosten mijn dragers mij minder dan 
benzine ! » 

wijsheidspolitiek 

' ^ / ^ S S ^ 
... evenwichtspolitiek... 

Bloedprocessie te Brugge kent weinig belangstelling 
Bloedt brugse Bloedprocessie dood ? 

V.U. en C.V.P.-Kongres 
De V.U. lacht in haar Baert. 

Benelux-top 
Het zijn sterke Bene die de Lux dragen. 

Kartoens over de zuinigheidspolltiek 
Onze kartoenist is een Brasser. 

Nederland viert uitbundig Koninginnedag 
Juliana nog niet aan de Soestdijk gezet. 

Houben heeft moeilijkheden 
Hij ziet zijn C.V.Pere. 

onget m feld 

Goodpaster Navo-opperbevelhebber 
Een herder voor de shapes. 

Nigerianen stuiten op guerilla 
Biafrac-tireurs. 

Goida Meir dreigt met vergelding 
Het joodse Meir staat immer pal. 

« De tijd werkt voor ons », zegt Simonet 
Time is simoney. 

Te veel kandidaten in Frankrijk 
Prezidentist gevraagd. 

Tilburgse hogeschool blijft bezet 
Studenten zonder tilburgerzin. 

Libanon tegen arabische interventie 
Voorstanders van Libanon-interventie. 

ZE ZEGDEN: 
• « Ik spreek gaarne ia het vlaamse 

land. De mensen zijn er liever, ze 
reageren spwitaner en ze denken 
ook, dat je alles meent wat je zegt. 
Nu is dat wel met het geval, maar 
het maakt het p reken gemakkelij
ker en je liegt code vanzelf wat min
der, omdat de goedgelovigheid van 
het gehoor beschamend werkt ». 

GODFRIED BOSMANS 

• « In vlaamse kranten staan minder 
drukfouten in franse citaten dan in 
nederlandse. In fouten tegen het Ne
derlands zijn wij dan weer kam
pioen ». 

KABEL JONCKHEERE 

• « Wij Nederlanders spreken geen 
Frans. Daar zijn we te chique vo<» f. 

FONS JANSEN. 

• « De Nederlanders vervelen zïch 
minder dan de Vlamingen, omdat zij 
denken dat zich vervelen plezierig 
is ». 

KAREL JONCKHEERE 

• « Als Vlaming kan je in Nederland 
overal terecht met een beetje En
gels ». 

GASTON DURNEZ 

SLAAPT GERUST 
Slaapt gerust broeders en vreest niets 

het nationale overlegorgaan^ de eerbiedwaardige Houben, 

de groene griffen met bokkepoten en ezelsoren 

gaat niet weg, de klassieke staart waar hij hoeft te zijn. 

Neen, ekstremisten, hij blijft 

en krachtiger dan ooit zijn overlegorgaan 

om in der minne de strijdvaardige leeuw 

en de vwige haan te verenigen. 

Wee, gij allen die niet weet 

dat het nu grote ernst is 

en die spot met de oude man die slachtrijp 

op het altaar van de Eendracht te wachten ligt. 


