jiet blijft rommelen
en
weerlichten aan de einders
van de belgische politieke partijen De 1 mei-redevoering
van B.S.P.-voorzitter Collard
fjgeft een nasleep
gekregen
van kommentaren,
rechtzettingen, weerleggingen en bevestigingen die er alvast voor
hebben gezorgd dat — in afwachting van de «grote eenmaking » aller
progressieve
krachten — de verdeeldheid
van de B.S.P. sterker dan ooit
aan het daglicht treedt.
Eén van de weinige pozitieve echo's op Collard's verklaring kwam van de zopas opgerichte groep « Objectif 72 »,
Qen'verzamelbekken voor kristendemokratische en socialistische Waalse
sindikalisten,
f,U.F.-R.W.-leiders en een aantal P.S.C.-politici. Of Collard
met deze « steun » gelukkig is,
blijft een andere zaak. «Objectif 72» zou wel eens het
wallingantisch breekijzer kunnen worden waarmee én P.S.B.
én P.S.C, te lijf gegaan wordt.
Het is alvast vrij duidelijk
dat de groep « Objectif 12 » —
di3 één-zesde van de P.S.C.kamergroep heeft kunnen losweken — een belangrijk element zal worden in het P.S.C.kongres dat op 31 mei de
strukturen voor een « nieuwe
P.S.C. » en voor de verhouding
met de C.V.P. zal bepalen. De
voorwaarden voor een wedstrijd in wallingantisch opbod
zijn vervuld.
Inmiddels trachten de « wijzen » van de C.V.P.-P.S.C.-leiding het unitaire heft, dat hen
bijna ontglipte op het C.V.P.kongres, terug in handen te
krijgen. Indien ze alleen rekening moesten houden met het
voorbije kongres van de C.V.P.,
dan konden ze gerust zijn in
de zaak : de «verworvenheden » van dit kongres zijn tans
reeds uitgehold en opzijgeschoven. Het P.S.C.-kongres
van 31 mei — met daarin een
aantal « onbekenden » zoals de
pas opgerichte waals-brusselse
federalistische groep — blijft
echter een dreigende
en
onontwijkbare
vervaldatum.
Wordt het ook een datum van
verval ?
Hoe dan ook : de strukturen
kraken en iedereen ligt te loeren op de erfenis van iedereen.
Dit schouwspel kan ons alleen
maar verheugen : het gekraak
dat wij horen wordt veroorzaakt door de stutten van het
unitair establishment. Zij begeven !

De
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WILLEN DE GROTE PARTIJEN TOCH HET

JEUGDSTEMRECHT
VOLGEND JAAR ONMOGELIJK MAKEN ?
De Volksunie kwam er als eerste mee voor de dag, maar
sinds jaren verdedigen ook de andere partijen het stemrecht vanaf achttien jaar. In Kamer én in Senaat werden
herhaaldelijk wetsvoorstellen neergelegd om dit jeugdstemrecht te verwezenlijken. De jongste maanden alleen
reeds waren, eerst door de Volksunie en later ook door
andere groepen, wetsvoorstellen ingediend om alvast de
jeugd vanaf achttien jaar medezeggenschap te geven bij
de gemeenteraadsverkiezingen, die in 1970 worden gehouden. Deze wetsvoorsstellen werden in de bevoegde
senaatskommissie uitvoerig behandeld ; tijdens de besprekingen vond een weinig fraai maneuvertje plaats om
de Volksunie te beroven van de « primeur » inzake de ingediende voorstellen, maar over deze weinig fraaie kneep
willen we het vandaag niet meer hebben.
Hoofdzaak blijft dat de senaatskommissie zich eenparig
akkoord stelde over een tekst,
die de jongeren vanaf achttien
volgend jaar zou toelaten, deel

te nemen aan de gemeenteverkiezingen. De regering betuigde haar instemming met
het voorstel en alle voorwaarden bleken dus vervuld voor

jonge generatie zal zich haar weg en richting niet laten voorschrijven
dig willen houden.„

door wie haar onmon-

een spoedige en pozitieve be- extremis het jeugdstemrecht
slissing in openbare vergade- voor de gemeenteraadsverkiering. Het licht stond op groen zingen van 1970 toch nog zou
voor de bijna een half miljoen ingevoerd worden — wat na de
jonge mensen, die de eersten
verdaging minstens twijfelachzouden zijn om te genieten van tig is — dan hebben de jonge»
de verlaging van de leeftijds- ren kunnen vaststellen dat bij
grens.
*"
tf»
de grote partijen ieder vertrouwen in hen ontbreekt, dat er
En toen kveam verleden week
niet de minste geestdrift is om
donderdag de zaak voor de de jeugd te betrekken bij de
openbare
senaatsvergadering. dingen van de gemeenschap,
In de publieke tribunes zat het dat de traditionelen hoogstens
vol jongeren en afgevaardigden
bereid zijn om — onder een
van jeugd- en jongerengroepen, druk waaraan zij niet meer
die het grote ogenblik niet wil- durven weerstaan — de achterden missen. Zij hébben het ge- deur naar medezeggenschap op
mist !
een kiertje epen te zetten.
Woordvoerders van de P.V.V
Men vergisse zich niet : het
en van de C.V.P. hebben zich
beschamend spektakel in de Semet alle mogelijke drogrede- naat greep plaats anno 19()9,
nen en schijnargumenten inge- praktisch op hetzelfde ogenblik
spannen om een verdaging van dat gans het britse Lagerhuis
de stemming te bekomen. Zij geboeid zat te luisteren naar
deden het op geniepige wijze . het hartstochtelijk én verstanzij wendden voor dat zij bedig pleidooi van een 21-jarig
kommerd waren ever het feit
meisje, dat door haar noorddat een reeks andere staatsbur'rse kiezers naar Londen was
gers (militairen, diplomaten
gestuurd !
zeelui, landgenoten in het buiMen vergisse zich niet : het
tenland) hun stem niet konden
C.V.P.-P.V.V.-maneuver kwam
uitbrengen en zij eisten ee»i
jaren nadat de kontestatie ook
globalizatie — een verdere ver
in ons land haar bonte manetedaging van de stemming
kels op de muren heeft geschreven. Het kwam een jaar nadat
Men zal het wel niemand uit
een regering uit de Wetstraat
het hoofd praten, dat de Dedoe
werd verjaagd — in hoofdzaak
lingen elders lagen. De grote
door een revolte van de oudste
partijen verdedigden totnogtoe
leerlingen in het middelbare
het jeugdstemrecht met de lip
onderwijs.
pen ; nu echter het ogenblik
was gekomen om met de reali
Men houde het «ich voor
zatie ervan te beginnen, kwam
Ogen . Sledsens en Van der
de waru aard boven : zi] heb
Poorten én hun opdrachtgevers
ben geen vertrouwen in de jonachter de schermen pakten utt
ge generatie en zij willen de
peet hun vertragings- en verdajongeren dan ook zo lang mogegingspogingen praktisch dag op
lijk uit het stemhokje weren.
dag een jaar nadat te Parijs
C.V.P.-senator S l e d s e n s en
werd aangetoond, waarheen een
P.V.V.-senator Van der foorter
breuk tussen de generaties en
spanden zich voor de verda
Wiarheen het weigeren van ingingskarwei.
spraak kunnen leiden
De kommissievoorzitter — de
Het moet ons van het tiart :
iocialist Dejardin —- kwam op
eens te meer wordt de grot.-^te
de tribune om er op te wijzen
komedie gespeeld dooi de
dat het uitstellen van de stemVlaamse C.V.P. Op haar recent
ming er hoogstwaarschijnlijk
kongres heeft ze met veel klazou op neerkomen, het wetsroengeschal een plaats ingevoorstel een begrafenis eerste
ruimd aan de jongeren Dal deklas te bezorgen : de tijd dif
ze « jongeren » veelal reeds de
overschiet om in afwachtin;,
huidige leeftijdsgrens voor de
van de komende gemeente
Senaat naderen en dat hun staraadsverkiezingen alle admini
tuut van « jongere » in hoofdstratieve geplogenheden te verzaak bepaald wordt dooi hun
richten, wordt dan te kort. On
ippetijt die even groot maar
ze fraktievoorzitter Wim Jorisnog niet even voldaan is als die
sen drong op zijn beurt aan. Al
van de ouderen in hun partij,
lemaal boter aan de galg : een
doet niets af aan het feit dat de
wisselmeerderheid van C.V.P.Vlaamse C.V.P. zich opwerpt als
ers en P.V.V.-ers haalde haai
dé groep waar de nieuwe geneslag thuis. De jeugd werd wan
ratie inspraak heeft gekregen.
delen gestuurd ..
Het was een woordvoerder van
vlaamse C.V.P. het
Er is door die senaatsvergade- dezelfde
was de C.V.P.-er Sledsens die
ring, tijdens het twee uur du- in
de Senaat de weinig benijrende s c h i m m e n s p e l met denswaardige
eer opeiste om -la
schijnargumenten, iets kapot jongeren
de deur van de gegemaakt dat moeilijk zal te meentehuizen
uit te wijzen.
herstellen zijn. Zelfs indien in

VOORSTEL

DOORSTUREN
Vandaag las ik de brieven
van V.K. en K.V.D. uit Brussel
op blz. 2 van « W I J » van vandaag.
Ik zou graag mijn n u m m e r
doorsturen telkens als ik het
gelezen heb. Ik ken echter niemand in Brussel die hiervoor in
aanmerking komt.
Wie kan mij (op adres redaktie) een adres bezorgen ?
J.V., Genk.

wil hebben, is een tragedie. Wij
moeten elk mogelijk kontakt
met die mensen aangrijpen,
zoniet drijven wij ze nog meer
in de armen van de verfransers. Het is een erg delikate opdracht van lange adem ; halve
scheldpartijen als die van J.B.
halen niets uit, wel integendeel. Deze opvatting kan in de
vlaamse kringen allicht vreemd
klinken, maar als geboren Ukkelaar, die altijd te Brussel gegestudeerd en gewerkt heeft,
weet ik m a a r al te goed waarover ik het heb.
U.D.B., Brussel

VAN SPRINGEL
HUSCHELARIJ
Ik durf getuigen dat ik
tenminste
even
hard
met
H e r m a n tijdens - de Ronde
van Frankrijk meevoelde als
J.B.
uit Ranst
(lezersbrief
« Eerste Vlaming » in « Wij »
van 3 mei). Ik heb die laatste
rit ook met het hart gevolgd,
hoewel een logische geest beseffen kon dat Herman, bij de
start van de tijdrit aan 16 sekonden niet genoeg voorsprong
zou hebben op een renner als
Jan Jansen. Dat besef verhindert mij, zoals J.B. in z'n brief,
als een blinde in het rond te
slaan tegen zowat iedereen en
natuurlijk tegen Eddy Merckx.
volgens J.B. «ons aller kiekenfretter». Terloops : J.B. meent
dat Merckx door de knieën zit.
Wat gaat het worden
als
Merckx er niet meer door zit?
De houding van J.B. verraadt
een kompleet verkeerde opvatting over het brussels probleem.
Als wij te Brussel een taak
hebben, dan is het niet tégen
mensen als Merckx. maar ten
bate van dergelijke mensen.
Wij moeten zover geraken dat,
als Vlaamse mensen uit Meensel-Kiezegem naar Brussel gaan
wonen, zij daar Vlaming kunnen blijven opdat hun kinderen
voortaan niet meer in het F r a n s
zouden trouwen. De druk die
op gewone vlaamse mensen te
Brussel wordt uitgeoefend, is
enorm. Daarom komt er nooit
één woord van misprijzen uit
de mond voor de eenvoudige,
tamelijk
weerloze
vlaamse
mens, die uiteindelijk voor de
verfransing door de knieën
gaat.
Dat de vlaamse «dernier carré» te Brussel met die mensen
geen kontakt meer heeft en

ECO

In verband m e t een artikel
in de « Volksmacht » (gewestelijke uitgave
arrondissement
Oostende - Veurne -Diksmuide)
« 25 jaar technisch onderwijs te
Veurne », acht ik het noodzakelijk aan dit blad volgende vragen te stellen. Waar is die industrie van de Westhoek gelegen, waarmee het technisch onderwijs te V<^urne samenw e r k t ? K u n n e n de heren van
het artikel, waarin sprake is
van een 30-tal f'rma's, deze ergens situeren of zouden ze best
eerst leren tellen ? Waarom
moeten de meeste afgestudeerden uit de Westhoek dagelijks
pendelen en soms n a a r verafgelegen steden en streken (Antwerpen, Brussel en Wallonië) ?
Waarom werden er overal in
deze benadeelde ho^k van het
vlaamse land technische scholen opgericht en is de industrie
nooit gevolgd ? Is dit weeral
niet de schuld van de kleuroartijen en bizonder van de C.V.P.
en A.C.V die de slogan indachtig waren en nog zijn : « Houd
de massa dom, wij zullen ze
braaf houden ».
H.H., Stene.

LOGISCH HANDELEN
Sinds een 9-tal maanden zijn
op onze vlaamse wegen de
geel-zwarte zebrawagens verschenen van V.A.B, om de
automobilisten te helpen op

6EC0
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Benxine en gasoiie steeds goedkoper I
iedere maand gratis benzine en olie...
Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.:

U bestelt
p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236
Zwijndrecht Tel. (03)52.81.73-32.02.10
wij leveren : tegen BECO-prijs I
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L. MOUS
BANDENSPECIALIST
Heidebaan 107, St. NIKLAAS - Tel. 76.30.01
Herrubberen op 24 u. van eigen banden.
Nieuwe banden, alle gekende merken.
Herstellingen - Hergroeven en Uitbalanceren.
Montage gratis
—
Maximale kortingen.

de baan. Het is de eerste en
enige
pechverhelpingsdienst
van en voor de Vlamingen.
Over de prestaties van de technici wordt met zeer veel lof gesproken en geschreven.
Daarenboven was V.T.B. - V.
A.B. een der eersten om zich
openlijk te bekennen tot het federalisme en dit reeds in 1952.
Als grote kulturele vereniging
had ze hiertoe de moed.
Overal en altijd wordt beroep
gedaan op V.T.B. - V.A.B. Denken we m a a r aan de organizatie van de provinciale zangfeesten, het vlaams-nationaal zangfeest, autozoektochten enz. En
deze medewerking bestaat niet
alleen uit woorden, maar ook de
centen zijn er bij. Kan er één
enkele kulturele vereniging genoemd worden die, sinds h a a r
ontstaan, reeds zoveel heeft gepresteerd voor het verrijken
van het kultureel patrimonium
in Vlaanderen ?
We kunnen fier zijn op de
aktiviteiten van deze vlaamse
organizatie. Anderzijds moeten
wij een gevoel van bitterheid
onderdrukken
wanneer
we
vaststellen hoeveel Vlamingen
bewust of onbewust, niet logisch handelen tegenover V.T.
B. - V.A.B. Ze hebben er alles
voor over om hun vlaams ideaal vooruit te helpen, doch op
hun wagen nriikt het kenteken
van T.S. of R.A.C.B.
A.D.

In het r a a m van de propaganda lijkt het mij zeer nuttig,
t e kunnen teruggrijpen
naar verschenen artikels in ons
weekblad «Wij».
Wel, het is een onmogelijk
w e r k om na enkele maanden,
zelfs al na een paar weken, te
weten te komen in welk nummer een bepaald artikel opgenomen werd.
Om de tijd besteed aan het
opzoeken van een artikel in te
korten, zou er mijns inziens
kunnen aan gedacht worden,
op de voorpagina van het blad
een korte inhoudstabel te vermelden van de belangrijkste
artikels + jaarlijks (bv. het
tweede n u m m e r van elk jaar)
een overzicht van de verschenen artikels te publiceren.
Vooral een aanschouwelijk
jaaroverzicht, w a a r i n de artikels over hetzelfde onderwerp
of in nauw verband staande onderwerpen, netjes bij elkaar
gerangschikt staan, zou een
goede h u l p betekenen.
F.D.L., Antwerpen

PARIJZENAAR

franssprekende n a a r het dagblad «Derniére Heure». T r,ter
zou een brusselse dame m . | in
het
brussels-vlaams
dialekt
zeggen : «Maar w a t willen die
zeveraars van flaminganten nu
eigenlijk ? Dat wij het Vlaams
in Brussel als taal erkennen '
Maar Vlaams is geen taal, aC
leen m a a r een boerendialekt
eveneens als het Hollands en
w a t zij algemeen beschaafd Nederlands noemen. Men moet de
studerende jeugd m a a r eens
horen onder de middaguren op
t r a m en autobus met hun eren
en euzen ; het is eenvoudig om
mee te lachen. Zij willen hun
taal spreken w a a r meer dan de
helft franse woorden voorkomen» .
Tot daar het relaas. Ik persoonlijk, Parijzenaar van geboorte, volledig in het Frans
opgevoed en die hier in Vlaanderen Nederlands heb geleerd,
schaam mij in n a a m van al de
vlaamse en nederlandse taalkundigen, die m a a r oog hebben
OP kruiperigheid. Waarliik, ; t
geloof dat er in de wereld eeen
volk met zo weinig persoonlijkheid bestaat. Toen ik persoonliik met de nederlandse taal
in aanraking k w a m . ontdekte
ik nochtans dat deze niet moet
onderdoen voor de fran«!e taal
en dat h a a r woordenschat zeker zo riik is. zonder al die
franse «soep» do^rin.
R.H., Leuven

«Men heeft steeds gezegd dat
geheel die taalkwestie in België
niets anders is dan een zot spel.
Ik las verleden week in een
leerboek over de nieuwe nederlandse spraakkunst de woorden
zoals «situeren,
retourneren,
voyageren, toucheren, dossier,
vaccin, immense, farce enzoverder (allemaal in het F r a n s
uitgesproken). Men heeft er
m a a r «eren» of «euzen» achter
t e zetten en Algemeen Beschaafd Nederlands te spreken».
Dat schreef onlangs een gents

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt
geen
briefwisseling
gevoerd.

van de redaktie
Brussel, 14 mei 196°.
B e t r . : spanningen in de pers.
De r e s o l u t i e van het Volksuniekongres noT:>ens
het recht op informatie was n i e t zo maar een
akademisch geval. Dat b l i j k t n i e t alleen u i t de
evolutie van de belgische pers (trustvorming),
doch ook u i t twee recente en t i r i s c h e gebeurtenissen in het buitenland: het f e i t dat de redakt i e van het duitwe weekblad "Der S t e m " een aand e l e n t r a n s a k t i e , die niet in, haar smaak v i e l , a l s nog kon verhinderen en het verzet van de redaktie
van "Le Figaro" tegen de ooging van een i n d u s t r i e e l orn naar aanleiding van het v e r s t r i j k e n
van een kontrakt de redaktie onder zijn voogdij
t e plaatsen.
De p o z i t i e van de redakties in Frankrijk i s v e r geleken met deze in ons land s t e r k e r : gegroeid
u i t de klandestiene pers van '/;0-'45 bepalen ze
binnen het kader van een bepaalde opinie q u a s i v r i j het imago van hun kranten. Maar de e / o l u t i e
van het krantenbedrijf naar i n d u s t r i e maakt
op de duur het afbakenen van nieuwe grenzen t u s sen eigenaars en redakties onvermijdelijk. Het
kernprobleem i s ten s l o t t e niet de r e l a t i e v e
vrijheid van schrijven dan w e l d e versekerin{'
van het recht op informatie door aanpassing \»-i
de struktuur van het krantenwezen en de bëinvic'-ding door p a r t i k u l i e r e belangengrocüen t e vermi:'
den met de technische u i t r u s t i n g t e waarborgen
door de gemeenschap. Dat zal een zekerheid scheppen, die er t a n s , met de r e l a t i e v e redaktionele
v r i j h e i d , nog lang n i e t i s . |/Vl
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> OP ZOEK NAAR NIEUWE MENSEK?

antwerpse c.v.p.
na het ontslag
de vocht
(fl.v.r.) Door de mededeling, v e r s t r e k t
door het sekretariaat van de C.V.P. te
Antwerpen, is er aan de zaak René De
Vocht als dusdanig een einde gekomen
Hij zal zijn funkties in de partij en zijn
openbare m a n d a t e n neerleggen en is
voorlopig in ziekteverlof.
De aangelegenheid gaat ons slechts
aan in de mate, w a a r i n e r een politiek
vraagstuk mee gemoeid is.
De heer De Vocht heeft als voorzitter
van het arrondissementeel bestuur van
de C.V.P. te A n t w e r p e n en als lid van
de Bestendige Deputatie jarenlang een
belangrijke rol vervuld. Zijn nakend
ontslag en zijn vervanging kunnen in de
C.V.P. enige spanning veroorzaken.
De politieke taak die de h e e r De Vocht
in het verleden volbracht heeft, diende
steeds gezien in het licht van w a t de hogere leiding wilde. De heren Segers,
Leemans en — in de jongste tijd — ook
Tindemans konden in alle omstandigheden verwachten, dat de h e e r De Vocht
zich tot het uiterste zou inspannen om
de direktieven van de topleiding zonder
voorbehoud t e vervullen.
Het ontbreken v a n een eigen appreciatie en van een eigen inzicht was bij
de heer De Vocht opvallend. Het heeft
meer dan eens v e r h i n d e r d dat betere
oplossingen in het a n t w e r p s e politieke
leven een kans kregen.
Dat is o.m. flagrant gebleken na de
'jongste verkiezingen, toen een nieuwe
bestendige afvaardiging
diende gevormd.
We zijn van m e n i n g d a t elke partij
naar eigen beste inzicht h a a r p a r t n e r s
voor een bestuursakkoord moet kiezen.
Dat doet de Volksunie óók.
In die zin stcmd het de heer René D e
Vocht vrij, een bestuursakkoord te sluiten met een van de a n d e r e partijen die
in voldoende aantal in de provincieraad
vertegenwoordigd zijn.

DE FRANK
Na het luwen van de lentestorm
om de Mark heeft ook de belgische
regering h a a r zelfzekerheid teruggevonden, waar ze vorige week alles behalve gerust was in wat m e n
de « toekomst van de belgische
munt » noemt. Maar helemaal gerust is m e n in de betrokken kringen toch niet, omdat m e n weet dat
het m a a r om een nieuwe rustpauze gaat. N a a r m a t e de internationale muntkrizis voortduurt is
de belgische frank
geleidelijk
zwakker geworden, in tegenstelling met de nederlandse gulden
ö'e m e r k w a a r d i g
goed
stand
houdt. Er zal trouwens nog veel
water door Schelde, Rijn en Maas
vloeien vooraleer ook op monetair
vlak er zal sprake zijn van Benelux. De m u n t i n t e g r a t i e is nu eenmaal het eindpunt van alle integratie-bewegingen, doch na zoveel
jaren van Benelux en ook van
voortschrijdende ekonomische integratie op europees vlak is er nog
niet eens sprake van een zekere
vomi van monetaire koördinatie.
De moeilijkheden van de franse
rrank beïnvloeden ongetwijfeld de
belgische frank. Eén-vijfde van
onze uitvoer gaat immers n a a r
frankrijk en bij een devaluatie
van de franse frank zou dat een
zeer nadelige weerslag op deze
uitvoer hebben. Vooral w a n n e e r
net percentage van een franse
irankdevaluatie nogal hoog zou
zijn, zou dat een belgische frankaevaluatie zeer waarschijnlijk maHet wachten is dus op de volSende faze in de monetaire krizis.
w e n heeft weliswaar voorbehoeaende maatregelen getroffen om
o e otficiële wisselmarkt in vercand m e t de M a r k te b e s c h e r m e n ;
tegenover de blijvende monetaire
OMekerheid staat m e n te Brussel
ecftter vrijwel machteloos, vooral
aan wat de evolutie in F r a n k r i j k
oetreft. Hier komt de handelspoUfc , ^i?..°e oriëntatie ervan om de
noek kijken. Een vergelijking m e t
i^ederland dringt zich andermaal

H I J weigerde echter al bij voorbaat,
eventualiteit van een ernstig gesprek
m e t de Volksunie onder ogen te nemen.
JJie hipoteze verwierp hij a priori, omdat de heren Segers-Leemans-Tindemans het zo beslist hadden. Het móést
m e t de socialisten zijn. De Vocht zou in
opdracht van de topleiders liever m e t
de duivel dan met de Volksunie onderhandeld hebben.
Dat hij aldus de politieke mogelijkheden niet objektief had onderzocht, was
een argument dat in C.V.P.-rangen in
die tiid wel eens hoorbaar was. De tans
gevallen politicus wees het hooghartig
van de hand.
.
Zal De Vocht's heengaan een andere
oriëntering geven aan het C.V.P.-beleid
te Antwerpen ?
Zijn v e r t r e k is waarschijnlijk de voorbode van een vernieuwing van de topleiding. De heren Segers en Leemans
hebben immers een zo hoge ouderdom
bereikt, dat ze h u n pozities niet meer
zullen kunnen behouden.
Er hangt veel van af van de verhouding die zal bestaan tussen de vertegenwoordigers van de oude machthebbers
— waartoe minister Tindemans behoort
— en de nieuwere figuren. Ondervoorzitter van het arrondissementeel bestuur
IS de heer Louis Van der Straeten. Hij
heeft zich in het verleden nooit tegen
de wil van Segers verzet. Wellicht is
het niet ondenkbaar dat hij tans zelfstandiger zal gaan handelen.
Als eventuele opvolgers van de heer
De Vocht w e r d e n mevr. Daems-Van Ussel en de heer De Meester genoemd. De
sekretaris die jarenlang een rol gespeeld
heeft in het i n t e r n e partijleven t e Antwerpen, de heer René Monbalüu, heeft
zopas de politiek v e r l a t e n e n is arrondissementskommissaris t e Antwerpen
geworden.
H e t is ondenkbaar dat al die verschuivingen en vervangingen totaal zonder
invloed zouden blijven op het beleid van
de C.V.P. te Antwerpen. De politici m e t
talent zijn zeldzaam in de partij, die n a
de volgende gemeenteverkiezingen vermoedelijk ook de heer Delwaide zal
moeten vervangen in h e t schepenkoUege, en wellicht ook de heer Posson.
Vooraf zou m e n echter moeten weten
m e t hoeveel m a n d a t e n de antwerpse
kiezers de C.V.P. n o g zullen bedenken
in de gemeenteraadsverkiezingen, en
w e l k belang de socialistische p a r t n e r
nog aan de C.V.P. zal hechten bii de
vorming van een nieuw schepenkollege.
Men n e e m t aan dat momenteel de hogere C.V.P.-leiding zich inspant om jongere figuren m e t meer intellektuele
background en een onbesmet blazoen
aan te t r e k k e n voor de vorming van
h a a r lijsten. Zekere kontakten wijzen in
die richting.

op : onze noorderburen zijn ter
2ake veel dinamischer en. veelzijdiger dan zij die onze buitenlandse handelspolitiek bepalen. Deze
handelspolitiek gaat nog t e veel
gebukt onder atavismen die n a a r
het zuiden wijzen. Al is daarin
verbetering getreden, zoals het
hoort is het nog lang niet.

BJ.W.
De B.T.W. blijft intussen een ander zorgenkind voor de regering,
die immers zwaar gezichtsverlies
heeft geleden door h a a r plotse ommezwaai in verband m e t de tarieven. Ze werd verplicht, halverwege tegemoet te komen aan de eisen van de oppozitie die hier terecht bekommerd was om de be-

Onzeker blijft of de oude garde zal
willen aftreden, ze telde ook wel enkele
waardevolle mensen. Héél de geschiedenis van de C.V.P. is niet te herleiden tot
namen als De Vocht, Bruneel. Vrindts
Bernaerts enz. (waar we niet willen suggereren dat al die teruggetreden politici
zich m het zelfde geval bevonden).
Geen enkele partij kan het stellen
zonder een zekere openbare etiek. Dat
geldt niet alleen voor de C.V.P., en de
menselijke zwakheid valt niet samen
m e t partiJDOlitieke afliiningen. Maar
voor de antwerp'ie C.V.P. is het vraagstuk van de leiding nu wel zeer akuut
geworden.

m SCHOOLVOORBEELD
DE A.S.LK.

anti-vlaams
mes
in eigen vlees
(red.) Een anti-vlaamse mentaliteit
die gedragen wordt door eigenbelang
zou men tot op zekere hoogte nog kunnen verstaan : het hempje is altijd nauwer dan de rok en zo is het begrijpelijk
dat een «priorité pour la Wallonië »aanhanger meent, dat hij Vlamingen
moet vreten. Begrijpelijk, m a a r daarom nog niet verstandig.
Helemaal onbegrijpelijk wordt het
echter, w a n n e e r anti-vlaamse verblindheid bij sommigen zo ver gaat dat ze
liever hun eigen belangen geschaad zien
dan ook m a a r heel even aan Vlaanderen
t e geven waarop h e t aanspraak mag maken.
Zo'n onbegrijpelijk voorbeeld is de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Deze
(nuttige) instelling heeft al lang de verdiende reputatie, dat ze de vlaamse
spaargelden afschuimt om ze bij voorkeur n a a r Wallonië over te hevelen.
Laat ons het ongerijmde van het
A.S.L.K.-beleid eens op de keper beschouwen.
In 1967 bedroeg het totaal spaarovti?-

voor voorraden over een langere
periode (3 j a a r in plaats van 18
m a a n d e n ) gespreid. Dit alles sam e n vormt het pakket van 11 milj a r d B.T.W.-terugslagverlaging.
Over
de
kredietbeperkingen
hebben we reeds gehandeld. Een
belangrijke maatregel is vooral
m e t het oog op de dagelijkse praktijk nog vermeldenswaard : naast
het instellen van een bedenktijd
voor verkoop op afbetaling worden de voorschotten verhoogd en
de afbetalingstermijnen ingekort.
Men liad reeds lang tot deze maatregel moeten overgaan ; de verkoop op afbetaling is werkelijk op
buitensporige wijze aangegroeid
en heeft door de mogelijkheid tot
woekerwinst al heel wat kleine
menselijke drama's veroorzaakt.
Voorlopig is het B.T.W.-hoofdstuk met een nederlaag van de re-

beroepsHALVE

bekeken
langen van de verbruiker, voornaamste melkkoe in de nieuwe fiskale s t r u k t u u r . Deze s t r n k t u u r
werd nu zo gewijzigd, dat de aanvankelijk op 20 % gestelde tarief
tot 18 % wordt verminderd en
deze van 15 op 14 % wordt geb r a c h t Een reeks produkten en
diensten, die aanvankelijk in de
zwaar belaste kategorie vielen,
worden n a a r lichter belaste kategorieën overgeheveld : zo vb. eetwaren, wasmiddelen, aardgas en
butaan (G in plaats van 15 % ) .
Diensten zoals sportmanifestaties,
vermakelijkheden, drankverstrekking en dergelijke m e e r worden
eveneens gedetakseerd. Ten slotte
wordt
de
belastingsontheffing

gering afgesloten. Ze is misschien
in de B.T.W.-voorlichting (tot vorige maandag 8.835 telefonische
aanvragen om toelichting) beter
geïnspireerd geweest dan in de
omvang, die ze dit «nieuwe beest»
wou aanmeten.

BAALNOEK
Het havenprobleem blijft in de
aktualiteit. Nadat 2 belangrijke
groepen promotors van kusthavenplannen aan het bestaan van h u n
projekten hebben herinnerd, was
e r de verklaring van de nederlandse minister van Verkeer en
Waterstaat in de Eerste K a m e r te

schot in de A.S.L.K. 1 miljard 792 m i l joen voor wat Vlaanderen betrof en 1
miljard 150 miljoen voor wat Wallonië
betrof (we houden bij deze cijfers gemakshalve geen rekening m e t het brussels soaarvolume). In 1968 waren die cijfers resoektieveliik 2 miljard 579 miljoen en 1 miljard 715 miljoen. In percentages omgezet wil dat zeggen, dat t w e e
jaar geleden 61 t.h. en verleden jaar 60
t.h. van de spaargelden uit Vlaanderen
afkomstig waren.
De A.S.L.K. hoeft dus maar uit h a a r
eigen ciifers af te lezen, dat Vlaanderen
voor haar belangrijker is dan Wallonië.
Ze beschikt daarenboven nog over h e t
statistisch materiaal van de andere instellingen die zich met spaargelden b e zighouden en daaruit kan ze vernemen,
dat ze nog lang niet aan haar maksimaal
r e n d e m e n t in Vlaanderen toe is.
De logika zelve zou dan ook eisen dat
de A.S.L.K. haar inspanningen vooral o p
Vlaanderen richt, dat bijvoorbeeld ze in
Vlaanderen méér agentschappen e n
mépr personeel aan het werk zet.
Maar neen : in het kader van de enigzaligmakende belgische pariteit worden
de agentschappen netjes fifty-fifty v e r deeld tussen Vlaanderen en Wallonië.
De eerste benadeligde daarvan is d e
A.S.L.K. zélf. Want de overige financiële instellingen zijn bijdehandser : d e
agentschappen van het globale b a n k w e zen zijn verspreid a rato van 67 t.h. in
Vlaanderen en 33 t.h. in Wallonië. W e
mogen grif aannemen dat deze verhouding — tweederde der agentschappen in
Vlaanderen — ongeveer beantwoordt
aan de mogeliikheden. En uit a n t i V l a a m s e geborneerdheid blijft d e
A.S.L.K. vér beneden die mogelijkheden.
Een dergeliike toestand kan ons n i e t
onverschillig laten. We naderen in dit
land steeds dichter de dag w a a r o p
Vlaanderen in staat zal zijn, een einde
te maken aan de overheveling van zijn
spaargelden naar Wallonië. Op het ogenblik dat wij dan inventaris maken zal
blijken, dat men ons wél de centen
heeft afgeroomd, m a a r dat we in r u i l
daarvoor niet eens een fatsoenlijke infrastruktuur voor het spaarwezen kre.«
gen.
En in afwachting stellen w e als n e venverschijnselen een aantal dingen
vast, die behoren tot de zuiverste en d e
slechtste belgische traditie. Wegens h e t
feit dat het spaarvolume in Vlaanderen
groter doch het aantal agentschappen
slechts even groot is dan in Wallonië,
zijn het eens te meer de Vlamingen d i e
méér werk moeten verzetten voor h e t zelfde loon. En aan de top, waar de lakens uitgedeeld worden, zijn de verhoudingen net andersom als bij het sparen :
daar zijn frankofonen in de meerderheid...

Den Haag, als zou de nederlandse
regering geen belang stellen in
het pronkstuk van minister De
Saeger's waterbouwkundige plannen, het Baalhoekprojekt.
Dinsdag begonnen de besprekingen tussen de nederlandse en
belgische technici, die de gezamenlijke verwezenlijking van het
Baalhoekprojekt zouden moeten
voorbereiden. Deze bijeenkomst
werd vertroebeld door de verklaring van minister Bakker.
Dit voor Antwerpens Linkeroever zeer belangrijk projekt k a n
niet zonder nederlandse medewerking verwezenlijkt worden, vermits een belangrijk gedeelte van
het gebied waarop het betrekking
heeft — nl. het verdronken land
van Saeftingen — op nederlands
grondgebied ligt. Het is dan ook
duidelijk dat het projekt staat of
valt met Nederland. De officiële
uitleg voor de nederlandse afwijzing luidt, dat liet projekt niet op
het nederlandse programma voor
Verkeer en Waterstaat voorkomt.
Een diplomatieke manier om te
zeggen dat het Baalhoekprojekt
Den Haag niet interesseert.
Brussel betoogt weliswaar dat
Nederland belang heeft bij het
ontsluiten van verdronken land,
doch in de rangorde van Nederlands grote en middelgrote openbare werken komt dit gebied nominaal niet eens aan bod. Over
andere argumenten blijkt Brussel
niet te beschikken, tenzij deze
van halve of hele dreigementen op
andere vlakken. Dat is uiteraard
een zeer zwakke pozitie. gevolg
van een totaal gemis aan ernstige
studie, planning en koördinatie.
Wat de Nederlanders daarvan te
veel hebben, hebben de « Belgen »
veel te weinig. De geschiedenis
van de pipeline — toezegging onder druk van groepen wier belang
echter samenviel met het algemeen belang — is daar om aan te
tonen hoe zwaar België voor zijn
gemis aan samenhang en vooruitzicht moet betalen in een kwestie,
waar de ene ontgoocheling zich op
de andere dreigt te stapelen
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arrondissement Leuven daarvoor verscheidene tientallen miljoenen nodig
zullen zijn. Indien hij m e t wat meer
aandacht « De S t a n d a a r d » las, dan zou
hij al lang weten dat de herziening van
de epuratie integendeel in heel wat gevallen aan de betrokken openbare besturen nog een schappelijk winstje zal
laten ».
Het spreekt vanzelf d a t die afstraffing v a n Kronacker door « D e Standaard » ook geldt voor Van Hoorick.
• De NIEUWE B.S.P.VOORZITTER ? (2) Vanwege
de katolieke krant zal onze
neo-socialist die afstraffing
wellicht
ii • t » > • k 1
'» « f • « • •
niet aanvaarden en daarom zullen wij
•• • • « « • • • • • •
V.'.',;;','
• f • f • *
de bewijsvoering overlaten a a n nie•• »• »t •• •«• •
m a n d minder dan wijlen de ieperse sot » • « «
- -ff
• •• •*
cialistische senator Missiaen, die wij
•
•••• ff
hier aan het woord laten (Parlementaire Handelingen van 3 december 1953) :
« I n d i e n is gebleken d a t de betrokken
personeelsleden totaal onschuldig waren, zoals ik verscheidene gevallen ken,
ofwel t e zwaar gestraft werden, dan
hebben zij het recht de volledige herstelling t e vragen van de h u n toegebrachte schade en betaling van de wedde die hun niet uitgekeerd was gedurende de tijd dat zij niet hadden moeten gestraft zijn. De openbare besturen
die onrechtvaardige straffen hebben
uitgesproken, mogen daaruit geen voor(m.v.d.b.) Mocht Van Hoorick zich
deel halen. Een openbaar bestuur dat
soms inbeelden dat hij met dit leugeneen onderwijzer m e t tien jaar dienst
brouwsel de hoogvogel van de oorspronheeft kunnen vervangen door een onkelijkheid afschiet, dan slaat hij de bal
derwijzer m e t een aanvangswedde,
wel lelijk mis. Zijn proza is enkel een
van 1945 t o t 1953 een winst van
•ff
• ff
» ff
. »
afkooksel van de valse a r g u m e n t e n die heeft
152.754 frank gemaakt (655.564 fr wedde
de aartsfranskiljon en reaktionair b a - van
de gestrafte min 502.810 fr. wedde
ron Kronacker in juli 1953 in de k a m e r
.ff^ff^ff • •ff.»•
van
de plaatsvervanger). Had de afgeheeft ontwikkeld tijdens d e debatten
ffff«ff•
zette
onderwijzer twintig jaar dienst,
over de wetsontwerpen 501 en 502 inzadan zou het openbaar bestuur 259.940 fr.
ke de herziening van de epuratie.
hebben kunnen uitsparen en in het geHet is wel leuk, n a zoveel jaren nog
val van een onderwijzer m e t 25 jaar
eens t e herlezen h o e daarop m « D e dienst bedroeg het winstje zelfs 279.820
Standaard » in « Feiten en Beschouwm- fr. De voordelen die de openbare bestugen », werd gereageerd : « Men staat e r
ren verkregen hebben door h u n onwerkelijk versteld van d a t Kronacker
rechtvaardig
uitgesproken
straffen,
zich zo bekrompen heeft kunnen aan- moet m e n h u n niet laten behouden».
stellen. Hij raaskalt nog immer als een
En de heer Missiaen betoogde verder
razende Roeland over « onverdiende, j a
onzedelijke beloningen» voor de zwar- nog : «toen ik mijn voorstel in de komeen zodanig gemene aantijging geweDe NIEUWE B.S.P.-V00RZITTER?(1) tenloos, want hij weet evengoed als wie ten, die 100 % hun volledige achterstal- missie van Openbaar Onderwijs en van
lige wedde gaan krijgen. En baron Eier- Binnenlandse Zaken ontwikkelde kreeg
ook d a t de V.U. amnestie v r a a g t voor
poeder heeft berekend dat alleen m h e t ik v a n iedereen gelijk, zelfs v a n d e
de louter politieke delinkwenten.
heer minister v a n Binnenlandse Zaken » en d i t werd ons trouwens later
bevestigd door n i e m a n d m i n d e r dan
senator oud-minister J u l i u s Hoste.
H e t is werkelijk ontstellend hoe de
partizane verdwazing iemand nu nog —
vijfentwintig jaar n a de oorlog — e r
toe brengen kan zich a a n de zijde t e
scharen v a n e e n verstokte en_ door
De eerste schaapjes zijn over de dam, de kudde kan siiaks btaajjes volgen.
blinde h a a t gedreven aartsreaktionair,
tegen de onbevangen mening in van al
Eldeis in het blad brengen we een uitvoerig artikel van een deskundige bi]
de leden v a n e e n gehele parlementsuitstek — senator Frans Baert — over de kulturele autonomie en het beruchie
kommissie. E n zo iemand zou dan de
gnondwetsuHikel 3bis dat in de senaatskommissie weid goedgekeurd. InmiddeU^
-voorzitter moeten worden van de tweede grootste partij v a n België, die de
heeft dezelfde kommissie — behalve natuurlijk ons Volksunie-kommissielid — ook
g a n g m a k e r wil zijn v a n d e bundeling
het artikel 38bis goedgestemd : de grendels zijn dus alvast in kommissie aanvaaid
van alle progressieve krachten i n h e t
geu,K)rden en de rest van de B.S.P.- en C.V.P.-schapenkudde kan straks de hamels
land!
(mvdb) Voor e e n paar weken verover
de
dam
volgen.
scheen in verscheidene kranten het beWe schreven verleden week over de (late) opusping van enkele vlaamse
richt — misschien was h e t m a a r bedoeld als een proefballonnetje — d a t
C.V.P.-senatoien op het ogenblik dat ze verzocht werden, in de kommissie de adde aalsterse
volksvertegenwoordiger
der 38bis te slikken. Zij hebben héél voorzichtigjes geprobeerd, met een paai
» DeNIEUWEB.S.P.V00RZinER?(3)
Bert Van Hoorick een ernstige kans
amendementen de voorgestelde tekst te wijzigen. Dat is uiterst belangrijk, niet
zou maken om de huidige B.S.P.-leider
Leo Collard als dusdanig op t e volgen.
omwille van de rezultaten maar omwille van het poginkje zelve : de vlaamse
Mocht dit berichtje waar zijn, dan zouC.V.P.-senatoren hebhen immers met -Joveel woorden als er in hun amendementen
den wij, Ernest Staas napratend, kunstonden
moeten toegeven dat — zelfs van hun standpunt uit — 38bis allesbehalve
nen zeggen : «hij heeft h e t v e r geeen « ideale tekst » is.
bracht, de zoon u i t de Vergulde Olifant !» Inderdaad : het is niet iedereen
Het verzet werd natuurlijk afgeblazen nog vooraleei het op gang was gekogegeven, via het vlaamsnationalisme en
men. De B.S.P. liet vermanend weten dat zij hield aan de tekst van het regeringshet kommunisme en met de nodige doakk<oo)d en dat zij er op stond, dat ook de regeringspartner deze eens en voorgoed
zis arrivisme, bij gebrek a a n zwaarte
aanvaarde tekst-Joueerbiedigen. De vlaamse C.V.P.-ers hebben dit rozetood veromhoog t e vallen tot in de hoogste zetel van de B.S.P.-hiërarchie. Na de Brusmaan aangegrepen als een welgekomen alibi : ze trokken hun amendementen en
selaar Emile Vandervelde, de Vlaming
hun staart in en slikten zonder verder kommentaar de hele verraderlijke 38bis inHendrik De Man en de Walen Max Bukluzief de alarmbel met zeventien klepels.
set en Leo Collard zou er tans weer een
Vlaming met de leiding van de B.S.P.
Een Hertoginnedal in pocketformaat en in kommissie, in afwachting dat het
belast worden; is het niet een duidelijk
straks de levensgrote vaandelvlucht wordt in de openbare vergadering.
bewijs v a n de bloedarmoede v a n de
Een verrassing mag deze laffe houding va7i de vlaamse C-V.P.-ers en sociaVlaamse socialisten d a t zij, n a het af(m.v.d.b.) « D e S t a n d a a r d » vroeg zich
listen echter niet geheten worden : tenslotte stamt 38bis al van de Rondetafelkonsterven van Thielemans en Spinoy en
af of Van Hoorick wel genade zou vinhet verzaken van Van Eynde, enkel een
feientie 1965 en sinds dat ogenblik hebben de « Schild- en Zxvaard y>-dragers nooit
den in de ogen van d e Walen, omwille
Van Hoorick naar voren kunnen schuivan zijn- strijdende vlaamsgezindheid.
opgehouden,
deze
beschamende
tekst
van
het
vlaams
verzaken
te
verdedigen,
aan
ven ?
Och gottekens toch ! Strijdende vlaamste prijzen, op te hemelen en in te zwelgen.
gezindheid, voor zover die in het sociaIntussen hebben wij er toch maar het
Het laattijdig verzetje (« verzetje » wellicht in de betekenis van onlspanlistische k r a a m past. Wij zijn nog niet
gissen naar hoe een meelopertje v a n
vergeten dat Van Hoorick verleden jaar
ning...) van de vlaamse CV.P.-senator en heeft dus — zoals gezegd — vooral de
derde maar kazakdraaiertje van eerste
op een debatavond van het Vermeylenbetekenis van een bekentenis. Dat de alarm-belhamels na deze bekentenis toch
rang zich zo naar de voorgrond heeft
fonds de verfransing van de Vlamingen
kunnen werken. Wellicht, zo fluistert
nog over de dam gewipt zijn, maakt de hele zaak alleen maai walgelijker en wante Brussel enkel toeschreef aan kapitaeen kwaadspreker mij in het oor, heeft
smakelijker.
listische sociaal-ekonomische druk, zonde advertentie die de heer Van Hoorick
der aandacht t e schenken aan de t e r
De (zo fraai genoemde) « kommunaulaire betrekkingen » hangen niet slechts
voor enige tijd in de aalsterse «Aankonzake veel erger politiek-administratieye
met haken en ogen, maar ook met \)ntelbare grendels aaneen. Niet alleen mag de
diger » heeft bekostigd, de welwillende
verfransingsmetoden, w a a r a a n de sociaaandacht van sommige B.S.P.-vooraanalarmbel luiden, maar al lang voor ze daartoe de kans krijgt hebben we al
listen zich even plichtig hebben gestaanden op deze «harde onder de hareen ander klokje gehoord : dat van de pariteit in de rege-ring.
m a a k t als de katolieken en de liberalen.
den » gevestigd.
En t e n overstaan van e e n uitsluitend
Men stelle zich dat voor : 60 ten honderd Vlamingen en veeitig ten honderd
Een mooie advertentie, i n d e r d a a d !
Vlaams gehoor vond h i j h e t nodig teWalen krijgen ieder evenveel ministers. Daar zijn we vooi de eerste keer reeds geZo in de straffe stijl van « houd me tegenover zijn waalse tegenspreker, de
gen of ik doe ongelukken». Bovenaan
fopte Frederik, want we krijgen niet wat ons toehomt. En ivanneer die regeling
huidige vice-premier Cools, t e verklaeen vette titel : « Volksunie : nog steeds
ren dat hij h e t bij het zoeken van een
rustig is geïnstalleerd, met een regeringsprogramma dat onmogelijk tegemoet kan
Hitler achterna». Hier vergist V a n
oplossing voor h e t vraagstuk Brussel,
komen
aan
«
Vlaanderen
eisende
partij
»
(ivant
het
is
voor
de
volle
50
ten
honHoorick zich van adres : in de tijd van
als normaal zou beschouwen dat met ae
derd door Walen opgesteld), dan krijgen de Walen de kans om de grendel te
Hitler was er nog geen Volksunie, maar
frankofonen onderhandeld wordt over
er waren wél kommunisten die in alle
schuiven en de alarmbel te luiden telkens wanneer hen dat belieft.
een ruil waarbij sterk verfranste gelanden
v a n West-Europa
(ook in
deelten van randgemeenten bij de brusDe vlaamse C.V.P.-ers en B.S.P.-ers in de kommissie bukten zich niet alleen
Vlaanderen, ook te... Aalst) in het zog
selse agglomeratie zouden worden gevcA)r de waalse ezelsstamp, ze steken hun broek nog af op de koop toe.
van Moskou Hitler achterna liepen.
voegd, in ruil voor sterk vlaams gebleEn deze heren zouden het aandurven, de Volksunie van « vluchtmisdrijf » te
Uit de tekst schrijven wij een paar
ven delen van Brussel; h i j noemde m
passussen over « H e t amnestievoorstel
beschuldigen wanneer die straks weigert, achter de alarmbelhamels mee over de
dit verband Neder-Over-Heembeek.
van de Volksunie is boerenbedrog (...)
dam te hollen ? En deze heren zouden zich het recht toekennen, een beschuldiH e t lijdt geen twijfel dat iemand die
omdat er nog slechts een paar beulen
gende vinger op te steken naar de Volksunie die — volkomen in eenklank met
tegenover één enkele W a a l ongeyraaga
van Breendonk in de gevangenis zitten
blijk geeft van zulke verregaande tMheel de strijdende vlaamse beweging — zal weigeren, het vuile kommissiewerk in
wegens moorden en folteringen en omgevingsbereidheid, bijzonder sterk m
dat de Volksunie deze amnestieverleopenbare vergadering te helpen overdoen !
de gaten zal móeten gehouden woroen
ning niet aan ons moet vragen, m a a r
'
dio Genes.
w a n n e e r hij onder de druk van het g ^
aan de moeders, de weduwen of wezen
hele waalse sanhedrin zal komen xe
van de slachtoffers van deze misdadistaan.
gers». I n de mond van Van Hoorick is

DAG DÊk^r

En verder nog : « Het amnestie-voorstel van de V.U. betekent hoofdzakelijk
dat de staat honderden miljoenen franken vergoedingen voor oorlogsschade,
oorlogsrenten, wedden en pensioenen
voor niet gewerkte jaren zou betalen
aan degenen, die de zijde van de bezetter kozen ». D e gehele tekst is « naven a n t ».

kANÓt5iMEENTEN

tiense suiker
in het
rood

volksunie
autokaravaan

van kmï
en
van aalst
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HET VERSCHIL
NA ONS KONGRES
Geen enkel kaderlid en
ltd van de Volksunie mag
verzuimen, de tekst door
te nemen van de referaten die op het Partijkongres werden gehouden.
Twee van die referaten
zijn reeds in druk verschenen. Onder de titel
«Federalisme,
een zekerheid » werden de referaten van mr, F. Van
der Etst en lic. W. Desaere in een fraaie brosjure gebundeld. Te bestellen : nationaal sekretariaat Brussel, 60 fr.
De bros jure
«Geen
grendels»
houdt
zich
volop bezig met het politieke
tema
nummer
één. Ze kan besteld worden op het nationaal sekretariaat aan 10 fr.
Storten op prk. 1476.97
van Volksunie
v.z-w.,
Brussel 1, met vermelding op de strook van de
reden der betaling. Afdelingen die
voortverkopen, kunnen (bij afname van minstens
10
exemplaren) de brosjuren betrekken aan 55 fr
en 7 fr.

OEI-OEi
Rome heeft — eens te meer
— een aantal « twijfelachtige »
heiiigdagen afgeschaft. Onder
de afgeschaften zijn er belangrijke patroons : Kristoffel,
hulp van de automobilisten en
inkomstenbron voor een levensgrote nijverheid en heel
wat kloostergemeenschappen;
sinte Barbara, patrones van de
metsers, mijnwerkers en noem
maar op; Sint-Niklaas, grote
leverancier in kinderdromen
ec stevige stut van een hele
bedrijfstak en van de halve
middenstand.
«Roma locuta, causa finita»? Misschien wel, maar alvast de drie hogervermelde heiligen zullen hun afschaffing
beslist « overleven ».
Of krijgen we op 6 december
de kontestatie van de min dan
achtjarigen ??

IN

Te Antwerpen werd — een
eerste — vonnis geveld in de
zaak van de Kongreskolom.
Een jaar, met onmiddellijke
aanhouding van de verdachten : een duur tarief! Véél
duurder in elk geval dan wat
toegepast werd op de dinamiteurs van de IJzertoren. Meteen is duidelijk, waaraan men
zich in dit land wél en waaraan men zich niét straffeloos
kan vergrijpen.
Klein détail : het verslag
Van wapendeskundige Huybrechts, gevoegd bij het dossier van de zaak was in het
Frans opgesteld. Nou ja, véél
graten zitten daar niet in :
schreef de sociale flamingant
Emiel Moyson destijds al niet
over de kolom zelf : « uw steen
is frans en frans uw ornamenten » ?

NIEUWSFABRIEK
Een van de héél grote
nieuwsfabrieken,
die
haar
«produktie»
kwijt
geraakt
over de gehele wereld, is het
agentschap Associated Press.
Een zo belangrijk agentschap
kan niet anders dan betrouwbaar zijn : wie dus de letters
AP vóór of achter een krantenbericht leest, mag op zijn beide
oren slapen.
Of niet? AP heeft onlangs
een bericht de wereld ingestuurd dat door een groot deel
van de belgische pers ijverig
werd 'opgenomen : Degrelle
voerde het woord voor de Zwitserse radio. AP was zelfs in
staat om de inhoud van de radiorede van «Ie chef » in grote
lijnen samen te vatten.
De Zwitserse radio heeft geprotesteerd; heel die geschiedenis werd gewoonweg uit de
duim van de Zwitserse AP-korrespondent gezogen.

KONCENTRATIE
In september komt een
nieuw tv-blad op de markt; het
zal worden uitgegeven door
« Gazet
van
Antwerpen »,
« Standaard » en « Belang van
Limburg ».
Het weekblad « Zie» en het
weekblad
« Zondagmorgen »
versmelten binnenkort onder
de titel «Express». «Zie»

DE

SENAAT

do?H "^'^^garde in de C.V.P. is nog niet
C V P , ^^ besluiten van het jongste
der, t , "i'^^^J^^'^^"' uitgevoerd workoo; .f" de C.V.P. in de senaat uitvernkt«v '^*^®" ^^"^ ongeveer al haar miaèro v"^^°^^" (Eyskens en P.W. SeiZl\\
^^^^ voorzitters (Houben en
vofTrl-fy^"''^'"^'" Leemans), kommissiev"orzitters en -ondervoorzitters (Sled-
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Met de Boudewijn-autostrade
is het een echt schandaal aan het worden. Kort nadat deze « snelweg» in gebruik werd genomen, moesten verschillende vakken hersteld en dus gesloten worden.
Nadien stortte de brug van Pulle in. Op talrijke plaatsen is het wegdek in zo'n erbarmelijke
staat, dat de weggebruikers werkelijk groot gevaar lopen. In de winter is de Boudewijnsnelweg
het eerst en het langst onbruikbaar bij ijsgang. Verleden zomer (zie onze foto) werd op verschillende plaatsen het wegdek gewoon omhooggedrukt door de warmte : men had, zo «verontschuldigde » Openbare Werken, vergeten om nitzettingsvoegen
aan te brengen. De allereerste
lentewarmte van dit jaar heeft verleden maandag opnieuw stukken gemaakt, onder meer te
Hasselt en te Diepenbeek. Een modelweg, zijn koninklijke naam waardig!
hoort thuis in de stal van de
«Gazet van Antwerpen» en
« Zondagmorgen »
bij
« De
Standaard». De nieuwe «Express» zal door de beide groepen samen worden uitgegeven.
Toen de drie vermelde kranten wereldkundig maakten dat
ze publicitair zouden samenwerken in de zogenaamde
«groep Eén», bezwoeren ze
hun lezers dat zulks geen redaktionele gevolgen zou hebben. Deze toezegging krijgt nu
toch wel een héél apart kleurtje.
En overigens schijnt de joernalistieke
plichtenleer
een
uiterst rekbaar ding te zijn :
het is toevallig nog eens een
keer zo, dat twee krantengroepen die geïnteresseerd zijn in
de uitgave van de nieuwe tvweekbladen, allebei een mannetje in de beheerraad van de
B.R.T. zitten hebben...

Ü.C.-LUXE
Het ministerie van Volksgezondheid maakt zich tans reeds
bezorgd over de tarieven, die
de klinieken van de franse universiteit Leuven te Woluwe

zullen worden toegepast Sommige van die tarieven zullen zo
ongeveer de duurste van het
land zijn.
De U.C.L. bewijst daarmee
eens te meer, hoe zij haar rol
«temidden van de gemeenschap » opvat : liever in de bietevelden van Ottignies dan ergens nabij "een staW in het hart
van Wallonië. En liever een
luxe-kliniek voor de brusselse
upper-ten dan een sociale rol
te Namen of te Charleroi.
Toppunt van
belachelijkheid : de duurste tarieven van
het land zullen van toepassing zijn in een Kliniek, die
onder het oorverdovend geraas van de aanvlieg- en vertrekstroken van Zaventem ligt.
Het jet-gehuil en de supersonische knallen worden alvast
met goud betaald.

Er is zopas een beweging
«Objectif 72» opgericht, die
zowat het verzamelpunt wordt
voor de verschillende wallingantische en federalistische
tendenzen. In «Objectif 72»
vindt men de belangrijkste
mannen van het F.D.F.-R.W.
terug, naast M.P.W.-voorzitter
Yerna en naast een aantal
kristen-demokraten : P.S.C.volksvertegenwoordiger
Califice van Charleroi, P.S.Cvolksvertegenwoordiger
Magnée van Luik, algemeen sekretaris Victor Michel van het
M.O.C.,
P.S.C.-volksvertegenwoordiger Persoons van Brussel

AFBROKKELING

Deze groep, die zich «geen
partij en geen klub» noemt en
waarvan het nog niet duidelijk
is welke rol hij eigenlijk gaat
spelen, heeft alvast de 1 meiredevoering van Collard een
gelukkige
gebeurtenis
genoemd.

De afbrokkeling van «de
grootste partij van het land»
gaat haar gang : het is vooral
in Wallonië dat steeds meer
ratten het zinkend schip verlaten.

Hoe dan ook : de waalse
kristen-demokraten verwijderen zich steeds verder van de
burgerlijke P.S.C, die verder
ineenschrompelt tot een vertrouwelijk kransje.

sens, Custers, Van Cauwelaert en De banken van de C V P . ! ) tegen de B S.P.
Winter), om met te spreken van be- die met de V.U. en het R W meestemde
scheidener figuren als Van In, Coppens, voor een onmiddellijke beslissing.
Dupont die allen de grens van de 65 naDe bespreking van het stemrecht op
deren en een Van den Daele die zal 18 ]aar voor de gemeenteraadsverkiemoeten kiezen tussen zijn schepenambt zingen en van de verkiesbaarheid op
te Gent en zijn senatorschap.
21 jaar voor dezelfde verkiezingen werd
De oudere garde zou nog alleen kun- voor dne weken uitgesteld. Voor de
nen bogen op Hulpiau en Leynen, bei- C V P. er de P V V. in de hoop, dat uitden ongeveer 60, op een Van de Kerck- stel afstel zal betekenen Maar zover
hove, pas 53. Bij de nieuwe generatie zijn we nog niet. Waarschijnlijk mogen
zien we alleen Gaby Van de Putte, Van we _ rond dit wetsvoorstel aog scherpe
Ackere, Marcel Van de Wiele en De mcidenten verwachten.
Bondt die op de voorgrond treden. De
Inmiddels gaan de interpellaties hun
aflossing zal dus niet van een leien dak- gang.
Na de uitstekende interpellatie
je lopen en de V.U-ploeg zal nog ge- van
jonge V.U.-senator BlancQuaert
makkelijker doelpunten kunnen aante- stonddetans
V.U-senator Van Haegendokenen dan tans al het geval is
ren weer klaar om zijn geweldige eruDe oude C.V.P.-garde is echter nog ditie m een uurlang betoog over het
niet dood Senator Sledsens bewees het hoofd van de senatoren uit te schudtoen hij vorige week het voorstel van den en om terzelfdertijd de ministers
kiesrecht op 18 jaar bevocht, voorstel Vermeylen en Lefèvre met beurtelings
goedgekeurd in de regering, eenparig scherpe en verraderlijke vragen te begoedgekeurd in de Kommissie van Binnenlandse Zaken en goedgekeurd door stoken.
Eveneens over de universitaire ekskongressen van alle partijen, zoals sepansie interpelleerden de twee vlaamse
nator Jorissen snedig opmerkte.
P.V.V.-senatoren Bascour en Poma, door
Senator Sledsens kreeg onmiddellijk iedereen in hun partij verlaten, zelfs
de steun van senator Van der Poorten door Herman van der Poorten. Zouden
en zo kregen we een roerende C.V.P.- geen achttal V.U-senatoren gebleven
P.V.V-eensgezindheid, een wisselmeer- zijn om ze toe te jufchen, ze zouden alderheid (Van der Poorten zat al op de leen elkaar hebben kunnen steunen.

Senator Elaut, ondanks zijn 71 jaar
jeugdig kwiek, wist zich op passende
wijze telkens in het debat te mengen
om de V.U.-stelling voor gelijke behandeling van Leuven-Frans en BrusselNederlands naar voor te brengen.
Veel wordt er tans in openbare zitting niet vergaderd. Nationale Opvoeding en Kuituur zitten nog in de Kommissies, evenals de B.T.W. en de grendelgrondwet.
Tot verontrusting van de senatoren
doen praatjes de ronde van te vergaderen tot een flink eind in juli.
In de kommissies valt er anders wel
het een en het ander te beleven. In de
grondwetsherziening boekte V.U.-senator Baert tal van punten tegen C.VP.vleugelvoorzitter Van de Kerckhove In
de kommissie Tewerkstelling en Arbeid
en Sociale Voorzorg geraakten de ministers De Paep en Major slaags als viswijven op de markt en in de kommissie
Binnenlandse Zaken dwongen de senatoren Sledsens en Van den Daele. gesteund door Jorissen. de weigerige
waalse voorzitter Van Cauwenbergh,
een wetsvoorstel Van den Daele betreffende de pensioenen van ex-incivieke
ambtenaren op de agenda te plaatsen
vóór einde mei.
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hardstikke blij zijn om
w a a r kopij in zit ..

alles

... EN VRIJZINNIGEN
Het
IJzerbedevaartkomitee
heeft zopas nadrukkelijk er aan
herinnerd dat de IJzerbedevaarten geen « klerikale » onderneming zijn en dat vrijzinnigen er volkomen thuis horen
Het Komitee verwijst m dit
verband naar de grote rol die
een aantal vrijzinnigen m de
Frontbeweging
hebben
gespeeld; deze vrijzinnigen aanvaardden het A V V -V V K. als
een historisch gegeven dat echter geen afbreuk deed aan de
gemeenschappelijkheid
van
strijd en idealen bij gelovigen
en met-gelovigen Er zijn zelfs
vrijzinnigen geweest die de
wens uitdrukten dat zij, indien
zij zouden sneuvelen, een heldenhuldezerk
op hun
graf
wilden geplaatst hebben
Deze speciale oproep tot de
vrijzinnigen en de verduidelijkingen die het Komitee er bij
verstrekt, komen op hun tijd.

SOCIALISTISCHE PERS

Niet altijd

de fout

van de

fi KNAL »
Om
de
verkeersveiligheid
t e bevorderen worden tans
langs onze wegen vermanende
borden aangebracht, met vermeldingen
zoals «op
deze
plaats 2 doden in 1968» of
« o v e r 1 kilometer 32 ongevalIe in 1968»
Naar verluidt heeft
deze
kampanje — die trouwens ook
vroeger reeds gehouden werd
— een heilzame invloed op de
weffsebruikers
Als men echter de weg bekijkt in de omgeving van zo'n
bord met een hoog ongevallencijfer voor 1968. dan stelt men
vaak vast dat niét de weggebruikers maar wél de staat van
d e baan verantwoordelijk warei voor de ongelukken op die
plaats.
De plaat zou dan ook beter
gehangen worden op het kantoor of boven het bed van minister De Saeger...

automobilisten...

vlug door een vakantielustig
parlement te 'jagen. Op dat
ogenblik is een plechtige en
massale bevestiging van de
Vlaamse standpunten
beslist
geen overdreven weelde
Joernalistiek vinden we de
datumverandering « e r g » —
maar dat is dan een zeer persoonlijk en niet van eigenbelang ontbloot standpunt. De
IJzerbedevaart in augustus leverde namelijk een paar weken stof voor voor- en nabeschouwingen, op een ogenblik
dat het politieke leven zo lam
ligt als een dode mus en dat we

De vijf socialistische kranten — « Le Peuple », « L'Indépendance », « L a
Wallonië »,
« Volksgazet» en « Vooruit» —
hebben een unie gesloten die
tot doel heeft de samenwerking van die bladen op het
vlak van de vervaardiging en
de verspreiding, de publiciteit
en zelfs de redaktie.
Zo zijn eindelijk (en vrij
laat) ook de socialistische kranten er aan toe, de onontwijkb a r e evolutie in de perswereld
een eindje te volgen. Een eindje slechts, w a n t wie de problemen van de B S P.-dagbladpers
al was het m a a r oppervlakkig
kent, weet dat ze m e t deze
« unie » niet uit de wereld zullen geholpen worden.
«Volksgazet» boert
altijd
m a a r verder achteruit, terwijl
de redaktioneel
gedeeltelijk
wel betere « Vooruit» een konfidentieel provincieblaadje is
geworden.
De
socialistische
pers bestrijkt slechts een deel
van de socialistische opinie.
Versmelting van « Vooruit » en
fc Volksgazet» echter — volgens insiders de logica zelf —

blijft stuiten op voor toeschouwers onbegrijpelijke vooroordelen en kliekjesgeest.
Teken van verstarring Kenm e r k van het belgisch socialisme.

overige helft van de tijd horen
we gesprekken tussen het gemeentehuis van Zichen-ZussenBolder en een mevrouw, wier
huisvuil niet is afgehaald
Voor zover een groene of
blauwe telefoon daaraar kan
verhelpen, mogen ze hem brengen!

ABSENTEÏSME
Vorige week interpelleerden
de Vlaamse P V V -ers Bascour
en Poma over de toekomst van
de Vlaamse universiteit Brussel
Tijdens
hun
interpellatie
was er geen enkele partijgenoot van hen in de vergadering Er was overigens ook
geen enkele socialist en slechts
één C V.P -er, namelijk Van In.
De
Volksunie-fraktie
was
vrij talrijk gebleven om deze
interpellaties bij te wonen.
Terwijl een deel van onze senatoren de vergadering van
het Partijbestuur
bijwoonde,
was het grootste deel m de Senaat gebleven. Deze situatie
vond h a a r neerslag in het Beknopt Verslag dat, m de tekst
van de interpellaties, noteerde : applaus op de V.U.-banken.
Een blijk van sportiviteit
Vanwege onze senatoren. En
vooral : een blijk van hun
ijver, die sterk opvalt naast
het absenteïsme van de traditionelen.

«Quod licet Jovi, non licet
bovi» — « W a t aan Jupiter is
toegelaten, is daarom nog niet
toegelaten aan de eerste de
beste os», zo zegden reeds de
Romeinen w a n n e e r ze wilden
duidelijk m a k e n dat sommige
mensen véél meer mogen dan
andere.
Enkele jaren geleden werd
aan de Rooseveltlaan te Brussel een flatgebouw opgericht.
De viUabewoners uit de buurt
tekenden daartegen — terecht
— protest aan: het plan van
aanleg voorzag in die omgeving slechts villa's. De man die
het flatgebouw opgericht had,
werd door de rechtbank veroordeeld om het terug af te
breken.
Van die afbraak is nooit iets
in huis gekomen. Was dat toeval of had het iets te zien met
het feit dat de bouwer van de
building meneer CoUin was,
propagandachef en geldschieter van de P V.V. ?

KLEURTELEFOONS
Wie tans de telefoon bij zich
thuis laat plaatsen, heeft de
keuze tussen toestellen van
verschillende kleur; er zijn
niet alleen m e e r de klassieke
zwarte en de witte, m a a r ook
reeds groene en blauwe telefoons. Een klein supplement
volstaat omvhet toastel m e t de
kleur naar uw keuze te bekomen.
We vinden dat niet zo'n ontzettende vooruitgang; we zouden namelijk
eenvoudigweg
een toestel willen hebben dat
wérkt, onverschillig wat de
kleur ervan weze.
Op onze redaktie staat een
zwarte telefoon. De helft van
de tijd zegt een juffie ons, nada*- we een n u m m e r gedraaid
hebben, dat we even geduld
moeten hebben want dat de lijn
overbelast is. En ongeveer de

NON LICET BOVI...
Vorig jaar werd het plan
van aanleg herzien e a in december door de regering bekrachtigd. Niet alleen voorziet
het nieuwe plan van aanleg dat
de building Collin er mag
staan, m a a r er mogen er nog
een paar bijgebouwd worden.
De omwoners die een geding
hadden ingespannen, hebben
h u n klacht tans teruggetrokken. Er bleef hen overigens
niets anders over, want in het
uiterste geval zou CoUin zijn
building hebben moeten afbreken om vlak daarop op dezelfde plaats een nieuwe te mogen
bouwen.
De zaak is dus geklasseerd.
Wat niet belet dat ze méér dan
een vies achtersmaakje nalaat...

MOLLENWERK
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JIZERBEDEVAART...
Zoals onze lezers
weten
wordt de IJzerbedevaart dit
j a a r niet in augustus, maar op
29 juni gehouden.
We zijn zélf benieuwd wat
h e t geven zal. Enerzijds had
m e n m augustus af te rekenen
m e t de reislust die steeds m e e r
vakantiegangers naar
steeds
verdere horizonten drijft, anderzijds
c-hter valt 29 juni
midden m de blokperiode aan
de universiteiten
Politiek gezien ligt de nieuw e datum wellicht beter : 29
juni valt zo ongeveer in de periode die — blijkens de ervaringen van de jongste jaren —
door de regeringen liefst benut
wordt om een aantal « kommunautaire»
problemen
vlug-

QUOD LICET iOYI...

Weer een verkeerstiinnel
klaar te Brus-sel. Ach ja, we gunnen het de Brusselaars
wel, want
een klem land zoals het onze moet iedereen vroeg of laat door deze tunnel. Maar elders zijn
ook problemen!
En géén
centen...

in
er

Voor de derde keer reeds is
de baileybrug over het kanaal
Herentals-Bocholt ingestort en
de verbinding Mol-Postel verbroken
Tans is een
nederlandse
vrachtwagen gezakt door deze
brug, die oorspronkelijk nog
stamt uit de bevrijdingsperiode en die werd aangelegd doof
de britse troepen. Naar verluidt woog de vrachtwagen
zwaarder dan het op de brug
toegelaten gewicht.
Daarmef is echter, wat ons
betreft, de kous nog lang met
af Meer dan zeventig procent
van de noodbruggen liggen in
h e t Vlaamse land. In Wallonië
is men met bekwame spoed aan
het w e r k getogen om in wemig
jaren tijds alle oorlogsbruggen
te vervangen. In Vlaanderen en vooral in de provincies Antwerpen en Limburg — liêge
er nog tientallen baileybruggen te wachten op instorten.
De mensen van de stree
moeten de gevolgen van dM
achterstelling dragen. Ze z«
toch m a a r Vlamingen...

u

D'HOPPE
Het enig mooi toeristisch
hoekje Vloesberg-Hoppe
is
sinds de taalgrensafbakening
by Henegouwen gevoegd. Dat
was een onrechtvaardige beslissing : Vloesberg-Hoppe hoort
^el degelijk bij Oost-Vlaanderen
Henegouwen
verwaarloost
trouwens deze uithoek volkomen Het natuurschoon wordt
er geschonden en met verdwijning bedreigd. De inwoners
van de hoek kunnen praktisch
op geen enkele dienst van
openbaar nut rekenen; zelfs
het huisvuil wordt er zelden of
nooit opgehaald.
De mensen van D'Hoppe steken het dan ook niet onder
stoelen of banken dat ze liefst
van al naar Oost-Vlaanderen
zouden terugkeren.
Maar onder meer de vlaamse
CVP. wil een grendel schuiven voor deze wens.,.

HUN MENING
In «De Standaard» kreeg
de heer De Bièvre, voorzitter
van het Verbond der Belgische
Nijverheid, de gelegenheid om
rijn mening over de ekonomische decentralizatie te zeggen.
Uit wat hij vertelde is eens te
meer gebleken hoe kortzichtig,
reaktionair en anti-vlaams die
VBN-ers denken.
« Het zou verkeerd zijn,
autonomie te verlenen aan bepaalde gewesten, want dat zou
de mogelijkheid van verkeerde
beslissingen op ekonomisch gebied inhouden» zegde De Bièvre
We vinden dat een reuzemop vanwege de woordvoerder
van een orgaan dat in beslissende mate verantwoordelijk is
voor de bijna honderd miljard
die in de waalse mijnen werden weggeworpen.

GEWICHTIG MAN
Wie in de Meeussquare komt,
loopt daar gemakkelijk een
dikkerd tegen het lijf die niet
opvalt door zijn nederigheid :
Raux.
Zes jaar geleden kwam de
nian uit Kongo terug, na een
weinig briljante loopbaan bij
de K territoriale ». Dank zij Spif

noy, die er de hemel weet wat
in zag, klauterde Raux in bliksemtempo via de kabinetten
de ladder op, zodat hij nu inspekteur-generaal van de industrie is en een dikke vinger in
do pap van gans ons ekonomisch beleid kan steken. Wallingant — hij kent geen woord
Nederlands — en kortzichtig, is
hij de hoofdverantwoordelijke
voor de anti-vlaamse hetze op
Ekonomische Zaken wanneer
het er op aan komt, vestigingen
van nieuwe industrieën in
Vlaanderen te krijgen.
Een
dergelijke
onbenulligaard is de handige heren
van het Verbond der Belgische
Nijveraars niet onwelgevallig :
wie hem over het vel strijkt in
de richting van het haar, mag
rekenen op een dankbaar handjes-likken.
Van zo'n mannen hangt
Vlaanderens toekomst en welvaart nog altijd af!

75 MILJOEN
Het
(voorlopig)
rezultaat
van de aktie van de nederlandse tv ten bate van de mentaal
gehandikapte kinderen is méér
dan bevredigend : Mies Bouman schooide voor en tijdens
haar TV-programma reeds 75
miljoen bij mekaar en de uiteindelijke cijfers zullen beslist
nog heel wat hoger oplopen.
We kunnen vanuit ons land
maar jaloers opkijken naar zo'n
onderneming en haar rezultaten. Jaloers vooral omdat de
bijeengeschooide miljoenen in
Nederland kunnen gebruikt
worden voor de verdere uitbouw van de reeds voortreffelijke infrastruktuur die er bestaat voor mentaal gehandikapte kinderen. In ons land
heeft men niet alleen de 75
miljoen van de nederlandse tv
niet, men heeft al evenmin een
fraktie van de degelijke voorzieningen die Nederland reeds
sinds tientallen jaren voor de
mentaal gehandikapte kinderen heeft ingericht.

CRAEYBECKX
Verleden zondag kwam, als
vijfde politieker in het rijtje
en na voorzitter Van der Eist,
de antwerpse burgemeester
Lode Craeybeckx op het tv-

worden en hoeveel kristen-demokratische ministers er nog
zullen mogen zijn, ingeval het
P S C -kongres van 31 mei naar
de scheuring van C V P . en
P S C . leidt.
In « Le Peuple » heeft partijfilozoof Larock zeer scherp gereageerd op Collard's verklaringen, hij IS wél bereid, de
kristen-demokratische overlopers met open armen te ontvangen maar niét, met hen
macht en invloed te delen.
De grote dag is nog niet voor
morgen !

OPHIEUW DE P.V.V.

Gi ir"inens, de man van de « direkte aLtie » in de taal- en taalgrensstrijd voor en na de jongste oorlog, is zeventig geworden.
Ad nudtos annos!
scherm m het poezie-programma
Zijn keuze was voortreffelijk en getuigde van een vrij
trefzekere smaak, maar tevens
van flamingantisme : Timmermans, Moens, Rodenbach, Liesbet Van Tillo en Elsschot hebben ook andere dan «flamingantische» verzen of zelfs helemaal geen « flamingantische »
verzen geschreven; als men
hun namen echter bijeen ziet
tussen de tien lievelingsdichters van iemand, dan is die
iemand stellig een flamingant
en daarenboven een man die
zijn hakken vaagt aan het officiële « gebloemlees »
Een grote romanticus, een
Schwarmer en een retorieker :
zo is Craeybeckx op het
scherm verschenen We hebben
eens te meer met enige weemoed gedacht aan de mogelijkheden die m deze man scholen
en aan het verschil tussen de
onderhuidse en de officiële
Craeybeckx .

EN NOG COLLARD
De kranten en kommentatoren zijn nog altijd niet uitgepraat over de 1 mei-toespraak
van Collard.
Het ziet er echter niet naar
uit dat de redevoering van de
B S P.-voorzitter de aanloop
voor grootse dingen is geweest :

Napof^^ ' " Wa/Zon/ë werd verleden zondag de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van
bezett'°^ S^^vferd. De franse ambassadeur huldigde als « monument» een kanon van de franse
*'«« J^^^^^^'^^P^n in. De vaderlandslievende verenigingen waren prezent om de nagedachtenis
^ e ezetter en plunderaar te eren; er kwam modern en folkloristisch militair vertoon bij
pas. Want te Ligny behaalde de korsikaanse avonturier zijn laatste « overwinning ».

de nabeschouwingen en kommentaren
draaien
allemaal
rond de pietluttige dingetjes
die al sinds tientallen jaren het
kenmerk zijn van de «traditionele » politiek
Jos Van Eynde heeft in
«Volksgazet» zijn eigen beschouwingen vastgeknoopt aan
die van zijn voorzitter : hij
stelt zich hoofdzakelijk de
vraag, wie eerste-minister zal

Harmei heeft op zijn gebruikelijke zalvende toon gezegd,
dat er dringend een drie-partij enoverleg moet komen en
dat de P V V . nodig moet betrokken worden bij de oplossingen voor de kommunautaire
problemen.
De vraag blijft open, of Harmei dat in eigen naam zegde
ofwel als minister van de regering Eyskens
Eén ding is inmiddels zeker :
de verklaring van Harmei
heeft nieuwe moed en nieuwe
ijver gegeven aan de talloze
voorstanders van de heilige
drie-eenheid der traditionelen.
De « Libre» was er als de kippen bij...

MENSELIJK
Acht jaar geleden verscheen van Ellen Warmond de roman « Paspoort voor niemandsland » Het verhaal is hier
onbelangrijk, maar het boek als geheel en vele bladzijden
ervan zijn wel het overwegen waard. Al zou de oude
Nemrod enkele jaren geleden nog gezegd hebben dat het
geen boek voor kinderen is, sindsdien heeft hij geleerd
dat er geen kinderen meer zijn. De mogelijkheid dat
« onvolwassenen » (die er misschien toch nog zijn) dit
boek écht zullen lezen, is trouwens niet zo heel groot.
Eva, een van de hoofdfiguren van het boek, is gehuwd
met Kasper, een steenriike worstenfabrikant. Een man
die totaal opgaat in zijn bedrijf en in het geldverdienen.
Ergens wordt hij zo geschetst : « Als je tegen hem zou
zeggen : het huis staat in brand, mijn hele familie is zojuist uitgemoord en ik zelf heb de builenpest, dan zou hij
zeggen : Juist, mooi zo, wil je even kijken of er post
is ' ».

Tegenover Hans, haar tijdelijk uitgekozen (nee, minnaar is niet het woord ') speelkameraad, zei Eva over
Kasper « in haar domheid iets zo treffends, dat een intelligenter mens zich wekenlang het hoofd zou moeten breken om een formulering van het verschijnsel-Kasper te
vinden, die deze omschrijving ook maar bij benadering
zou evenaren : hij is niet slecht, er is alleen niets menselijks aan ! ». Meer dan het oordeel van een konkrete mens
over een andere konkrete mens is dit eigenlijk niet. Maar
daardoor verliest dit oordeel nog niet elke betekenis, ook
al zijn de beide mensen slechts romanfiguren. In een
scherplichtende flits wordt hier inderdaad iets zichtbaar
dat toch ook, en zelfs méér dan ook zo maar, tot ons
mens-zijn behoort
Wie aan « onmenselijkheid », aan « onmensen » denkt,
begrijpt bijna vanzelfsprekend dat het gaat over « misdadigheid » en « misdadigers » En een « misdadiger » in
de ruimst mogelijke zin van dit woord is toch inderdaad
wel een « onmens », ten minste in een bepaalde zin. Maar
ook wat Eva ziet is juist : het is niet voldoende niet
« slecht » te zijn, geen « misdadiger » te zijn, om zonder
meer ook « menselijk » te leven Menselijk zijn is méér,
is iets anders dan niet « slecht » zijn.
Kan de maatschappij, kan de gemeenschap waartoe wij
behoren, het gezin waarin wij leven, ooit iets anders doen
dan het « slechte » verbieden, veroordelen of onmogelijk
trachten te maken ? Veronderstel dat alle wetten, voorschriften, oordelen en vooroordelen zeer « menselijk »
waren, zouden zij dan een « Kasper », zouden zij dan de
talloze « Kaspers » kunnen verhinderen te zijn zoals zij
willen leven '
De menselijkheid van Eva zelf, de menselijkheid die
ZIJ van Kasper verwacht is heel waarschijnlijk niet dat
wat anderen nu juist daaronder verstaan. Maar wat zij
ervaart en uitdrukt is een leegte, een afwezigheid — en
hoe die leegte moet gevuld en die afwezigheid een aanwezigheid moet worden, is ten slotte een andere vraag.
Die leegte is het gelijkstellen van de mens m e t andere,
nuttigeof nutteloze, aangena-ne of hinderlijke dingen. Die
leegte is het volledig onderduiken in de meetbare en berekenbare werkelijkheid. Die leegte is de volledige afwezigheid yan dit zwakke, maar nooit gedoofde vlammetje, van dit tere licht waardoor wij mensen ons onderscheiden van de andere honden. Menselijkheid is dit onbeschrijfbare, dit onbepaalde, datgene wat nooit kan
^9fden voorgeschreven, waardoor we niet langer een
grillig kind zijn of een nukkige alleen voor zichzelf levende oude mens, geen Kasper, van welke ouderdom en
m welk gebied van het leven ook.
Menselijkheid is er wellicht alleen maar waar « liefde » IS. Eva kent die evenmin als Kasper. Maar allen
zijn we geneigd te menen dat als we de woorden kennen
ais « menselijkheid » en « liefde » in onze mond als het
^^""f ,^ï^?sl^*e." en opgebruikt worden, dat wii ook de
werkelijkheid bereiken.
En toch zijn we écht eéén tovenaars '
NEMROD
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Par. 1 — België omvat drie kultuurgemeenschappen : de nederlandse
gemeenschap, de franse gemeenschap en de duitse gemeenschap.
België omvat vier taalgebieden : het nederlands taalgebied, het frans
taalgebied, het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en het duits taalgebied.
In de grenzen van deze gebieden lean geen verandering of korrektie
worden aangebracht dan bij een wet ; deze wordt aangenomen door de
meerderheid van de stemmen in de nederlandse en in de franse taalgroep
van Kamer en Senaat.
Par. 2 — Voor de bij de grondwet bepaalde gevallen, worden de verkozen, leden van elke Kamer in een nederlandse en een franse taalgroep mgedeeld op de bij de wet vastgestelde wijze.
Par. 3 — Er zijn twee raden van senatoren : de ene voor de nederlandstalige gemeenschap en bestaande uit de leden van de nederlandse taalgroep
van de Senaat, de andere voor de franstalige gemeenschap en bestaande uit
de leden van de franse taalgroep van de Senaat.

1

Par. 4 — De raden van senatoren regelen, ieder wat hem betreft, de
kulturele aangelegenheden bij dekreet.
Blijven behoren tot de bevoegdheid van de wetgevende macht, de nationale en internationale instellingen waarvan de aktiviteit zich over de
twee kuituren uitstrekt en die bij de wet worden bepaald.
Elke raad bepaalt bij dekreet de bestemming van het krediet, door de
K a m e r ter beschikking van zijn gemeenschap gesteld voor kulturele bestedingen.
.
.
. .i . ^ . . ,
. .
Dit krediet wordt vastgesteld naar objektieve k r i t e n a bi] de wet bepaald en waar dit niet mogelijk is, op bazis van gelijke dotaties.
De wet bepaalt op grond van dezelfde regelen, welk gedeelte van het
globale krediet op de kultuurbegroting ter beschikking van elke raad gesteld, moet worden besteed voor de instellingen en manifestaties van de
twee kuituren op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad.
De kulturele aangelegenheden in de betekenis van deze bepaling zijn :
1° de bescherming en de luister van de taal ;
2° het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de schoolvrede, de leerplicht, de onderwijsstrukturen, de diploma's, de toelagen,
de wedden, de schoolbevolkingsnormen :
3° de aanmoediging van de vorming van navorsers ;
4° de kunsten en de letteren ;
5° de muzea en de biblioteken ;
6° de bescherming van het kultureel patrimonium ;
7° de radio-omroep en de televizie ;
8° het kultureel beleid van de jeugd ;
9° de vrijetijdsbesteding ;
10° de samenwerking tussen de kultuurgemeenschappen ;
11° de internationale kulturele samenwerking.
„ , , , ,-j
Wetten aangenomen overeenkomstig het bepaalde in § 1, derde lid,
k u n n e n deze aangelegenheden nader bepalen en de lijst ervan aanvullen.
Par. 5 — Het recht van initiatief behoort aan de koning en aan de leden van de raden van senatoren.
,
•,. j r»
De dekreten worden door de koning bekrachtigd en aangekondigd. Ze
hebben kracht van wet respektievelijk in het nederlands taalgebied en m
het frans taalgebied alsmede ten aanzien van de instellingen gevestigd in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad die. wegens h u n aktiviteiten, moeten beschouwd worden als uitsluitend behorend tot de ene of de andere gemeenschap.
Par. 6 — Met uitzondering van de ontwerpen van de kulturele begrotingen, moeten alle voorontwerpen van dekreet aan het advies van de Raad
van State worden onderworpen.
De regering en de voorzitter van elke raad kunnen ieder voorstel van
dekreet of ieder amendement aan hetzelfde advies onderwerpen.
Een derde van de leden van elke raad kan het advies van de Raad van
State vragen overeenkomstig de regels gesteld in het reglement van de
raad.
Indien een voorontwerp of een voorstel van dekreet of een amendement, volgens dat advies, de bevoegdheid van de raden van senatoren te
buiten gaat, kan de betwiste bepaling in de betrokken raad eerst worden
aangenomen na een gunstig besluit van de Senaat en de K a m e r van Volksvertegenwoordigers.
Par. 7 — De Raad van State beslecht de konflikten tussen de dekreten
die de raden van senatoren hebben aangenomen, of tussen een wet en een
Die regelingsarresten hebben exekutoriale kracht, tenzij zij
Wetgevende Kamers nietig verklaard worden binnen de termijn
door de wet.
,
, , ..
De wet regelt de samenstelling van de bevoegde afdeling van
van State, haar taak en de procedure.
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Par. 8 — De regering mag een tweede lezing vragen van elk ontwerp
van dekreet.
Ieder voorstel van dekreet, ieder amendement dat burgerlijke rechten
verleent en waarvan de toepassing naar het oordeel van de regering, een
overschrijding tot gevolg zal hebben van het globale krediet dat ter beschikking van de betrokken raad van senatoren is gesteld, kan niet worden
aangenomen tenzij die raad vooraf van het parlement bijkredieten tot dekking van die overschrijding heeft gekregen.
Par. 9 — Een met redenen omklede motie, ondertekend door ten minste een vierde van de leden van een raad van senatoren, en ingediend nadat het verslag is rondgedeeld en voor de eindstemming in openbare vergadering, kan verklaren dat bepalingen van een ontwerp of voorstel van
dekreet welke zij aanwijst een krenking inhouden van de beginselen van
gelijkheid en non-diskriminatie bedoeld in artikel 6.
In dat geval kan de behandeling slechts worden voortgezet nadat de
Senaat de motie ongegrond heeft verklaard.
Par. 10 — De Senaat bepaalt de wijze waarop elke raad zijn bevoegdheden uitoefent onder meer met inachtneming van de artikelen 33, 37, 38,
39, 40 41. 42. 43, 44. .59, 70 en 88.

m
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Par. 11 — Er is een duitstalige kultuurraad. De wet bepaalt zijn samenstelling en zijn bevoegdheid.

na het goedstemmen

WAAR

Tijdens de vergadering van de senaatskommissie
voor de
Grondwetsherziening
van donderdag 24 april 1969 werd de tekst van art. 3 bis in eerste lezing aangenomen. Deze tekst vindt u
hiernaast.
Daar wij hier nu voor het eerst een volledig afgeronde
tekst hebben
betref»
fende de « kultuurautonomie
», die de bedoeling van de regeringspartij
en zoniet
van de regering weergeeft,
lijkt het ogenblik
mij geschikt
om hem even van
naderbij te
bekijken.

Hierbij moge worden aangestipt dat
de tekst : « België omvat drie kultuurgemeenschappen : de nederlandse gemeenschap, de franse gemeenschap en
de duitse gemeenschap », die is zoals die
(op een klein detail na) door de Volksunie was voorgesteld.

EERSTE GRENDEL
Doch reeds in deze eerste paragraaf
is een grendel geschoven, nl. op de grenzen van de taalgebieden. Die kunnen
slechts gewijzigd worden m e t de dubbele meerderheid. Dit betekent dat,
indien er alsnog zou gedacht worden
aan gedeeltelijk herstel van het onrecht van 1962-1963 (Hertoginnedal),
zulks slechts mogelijk is w a n n e e r ook
de helft 4- 1 van de franstalige volksvertegenwoordigers en senatoren daar
mee instemmen.
Men zegt wel eens dat deze grendel
ook in het voordeel van de vlaamse gemeenschap zou spelen, omdat hij nieuwe gebiedsroof verhindert (daarvoor
zouden immers ook de helft + 1 van de
nederlandse taalgroep moeten voors t e m m e n ) . Hierop weze slechts geantwoord, dat wij die speciale bescherming
niet nodig hebben en dat de Vlamingen
van geen enkele partij nog zouden durven in te stemmen m e t nieuwe overhevelingen van nederlanstalige gemeenten (inbegrepen de 6 randgemeenten)
n a a r het andere taalgebied. Zij weten
trouwens wel dat anders handelen hun
politieke dood zou betekenen ..

DE TAALGROEPEN
Paragraaf 2 bepaalt de instelling van
taalgroepen in het parlement.
Tegen de door de kommissie aangenomen tekst geldt het bezwaar dat de
duitssprekenden verplicht worden te
kiezen tussen de nederlandse en de
franse taalgroep. Inderdaad, « d é verkozen leden » dit is allemaal, worden in
een nederlandse en een franse taalgroep ingedeeld, terwijl het toch evident is, dat de verkozenen van de duitse taalgroepen bij geen van deze twee
thuishoren !
In de derde paragraaf worden dan de
raden van senatoren ingesteld, die bestaan uit de leden van de nederlandse
resp. franse taalgroep in de senaat. Het
zijn deze raden van senatoren die door
de regering en door de meerderheid in
de kommissie tot het wetgevend orgaan
van de kultuura^ tonomie worden gemaakt. Dat wordt met name principieel
vooropgesteld in het eerste lid van paragraaf 4. De « w e t t e n » die de raden
van senatoren zullen stemmen, worden
hier « dekreten » genoemd.

BEPERKINGEN

"HUN"
TEKSTEN

STAAT

Deze vierde paragraaf is zeer belangrijk, vermits hii zowel de opsomming
van de kulturele aangelegenheden waarvoor
quasi-wetgevende
bevoegdheid
aan de raden van senatoren wordt toegekend, opsomt, als de (zeer belangrijke) beperkingen van de kultuurautonomie inhoudt
a) De kulturele aangelegenheden worden opgesemd in 11 punten.
Sommige daarvan zijn zo onbelangrijk, dat er nog nooit wetten over gem a a k t zijn; steeds hebben een paar ministeriële besluiten kunnen volstaan.

Daartegenover is het belangrijkste,
nl. het onderwijs (2°), gereduceerd tot
bijna niets. Daarvoor blijft dus uitsluitend het unitaire parlement bevoegd...
Betreffende p u n t 11°, nl. internationale kulturele samenwerking, zal nog
een beperking worden aangebracht in
verband met art. 68 van de grondwet,
volgens hetwelk alle verdragen door de
koning worden gesloten, en alle verdragen die financiële verplichtingen
kunnen meebrengen, door de wet (het
p a r l e m e n t ) moeten worden goedgekeurd.
Het standpunt van de Volksunie
(hierin gevolgd door één B.SP.-lid v a n
de kommissie) was, dat die hele opsommi.ig in de grondwet overbodig was en
dat het eenvoudiger was te bepalen d a t
de mhoud van de kultuurautonomie (de
kulturele aangelegenheden) bij de w e t
zou worden vastgesteld. En m e t n a m e
bij gewone wet.

RUIMSTE BETEKEHIS
Die formule had dit grote voordeel,
dat enerzijds de grondwettekst eenvoudiger bleef, werkelijk een «grondwet»^
en anderzijds dat het zeer gemakkelijk
was,
(gewone m e e r d e r h e i d ! ) de lijst
van kulturele aangelegenheden aan t*
passen. De Volksunie meent trouwens
dat ook heden ten dage de kuituur in
h a a r ruime sociale betekenis heel w a t
m e e r omvat dan de 11 p u n t e n die worden opgesomd; een van de belangrijkste
niet-opgesomde kulturele aangelegenheden is bij voorbeeld de ruimtelijke
ordening.
b) Nu zou dat niet zo erg zijn en eigenilijk veeleer een louter « estetisch» euvel, indien m e n tenminste de uitbreiding van de lijst gemakkelijk had gemaakt, nl. mogelijk had gemaakt bij
gewone wet. Doch het laatste lid van de
paragraaf bepaalt uitdrukkelijk dat de
lijst slechts kan aangevuld worden
« overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1. derde lid », dit wil zeggen m e t
de dubbele meerderheid. Dit brengt
mee dat die zo onvolledige kultuurautonomie zonder het akkoord van de meerderheid van de franstaligen nooit zal
kunnen uitgebreid worden.

VERMINKING MOGELIJK
Doch het meest krankzinnige is dan
wel dat, waar uitbreiding van de kulr
tuurautonomie slechts mogelijk is met
dubbele meerderheid, inkrimping ervan
daarentegen mogelijk is bij gewone wet.
(par. 4, 2e lid). Het betreft hier geen
vergissing van de meerderheid van de
kommissie : hun aandacht werd er zeer
uitdrukkelijk op gevestigd !
c) Ook de financiële middelen worden
in deze paragraaf behandeld.
Het derde lid bepaalt dat elke raad
van senatoren de bestemming bepaalt
van het krediet door -ie Kamer ter beschikking van zijn gemeenschap ge*
steld voor kulturele bestedingen.
Dat betekent dus dat het unitaire parlement (jaarlijks) bepaalt hoeveel geia
ter beschikking van de raden van senatoren wordt gesteld. Zulks houdt een
fundamentele afhankelijkheid m, .aie
strijdig is met het begrip « autonomie ».
Doch meer dan dat • deze regeling
brengt mee dat elk dekreet van ae raden van senatoren een dode letter zaï
blijven, w a n n e e r het parlement voo^ o»
uitvoering daarvan geen kredieten x »
beschikking stelt.

van art. 3 bis.

DE GRONDWETSHERZIEN
Met andere woorden : in laatste instantie beslist het unitaire parlement of
DE RANDGEMEENTEN
een door de wetgevende organen van
de Icultuurautonomie aangenomen dekreet enige uitwerlcing zal hebben.
Paragraaf 5 is op zichzelf aanvaardAfgezien van de vraag of het parlebaar.
ment hierin breed of krenterig zal zijn,
H e t is bij deze paragraaf dat het fais het duidelijk dat e r van « a u t o n o mie» geen s p r a k e is. Indien uiteinde- meuze a m e n d e m e n t de Stexhe-Herbiet,
overgenomen door de heren Lagasselijk toch het p a r l e m e n t beslist, hoeven
er warempel geen eigen autonome wet- Risopoulos-Pierson, betreffende de 6
gevende organen t e worden geschapen. randgemeenten voorkwam : zij wilden
de franstalige instellingen (de h e e r
Dan kan men precies evenver geraken
Pierson ook de franstaligen zelf) in die
met volledig gesplitste ministeries en
een kaderwet en hoeft m e n de grondgemeenten onder de bevoegdheid van de
wet niet te herzien !
franstalige raad van senatoren brengen.
d) Bovendien bepaalt h e t vierde lid Hetgeen de mogelijkheid van een aktievan de paragraaf dat « d i t krediet ve (en aggressieve) kultuurpolitiek in
wordt vastgesteld n a a r objektieve kri- die gemeenten zou hebben meegeteria bij de w e t bepaald en w a a r dit bracht. Dit a m e n d e m e n t w e r d verworniet mogelijk is, op bazis van gelijke
pen m e t de stemmen van alle Vlamindotaties.» Hier hebben wij het fameu- gen en die van de heer Dehousse,
ze principe v a n de pariteit bij de ver- waals B.S.P.-er (en federalist).
deling van de kredieten.
De zesde paragraaf stelt de raden van
Zulke tekst kwam in het regerings- senatoren onder de voogdij van de Raad
voorstel niet voor ? Hij w e r d eerst van State door een preventieve kontrole
op alle ontwerpen van dekreet en de
voorgesteld door de heren de Stexhe en
mogelijkheid van kontrole op alle voorHerbiet
stellen en amendementen.
Uiteindelijk stelde de h e e r Pierson
een tekst voor die op een t e r m n a door
de kommissie werd aangenomen.
Deze tekst is onaanvaardbaar en
komt in feite neer op het oorspronkeHET LAATSTE WOORD
lijke amendement de Stexhe-Herbiet.
Inderdaad, in beide teksten wordt de
verdeling «volgens objektieve kriteria» afhankelijk g e m a a k t v a n het bepalen van zulke kriteria bij de wet,
Indien de Raad van S t a t e van oordeel
terwijl eveneens in beide teksten als is dat een ontwerp, voorstel of amenresiduair verdelingsprincipe (dus voor
d e m e n t de bevoegdheid van de r a d e n
alle gevallen w a a r geen speciale krite- v a n senatoren te buiten gaat, k u n n e n
ria bij de wet werden bepaald) de pari- . zij e r ..slechts verder over handelen nateit wordt ingevoerd.
dat de beide k a m e r s een daartoe gunstige rezolutie hebben aangenomen.
Deze regeling geldt niet voor de kulturele begrotingen.
In paragraaf 7 wordt aan de raad van
DE PARITEIT
state een werkelijke bevoegdheid als
grondwettelijk Hof gegeven, doordat
hij de konflikten tussen (aangenomen)
dekreten en wetten, of tussen dekreten
De volgorde heeft geen belang, het is
de betekenis en de praktische draag- van de beide raden van senatoren onderling, beslecht. Doch
uiteindelijk
wijdte van de tekst die van belang is.
heeft het parlement hier het laatste
Wehiu, het is net om het even, of m e n
nu zegt dat alles wit is, behalve dat- woord.
gene wat door de w e t zwart zal worden
Wie nu zou menen, dat dit alles is in
genoemd, dan wel dat sommige dingen
verband m e t de bevoogding van de radoor de wet zwart zullen worden geden van senatoren door het parlement,
noemd en al de rest wit is.
vergist zich.
In beide gevallen komt het op hetIn paragraaf 8 komen nog meer voogzelfde neer : slechts voor die aangeledij-maatregelen : de regering mag een
genheden waarvoor het parlement het
eens geworden is over objektieve kri- tweede lezing vragen van elk ontwerp
van dekreet.Daar is geen bezwaar tegen.
teria, zal volgens zulke kritria worden
Bovendien kan de regering elk voorstel
verdeeld. Voor alle andere (en dus voor
alle materies, zolang geen objektieve van dekreet of a m e n d e m e n t dat burgerlijke rechten verleent (hetgeen betekritena bij de w e t werden bepaald...)
kent dat individuele staatsburgers daargeldt de pariteit .
uit rechtstreekse een recht kunnen putten tegen de schatkist) en waardoor het
globale krediet dat door het parlement
ter beschiking van de raad van senatoren werd gesteld zou overschreden
DE LIEVE CENTEN
worden, tegenhouden : nl. tot w a n n e e r
het parlement voor die door de regering als supplementair beschouwde uitgave
bij kredieten heeft gestemd. Dit
Dit IS des te erger, daar de voorstelopent
de deur van willekeur en is ove\^ °'.ontwerpen van wet waarbij men
rigens slechts één aspekt van de ingeObjektieve kriteria voor de verdeling
wikkeldheid van het sisteem waarbij
van kredieten zou willen bepalen, onzich telkens opnieuw de elementaire
aerworpen zijn aan het stelsel van de
bedenking n a a r voor dringt, dat dergeaiarnibel en dus door de 3/4 van de
lijke moeilijkheden en problemen prakiranstahge volksvertegenwoordigers of
tisch niet zouden bestaan indien aan de
senatoren kunnen worden onmogelijk
raden van senatoren de bevoegdheid
gemaakt. En als er één terrein is waarzou worden verleend voor eigen finanop van die mogelijkheid tot blokkeren
ciële middelen te zorgen door een eigen
georuik zal worden gemaakt door alle
aangepaste fiskaliteit.
iranstahgen, zal het wel hier zijn, waar
net met name over verdeling van ceni:en gaat...
a Z ^ ^ ' ^ f ^^i^^^'^^^^ve weze hier aan toeooJf^§ ,• .^^ ^^ i*^ de kommissie voortil,
, -^ °^' bij gebreke aan objekxieve kriteria de kredieten te verdelen
lïl^^^^T '^^ demografische verhoudingen. Wat met één stem tegen alle andere werd verworpen ..
e; Het vijfde lid van deze paragraaf is
v L ^^''Y°°'^'^''^8 van het wantrouwen
van de brusselse frankofonen tegenover
dat H^l^^^® kultuurgenoten : zij vrezen
tp ,, 1 '"^"^^a^iss raad van senatoren al
te veel zou besteden in het waalse land
e n v e e l minder te Brussel.
a e t IS duidelijk, dat dit voor de Vlamingen geen belang heeft : wij zijn echt
df. L l ^ ? ! ' " ? ^^ brusselse Vlamingen in
ae steek te laten.

DUITSTALIGEN

In paragraaf 9 wordt dan de waarborg
tot bescherming van de ideologische
minderheden binnen elke kultuurgemeenschap (lees : binnen elke raad van
senatoren) ingesteld.
De regeling is zeker niet volmaakt,
doch wel aanvaardbaar.
De tiende paragraaf is zuiver technisch en beoogt de werkwijze van de
raden van senatoren op dezelfde wijze
als die van het parlement te regelen.

De elfde en laatste paragraaf bepaalt
dat er een duitse k u l t u u r r a a d zal opger i c h t worden, doch laat het aan de wet
over alles in dat verband t e regelen.
Het voorstel van de Volksunie was hier,
deze k u l t u u r r a a d te laten verkiezen

door de inwoners van het duitse taalgebied. Volgens de huidige tekst kan d e
k u l t u u r r a a d gewoon door de centrale
overheid op paternalistische wijze aan
de duitse gemeenschap opgedrongen
worden.

BEOORDELING
VAN
ART. 3 BIS
Afgezien van de vaststelling
dat de teksten veel te lang en te ingewikkeld
zijn
en aldus vloeken met de over het aïgemeen klare en bevattelijke
teksten van de
grondwet,
afgezien ook van de beschouwing
dat het instellen van raden van
senatoren
als wetgevende
organen van de kultuurautonomie
bepaald niet de
gelukkigste
oplossing is en men hier beter het tweekamerstelsel
had
gerespekteerd, rijst de vraag of de beoordeling van art. 3 bis pozitief of negatief
moet
zijn, of daar nu een werkelijke
en effektieve
kultuurautonomie
aan de gemeenschappen wordt
gegeven.

STEEDS VOOGDIJ
Vooreerst is er de grendel op de
grenzen van de taalgebieden.
Ook op dat stuk is Vlaanderen nog de
eisende partij én in verband met het onrecht in 1962 begaan bij de toenmalige
vastlegging van de taalgrens én in verband m e t de dubbelzinnigheid in 1963
geschapen betreffende de 6 randgemeenten.
Het is zeer gevaarlijk, ook op dit
p u n t onze demokratische meerderheid
prijs te geven. Wij zelf hebben deze
grendel niet nodig.
Ten tweede : zoals hierboven uiteengezet, staan de raden van senatoren onder voortdurende voogdij van het Parlement, al dan niet langs de Raad van
State om

GEEN AUTONOMIE
Het zwaarste wegen echter de drie
hiernavermelde
bezwaren.
Daaruit
blijkt immers dat er van werkelijke
kultuurautonomie geen sprake is.
Er wordt inderdaad een beperkende
lijst van kulturele aangelegenheden opgesomd. De lijst kan slechts uitgebreid
worden m e t dubbele meerderheid, dus
met alle moeilijkheden, chantages en
praktische onmogelijkheid die zulks
meebrengt. Daartegenover kan bij gewone wet, gestemd m e t gewone meerderheid, om het even welke instelling
die nochtans tot de opgesomde kulturele aangelegenheden behoort, aan de bevoegdheid van de raden van senatoren,
dus aan de kultuurautonomie onttrokken worden !
Vierde opmerking : het belangrijkste
gebrek van de als kultuurautonomie
voorgestelde regeling is wel de volkomen ontstentenis van financiële autonomie op dit kultureel gebied : het ontb r e k e n van financiële middelen.

Inderdaad, de kultuurgemeenschappen
en hun raden van senatoren krijgen
slechts de beschikking over het globale
krediet dat het unitaire parlement op
voorstel van de paritair samengestelde
ministerraad zo welwillend is af te
staan.

ALTIJD PARITEIT
Zij kunnen daar niet buiten of boven
en heel hun wetgevend werk, heel de
kultuurpolitiek die zij door middel van
dekreten zouden willen voeren, blijft
een dode letter indien het parlement
voor de uitvoering van hun dekreten
niet de nodige kredieten ter beschikking stelt.
Deze volstrekte afhankelijkheid ten
aanzien van de financiële middelen
wordt overigens zorgvuldig georganizeerd, zodat er geen ontsnappingsmazen
zijn in het net.
Dit alles is des te erger, vermits het
residuaire principe van de toekenning
van de kredieten aan de twee kuituurgemeenschapen de pariteit is. Wij weten bij ervaring maar al te goed dat er
van het bij de wet invoeren van objektieve kriteria (anders kan het niet) al
heel weinig in huis zal komen en dat
de pariteit de regel zal zijn, ook wanneer over 10 of 20 jaar de vlaamse bevolking dubbel zo talrijk zou worden
als de franstalige.
Hierdoor wordt een onaanvoordbare
ongelijkheid geschapen.

GIF IN DE SCHOTEL
Onze
demokratische
meerderheid
prijsgeven in ruil voor deze kultuurautonomie ware erger dan het verkopen
van zijn eerste-geboorterecht voor een
schotel linzensoep : deze schotel is
immers vergiftigd.
F . Baert.

de wereld

MONETAIRE
WANORDE
Voorlopig is het weer stil geworden rond de Mark, na de vooral politiek geïnspireerde beslissing van de Bondsregering
de Mark niet te herwaarderen.
Of
deze oprisping van « zelfrespekt » bij de Westdintsers
van duurzame
aard zal
zijn zullen we maar afwachten; voorlopig kan de beroemde « gewone man » zich
troosten met de gedachte, dat de geldhaaien-spekulanten
er aan zijn voor hun
moeite. Al is het wel zo dat, met een lichte variante op een gevleugeld
woord
van de dichter, « ze een vreselijk lang en hard geduld hebben ».
De Mark-rush heeft intussen eens te meer bewezen dat de waterdichte
programmalle
der ekonomisten
en financiële deskundigen
in het westers
kapitalistisch bestel nog steeds meer teorie dan praktijk is en dat er met name op de
internationale
geldmarkt
nog steeds een teugelloze losbandigheid
heerst, geheel
naar het patroon van het 19e eeuwse ekonomisch
liberalisme.
Onder het deels
bezorgd, deels van leedvermaak glinsterend
oog van Russen en Amerikanen
heeft
zich afgelopen week de zoveelste faze afgespeeld van de hoofdzakelijk
westeuropese monetaire wanorde, met als hoofdakteurs
de twee voornaamste
E.E.Gpartners en de « Dritte im Bunde», die nog altijd op de europese drempel
zijn
intrede in de europese redoute
verbeidt.

Om de zaak eenvoudig te stellen —
m a a r daarmee is met de implikaties van
de keiharde business die de westeuropese integratie geworden is, waarop
zich sinds enkele maanden een alsnog
bescheiden sindikale belangstelling toespitst, niet alles gezegd — is het toch zo
(alle relativiteit in acht genomen) dat
twee westeuropese landen wier monetair beleid als gevolg van een verkeerd
gelopen ekonomie niet voorbeeldig kan
genoemd worden, er een derde westeuropees land willen toe verplichten de
vruchten van een gezonde handels- en
betalingsbalans prijs te geven op grond
van een solidariteit, waarvoor zij beiden
zelf bedanken. Het zou toch heel normaal zijn dat de franse frank en het engelse pond devalueren in plaats dat de
Mark geherwaardeerd wordt. WestDuitsland heeft na de devaluatie van
het pond en na de kunstmatige handhaving van de franse frank reeds beperkingen aan zijn uitvoer opgelegd, die
onrechtstreeks neerkomen op een reevaluatie. De b n t s e betalingsbalans is

ondanks de beperkingspolitiek van Wilson niet in die mate verbeterd als mocht
verwacht worden, terwijl de gevolgen
van de mei-revolte van 1968 in Frankrijk de franse monetaire pozitie blijven
ondermijnen, des te meer daar het veto
van de Gaulle tegen de devaluatie deze
pozitie nog meer heeft ondermijnd. Het
is duidelijk dat beide regeringen vooral
om
politieke
redenen
(Frankrijks
« grandeur » en Wilsons prestige) de
normale besluittrekking beletten.
Dat heeft de regeringen van Londen
en Parijs niet belet het Bonn als het
ware kwalijk te nemen dat de bondsregering de Mark niet herwaardeerde
Doch deze keer hebben eveneens politieke redenen belet, dat Bonn aan deze
nogal schaamteloze druk heeft toegegeven. De financiële experten hebben het
te Bonn tegen de politieke beslissingsmacht moeten afleggen, hoofdzakelijk
op verzet van de bondsminister van Financiën Strauss, wiens beierse kristendemokraten meer vatbaar zijn voor een
« politiek van nationaal zelfrespekt »

dan de partijgenoten elders in de Bondsrepubliek, onder meer onder druk van
de nog steeds niet verboden N.P.D. Hij
heeft doen gelden dat West-Duitsland
door de beperkingsmaatregelen op de
uitvoer méér dan een voldoende inspanning had geleverd om de t w e e in nood
verkerende «broedermunten» t e helpen, zonder de rechtstreekse financiële
steun van de Bundesbank te vergeten in
het kader van de westerse m o n e t a i r e
steunverlening aan frank en pond. Het
ging niet op, de onderwaardering van
West-Duitslands politieke macht nu ook
nog uit te breiden tot een domein w a a r
de westduitse macht onbetwistbaar is,
namelijk ekonomisch en monetair. Dat
zou « des Guten zuviel » geweest zijn.
De
socialistische
regeringspartner
bleek anders wel geneigd te zijn, aan de
druk uit Parijs en Londen (meer gekamoefleerd) toe te geven, doch uiteindelijk was ook Kiesinger gaan steigeren
tegen deze nieuwe poging, om WestDuitsland ook monetair onder voogdij
te stellen. Indien Bonn onder deze chantage zou bezweken zijn dan zou men in
West-Duitsland een klimaat zien ontstaan, waarin de uiterst-rechtse krachten volop wind in de zeilen zouden krijgen. Kiesinger heeft dit « gefundenes
Fressen » voor de partij van von Thadden natuurlijk willen vermijden.
Een monetaire kwestie wordt aldus
met heel andere dan louter technische
maatstaven benaderd en « opgelost ». De
krizis van de westeuropese m u n t e n is
niet bezworen, ze is alleen uitgesteld,
zeer waarschijnlijk tot na de franse prezidentsverkiezingen. Dan zal vermoedelijk de spekulatie tegen de franse frank
de spekulatie van vorige week tegen de
Mark opvolgen. Of er daarna een monetaire konferentie zal volgen, waarop de
s t r u k t u u r van de internationale wisselm a r k t aan een onderzoek zou onderworpen worden en de daaruit te t r e k k e n
hervormingsbesluiten, valt af te wachten. Voorlopig wijst niets in een dergelijke richting en nochtans is dit onderzoek en deze h e r s t r u k t u r e r i n g de enige
gezonde oplossing, niet alleen in intern
europees verband doch ook wat de verhouding dollar-europese m u n t e n betreft
De stagnatie van de europese eenmaking is eveneens rechtstreeks oorzaak
van deze monetaire moeilijkheden, die
anderzijds inherent zijn aan een ekonomisch bestel dat zich in bepaalde domeinen aan de « nieuwe tijd » heeft aangepast, doch een nieuwe vorm van monetaire discipline nog niet heeft gevonden.

D E Z E WEEK
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Premier Wilson van Engeland houdt
in zijn ambtswoning te Londen een
uitgebreide konferentie met de britse vakbonden over het omstreden regeringsontwerp inzake
beperking
van het stakingsrecht.
Alain Poher, waarnemend prezident,
stelt zich kandidaat voor de franse
prezidentsverkiezingen. Generaal de
Gaulle verlaat Frankrijk voor een
vakantie van vijf weken in Ierland.
Daarmee distancieert hij zich van de
gaullisten in het algemeen en van
prezidentskandidaat Pompidou in het
bijzonder.
Achteruitgang van Labour m de gemeenteraden tijdens
gedeeltelijke
verkiezingen bevestigd. Het verlies
wordt echter minder groot geacht
dan vorig jaar.
-\merika
treft
« administratieve
voorbereidingen » tot terugtrekking
van een divizie (15.000 man) uit
Zuid-Vietnam. Toenadering tussen
standpunten van de Vietkong en de
Zuidvietnamese regering inzake onderhandelingsprocedure.
Over
de
grond der zaak blijven de standpunten vrijwel onverzoenlijk. Nieuw
Vietkong-offensief tegen Saigon is
minder doeltreffend dan de vroegere.
Spanning tussen palestijnse kommando's en de libanese overheid
duurt voort : de palestijnse verzetsorganizatie eist voorts vrijheid van
aktie tegen Israel.
Sjah van Iran eist meer royalties van
het konsortium der westerse oliemaatschappijen (van 850 miljoen dollars naar 1 miljard), zoniet zou Iran
50 % van het konsortium nationalizeren.
China gaat na een boykot van 2 jaar
in op het russisch voorstel, de regelmatige bijeenkomsten nopens de chinees-russische
grenskwesties
opnieuw te beleggen, meer bepaald in
verband met het Oessoeri-gebied.

Komen en gaan : de Gaulle is pas heengegaan
of daar treden oude
vijanden
van de geneicinl weer m de openbaarheid.
Hier ex-generaal Salan (een van het
« quarteron de généraux » van Algiers) na de dienst in de Notre Dame naar aanleiding van de 15e verjaring van Dien Bten Foe ; hij begroet de weduwe
van
maarschalk de Lattre de
Tassigny.

Zonder de Sovjetunie meet het oude
en kleine Europa niet eens vijf miljoen
vierkante kilometer. Rekent men er de
meer dan vijf miljoen en half vierkant e kilometer van het europese gedeelte
van de Sovjetunie bij, dan bereikt Europa slechts negen miljoen zevenhonderdduizend vierkante kilometer. De
Sovjetunie zelf, m e t alle aziatische gebieden erbij, meet meer dan tweeëntwintig miljoen vierkante kilometer.
Zuid Amerika, zonder Centraal-Amerika dat ook bij
Latijns-Amerika
hoort, meet ongeveer achttien miljoen
vierkante kilometer. In Centraal-Amerika meet Meksiko alleen al ongeveer
twee miljoen vierkante kilometer. Ook
zonder dat m e n de lange optelsom
m a a k t van de vele eilandjes en van de
kleinere staten van Centraal-Amerika,
mag de totale oppervlakte van LatijnsAmerika wel even groot geacht worden
als het gebied van de hedendaagse Sovjetunie.
Volgens de geschiedschrijvers had de
franse maarschalk Foch de gewoonte,
telkens weer de schijnbaar banale
m a a r echt onmisbare vraag te stellen:
«Waarover gaat het ?» De oerdorre inleidende alinea van dit artikeltje is
niets anders dan een eerste aanduiding van een antwoord op een dergelijke vraag, die iedereen zich zou moeten stellen.telkens er weer eens over
«revolutie in Latijns-Amerika» wordt
gesproken.
Een volledig antwoord
zelfs m a a r schetsen, al w a s het slechts
in enkele r u w e lijnen, is hier natuurlijk uitgesloten. Maar dat de faktor
«ruimte» niet mag vergeten worden is
toch wel zeker. Met «revolutie in Latijns-Amerika» bedoelt men toch niet
iets zeer plaatselijks ?
Natuurlijk is ook de omwenteling in
het rijk van de tsaar zeer plaatselijk
begonnen. En de leninistische militaire
staatsgreep was in het begin nog veel
plaatselijker : alleen m a a r in St-Pe-

Wachten
op Revolutie ?
LATIJNS AMERIKA
tersburg, en daarna in Moskou. Maar
door het reusachtige russische gebied
liep tenminste al de transsiberische
spoorweg, w a a r l a n g s het grootste gedeelte van dit land ook in feite militair werd veroverd. Een dergelijke
«trans-latijns-amerikaanse»
spoorweg
is er nog altijd niet !
Dat de luchtvaart nu zowel de ruimte als de tijd in zekere m a t e overwint
en uitschakelt, is w a a r — als er een
voldoende luchtmacht is! Latijns-Amerika heeft geen eigen vliegtuigbouw,
Noord-Amerika zal nooit voldoende
vliegtuigen leveren, de Sovjetunie (om
welke reden dan ook) evenmin en
Mao-tse Toeng kan het gewoonweg
niet. Ten minste niet in afzienbare
tijd. De faktor r u i m t e weegt dodelijk
zwaar op de schouders v a n elke latijns-amerikaanse revolutionair.
En vermits wie in Latijns-Amerika
een revolutie v e r w a c h t altijd ook een
marxistische revolutie schijnt te verhopen, mogen w e de vergelijking misschien even doortrekken. Een eerste
vergelijkingspunt pleit voor de mogelijkheid v a n een marxistische revolu- ^
tie : volgens de marxistische inzichten V
was zij in Rusland al evenmin •Mmo-1"7
gelijk als in Latijns-Amerika ! En toch
is zij er in Rusland gekomen. Maar dan
pas na t w e e verloren oorlogen : de oorlog tegen J a p a n en de eerste wereldoorlog. Zij is er gekomen, na een burgerlijk-vrijheidslievende en sociaaldemokratische revolutie, door een militaire staatsgreep in het centrale
machtscentrum van het land en voornamelijk dank zij de eenheidsfaktor
die het tsaristische leger was.
Al deze gegevens zijn evenveel vragen ! Iedereen kan die zelf wel formuleren. Misschien mogen we vlug nog
aan t w e e andere gegevens herinneren : het latijnse individualistische
volkskarakter dat zich zowel ii^ "^^J
persoonlijke als in het staatsieven doet
gelden, tegenover het Slavische dat ook
vóór de sovjets (de raden) de « niir »
(de dorpsgemeenschap) kende : en het
ontbreken van grote revolutionaire
leiders. Ook al zou Fidel Castro alle
eigenschappen hebben van Lenin, dan
zou hij nog een Lenin zijn in een omsingeld en belegerd Leningrad.
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protokolaire
moeilijkheden
werden aanvaard
Patolitsjev
bood bij die gelegenheid aan,
r u w e olie en aardgas te leveren aan de Bondsrepubliek,
«zonder enige politieke voor
w a a r d e en voor een lange periode » Ook de vertegenwoor
digei van de heer Ulbricht
bood ruwe olie aan dezelfde
russische olie en aan dezelfde
prijs die van de \'v ereldmarkt
Het Oostblok gaat dus ekonomisch in het offensief m a a r als
de zaakjes geregeld ziin is het
dan ook wat meer aan de kapitalistische wereld en aan de
Bondsrepubliek gebonden Banden binden langs 'oeide kanten.

kwetste politiemannen
achttien verwoeste en vierentwintig zwaarbeschadigde politiewagens, tweehonderd vermelde
auto's en zware schade aan het
stadhuis en het spoorwegstation Maar aan de toestand die
oorzaak was van de opstand is
daarmee niets veranderd Het
if nog altijd zo dat m ZuidTtalie te wemig werkgelegen
heid IS dat wie werkt te wei
me betaald wordt Je arbeiders verdienen er met meer

ver het daarmee staat is uiteiv
aard een geheim en de bench"»
ten die daarover nu en dan gelanceerd worden hebben heel
zeker vooral een politieke, e e n
waarschuwende betekenis HetI
zou echter verkeerd zijn te m e nen dat WIJ zullen worden opgeschrikt door een proefonfe»
plofting, waardoor we dan zouden weten dat het zov=r is U i t
een recente a m e n k a a n s e historische studie over de ontwikkeling van de eerste atoombom

BATTIPAGLIA

Fli meter hoog zal de plastieken
afbeelding van Che Guevara
zijn die het toneel van de opera « Reconstruction
» in het kader
van het Holland festival zal beheersen

REGERINGSBUNKER
Het probleem v a n de noodtoestand heeft m de duitse
Bondsrepubliek een aantal jaren de aandacht gaande gehouden Tot aan de m m of m e e r
volledige
onafhankeh:;kheid
hadden de bezettende machten
zich immers het recht voorbehouden m een dergelijke toestand zelf in te grijpen Soms
had het daarna zelfs de schijn
dat deze e Notstandsgezetse»
een groot politiek probleem
zouden woiden Nadat de grote
koahtie tussen de C D U -C S U.
en de S P D de regering overnam, werden deze wetten dan
toch goedgekeurd In de praktische uitvoering komt echter
geen schot
De « regeringsbunker » in h e t
Ahrtal bestaat wel, m a a r h e t
werd nog helemaal m e t geregeld hoe bijvoorbeeld
het
« noodparlement » (een beperkte groep d u het eigenlijke parlement zou vervangen) moet
worden samengesteld en samengeroepen Meer dan een
« b u n k e r » is die «regeringsbunker » nog niet geworden

mogelijk is buizen met een
doormeter van vier meter te
maken
Smds
jaren
bezit
« zijn » firma Blohm en Voss
zelfs een patent voor het bouwen van stalen onderwatertunnels

Door een tamelijk
korte
m a a r uiterst geweldadige uitbarsting is de naam van dit
zuid-italiaanse stadje enige wek e r geleden in het nieuws gekomen De voornaamste industrie m dit gebied is de tabaksv e r w e r k m e in vier fabrieken,
die staatseigendom zijn en
door de staat worden beheerd.
Er werken daar een twaalfhonderd vrouwen en vierhonderd
van hen vreesden -un werk te
verhezen Hun w e r k waarvoor
zij een uurloon kregen v a n
niet eens twaalf frank
En
toch hadden zij angst het t e
verliezen w a n t er s daar niets
beters te vinden Het is toch
wel m e r k w a a r d i g dat een staat
die al smds enkele jaren m e d e
door de socialisten wordt bestuurd zich nog altij'd dergelijke lonen durft te veroorloven.

OLIE-OFFENSIEF

NIET OPGELOST

Voor het eerst sinds 1958 hebben een duitse en een sovjetrussische minister opnieuw besprekingen gevoerd over ekonomische samenwerking
De sovjetminister voor Buitenlandse Handel Nicolai Semjonovitsj Patolitsjew en Schiller, de westduitse minister
voor Ekonomische Zaken hadden tijden h e t bezoek van de
sovjetminister aan Hannover
uitvoerige gesprekken, die door
Patolitsjev graag en zonder

Aan de zeer gewelddadige
opstand in h e t zuid-italiaanse
stadje Battipaglia kwam een
einde nadat tweeduizend carabinieri de plaatselijke politie
waren komen versterken en
hadden ontzet, want die politie w a s machteloos en werd
belegerd Daarna is h e t daar
opnieuw stil geworden De ond e r d r u k k i n g kostte twee doden, dertig gewonde arbeiders,
van wie sommige zwaar gewond werden, tweeendertig ge-
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De franse onderwijsminister
Faure (2e van rechts) leest de revolutionaire
muuropschriften
tijdens een bezoek in het
lyceum
« Louis Ie Grand » te Parijs, waar zich hevige incidenten
voori
deden.
dan de helft van wat m NoordItalie (in de driehoek MilaanTurijn-Genua) betaald wordt

ZONDER PROEFNEMINGEN
Dat Israel aan zijn atoombewapening werkt, kan wel niet
langer worden betwijfeld Hoe-

tl
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STEEDS GROTER
Stalen buisleidingen ki ijgen
een steeds grotere betekenis m
het moderne ekonomische leven Z I J zijn zonder meer onmisbaar geworden en bovendien zijn zi„ ook nog ekonomisch m de zm van spaarzaam
en goedkoop
In Duitsland werd al sinds
lang gewerkt aan de technische
mogelijkheid,
de
doormeter
van dergelijke leidingen steeds
maar groter te maken De geschiedenis van deze ontwikkeling en van deze patenten gelijkt wel op een detektievegeschiedenis Tans is het zo ver
dat duitse firma's m e t russische bedrijven samenwerken
om het beste van h e t beste te
kiezen en dan samen stalen
buizen met een doormeter van
twee meter en half te vervaardigen Een v a n de uitvinders,
Kuckens, is overtuigd dat h e t

blijkt, dat toen reeds voor een
bepaald soort bom helemaal
geen proefontploffing
nodig
was Zelfs de eerste proef, vóór
de aanval op Hiroshima in da
amenkaanse
woestijn,
was
slechts een proef met enkele
onderdelen van de bom. De
waarschuwing van de eerste,
op zichzelf onschadelijke proefontploffing mogen we dus n i e t
verhopen

imsmmMm.

De britse atoomduikboot
De oorlogsbodem
heeft

« Resolution » in de baai van Faslane (Schotland)
met alle luiken
open.
16 raketten aan boord die 3 000 mijl ver reiken, en telt 150
bemanningsleden.

Wat een militair geheim
w a a r d is, hoort men vaak n a
lange tijd Zo lazen we p a s
n r dat de israelische atoomgeheimen zelfs tegen eigen m e n sen onvervaard worden verdedigd Op de eerste dag van de
juni-oorlog in 1967 geraakte
een beschadigd israelisch Mystere-toestel m de buurt v a n
Dimona , het werd er dadelijk
door de eigen mensen met een
Hawk-raket neergeschoten De
piloot kwam om het leven Dimona ligt op elf kilometer v a n
het ultra-geheime gebied w a a r
de Israeli s aan hun atoommacht werken In deze atoomstad werken honderden van de
beste wetenschapsmensen e n
technici De onverbiddelijkheid
waarmee het geheim w o r d t
verdedigd, laat vermoeden hoe
onverbiddelijk de strijd m h e t
Midden-Oosten desnoods zal
worden gevoerd Ook Nasser
verklaarde dat Egypte t e n
koste van alles atoomwapens
zal aanschaffen, als Israel d e
politieke beslissing neemt t o t
atoombewapening.

NDER ANTWERPEN

Om de E 3 veilig en vlot van Sitandinavië naar Zuid-FranKrijl( te loodsen moest men te Antwerpen een aantal gigantische werken uitvoeren dieJ e t vertrouwde beeld
rond de metropool grondig zouden wijzigen. Een van de
meest legendarische ondernemingen was het bouwen
van een nieuwe Scheldetunnel. Gedurende een aantal
jaren werkten meer dan 2000 arbeiders om deze E 3-werken tot een goed einde te brengen.
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1) De oude forten rond Antwerpen moesten er aan g^eloven en werden opgeblazen. Zo verbrak men definitief de knellende ring rond
Antwerpen Enkele dagen later kwamen bulldozers en maakten
alles als de zeespiegel gelijk. (E 3 foto).
2) Onder leiding van nederlandse en deense specialisten liet men de
tunnel die uit verscheidene elementen bestaat, tot op de bodem
van de Schelde zinken. Amerikaanse ingenieurs staken hun bewondering niet weg voor de vlaamse arbeiders die de plannen
zo nauwkeurig uitgevoerd hadden.
3) Vanuit de tunnel onder de Schelde rijdt men zo naar Antwerpen
toe.

4) Zo ziet de tunnel er van binnen uit Hü is 650 meter lang is «Irie
rijstroken breed en kent alleen enkelrichtingverkeer. De Kokers
zijn van mekaar gescheiden voor de fietser» en de treinen werd
'n speciale schacht voorzien. Een nieuwigheid : reeds bij hei binnenrijden ziet men onmiddellijk de uitgang van de tunnel omdat
die rechtdoor loopt.
5) Bruggen en nog eens bruggen De ringlaan rond Antwerpen wordt
een echte autostrade en zal door geen enkel kruispunt gesneden
worden. Op het stuk van de nieuwe tunnel tot het Albertkanaal
liggen meer dan dertig bruggen
6) Elke brug werd vooraleer ze in gebruik te nemen gedurende een
ganse dag getest. Met zand geladen kamions en legertanks lieten
hun log gewicht gelden.
7) Op de bruggen werden elektrische baanverwarmers aangebracht
die moeten beletten dat ze bij ijzel, vorst en sneeuw onberijdbaar
zouden zijn.
FOTO'S : Bruno Stevens.

14

WI4

haar ei

DE JEUGD VRAAGT R
Onder de tlogan « Ruimte voor de jeugd » ging voor een paar weken de week
van de jeugd door In gans het land georgamzeerd
door de nationale
jeugdraad
en door de nationale leidingen van meer dan zeventig
jeugdverenigingen
Er werd door die bewegingen
zoals het hoort beleefd maar zeer
dringend
« ruimte » gevraagd Zeer handig bekeken door de inrichten, want met die ruimte was zowel mentale als fizieke rmmte
bedoeld.

ONDAT DE JEUGD
NOG GEEN KIESYEE IS
De luimte voor ae jeugd is een onontbeerlijk element in de groei Waar stilaan ae weinige bossen en parken plaats
moeten ruimen voor wooncentra en
w a a r men er met voor terugschrikt zo
m a a r weiden en pleinen waar kinderen
en longelui spelen te laten vervuilen,
waai men oogluikend toeziet hoe de
vuilnisbelt vroegere speelterreinen m
storten herschept en rivieren en vijvers
m riolen veranderen is het meer dan
ooit tijd dat men de overheid dwingt
ovei de ruimte voor de jeugd na te denken Inderdaad een mooi mitiatiel maar
w a t kan de jeugd er zelf aan verhelpen
als zn niet een ot andere politieker
h a a r goed ge/;ind, onder de arm neemt
Hoe moeilijk is het niet de overheid van
gemeente of stad ervan te overtuigen
dat ei «wat» moet gedaan worden Die
mensen, hoe vaak horen wij het niet
vertellen door jeugdleiders en -leidsters
hebben blijkbaar alleen m a a r aandacht
voor zaken waar zij onmiddellijk politiek vooideel kunnen uithalen Temeer
d a a r de jeugd nog niet aanstonds kan
meehelpen aan de versteviging van hun
gemeenteraadszetel (Zie m dit verband
de enorme inspanningen die geleverd
worden om de ouden van dagen in een
bond samen te brengen )

ENTOEKIASME KWIJTGERAAKT

In het Antweipse zijn er een aantal
jeudgbewegingen die zich niet durven
verzetten tegen het jeugdbeleid van de
gemeente omdat zij in de ijd toen de
verhoudingen nog «goed» waren van de
gemeente de toelating gekregen hadden
op «verboden grond te bouwen Wanneer diezelfde jeugdbewegingen zich nu
durven verzetten tegen bepaalde jeugdplannen van de gemeenteraad dan bestaat er kans dat ze hun lokalen moeten afbi eken Het strafste voorbeeld
komt wel uit Oost-Vlaanderen w a a r
men m een gemeente m e t volstrekte
meerderheid van een partij m a a r zonder
haar gunstig gezinde jeugdbewegingen
een jeugdraad oprichtte De gemeenteraad speelde het klaar jongeren te vinden die een aantal niet bestaande
jeugdbewegingen
vertegenwoordigen,
die beslissende macht kregen en die natuurlijk met de subsidies gingen lopen

HET KAN OOK ANDERS
Dit IS natuuilijk allemaal zoals het
met moet Het kan ook anders Het gebeurde ergens m Brabant, het gemeentebestuur het op een wijkspeelpleintje een zandbak bouwen die zo ongelukkig aangelegd was dat dagelijks
tientalen kleuters met open kinnen, ge
kneusde ellebogen en
afgeschuurde
knieën naar huis hepen De jeugd
kwam bij de gemeente tussenbeide en
loste de zaak op Ergens anders werd de

De gemeenteraden die de wens uitdrukken een jeugdraad op te richten
zouden heel wat verstandiger moeten
handelen wanneer die jeugdraad er dan
IS l e e n voor een paar jaar de jeugdraden als paddestoelen uit de grond schoten
het entoeziasme is er ondertussen
w a t af - hebben heelwat jeugdleiders
ontgoochelingen
opgelopen
met
de
dorospohtici Vaak was de gemeenteraad
er op uit, een jeugdraad samen te stellen op bazis van de plaatselijke politieke
ver'^eling ofwel kregen de jeugdorganizat es die volgens de meerderheid tot
de oppozitie hoorden geen subsidies omdal i i t geld aan de tegenstrevers geven

gemeenteraad er attent op gemaakt zebrapaden aan te leggen m de omgeving
van kinderrijke buurten, beschermde
stoepen aan te leggen werd regelmatig
gevraagd dat tijdens jeugdfeesten een
agent het verkeer kwam leiden Het
toppunt van bezoigdheid lijkt ons wel
die patrouille-scouts (12 tot 14 jaar) die
het gemeentebestuur voorstelde tijdens
de zomermaanden als redder op te treden langs de oever van een brede beek
even buiten de gemeente omdat dat daar
veel kleine kinderen kwamen spelen

1 , l'l
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£ e n ruilhanael in de aard van w.erkjes
opknappen voor de gemeenteraad en dan
vergoedingen krijgen is nog aanvaardb a a r maar wat voor werkjes "^ Steeds
en altijd in het openbaar voor de partij
van de burgemeester en natuurlijk ter
«verdelging» v a r rf'=- *^°cronotrever J e
reinste chantage
Wij hebben jeuedraaen geKeno waarVai de burgemeester automatisch voorzitter was en zich daarbij nog liet advizer^n door znn schepen van onderwijs
Fen Jeugdraad uit Üost-Vlaanderen
liet weten dat hij zijn werking wenste
ston te zetten omdat de gemeenteraad
de leugdraad advizeerde in j'eugdzaken
en niet omgekeerd Een andere jeugdraa i wenste zichzelf te ontbinden omdat
het gemeentebestuur zich dermate met
de interne zaken van de verschillende
jeugdbewegingen ging bezighouden dat
hij liever subsidies en al de andere
voordelen het varen dan m een te beperkte vrijheid te moeten werken.
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« Nou zie je helemaal
deze mode (Esterel)

i

het verschil niet meer ' » zal de goegemeente
zeggen
ooit « doorbreekt » Wie is hij en wie is zij ? V heeft
voor het raden.

als
het

RUNGIS
Deze naam zegt u waarschijnlij
mets Toch zal hij mettertijd een bi
grip uVrden, tenware men aan a
nieuive grootmarltt van Parijs een ai
dei e naam zou geven
Rungis herbergt mdeidaaü ete 1/
kende « Halles de Parts >, de giooi
maikt die tot voor kort m hel haiij
van Paiijs lag en ei behalve een cei
hum van bevoonadtng ook een to>
nsttsche attiaktte was Daai kon m >
inderdaad s nachts ae bediijvight i
nagaan en in de vele kleine bistui
en restauiants « soupe a loignoi
en andeie delikale dingen smaken
« Le venlte de Paus » (de buik K
Parijs) de andeie benaming van i
Hallen, werd in 1199 met loclalii
van koning Ftlips Augusle ais mail
voot weveis en slofjenhanddaois o/
gericht De Hallen boden een kien
njk schouwspel van dooi mekaii
wiiemele?ide diageis (poUgc kete
voonvaar),
vrachtauto s^ e^alachi
runderen, kaassooilen
een vnoiei
ztchtelijke vanatte van alleiln gioev
ten en vruchten, waaivan de uct
geur zich vermengde mei deze du m
tali^>ze groezelige keukentjes opsleep
Ze wal en ook een paiadtjs vooi ''
ratten, die tans hun voedsel eldei
moeten zoeken en na de veihunm
Hongerig op straat kwamen Men k(
er de boeienkiel naait de sni^ki'i
bekijken, de mint van de lichleko(
naast de bloedbesmewde kiel van a
drager
Te Rungii gaai het er nu heel mr
dern toe
Veel htgienischer Maa
toch mmdei romantisch ..

plalenrubriek
« MEISTERWERKE
ROCK >. (SMS 2555).

de kuituur
der armoede

Oscar Lewis, geboren te New York in 1914, promoveerde
tot doctor in de
antropologie aan de universiteit
van Columbia, doceerde aan het Brooklyn
College en aan de universiteit
van Washington
en is sedert 1948 professor in antropologie aan de universiteit
van Illinois. In 1943 zond het Amerikaans
Instituut
voor Indiaanse Studies hem met een opdracht naar Meksiko. Het rezultaat van
zijn verblijf aldaar was een eerste boek « Life in a Mexican Village ». In 1959
verscheen «Five Families»
en in 1961 «The Children of Sanchez », waarover wij
toen in dit blad geschreven hebben. In 1964 volgde « Pedro Martinez » en in 1967
« La Vida ». Van dit laatste boek verscheen onlangs een pocket-editie
in de «Panther Modern Society » reeks en een franse vertaling bij Gallimard, in de « Collection Témoins ». Het is een omvangrijk
en boeiend boek
geworden.

Al deze werken, evenals h e t laatste,
werden samengesteld na een uitgebreide en langdurige ondervraging v a n de
betrokken personen. De grondig-voorbereide interviews — waarbij de personages zoveel mogelijk vrijuit spraken
zonder onderbreking v a n de interviewer — werden op band opgenomen en
daarna geselekteerd, ontdaan v a n herhalingen, neergeschreven en gebundeld.
Zo ontstonden de vroegere, hogervernoemde werken en zo ontstond ook « La
Vida». Richtte de onderzoeker zich
voordien naar Meksiko en t r a c h t t e hij
een zo getrouw mogelijk beeld t e brengen van verscheidene tipe-gevallen uit
de meksikaanse samenleving (de a r m e
stedeling en zijn familie, de — even
arme — dorpeling) dan heeft hij zich
in «La Vida» buiten Meksiko begeven en zijn onderzoek gericht n a a r een
andere « a r m o e d e - k u l t u u r » : die der
Portoricanen zowel op h e t eiland Puerto Rico als in New-York...
Bij zijn onderzoek werd hij bijgestaan door zijn vrouw R u t h M. Lewis,
°°or dr Rosa Celeste Marin en door
verscheidene andere specialisten zowel
op het gebied der uitgave en der selektie als wat h e t toepassen en u i t w e r k e n
van psichologische tests betreft.
Lewis verrichtte zijn onderzoek in de
voorstad La Esmeralda van S a n J u a n .
op i^orto Rico en in de portöricaanse
wijk van New York. De geïnterviewden
Denoren nu niet precies tot de « elite » :
ae veertigjarige Fernanda, mulattin,
gewezen prostituee, m e t haar dochters
boledad, Felicita, Cruz en de zoon Simplicio.
Fernanda, met wie de geschiedenis
oegmt, heett als meid voor vijftig cent
per dag en als prostituee een h a r d e
leerschool doorgemaakt. Zij heeft als
moeder van vier kinderen op h a a r m a nier getracht haar kinderen op te voeaen voor het leven dat hen wacht e n in
nexwelk moed en weerstandsvermogen
zeer belangrijke vereisten zijn.
^Jf'^'" generaties,
vertegenwoordigd
„ ° ° \ ? ^ s t i e n Portoricanen, vertellen de
gescniedenis van hun familie. De wijze
waarop ze dat doen is g e k e n m e r k t door
H?r ^"'"erse levendigheid, een h u m o r
hpoff
betrekkelijkheid der dingen
«eeit geleerd, een onverwoestbare leS ^ i ^ " ^ " ^ ^ en door een volkse direktnpÓlf ^ nergens een blad voor de mond
suel
"'^* ' " ^et erotische en sekLewis' werkmetode vond navolging
ripuTJ^ nebben de jongste tijd herhaal"^njk werken zien verschijnen die zijn
r n l v T u , ^ ^ " interview en bandopne^ ? / , ' \ e b b e n gebruikt : T r u m a n Capoo n L L u^°^^ Blood» en J a n Myrdals
dott>^^ l^^er besproken boek over een
hJv^A I^ood-China zijn wel de meestoekende voorbeelden ervan.
IQfi? ,Vr^"^*^^* van Lewis' werk d a t in
vprLï^^^^^^en werd, telt in de onlangs
verschenen pocketuitgave meer dan

800 bladzijden. In een vijftigtal bladzijden zet de auteur de sociale pozitie van
zijn objekten, de gebruikte metode alsmede zijn koncept v a n de « kuituur der
armoede » uiteen, waarvan dit boek een
illustratie wil zijn. Hij duidt de belangri'jkste karakteri.stieken aan van deze
« kuituur », toepasselijk overal waar er
een
werkelijk
«Lumpenproletariat»
bestaat en die meer is dan een materiële armoede alleen, m a a r wel een hele
levenswijze. Lewis meent dat een klasse-bewustzijn, een reorganizatie der
maatschappij, een deelneming aan het
politiek en sociaal gebeuren de « k u i t u u r » der armoede kunnen opheffen,
ook al blijft de armoede even groot. .
Maar hier treedt hij reeds op het terrein der konkluzies en zelfs der interpretaties. Toch is het bijeenbrengen
van dit materiaal op zichzelf al een
prestatie. De « Auswertung » ervan kan
tot diverse opvattingen aanleiding geven. Lewis zelf schrijft dat hij de « kuit u u r der armoede » dichter bij diegenen
heeft willen brengen, die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen de ar-

moede. Naast de wetenschappelijke bedoeling is er dus een sociale : Lewis'
werk wil ook invloed uitoefenen op h e n
die de politiek tegenover de onderontwikkelde landen — en in h e t bizonder
de latijns-amerikaanse — moeten bepalen.
Wat de wetenschappelijke en sociologische waarde van dit werk ook weze
(en hier kan m e n m e t de a u t e u r en zijn
opvattingen in metode en vooral in interpretatie v a n mening verschillen) :
het blijft in ieder geval een feit d a t
«La Vida», afgezien v a n zijn sociologische waarde, een betekenis heeft in
de literatuur. Een betekenis die zich
doet gelden nu de fiktie v a n de roman
en de fantazie v a n de schrijver meer
en meer plaats maken voor h e t objektieve verslag, voor het dagboek, h e t
relaas, h e t interview, de autobiografie.
Een der belangrijkste boeken uit de naoorlogse duitse literatuur is von Salomons « Fragebogen » En ook Célines
werk, dat tot het belangriikste der moderne franse literatuur behoort, verdient amper de benaming « ropian » en
is grotendeels autobiografisch.
Een boek als « La Vida » gaat verder
in h e t objektieve (in niet-literaire betekenis) en wendt — zoals T r u m a n Capote, Vassilikos, Croce-Spinelli — de
bandopnemer aan om een werk samen
te stellen dat evenzeer tot de moderne
literatuur als tot de moderne sociologie
en antropologie kan gerekend worden
en dat, aansluitend bij de epiek v a n
gisteren, ons wellicht een idee geeft v a n
de epiek van morgen.
De sociologen en antropologen kunnen op Lewis' werk misschien kritiek
uitoefenen; in de literatuur is h e t in
ieder geval in zijn genre — dat meer
en meer veld wint — een belangrijk
boek dat ook literair vele romans m e t
faam e v e n a a r t !

DES BA-

Een plaat voor de kenneis'. Otgelwerken van 16de-eeuwse komponisten, gespeeld op het benoemde Schubeit-ofgel van het Cisterciencei klooster ie Heiligenkreuz.
SYMPHONIE NR. 6, « PASTORALE s. — BEETHOVEN — (SMS
2527).
Beethoven is in deze leeks L.P.'s
vertegenwoordigd door zijn bekende
« Pastorale », hier zeer goed gebracht
door het Philharmonisch Orkest van
Rotterdam onder leiding van Charles Münch.
« SYMPHONIE IN D-MOLL » FRANCK (SMS 2519).
Deze begaafde kompontst werd geboren te Luik op 10 december 1822.
Jarenlang heeft het gekibbel over de
ware nationabteit
van Franck ge
duLird. De Duitsers eisen hem voor
zich op omdat zi]n ouders uit Aken
kwamen. De Belgen noemden hem
een « Belg » omdat hij in Luik geboren zuerd, maar de Nederlanders
zeggen graag dat hi] een Nederlander was omdat zipi geboortestad op
het tijdstip van zijn geboorte Bot
Zuid-Nederland ondei Koning Willem I behoorde.
Uit Fianck's oeuvre kozen we vandaag zijn Symphonie in d-moll, een
van zijn meest gekende werken. Romantisch door de tijd waarin hij leefde, staat zijn werk toch enigszins
apaH van zijn andeie eveneens romantische
tijdgenoten als Berhoz,
Liszt, Wagnei enz. Daaivm is zijn
muziek en deze simfonte m het bijzonder uit duizenden te hei kennen
aan haar struktuur : melodieuze motieven, trapsgeu'ijze opgebouwd, en
harmonisch naar een rustpunt teruggeleid.
Zeei mooie muziek! Waim aanbevolen.
< LA T RAVI ATA >, G. VERDl
(SMS 2353).
Van de menigvuldige opera's die
Verdi komponeerde vond hijzelf « La
Traviata > een van zijn meest geslaagde. Deze opera (die zijri libret
to ontleent aan < La Dame aux Camélias » van A. Dumas) aan de muziekliefhebber voorstellen, is wel overbodig.
Reeds bij de eerste maten van de
ouverture, herkennen wij onmiddellijk de mooie en ietwat droefgeestige
muziek van deze opera. De overbekende aria's en koren zijn vurig en
Italiaans. Men beseft werkelijk dat
Verdi destijds de geboren « latijnse »
tegenspeler van de < germaanse »
Wagner is geweest.
< IBERIA », DEBUSSY, « IBERIA J., ALBENIZ; (SMS 2494).
Als laatste m deze rij L.P.'s een interessant initiatief !
Op één plaat verenigd, twee grote
komponisten die elk op hun eigen
wijze hun vizie xueergeven op Spanje:
« Ibena ».
Debussy weet op meesterlijke wijze de sfeer van Spanje in « Ibena »
vast te leggen door een reeks muzikale « impressies » die spaanser klinken dan de werken van sommige m
Spanje geboren komponisten — ter
wijl de komponist dit land toch atteen 'maar kent uit boeken, schilderijen en volksliederen.
Heel anders klinkt de « Ibena i
van de rasechte Spanjaard Albentz
Geen reeks « impressies > maar een
aaneenschakeling van schetsen die
soms een geografische ondertitel dras,en. Meestal andaloezisch, het lands'Xedeelte waar htj het meest van hield.
De liefde tot het Spaanse tand en
•nuztek — bij Debussy gedroomd, bij
4lbeniz reëel — hadden beide kom
l'onisten gemeen — en tn hel licht
'taarvan is hun konfrontatie op deze
I^.P. voor de muziekliefhebber werkelijk interessant.
W

fernand auwera

schrijven of schieten ï
Fmrruind Auwera is de schrijver van een viertal romans, een bundel
novellen
en een zestal kinderboeken.
Bij is medewerker
aan de
noordnederlandse
«Volkskrant»,
sekretaris
van een « Komitee
voor Waakzaamheid»
tegen censuur en daarenboven
nog ambtenaar
van de stad Antwerpen.
In een boek
«Schrijven of schieten ?» heeft hij een dertigtal
mterviews
met noord- en
zuiinederlandse
auteurs
bijeengebracht,
mterviews
rond het tema
«engagement », waarbij de gestelde vragen van de aktualiteit
uitgaan : Vietnam,
Biafra,
demokratie,
socialisme,
kapitalisme...
en dergelijke
onderwerpen
meer....

We gaan de n a m e n van de dertig
geïnterviewden hier niet allemaal citeren, maar wanneer m.en het lijstje op
de omslag overloopt, zal niemand ons
t-genspreken wanneer wij beweren dat
het praktisch uitsluitend linksen zijn.
L i r ^ s dan in de verouderde politieke
betekenis.
Ook de vragenstelling van Auwera is
in die richting : reeds uit de inleiding
bli:3!:t zijn « oriëntatie ». Wanneer hij

eerst zegt dat hij politiek ongeschoold
is en daarna zijn lektuur van Marcuse,
Fulbright en Regis Debray vermeldt,
moeten wij hier geen ironisch verband
in zien ..
Het is ons onmogelijk elk interview
te vermelden, er de voornaamste gedachten — voor zover er zijn — uit t e
halen en ze kritisch t e benaderen. W a t
echter opvalt in dit onderonsje is h e t
ontstellend gebrek aan politieke ernst

en kennis bij een kategorie mensen die
zich toch als een soort geestelijke élite
beschouwen en die dat ook zouden dienen te wezen. En het mag ons wel
enigszins verheugen dat, afgezien v a n
Claus en De Wispelaere, de Vlamingen
in het algemeen heel w a t genuanceerder
e n objektiever zijn dan de Noordnederlanders, die h u n gebrek aan politieke
kennis en geestelijke background vaak
t r a c h t e n te kamoefleren achter verbale
wijdlopigheid en frazeologie : Mulisch
is hier wel de specialist i n !
Toppunt is, w a n n e e r Bernlef het lef
heeft de vlaamse «provincialen » voor
t e houden dat men in het noorden de
hele vlaamse kwestie als een kinderachtige burenruzie beschouwt — bij gebrek
aan i n f o r m a t i e ! Het zijn m e anders
wel de kosmopolieten, die n i e t eens
weten w a t er naast hun deur gebeurt!
H e t interessants zijn wel de interviews m e t Ruyslinck (« we hoeven niet
altijd ons eigen nest te bevuilen zoals
sommige vlaamse a u t e u r s doen uit progressieve poze», zegt hij) en die m e t
Walschap en Jef Last.
Walschap legt de vinger op de Vietnamese wonden en geeft de westerse
Vietkongsimpatizan-ten een
klinkend
antwoord uit onverdachte hoek. Ook Jef
Last, de Spanje-vrijwilliger, Jcommunist, sinoloog, geeft onze jonge laattijdige Marx-ontdekkers een lesje ( « e e n
chirurg opereert nu toch ook niet m e e r
m e t een handboek van Boerhave » ) en
wijst eveneens de Mao-adepten terecht.
Op de eigenlijke problematiek (moet
kunst geëngageerd zijn of niet, moet
zij — en kan zij — een sociale rol vervullen ?) zijn de antwoorden u i t e e n l o

DAT NeET U...
...weten...
Moigen zondag 18 mei u'ordt te
/titweipen
tijdens de
ariieslenmis
van halftwaalf in de Carolvskerk het
afsteiven van Jef Van Hoof 10 jaar
geleden hei dacht. De « Alissa de Beata » lüordt uitgevoerd met medewerking van het Antwetps Koraal onder
leiding van Martha D'Hooge, van de
iopiaan Maria Michel en van organiit Joi Lnsnijdcr Na de mis u'jidt
« O.L. Viouw van Vlaandeien » (Van
Hoof) -eveneens dooi solist, koor en
O)gel ten gekote grhiacht.
WiLlem teimandeie
is de zanger
van de Westhoek^ die in wejstvlaams
dialekt zingt ovei het poldeiland, de
zee en d-e mensen Gebot en te Lauwe
op 9 fehtuari 1940 kteeg ht] zijn muzikale opleiding van zijn vadei, klajinetttsi; spoedig stapte hij mee
in de doipsharmoni€. In zijn jeugd
zong hij in jeugdhampen, zivh zelf
met de gitaar begeleidend. Hij tekende ook veel en daaruit zou de
beeldhouwer Vermandere gioeien .
direkte taille in hout en steen, eer.st
expressionistisch^ later abstrakt.
Benoemd tot leraar godsdienst aan
de Tijksmiddelbare school te Nieuwpoort, waar hij tans woont, tonldekte
hij er de « gedichten uit de Westhoek > van Djoos ütendoale (Jtiris
Declercq) uit Weslouter. Zijn bvur-

pend en in het algemeen ook, door de
begrenzing van het intervieuw, te weinig uitgediept, te oppervlakkig en ongefundeerd. Het onderwerp leende zich
nochtans tot een zich bezinnen over het
wezen der kunst, h a a r individuele, nationale en universele bindingen, d e grenzen van h a a r autonomie en de grenzen
van h a a r onaantastbaarheid — waarmee
tevens het probleem van de censuur
principieel zou gesteld zijn. Nu er is
heel w a t gezwam en een herkauwen
van allerlei reeds honderdmaal gehoords gemeenplaatsen.
Wanneer wij het boek in zijn geheel
zien, k u n n e n wij het niet als een sukses beschouwen. Tenzij dan als objekt
voor een sociologische studie die psichologie, mentaliteit en metode van deze
groep wil ontledem. Aan de h a n d van de
uitlatingen van de geïnterviewden —
de vragen v a n de interviewer niet te
vergeten — zou een grondige analize
kunnen gemaakt worden van de mentaliteit van diegenen die ons door h u n literair w e r k al dan niet « sociaal» zouden
moeten w a k k e r roepen. Het rezultaat
ervan zou niet zo erg vleiend zijn en
wij moeten er zelfs aan toevoegen dat
de Vlamingen er nog niet het slechtst
vanaf zouden komen. Afgezien dan van
de 2!ure anti-kiorikale oprispingen vaa
een De Wispelaere, die m e e n t te pas en
te onpas (ook in zijn kauwgom-romans)
het katolieke onderwijs te moeten aanvallen en de vlaamsgezinden die « onbenullige hedmatliederen » zingen « r v a a
langs t e geven. Mensen die over dingen s p r e k e n w a a r ze geen k a a s van gegeten liebben en dan nog in zulke klisjees, zijn niet de aangewezen personen
om over een onderwerp als dat van het
engagement in de kunst op een oTsjektieve en serene wijze t e spreken.
Auwera schijnt t r o u w e n s door dezelfde
mikroob besmet te zijn en dat heeft het
hele boek beïnvloed.
Bij alle gebreken blijkt d i t boek en
blijv-eaa -deee interviews toch interessaüt,
al was het alleen al m a a r als kenmsm»king m e t het politieke denkpeil van een
inteUigeiitsia, wier denkschema's nog
tot de v e r l i d i t i n g e n uit de 16e eeuw
s t a n a n e n en w i e r « s o d a l e » vizie bep e r k t is tot één enkele dimensie.

« Schrijven «f schieten * verscheen
bij ée Standaard-Uitgevarèj, bertmt
Tl3 blz. en kost 150 fr.

man, schrijnwerker
Roger
Rossye
schreef nieiaue gedichten, getuigend
van scherpe waarneming en humor.
Vorig jaar bekioonde het Humoffestivai t-e Heist Willem
Vermandere
met zijn liedjes, waarz*oor hij zelf de
muziek komponeert. Nu is bij Decca
een langspeelplaat met 14 liedjes verschenen, voorlopige bekroning
va»
het talent van een veelzijdig man.

...DeKlfKen...
In het provinciaal
Begijnhof
te
Hasselt is tot 26 mei dagelijks « Die
Kunstletgilde E.V. » te gast op uitnodiging van het limbings provinciaal
bestuur. Georg Hermanowski verzorgde vorige vrijdag de inleiding tot
deze ieni*Jonstelling van hedendaagse duitse kunst.
Tot 6 juli kunt u in de voorlopige
lokalen van het Muzeum voor Moderne Kunst te Brussel (Koningsplein
1), tekeningen en
beeldhouwweiken
van Geoige Minne en
Constantm
Meunier bezichtigen, dagelijTis uitgenomen 's maandags, 's woensdags tot
20 um.
Graag nog even aandacht vcK>r de
tentoonstelling in kasteel te Lembeek
tot morgen zondag 18 mei van Leo
Dewaelheyns uit Steenokkerzeel, K.
Algoet, Halle, R. Devos, Grembergen,
Cochez, Herfelingen,
Vanisterbeek,
Halle^ Schelkens, Hombeek r «
^•
Luyckx, Lembeek, schilders en beetdhovwers.
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minder belovend als die van
het
pensionaat
uitziet
Do
tweede lerares, Martha, richt
evenwel h a a r hele genegenheid
op haar vriendin Een verdor
ven en manziek meisje gaat in
hei stadje rondvertellen dat
het tweetal met elkaar een vei
houding heeft De beide vrien
d m n e n verliezen een proces
wegens smaad Martha gegrr
pen door een plotse vlaag va i
schuldbewustzijn, pleegt zelf
moord ondanks de bek'^ntenis
van de lasteraarster dat alles
een verzonnen verhaal was
William Wyler heeft dit tema met grote soberheid uitgew e r k t en werd in ziin bedoeling schitterend gediend door
het voortreffelijk spel van Audrey Henburn en Shirlev MacLaii-io

Vlaandag 19 mei om 2U.25 u.
(Brussel N e d )

FRANS MASEREEL

«Ik houd van wit en zwart» is een dokumentaire
Masereel. Brussel Ned., 18 mei.

over

Frans

VLAAMSE MUZIEK

HET GERUCHT

In dit volkskoncert wordt
werk geprogrammeerd van de
Vlaamse toondichters : Paul
Gilson, Jan Blockx en August
De Boeck.

De amerikaansf kineast William Wyler behandelt hier een
wel delikaat probleem : de homosexueel gekleurde vriendschap tussen twee jonge vrouwen Het schijnt dat hij vijfentwintig jaar heeft gewacht om
dan eindelijk in 1961, deze film
naar een stuk van Lilian Hellman te kunnen draaien

Het werk van Paul Gilson
'(1865-1942) heeft een realistisch-impressionistisch
karakter Hij schreef vele werken,
toch zou hot vele jaren duren
vooraleer hii als komponist
naar waarde werd geschat Het
bleken tenslotte zijn jeugdwerken te zijn die het best het repertorium zouden houden, zoals zijn simfonisch gedicht «De
Zee», gekomponeerd in 1892
naar een gedicht van Eddy Levis Met dit werk streefde P a u l
Gilson naar een muzikaal impressionisme, gekleurd
met
een krachtig vlaams koloriet.

Het verhaal speelt zich af in
een amerikaans provinciestadje, waar twee jonge leraressen
een pensionaat hebben opgericht. Eén van hen. Karen, is
verloofd met een jonge geneesheer wiens toekomst er niet

Onder de titel «Ik houd v a n
zwart en w i t » , draaide kineast
F r a n s Buyens een dokumentair e over leven en w e r k van de
wereldberoemde vlaamse houtsnijder, schilder en tekenaar,
F r a n s Masereel.
De 80ste verjaardag
van
F r a n s Masereel, die sedert 1949
in Nice woont en werkt, vormde de aanleiding om m e t deze
film terug te blikken op zijn
leven, w e r k en persoonlijkheid
Als kind was Masereel getuige
van de strijd van de eerste
gentse socialisten, een strijd
die hem altijd is bijgebleven.
Masereel is een hardnekkige
voorvechter van de menselijke
waardigheid en vrijheid. Ofschoon hij een socialistisch
kunstenaar
wordt
genoemd
meent hij dat zijn werk geen
politieke inslag heeft : het is
wèl menselijk, getuigt hij. In
zijn duizende houtsneden van
een uitzonderlijke verscheidenheid wordt Masereel afwisselend aangetrokken door poëzie,
satire, kritiek en fantazie De
verbeelding speelt een belang

Kommissaris

Maigret doet het nog steeds. Nu opnieuw
woede van Maigret ». Brussel Ned., 20 mei.

rijke rol in zijn kunst : dromen
is één van de geringe vrijheden die de mens nog overblijven, zegt Masereel. Het paar is
één van zijn geliefkoosde onderwerpen : n a a r zwart en wit
gaat zijn voorkeur uit omdat
het de puurste grafische vorm
is, omdat het eerlijke kunst is.
In deze dokumentaire ziet u
fragmenten van tientallen van
zijn houtsneden en ziet u hem
aan het werk in zijn atelier
waar hij werd geïnterviewd.
Het Interview werd, op verzoek van de kunstenaar zelf, in
het Frans afgenomen, omdat
hij
sedert
zijn
jeugdjaren
voortdurend in het buitenland
verbleef en overwegend in
Frankrijk.
Zondag 18 mei om 21.15 u.
(Brussel Ned.)

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 17 mei
15 00 tot 18 00 Europese kampioenschappen k u n s t t u m e n voor dames
te Landskrona — 18 50 • Zandm.anr.etje — 18 55
Huck Pinn • Het
spook van d e conquistador
19 20 :
Autorama — 19 50 . Keurig Frans —
19 52 • Zoeklicht — 19 57 Medede»
lingen — 20 00 . TV-nieuwa —
20 25
Memorandum van een dokter • Niet klem te krijgen — 21 15 j;
« Marty » Britse klucht — 21 50 :
Echo — 22 20 • Geheime opdracht i
De Waterstofbom — 23 10 . Europese judoktanpioenschappen te Oostende — 23 40 • TV-nieuwB.

Zondag 18 mei
11 0 0 t o t 11 4 0
Eucharistieviering vonuit de Knstus Koningparochie te Temse
— 14 0 0 : Boer en tuinder —
i4 30 :
De woonschuit * Dieven a a n b o o r d
—
14 45 . Binnen en buiten —
17 0 0 tot
18 00 . A p o l l o 10
Rechtstreekse report a g e van de lancering op Kaap Kennedy
—
18 4 5 • Klein, klein k l e u t e r t j e
—
19 05 : « De k n o o p en het hertejong 9.
A v o n t u r e n f i l m voor de leugd — 19 55 :
Mededelingen — 20 0 0 : T V - n i e u w s - •
— 2 0 15 : Sportweekend — 20 4 0 . M u ziekolbum
—
21 25 : Frons Mosereel.
Documentaire — 22 15 : Europese )udokampioenschODDen te Oostende — 23 1 0 !
TV-nieuws

Maandag 19 mei
14 05 t o t
15 10 • Schooltelevisie
—
18 55
Z a n d m o n n e t i e — 19 0 0
Zorro :
Long leve de gouverneur — 19 25
Jonger dan ie d e n k t — 19 50
Hier s p r e e k t
men Nederlands — 19 55
Mededelingen - De Weerman —
20 0 0
TVnieuws — 20 25
Speelfilm
Het gerucht
— 22 10
Gastprogrammo
De K a t h o lieke gedachte — 22 4 0
TV nieuws

Jan
Blockx
(1851-1901)
schreef heel wat kompozities,
waarvan de opera's «De bruid
<3er Zee» en de «Herbergprinses» tot een groot luisterpubliek
Wisten door te dringen. Zijn
Vlaamse dansen zijn nog steeds
populair en zijn tipisch vlaams.
Het werk dat August De
Boeck (1865-1937) ons heeft nagelaten IS zeer aanzienlijk :
oüdsdienstige werken, liederen,
kantates
instrumentale
muziek enz Paul Gilson schreef
over zijn tijdgenoot August De
^oeck het volgende • « N e t als
oe palmboom oosters is en de
«enneboom noors, zo is August
Y^ Boeck ook Vlaams En hij
behoort tot de zijnen geheel en
^ zijn muziek zegt het ons
öuidehik Ze IS sappig, krach'g gezond optimistisch
De
'^oeck kent de humor ongewijfeld, maar mijdt steeds de
grove scherts Hij weet altijd
aat te houden en wijkt nooit
at van dP pohte m u z i e k »
Woensdag 21 mei om 21.45 u.
(Brussel N e d )

in « De

Dinsdag 20 mei
14 05 t o t
14 35
Schooltelevisie
15 25 t o t
16 0 0
Schooltelevisie
—
18 55
Z a n d m o n n e t i e — 19 00
Tienerk l o n k e n — ' 9 25
Alledag — 19 50 :
Keurig Frons —
19 52
Zoeklicht
—
19 57
Mededelingen
—
20 0 0
TVnieuws — 20 25
De woede van M a i g r e t ,
T V spel — 21 40
Vergeet niet te lezen
— 22 1 5
TV-nieuws

Woensdag 21 mei
17 00 t o t ' 8 00
T i p t o p — i8 30
Wie
weet wint — ' 9 25
Hiei spreekt men
Nederlands
—
19 30
TV nieuws
—
19 55
Voetbal
Brotislovo
Barcelona
—
Tijdens de rust omstreeks 20 45 :
Volksconcert
Vlaamse muziek — 22 10:
Gastprogrammo
Het vriie woord
—
22 4 0
TV me jw>

Donderdag 22 mei
14 05 t o t
16 0 0
Schooltelevisie
—.
18 55
Z a n d m o n n e t i e — 19 00
Tie-ierk l o n k e n — 19 35
Politieke tribune
De
Partii voor Vrijheid en Voouitgang
—
19 50
Keurig Frons —
' 9 52
Zoeklicht — 19 57
Mededelingen — 20 0 0 :
TV nieuws — 20 25
De Forsyte Sogo :
Het smaadschrift
—
21 15
Ponoramo
— 2 2 25
Prem'ere — 23 05
TV nieuws.

Vrijdag 23 mei

Van William

Wyler

zien wij de dramatische
film « Het
ley Maclaine. Brussel Ned.,

gerucht» met Audrey
19 mei.

Hepburn

en Shir-

15 25
Schooltelevisie — iS 55
Zandm o n n e t i e — 19 0 0
Luceot — 19 30 :
Z i e t u er wat in '
.—
19 50
Hier
spreekt men Nederlands —
19 55
:
- Mededelingen - De Weermon — 20 0 0 ;
TV-nieuws — 20 25
Johnny Hoes
Een
lach en een t r o o n — 21 15 • a Twee W e relden > Speldocumentolre —
22 3 0 t
TV-nieuws.

WIJ

18
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DE GENTLEMEN
Men /al bij A n d e i l e d u de leiding van
d e k l u b toevertiouwen aan een stelletje van
vijf « gentlemen », zoals « Les Spoit-, » ze
noemt, die eens r a p zullen herstellen wat
h u n voorgangers verpiutst h e b b e n . Eén \ a n
de vijf gentlemen is natiuirlijk Albert Roo
sens, en een andere is zowaar m'sieiir Constant Vandenstock Na een jaar lang Klub
Brugge reusachtige diensten te hebben be,vezen — de tijd dat hij niet zickskens was
tenminste — keert de onmisbare b i o u w e r
terug naar de geliefde capitale, o n d e r oorverdovend gejuich van al wa» brusseleir ol
r e t h t h e b b e n d e is En dit ondanks het feit
d a t m'sieut Constant o p voetbalgebied tenslotte niet zo'n overweldigende staat van
dienst kan vooi leggen Afwachten wat die
grrrote business en gentlemen er gaan van
terecht biengen Dit «taat wel vast
de
stroop die « Les Spoits » alvast aan h u n
b a a i d gesmeerd heeft zullen zij m a a r nauwelijks mei geuze, wisky en komplimentjes
k u n n e n vergelden.

AFGESCHAFTE BIJVERDIENSTE
El is sedeit lang een verwoede oorlog aan
d t nang tussen twee fabrikanten van sportschoenen, de gebroeders Dasslei De ene
pioduceert het 4didas- de a n d e i e het Puma 'thoeisel. Kwestie van publiciteit bieden zij tegen elkaai op, om alle soorten vedetten aan te zetten h u n schoenen te gebiiiik'êii. en ei aldus o p h u n beurt reklame
vooi It ra.iken \ l l e vedetten kujgen aldus
h u n s(hocnen giatis. en dikwijls nog een
bom hiiten o p de koop toe. Sommige vedetten veranderen daarbi] in de loop van
het -.ei/oen nogal eens van merk, om de
b i | \ " H h e n s i e volledig te maken De laatste
oluTipis(he spelen blijken trouwens meer
en ineei een ieiisa<htige Adida^- en Piimarekl.imi ie /ijn geweest
De r n i e r n a t ' o n a ' e atletiektederatie heeft
nu 1' ^ll-t dai de atleten vooitaan nog maar
allci n inaagdeli|k blanke schoenen zonder
fiini.maam mogen dragen
Dal li|ki on>. een goede maatregel maar
in 'loevet hii /al opwegen teajen de vin

dingrijkheid van h e t broederpaar, dat zal
moeten afgewacht worden. W i j d e n k e n :
niet ver.

HAARGROEIHSOnEL
In Spoit 69 hebben wij een entoeziast
stuk gele/en over WiUy Planckaert, de renn e r die na lang sukkelen, vooi al te wijten
aan een leverkwaal n a a r h e t schijnt, d a p p r r
aan het « terugkomen > is. H i j heeft ;
iedei geval opnieuw een paar koersen g
wonnen Volgens het blad is die come bac k
alleen te d a n k e n aan een w o n d e r e fian
k i u i d e n d o k t e r , die Willy's kwaal kon g
nezen met kompiessen van kruidenekslral
ten (geloven wij n i e t ) , en voor zover v
uit het i i t i k e l k o n d e n o p m a k e n , vooral
door suggestie. Dit laatste willen wij wel
a a n v a a i d e n en we h o p e n voor Willy
dat zijn herstel volledig, blijvend (en niet
al te d u u r ) is. Dat wil to<h niet zeggen d a t
wij vieiklauwens het besluit van het artikel zouden willen o n d e r t e k e n e n « dat de
zwaarste ziekten vooi al met natuurlijke en
psichologisthe middelen k u n n e n bestreden
worden ». Dat r u i k t ons nogal erg n a a r h e t
onfeilbare haargroeimiddel dat wi] zonder
sukses plegen te gebruiken.

TRIESTE GIRO ?
ANDERE « SCISSION »
Nauwelijks hebben de ware Belgen het
gruwelijk gevaar van een « scission » voor
voetbal- en arjdere s p o r t b o n d e n (voorlopig)
bezwoien, of een a n d e r e en veel gevaarlijker splitsing h a n g t als een dreigende wolk
boven de G u i m a r d s t r a a t . Er is een zo grote
tegenstelling ontstaan tussen de grote klubs
en de kleine, dat n i e m a n d nog ziet hoe m e n
ze zou k u n n e n verzoenen. Begrijpelijk, als
men weet d a t al die k l u b s m e t zo verschil
lende en vaak tegenstrijdige belangen aan
één bestuursorgaan (unitair n a t u u r l i j k ) en
één reglement (zo o u d als de straat) zijn
onderworjjen. Volgens onze simplistische
m e n i n g blijft er m a a r één oplossing, al meer
d a n tien jaar geleden voorgesteld d o o r o m.
Pol Jacqmijns • splitsing in een beroepsen een liefhebbersafdeling, zoals d a t bij
voorbeeld in E n g e l a n d bestaat

SPCRTINAZIE
De ipo) t stnnl in Azte nog maat
ilnppekeus
op haai benen, lezen we
in een spoitktant
En veimits z«; het
schnjjt, zal het ook wel zo zifn
loth
zouden ue met
te kalegonek
ujn
ils men ondei spoit ve7staat — en
de ^poitgazetten
verstaan
ei
IICAJIgaans niets 'anders ondei — de palade vaii vedetjes,
de
onmetelijke
Jiow s, de georganizeei de
spanning
en sensatie an iekord]agerij
en kompetities op steeds groteie schaal de
üeeds gloeiende
geldsmosserif,
dan
staat men in 4zte mdeidaad
nog met
eig ver
ils men het echtei
heeft
ovei massale spoitbeoefentng
als eduHatiei middel
dan zouden wij lang
Hiel Xi zekei zi]n W anl dan zou het
uei eens kunnen blijken dat wtj op
lal punt üechts een geunge — of
irlemaal geen — vooisprong
hebben.
7 wee gioie fouten vaii de aziattI he spori aldus nog de krant, zijn
tal u] ten eerste te veel als piopaaiuiamiadei
woidi gezien
en
ten
iweed dat ite politiek er zich te veel
nee moeit
l en bewijze wordt aanj,evoera dar India en Pakistan
heel
I at centen hesteden aan hun hockeymcjegen en dat vp de spelen
van
Ojnkaila in 1962 Israel om
politieke
'denen iveid geweerd
Nu
geloven
n toch dal of) s.ehied

van

nationa

Met de zon verschijnen ook de racewagens. Mooi om naar te kijken,
mee te rijden maar ach, zo gevaarhjk..

listische piopaganda
en politieke
invloeden de aziatische landen nog alles te leien hebben van het
Westen.
Om het koit te maken
veiwijzen
we vooi het ene naar de
olimpische
spelen te Bei lijn in 1936 en voor het
andere naar
het geval
van ZuidAfrika. Wtj gehven niet dat de giote ooizaken van de achteistand
der
aziatische landen inzake
gekommerciabzeerde spektakelsporten
tn
die
lichting
moeten gczocltt nor den.
Volgens ons dienen
de
oorzaken
veeleer gezocht m de richting van de
sociaal-ekonomische
situatie
van de
aziatische
landen
Algemeen
woidt aanvaard dat de
speklakelspoit
een
nevenverschijnsel
is van de industrie, net als en nauw
verbonden
met publiciteit,
vrtjetijdsmdiistrie,
het scheppen van behoeften,
overbodige
konsumptie
en dies
meer.
Allemaal aspekten van het
ekonomisch leven, eigen aan landen
die
het industriële
tijdperk
al tipi binnengestapt.
Heel wat aziatische
landen
zijn
echtei nog niet zo ver. De meeste
moeten nog
de moeilijke
drempel
van landbouwnaar
industrietijdtteik
overschrijden.

Na de r o n d e van Spanje, die hier bij ons
m a a r een povere belangstelling wekt. hoewel de plichtsgetrouwe spoiigazetten een
zeker entoezisme aan de dag proberen te
leggen, komt de r o n d e van Italië aap de
beurt, het cirkus bij uitstek Al zouden we
d a t eigenlijk niet meer mogen zeggen, «edert onze w a a r d e landgenoot Merckx h e m
won. O v e r het algemeen heeft men de ind i u k d a t inrichter T o r r i a n i h e t dit jaat een
beetje soberder zal moeten doen. H e e l veel
spektakulaire showelementen zitten er niet
in zijn giro. Verschillende merkenploegen
h e b b e n niet eens zin om het k o m e d i e k e te
h e l p e n opvoeren

fijn om

niet (de wens, zo denken wij, van de inr i c h t e r ) . Wij kijken met s p a n n i n g (ai ai).
uit.

Zo ondel meei de beigische ploegen
F l a n d i i a en M a n n , die voldoende gekke
voorwaarden h e b b e n gesteld, om niet te
moeten meerijden De enige vraag blijft
n u : wint Merckx weer (wellicht de wens
van zijn firmabaas en hemzelf) of wint hij

Hoe zouden zij dan reeds de detailkenmerken
— m dit geval
de
spoitkommerce
— van deze Aiciaalekonomische
stiuktuur
kunnen
vertonen? Om het met een klem
vooibeeldje te zeggen : hoe zou men willen dal landen die zich letterlijk
hel
eten uit de mond moeten sparen om
de landbouxuekonomie
om te schake
len tot een indusliiele
ePfonomie, voldoende kapitaal vrijmaken
om te be
leggen in een overigens nog overbodige publiciteit,
en dan nog meer be
paald in een sport publiciteit ? Nochtans zijn pieciei
die
kapitalen
de
conditio sine qua non om hoge kommeiciele-spor lieve toppen te scheren.

De voetbalkompetitie
'68-'69 behoort
tot het verleden. Een van de tafereeltjes op de laatste speeldag : een aanvoerder wordt door supporters op de
schouders het veld rondgedrageru

Persoonlijk zouden wij het zelfs im
moreel vinden — zoals wij de voet
balpraktijken
in Zuid Amerika
immoieel vinden — als landen zoals de
azialische de elders zo
bioodnodige
kapitalen,
reeds
bespaard
uit
de
mmd
van de mensen, zouden
gaan
besteden aan een bijkomstigheid,
van
een weinig rendeiende
ekoifomische
aktiviteit
als de
gekommercializeerdt
spor t
Ue grote bloei van de
spektakelsport zal in Azte nog met voor morgen zijn, wezen we. Voor zover daar
enige vrees bij te pas komt
natuurlijk, want tn hoever onze
gekommercializeerde
sptir topvattingen
moeten
aangezien worden als een
begerenswaardig goed, kan misschien de mensen uit de sportbiz'
duidelijk
zijn,
maar lang riiet
iedereen.

Met een franskiljons sausje overgoten
hield men zondag de interploegenwedstrijd-jumping. Op de foto de leider
van het winnende team : « Les Habtts
Rouges de Belgique». De namen van
de ploegleden : Jean Bouckaert, Pierre
Vercoutere. Thierry Storme...
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De Vlaamse bouwmaatschappij n.v. EXPANSIE bouwt rond Brussel een ring van levende en
jonge woonkernen. Zo 2al Overijse nog dit jaar een primeur bezitten in onze hedendaagse
woningbouw : in een breed heuvelend Brabants landschap worden (en voor de eerste maal
in ons land) terraswoningen gebouwd.
ferraswoningen waarin U met uw gezin kan wonen zoals het hoort : In een
eigen levensmilieu, jong en zintuigelijk en aan betaalbare prifzen (met een
Expansiewoning geniet U van de voordelen van een middelgrote woning)
Over deze verrassend nieuwe woonformule of over onze werven te Grimbergen en Bertem verstrekken w i j U graag verdere Inlichtingen.

n.v. EXPANSIE

Stnaragdlaan 61 Brussel 4. Tel. 02/35.04.01

I N EEN PRACHTIG KADER
genesteld in de romantische A h r v a l l e i , g e n i e t Bad Neuenahr van
een zacht en z o n n i g klimaat.
Mooie uitstappen In de A h r - en Rijnvallel.

I N ZIJN MODERNE TERMEN
die over een b e v o e g d medisch personeel beschikken , kan men een
gezondheidskuur v o l g e n in een aangenaam klimaat . Het w a t e r is
er bi|zonder heilzaam voor talrijke gevallen : suikerz iekte en andere aandoeningen v a n het metabolisme, lever, nier- en g a l z i e k t e n ,
stoornissen van de s p i j s v e r t e r i n g , het hart en de bloedsomloop.

Kamiel
Verschraegen

Vlaamse instelling Brussel
zoekt

Dokumentalist

SANITAIR - VERWARMING
Bulex tri-matic, Bulex monomatic
Surdiac-Centraal, meerkamerverwarming.

Niveau : regent, maatschappelijk assistent of
bibliotekaris

Prijzen zonder verbintenis.

ZIJN VOLLEDIG VERBOUWD KURHOTEL
b e a n t w o o r d t aan de wensen v a n de meest veeleise nde bezoeker,
Zijn terassen, termaal z w e m b a d , dagelijkse koncerte n, zijn eersterangskeuken, en uitgelezen w i j n s o o r t e n , verzekeren er een k o m fortabel en gezellig v e r b l i j f .

Tel. (09)28.45.05
Dr. Em. Maeyensstraaf 36
St. Amandsberg

Schrijven bureel blad
onder T 49

Aanbevolen
Huizen
Manége « VOLMOLEN >
Opoeteren (L.)
Paardenpension - Rijlessen •
Wandelingen.
- Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL. (011)648.34
PENSION . CAFE - FRITURE

WERE
EN Z I J N WEELDERIG KASINO
centrum van het gezelschapsleven, waar U u w kans zal wi-llen w a gen op de roulette en bij het baccarat. U zal beslist ook de « Kasinobar » op prijs stellen waar U elke a v o n d kan d i n e r e n en dansen.

HERMES

BOEKHOUDEN

Middelkerke
MODERNE

TALEN

Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de

V l u g g e en verzorgde bediening

HOME
HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.

DUITSE DIENST VOOR TOERISME,
Luxemburgstraat 23, Brussel 4
TEL.

Dl

R. Cornelts-Denissen
P. De Smet De Nayerstraat 19

Zuidlaan 54, Brussel

DAG-

EN AVONDLESSEN

Volledige

12.77.66
R/01

secretariaatcursussen
STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

M

Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel (02)11.00.33

^ ^ school w a a r V l a m i n g e n
zich thuis voelen

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

AL AL KEUKENS

WENTELPOORT

type A L U G A

Eigantlieiss woninginrichting
Riischoolttraat 45 E
ST TRUIDEN
TeUfoon
(011) 741.96

VRAAG

BIJ UW OPTICIEN

CLASAL

Fabrieken te Ramsdonk
tel. 015/714.47
Vochtbestand • Vuurvast
Matige prijs
Voor West-Vlaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136. Zwevezele
tel 0 5 1 / 6 1 2 84

(f PIET POT »
Antwerpen's gezelligste

Slerkelder

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

Grote Plefer Potstraat 4
(bl{ Sulkerru»
Open vanaf 8 uur t^avonds
Maandag en dinsdag geslotea

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel t Antwerpen 2
Tel.
( 0 3 ) 4 9 . 3 0 45
49.15.94

Bezoek et Casthof
DE VEERMAN »

I N 1969 NAAR
Een b e t o v e r d

land ..

JOEGOSLAVIË
een

« ander »

land

SLOVENIË of de KVARNERGOLF
9toncleiarcluttvo«rtng
o o E %ƒ B T
Poort gans Iti •lumlnlum. Omlljt^ng B R C V E T
ih gephoifatecrdtt staalplaat.
o 'S n O o
I t e r Itchta badianing.
Z^JUVO
Airtoinatftcha •lultlr>g.
VoordaUga pr^7nn.

JEURCIOO
A. JEURiSSEN - aOOSTERMANS & lONWN

ZONHOVENWaierb

r, 2 -

T«l. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 I. 132.36

(8d.) vanaf 6.995 F
(lOd.) vanaf 4.695 F
(15d) vanaf 3.595 F

(Spht en Brela)
vliegtuig
auto
D U B R O V N I K en omgeving
( B u d v a - Kotor - Gradac)

vliegtuig
auto

Oe specialist def
standaarddeuren

|. LEEMANS Deurnt xuld

(Bled-Crickvenica-Selce-Zadar-Rovini)

vliegtuig
trein
auto
SPLIT en MAKARSKA RIVIERA

Kaal 26, St-Amands a d. Schelde
Tel. {052)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugman*

(15 d.) vanaf 9.355 F
(15d.) vanaf 4.615 F

(15 d.) vanaf 7.585 F
(15 d.) vanaf 5.115 F
P R I M A HOTELS
VOLLEDIG PENSION
ALLES INBEGREPEN
St.-|akobsmarkt, 45, Antwerpen (tel 31.09.95)
en de V.T.B.-kantoren.

Van Havrelel 70, t«L 3S.63.17
Agenf
Oe Coene
Kortrlfk

EURO DOMI
Moderne Aroonlnrlchtlng
Kruldtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan e r
E Jacqmalnlaan)
Tel ( 0 2 ) 1 8 1717
i-t-68

Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten • Vloerbedekkinger
Gentsestraat 6 AALST
Tel (053) 291 89

O p het binnenlands politiek front vallen er
niet veel eieren te rapen. Het tempo w a a r a a n
het parlement voortholt is niet van aard om
veel kolommen te vullen. En de één-mei vogel die CoUard heeft opgelaten wordt zelfs, in
netten verstrikt, opgezet in « Volksgazet »- en
i Volk «-kringen. De na-kommentaven rond
de V.U.- en C.V.P.-kongressen zijn nog
slechts sporadisch en dat van de waalse
C.V.P. komt nog m a a r aan de einder opdagen. Daarom dan m a a r de grens over loeren
n a a r de Zuiderbuur. Wie wordt prezident ?
W a n t als het te Parijs regent... drupt de frankofonie tot in Brussel. Het verdwijnen van
De GauUe betekent nog niet het verdwijnen
van een bepaalde politiek.

DE NIEUWE
Wijdde een onderzoek aan de buitenlandse
politiek, die van nu af zou gevoerd worden
op de Quai d'Orsay. De dubbelzinnige figuur
van Debré duikt er in op De man van de
<f eine, grosze Francophonie », liefst tot in de
Voerstreek en Vilvoorde
o Mede daaiom liebben de Britten en de
andere volkeren die de GauUe niet liefhadden, weinig redeti om te juichen. De verandering van kapitein betekent geen verandering van koers, integendeel. Men kan redelijkeinvij'/itfi verwachten dat mensen ais Debré,
rechtser en nationalistischer dan de Gaulle,
eerder meer dan minder armslag zullen krijgen. De Franse diplomatie gelooft niet in intern.u.unaie organ./.aties (UNO, .N.Vl'O, Ef-:G
en/...., noch in de ideologische oorlog, m a a r erkent slechts het spel van nationale machten
OndanUs alle mislukkingen /.al zij in die zin
blijven ijveren, al kan daai nu wel het besei
bijkomen dat de Gaulles geduldige vrijage
met het Kremlin en ongeduldige distantiëring
van Amerika tie niachtskonstellatie niet hebben veranderd : de bipolaire hegemonie van
Washington en Moskou werd niet ondermijnd
zoals (Jriekenland en ïsjechoslovakije leren.
De Gatdie is er niet in geslaagd de wereldpolitiek Ijeweeglijker te maken. »

HEI ^ÜLK
Al deed De GauUe het hardop en in de
Rijngrensrichting van Louis XIV en Napoléon, zijn omgeving denkt waarschijnlijk even
pom '.doueus aan de franse grandeur.
« De politiek van de GauUe vertoonde echter enkele aspekten, die een strikt persoonlijke stempel droegen. Zo is het zeker, dat
bittere persoonlijke herinneringen aan wrijvingen met Roosevelt en Churchill tijdens de
oorlog in zijn houding ten opzichte van Engeland en Amerika een persoonlijke wrok
legden, die zal verdwijnen met hem. Het is
ook niet denkbaar, dat zijn opvolger, wie hij
ook moge zijn, de Canadezen in eigen land
zal gaan uitdagen en kwetsen zoals de GauUe
heeft gedaan te Quebec.
We zouden echter niet durven zweren, dat
een Pompidou niet evenzeer droomt van de
grote « francophonie » als de GauUe. Zijn
methodes om die droom in werkelijkheid om
te zetten zullen waarschijnlijk minder brutaal zijn Maar, de droom zelf heeft iti Frankrijk diepe wortels ! »

DIETSLAND-EUROPA
In een ruim gedokumenteerd artikel legt
W a r d . Hermans de drijfveren bloot van deze
c frankofonie »-politiek.
Een van de voornaamste organizaties is
o Patrie et Progrès », met minister Debré
als bezielende kracht.
« Deze klub bepaalde hoe de nieuwe buitenlandse politiek van Frankrijk er zou moeten uitzien.
Na vijandig geweest te zijn tegen de onderhandelingen in Algerië, spraken de leiders

van « Patrie et Progrès » zich uit voor de
« force de frappe », tegen de Engelse toetreding tot de gemeenschappelijke m a r k t en tegen liet Atlanti.sch pakt. Zij wensen eveneens
dal Frankrijk « nieuwe grenzen » zou krijgen.
Met dat doel namen ze kontakt met sommige leiders van de U.N.R. om hen de steun te
\ ragen van hun partij voor twee akties, die
ze besloten op buitenlands territorium te ondernemen :
1) De aktie van de waalse beweguigen te
ondersteiuien, die de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk wensen.
2) De franse Canadezen, die de autonomie
van liun provincie voorstaan.
Minister Michel Debré eiste in de brosjiiur
« Promotion » dat « Parijs de toekomstige
hoofdstad van Europa » zou worden. Terwijl
Géraud de la Tour d'Auvergne vroeg in Europa een referendum te organizeren over de
keu/.e van een hoofdstad. W a t zelfs « De
Nieuwe Gazet » (23. 766) onheus dorst afdoen
met een krachtig woord : « Knotsgek ».
Intussen zou dezelfde heer Debré, drager
van de nieuwe franse imperiale gedachte, een
\oordracht geven voor... de vlaamse balie te
Antwerpen, die naïef genoeg, toen niet eens
wist welk vlees zij in de kuip kreeg... dank
zij de transgezinde leden van deze balie, die
hun eigen zelfstandig bestaan hadden prijsgegeven voor de vrijheid waarover zij zouden beschikken, ieder jaar een m a n naar hun
gading en goesting in de « vlaamse Balie » te
laten optreden !.. Die keuze viel dan op memand minder dan op de man die het programma onderschreef, dat men met alle middelen de strijd moest steunen van waalse autonomisten en separatisten...
« Pour un coup d'essay » was ook dit « un
coup de maitre » !
« Patrie et Progrès » heeft intussen ruimschoots Franse schoolboeken en romans uitgedeeld in de... Voer !
Hervé Lavenir die optreedt voor verenigingen in ons land, vooral dan « Europese »,
strijdt onomwonden voor het Frans als « Europese taal ». Daarom moet Engeland uit de
europese organizaties worden geweerd, om
geen konkurrentie te krijgen van de engelse
wereldtaal. « De frankofonie zal politiek zijn,
of zal niet zijn ! ».

DE WEEK80DE
En waarom ook eens niet in omgekeerde
richting ? Dit weekblad beschrijft ons de
t: verbroedering », over de ii schreve » heen,
van ons leper met het frans-vlaamse SintOmaars.
Voorbeeld dat navolging verdient door een
aantal steden uit West-Vlaanderen en verder
zelfs.
« In deze tijd van jumelages aller hande
zijn er heel wat die praktisch ongemerkt
voorbijgaan. Voor leper en St.-Omer is dat
echter iets geheel merkwaardigs. Voor de
mensen uit bet Noorden van Frankrijk heeft
West-Vlaanderen steeds belangstelling gehad
en omgekeerd. Men is er nog diezelfde werklust en zelfs nog dezelfde middeleeuwen : zij
zijn een stukje van ons, wij zijn een stukje
van hen. Zij hebben dezelfde geaardheid, dezelfde levensgewoonten en godsdienst, diezelfde werklust en zelfs nog dezelfde taal : wij
zijn allen Vlamingen zoals God de Vlaming
schiep Bovendien zijn er nog heel wat banden van het bloed : omzeggens iedereen uit
de Westhoek komt, bij het opmaken van zijn
stamboom, in Noord-Frankrijk terecht.
Diezelfde banden werden in vrede en oorlog verder gesmeed, zowel in de strijd voor
de vrijheid als in de geest van toeristische
ontmoeting. Daarbij zijn er nog heel wat van
onze werkkrachten die aangewezen zijn op
de industrie en de landbouw van het Noorden
\an Frankrijk.
Het is een jumelage die, door de veelvuldige uitwisselingen op het veelzijdige menselijke vlak, een ware verrijking en veropenbaling voor beide steden zal betekenen. »

Larock wil opzettelijk de spreekbuis zijn
van de konservatieve garde in de B.S.P. die
wel graag een aantal kristen-demokraten zou
opslorpen m a a r niet bereid is haar macht te
delen met « die katolieken ».

LIHKS
De welgedane heer Spaak wordt in dit socialistische randblad in zijn hemd gezet op
een manier die moeilijk te verbeteren is. Of
de blaas doorgeprikt, nadat heel België jarenlang in aanbidding moest liggen « voor
de staatsman die iedereen ons kan benijden »
om het in Volksgazet «-terminologie te zeggen.
« Hij heeft het maar weer eens gedaan.
Onze grote-sterke-man. F'abrimetal ingelicht
over het diepst van zijn gedachten. En sedert zijn mini-memoires verschenen zijn,
weet de wereld dat het diepst van Paul-Heiiri Spaaks gedachten twee millimeter onder
het oppervlakkige ligt — en steeds beschikbaar is voor « Le Soir », mits een royaal ereloon.
Zijn jongste ontboezemingen
handelden
over de rol van de politieke partijen in ons
land.
Geen enkele partij lijkt bekwaam zich aan
te passen aan de huidige werkelijkheid, aldus onze gewezen partijgenoot. « Het is m
het belang van de partijen dat ze zich ontdoen van een hoop rommel-ideeén, die vijftig jaar geleden misschien gegrond waren,
m a a r thans niet meer in overeenstemming
te brengen zijn met de ontwikkeling in de
moderne maatschappij ».
Met het overboord gooien van beginselen
en ideeën is Spaak natuurlijk bijzonder vertrouwd. Van gebroken geweer tot I.T.T. is
zijn loopbaan één socialistische strip-tease geweest, waarbij één na één elk punt van de
Beginselverklaring van Quaregnon naast de
weg viel tot volledig aan het marxisme, het
socialisme en zelfs het formele lidmaatschap
van de B . S . P . verzaakt werd.
W a n n e e r de linkerzijde in de partij tien
jaar geleden protesteerde tegen het buitenkritiek-stellen van Spaak, tegen zijn rechtse
politiek, tegen zijn onsocialistische woorden
en daden kreeg ze slechts verwijten van de
toenmalige partijleiding en voortdurende aanvallen van Spaak. »

DE NIEUWE GIDS
En ook hij heeft georakeld. In een vraaggesprek met dit blad zegde eerste-minister
Eyskens een aantal zinnige dingen, m a a r vertelde hij ook over de grendels in de grondwet, dat deze anti-vlaamse grendel werd
uitgevonden om (c de randgemeenten^ te redden ». Wij zagen Eysken» als een ironisch
relativist. Nu blijkt hij ook m a a r een argu- _
mentenverwringend unitair suppoostje te zijn,
d a t de sociologie van de verfransing rond
Brussel weigert te zien.
W a a r is federalist Eyskens van het « Nieuw
Vlaanderen » van prof. Van de Weyer gebleven ?
« In de Senaat werd de vizie van de regering over bijna alle punten aanvaard. In de
Kamer is de voorzitter nog van oordeel d a t
een onthouding een « neen »-stem is.
Maar het is de meerderheid die deze zaak
in de K a m e r in het openbaar debat moet ter
sprake brengen.
Dan is er o.m. de kwestie van de grendel
voor Brussel, het enig middel om de vlaamse randgemeenten van Brussel Vlaams te
houden. Volgens het ontwerp zal de R a a d
van Vlaamse Senatoren over de Nederlandse kulturele en onderwijszaken te Brussel
oordelen wat de verdeling van de kredieten
betreft.
Het openbaar debat zal eenieder voor zijn
verantwoordelijkheid plaatsen, aldus premier
Eyskens. »
1»

T i'VTEN.

VAN DE V.U.-LEIDING
De partijraad van de Volksunie
onderzocht de politieke aktualiteit
in verband met de beslissingen
van de regering inzake de B.T.W.
en het overleg tussen de meerderheidspartijen over de universitaire ekspansie.
De partijraad klaagt de geïmprovizeerde politiek aan van de regering inzake de B.T.W. Na eerst
halsstarrig te hebben geweigerd
rekening te houden met de opmerkingen van de oppozitie en door
het voorspiegelen van hoge aanslagvoeten een onvermijdelijke
neiging tot prijsstijgingen te hebben veroorzaakt, geeft de regering
plots toe en bekent aldus dat haar
vroegere beweringen ten opzichte
van de argumenten van de oppozitie ongfegrond waren.
De Volksunie zal in en buiten
het parlement in ieder geval de
belangen en rechten van de grote
massa der verbruikers hardnekkig
blijven verdedigen, vermits ook
na de jongste beslissingen van de
regering de sociale gevolgen van
de B.T.W. zorgwekkend blijven.
Inzake de universitaire ekspansie verwerpt de partijraad van de
Volksunie de eis van de socialistische gemeenschappelijke aktie
tot paritaire verdeling van de kredieten tussen Vlamingen en Walen en Rijks en Vrij onderwijs.
Deze kredieten moeten verdeeld
worden op bazis van objektief gewaardeerde noden en niet op
grond van ondemokratische pariteiten of achterhaalde ideologische
tegenstellingen. De Volksunie zal
anderzijds niet dulden dat de ontwikkeling van de nederlandstalige
Vrije Universiteit te Brussel zou
geremd worden ingevolge verborgen klerikale motieven en eist dat
voor de vestiging van de nederlandstalige Vrije Universiteit te
Brussel in 't kader van de globale
universitaire vernieuwing en ekspansie voldoende kredieten zouden worden voorzien.

Grocptn «n maattckapp^tii

alUrhand* III
Spadaal voor U badaekt.

IIDER DORTMUNDER
THIIR BRAU HOF
kan O op l«d«r ogenblik vtn
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.

INTIRISSANT
Avondmaal op vrtfdag,
zaterdag of «ondagavond
In een gezellige sfeer.
Nadien krligt ü grati» gedurende 5 uur een der beate
Oberbayèrn orkesten.

DE STANDAARD

Middag- «n avwidmaal In tw«P
g»Mlllg n\n go*d w B««»koo|»

Stelt vast dat, na veertien dagen, de 1 meilokvogel van Collard verstrikt zit in een aantal netten w a a r hij de eerste tijd nog niet zo
gemakkelijk zal uitraken.
« De socialistische partij zelf reageert trouwens ook vrij zonderUng op de oproep van
haar voorzitter. Het uitvoerige interview
d a t Collard heeft toegestaan aan een kristendemokratische krant om zijn opvattingen toe
te lichten, wordt in de socialistische pers
doodgezwegen. Wie daarentegen niet zwijgt,
is Victor Larock, de officiële ideoloog van de
B.S.P., die gisteren in een hoofdartkel van
Le Peuple de uitnodiging van Collard kompromitteert en in feite saboteert.
W a a r Collard verklaart dat socialisten en
kristen-demokraten elkaar moeten vinden
over geschilpunten als de onderwijskwesties
heen, zegt Larock scherp dat die kwesties
juist heel belangrijk zijn.

tfdichtingan tw plaatM

THIER BRAU HOF

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN

LeuvM

THIIR BRAU HOF
Hul«t« r«l. (056)71516

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

T*l. <016)46311

THIIR BRAU HOF
ZIEKENFONDS FLANDRIA

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA

Keizer Karelstraat. 39
CENT

Steenweg op Ninove, 288
ANDERLECHT
tel. (02)23.87.77

tel. (09)23.52.27

I

Antwarp.»
Tal. (01)11*087
D i KLAROEN
AaM
T.1 (051)22853
Nicuwbrugstr. 28, Bmwri 1

T«l. (02)18.74.89

Lier

bewegings|jjT|z!er
ANTWERPEN
Antwerpen
VERGADERINGEN
Aljfemene xergadering voor kernleden op uilnocliRing op dinsdag 27
mei 011) 20 uur 30 in het « Scheldehof », Oude Koornniarkt 28, Antwerpen.
Oproep tot alle leden en simpalizanten om op zoridag 1 juni, 20
uur, aanwezig te zijn in de zaal
Majestic voor de meeting van de
Volksunie.
\\'eer een « Rond de Tafel «-vergadering op woensdag 18 juni ditmaal o\'er sindikalisme. Aanvangsuur 20 uur 30 « Scheldehof ».
De herhaling d e r vergadering
voor geinteresseerden in de B.T.W.problemen zal doorgaan in september en dan speciaal voor de ledenkleinhandelaars.
AUTOKARAVAAN
Voor de grote autokaravaan door
het arrondissement Brussel, vertrekken de leden en simpatizanten
uit Antwerpen-stad om 12 u u r 30
aan « Permeke », rechtover het
tank.gedenkteken. Houd beslist de
zaterdag 7 juni vrij. Sluit aan met
uw wagen, op dit vertiekpunt.

Boechout
lOde JAARGETIJDE
JEF VAN H O O F
Een giote menigte vulde op zondag 11 mei te 10 uur de Sint-Bavokerk en luisterde er ingetogen naar
de ontroerende c< Missa de Beata »
van onze boechoutse meester. Voor
de Eucharistieviering legde een afvaardiging van onze afdeling een
bloementuil aan het gedenklegen op
het Jef van Hoofplein.
IJZERBEDEVAART
Wie 29 juni niet op eigen kracht
naar Diksmuide gaat en toch naar
de IJzerbedevaart wil, wordt verzocht zich nu reeds in verbinding
te stellen met ons sekretariaat : Fl.
van Praet « Malpertuus », Provinciesteenweg 3()3, Boechout.

Borgerhout
DE GRONDWET EN DE
GRENDELS
Dat wij onverpoosd moeten verder kampen in onze strijd legen de
grendels blijkt zonneklaar na de
spreekbeurt van senator Baert, op
onze maandelijkse ledenvergadering
van vrijdag 9 mei.
Men wil ons paaien met raden
\an senatoren, die wel de kulturele
autonomie kunnen bespreken, m a a r
met tot wet maken, terwijl d e financiële beslissingen steeds door
iiet unitaire parlement moeten gestemd worden. De V.U. doet niet
'nee aan een koehandel om de kulturele autonomie goed te keuren
om de anderen de kans te geven
de giendels te \erwezenlijken. Die
autonomie kan trouwens geregeld
worden bij gewone wet. Vergeten
WIJ niet dat de federaliserende
strekking niet kan tegengehouden
worden en juist nu mogen wij de
lianskiljons geen vxapens in de hand
spelen.
WELVERDIENDE HULDE
^eer tot haar verrassing mocht
"levrouw Raets-Van den Driessche
een welverdiende hulde in ontJ angst nemen, naar aanleiding van
• ^ ^" J^ar onafgebroken zetelen
jn de Kommissie van Openbare
•^'nderstand.
l.^'^'i-/'"''"'''' '^"'^ "i J a n ook
eiterhjk en figuurlijk in de bloemWfi gezet.
Wisten wij haar niet herhaalde"^k haar vakanties onderbreken om
nen I w ' . " l ' " ^ ^ " ^^ '^«""'^" bijv»ov n l L ' " ' '•'''"" ^"'°'-^' si-^rt is haar
oued.g opgaan in haar taak, haar
medevoelen en haar dienstbetoon
tot „11"°°'"'''^'^"'''="' °"^ het even
» t welke strekking zij ook beho-

ooï't'rr ','''•*'*="" behoort zij dan
"«•^ tot het beheer van het Gitscho-

telhof, de model-instelling voor ouden van dagen.
Mevrouw Raets proficiat en vele
jaren in goede gezondheid.
ONZE BEVLAGGINGSAKTIE
Tijdens de komende weken mogen onze leden en lezers het bezoek
verwachten van onze afgevaardigdepropagandisten, met het oog op d e
bevlaggingsaktie.
Borgerhout, de vlaamse burcht,
moet de « Leeuw » laten klauwen !

Deurne
JONGEREN-AKTIE
Een omzendbrief wordt naar alle
leden verzonden waarin al de jongeren vanaf 16 jaar, zowel meisjes als
jongens, opgeroepen worden om
kontakt en jeugdwerking te bespreken in lol^aal Plaza, hoek Gallifortlei en Montereystraat op dinsdag
27 mei om 20 u u r .
Voor Deurne Zuid
verzameling
aan 't Mestpiitteke om 19 uur 45.
IJZERBEDEVAART
Vast staat dat dit jaar een bus
vNordt ingelegd voor de IJzerbedevaart op 29 juni, meer nieuws volgt.
Inlichtingen bij : Van d e Cauter
•los, d e Sevillastraat 100, DeurneZiiid; Pype Theo, Schotensteenweg
4Ü9, Deurne.
^
DE S C H E L D E
Simpatizanten die tot heden het
blad De Schelde niet ontvingen
worden verzocht dit schriftelijk mede te delen op volgend adres : Hilven, Gen. Slingeneyerlaan
117,
Deurne.

Edegem
LEDENWERVING
Vorige week dachten wij nog d a t
de ledenwerving dit jaar op zijn
einde was gelopen. Niets is minder
waar; Jef De Boel en de voorzitter
h a d d e n hun stoute schoenen aangetrokken : binnen de week waren
wij weer een vijftigtal leden rijker.
Wie volgt deze koene wervers in
hun bliksemaktie ?
De inschrijvingen "'worden voortaan (samen met het lidgeld natuurlijk) ingewacht bij de dienst voor
centralizatie van de leden op het
adres van W i m De Gueldre, Ernest
Staesstraat 13 te Edegem.
KOLPORTAGE
Vandaag 17 mei verwachten wij
zo veel mogelijk medewerkers voor
de kolportage in de Lourdeswijk.
Afsjiraak om 2 uur aan het gemeentehuis te Edegem.
PUBLICITEIT
Firma's die publiciteit wensen te
plaatsen in het kontaktblad kunnen
zich wenden tot Wilfried Lauwers,
Ten Bogaerdeplein 4 te Edegem;
49.46.26.

Heist-op-den-Berg
VITAL CELENKRING
O p initiatief van de Vital Celenkring en in samenwerking m e t het
Dosfelinstituut houdt volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters een
referaat over « Onderwijsbeleid en
regionale expansie » op donderdag
22 mei op d e Hnita-zoder, Oudegodstraat te Heist-op-den-Berg.

Kontich

v u JO-D ANSFE EST
De Volksuniejongeren-Lier nodigen uit op hun dansfeest in de feestzaal Den Hoorn, Koning Albertstraat te Lier, heden zaterdag 17
mei van 20 uur af. Iedereen hartelijk welkom.

Mechelen
VISPRIJSKAMP
Zaterdag 24 mei richt de V.U.-afdeling Nijlen van 14 uur af een arrondissementele visprijskamp in.
Strijdjjerk : Nijlen, Vogelzangstraat
(weg Nijlen-Broechem a a n huisn u m m e r 288 eerste betonbaan links
nemen; parkeergelegenheid).
Kan deelnemen : elk lid of simpatizant alsmede hun echtgenoten en
kinderen.
Inschrijving zenden, schriftelijk of
telefonisch aan L. Van Dessel, Zandvekenvelden 15, Nijlen (tel. 03708276). Mogelijkheid tot inschrijving ter plaatse d e dag van de prijsk a m p tot 13 uur.
Inschrijving.sgeld 20 fr. per visser.
Viskaart : niet verplicht. Prijzen :
mmstens één op drie vissers heeft
prijs.
Schaal senator Jorissen voor de
winnende afdeling met drie vissers.
VOLKSUNIE-HARMONIE
Belangstellende muzikanten die
vyillen medewerken a a n d e in oprichting zijnde harmonie kunnen
zch wenden tot L. Van Dessel,
Zandvekenvelden 15, Nijlen (tel. 03708276). Eerste samenkomst op 23
mei.

Merksem
IJZERBEDEVAART
Zoals alle jaren zal voor de deeln a m e aan de 42ste IJzerbedevaart
door de Vlaamse Kring Groeninghe
in samenwerking m e t d e Vlaamse
Oud-strijdersbond een luxe autocar
afgehuurd worden.
Inschrijven in het lokaal Tijl, Bredebaan 298 en op het sekretariaat
van Groeninghe, Rik Geelen, Alb.
Meulemanstraat 22.
Inlichtingen tel. 45.57.77.
AFDELINGSLEVEN
Alle suggesties zijn welkom in het
vooruitzicht van d e samenstelling
van een p r o g r a m m a voor de aanstaande gemeenteverkiezingen. Men
kan zich melden op de studievergaderingen ieder donderdag in Tijl,
Bredabaan 298, van 20 tot 22 uur.
Lidkaart
medebrengen.
Vragen
n a a r de voorzitter of sekretaris.
GOUDEN
H U W E L I J K S JUB ILEUM
Heden zaterdag 17 mei, is onze
goede vriend Jozef met zijn echtgenote Philomena Lauwrijs 50 jaar in
de echt verbonden.
Graag had Jef deze dag gevierd.
Hij had daartoe iets bizonders bedacht. Maar het heeft niet mogen
zijn. Reeds een paar m a a n d e n is de
Jef aan het ziekbed gekluisterd en
hoewel het de laatste dagen fel gebeterd is, zal er van d e viering op
17 mei niets in huis komen.
Aan Jef en zijn gade en aan de
kinderen, bieden wij namens de
Volksunie van Merksem, onze beste en hartelijkste wensen a a n , wij
wensen h e m een spoedig herstel
toe, want wij missen h e m .
Wie de Jef en zijn vrouw m e t een
vriendelijke attentie wil bedenken
wende zich tot het adres : Gagel
veldensstraat 87, Merksem.

Wilrijk

HERDENKING
OVERLIJDEN
DR. VEECKMANS
Zaterdag 10 mei 1969 overleed na
een smartelijk verkeersongeval d e
Morgen zondag 18 mei wordt te
heer J a n Verstraeten, oudstrijder11 u u r in de parochiekerk van St.
oorlogsinvalied 1914-18, ondervoorBavo te Wilrijk een mis opgedrazitter V.O.S., Kontich-Edegem, lid
gen ter nagedachtenis van wijlen
van het Davidsfonds.
dr. Florent Veeckmans, overleden
J a n Verstraeten werd geboren te
op 2 mei 1968. D a a r n a volgt een
Kessenich op 17 okt. 1893.
bloemenhulde op het SteytelinckAls V.U.-lid stond hij steeds in de
kerkhof met gelegenheidsrede door
voorste gelederen en w a s een voorde heer F. Huysmans. Alle vrienbeeld voor ons allen. Onze oprechden worden hiermee uitgenodigd,
te deelneming.
| deze plechtigheid bij te wonen.

Wij rekenen op iedereen, en in
het bijzonder op het Volksunie-kader.
Er m a g geen wagen te kort zijn.
Wij moeten in de brusselse randgemeenten in massa aanwezig zijn.
De randgemeenten zijn v l a a m s !
Steun is ten zeerste welkom. Te
storten op P.C.R. 8654.50 van d e
Volksunie, arr. Brussel te Brussel

BRABANT
Brussel (Arr.)
A R R RAAD
Datum : zaterdag 21 juni 1969
om 14 uur 30. Lokaal : Waltra (bij
Stan Filips), Arduinkaai te Brussel (naast K.V.S ). Agendapunten
dienen binnen te zijn op het a r r .
sekretariaat, Dupontstraat 27 te
Schaarbeek voor 3 juni 1968.

LEDENHERNIEUWING
De afdelingen worden nogmaals
dringend ojjgeroepen hun ledenhernieuwing voor 1969 zo vlug mogelijk af te rekenen. Wacht niet vooi;
enkele leden. Reken af wat u h e b t
Wil de lijst liefst in 2 exemplaren
opsturen op n a a m van Frans Adang
arr. sekretaris, Dupontstraat 27, t e
Brussel 3 en de som storten o p
P.C.R. 8654.50 van de Volksunie
arr. Brussel te Brussel, met de n o dige vermeldingen. W a c h t niet
meer, doe het nu.

SOCIAAL D I E N S T B E T O O N
MEI 1969
Volksvertegenwoordiger
E. De
Facq.
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 Leeuwerik, 18 tot 19 uur.
Buizingen, café In de Welkom, 19
tot 19 u u r 30.
Halle, café De Sleutel, 19 uur 30
tot 20 u u r 30.
29 mei : Asse, café Kummelshof,
19 tot 20 uur.
Opwijk : bij F . Berghmans, Nanovestraat 28, 20 tot 21 u u r .

Hoofdredakteui
r. van Overstraeten.
Alle briefwisseling TOOI
redaktie naar :
Rotatyp, Sylv. Dupuwloon
110 Brus. r Tel 23.11M.
Beheer
Voldertstraat 71, Bruaael 1.
Tel. (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen V blad op dit adres.
Jaarabonnement : 800 ft.
Halfjaarlijks : 170 £r.
Driemaandelijks : 95 £r.
Abonnement buitenland .
480 fr.
Steunabonnement . 820 fr.
(minimum)
Losae nummers 8 fr.
Alle stortingen voor het blad
op poftrcfccnino
1711J9,
t Wij > Vlaama-natvmaal
weekblad.

WERKGROEP
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De volgende vergadering van de
werkgroep gaat door op vrijdag 23
mei a.s. (in plaats van, zoals eerst
gezegd op 21-5-69) op het arr. sekretariaat,
Dupontstraat 27 te
Schaarbeek om 20 u u r .
De onderscheiden afdelingen kunnen hier d a n h u n voorstellen op tafel brengen in verband met het peterschap van andere afdelingen in
het vlaamse land, teneinde tot een
zekere koordinatie te kunnen komen.
DAG D E R VLAAMSE
RANDGEMEENTEN
7 juni 1969. Alle Vlamingen op
post. Vertrek te 13 u u r te Strombeek-Bever (zwembad) en slot te
Wezembeek-Oppem
(z»al
Toekomst).
Affiches te verkrijgen op a r r . sekretariaat, Brussel, Dupontstraat 27
te Schaarbeek - Brussel 3. (Oplage
beperkt wegens geldgebrek).

Verantw. nitg. Mr. F. Vim
der Eist. Beizegemstraat 20,
Brussel 12.

Wie k a n a a n 2 meisjes, stad, werk
bezorgen voor m a a n d aug. Als verz,
kinderen of hulp in gezin aan d e
kust. Bij voorkeur kinderhome.
Schrijv. Hegmans Karel, Volmolenstraat 13, Gent — T 74.

zoekertjes
Zopas op rust gest. vert.-prospekt. (o.m. plastic-art.) m e t verminderd rustgeld (repressie !), g. getuigschr., rijbew. B . , vraagt dringend kl. doch ernst, bijverdienste
van gelijk welke aard. Graag opg
bij prov. raadsl. G. Van In, Predikherenrei 23, Brugge (tel. 050-37599)
- T 70.

Erasmusschool zoekt dringend
personeel voor scholen te Hasselt
en te Kortrijk. Sollicitaties te richten a a n : Erasmusschool, Lange
Ridderstraat 36 te Mechelen — T
75.
Gevraagd ; jong meisje voor hulp
in keuken en onderhoud hotelkamers, Sinksen, juli en augustus. Hotel Breughel, Smet de Naeyerlaan
141 te BlauKenberge
TeL 05041637 - T 56.

Jonge m a n : 34 jaar : G.L. Humaniora. Uitstekend Frans en Engels, goed Duits : deed 10 jaar buitendienst verzekeringen : zoekt betrekking. Liefst buitendienst. Schrijven of telefoneren : W . Jorissen,
Astridlaan 80. Mechelen (015-19994)
- T69.

Belangrijk bouwbedrijf zoekt voor
zetel Geiik een dynamisch vertegenwoordiger voor sektor voorlichting en beheer van eigendommen.
Schrijven kantoor dagblad met levensloop, referenties en foto — T
72.

Apoteek met toekomstmogelijkheden over te nemen te Gent. Schrijven redaktie blad onder T 63
Gemeubeld appartement voor 4
personen te huur gedurende de
m a a n d e n juni • juli. augustus - september. Gelegen op 150 meter van
de zee te Raversijde - Middelkerke
Voordelige voorwaarden. Tel 059
729.40 - T 65.
Jonge m a n : 34 jaar. G.L. Humariora. Uitstekende kennis van
Engels, Duits en Frans; jar«n lange
ervaring in buitendienst verzekeringen, thuis in public relations, zoekt
passende betrekking, liefst baan- of
komblnatie bureau-baan. Schrijven
of telefoneren : Jorissen, Astridlaan
80, Mechelen, tel. (015) 19994 — T
73.

1 JUNI - VOORMIDDAG ZANGFEEST

Te huur, in mooie villa, een a|>partement, heel
kalme ligging
maanden juni, juli, augustus en
september, m a x . 5 personen. Schrijven : Osiris, Lommergang 6, Duinbergen-zee. Tel. 050-51705 — T 71.
Spanje — Benicasim : nieuw appartement, standing, 3 slaapk., gr.
terras, voor slechts 300.000 fr. Bre.ed
zandstrand en bergen. Tel 0227.07.66 - T 68
Gezin wil voor kinderen zorgen
tijdens verlof. Huis met grote tuin
niet ver van zee — T 48.

Sprekers :
Senator

VOLKSUNIE MASSAMEETING
TE i/\ ,...^
TE 10 UUR I N DE ZAAL «MAJESTIC», CARNOTSTRAAT, ANTWERPEN

lORISSEN

Volksvertegenwoordiger
MATTHEYSSENS

lül"

WIJ

22

bewegi
BRABANT
Anderlecht

tel 052-247.76 elke woensdag van
20 tot 22 uur en elke zaterdag van
13 uur tot 13 uur.
Speciaal voor belastingsaangiften;
elke donderdag van 20 tot 22 uur
tot ,30 mei.

BESTUURSUITBREIDING
Met de gemeenleiaadsverUie/.ingen in hel \(>oruit/.icht werd het bestuur van de afdeling Anderlecht
uitgebreid. De heer Dr Jan Pirijns
werd v«rUo7.eii tot voorzitter. De
heer M. Le\rau zal zich bezig houden met de uitgave van het afdelingsblad « De Dageraad ». De heer
l ^ o Ebraert vertegenwoordigt \<>ortaan de afdeling in de arrondissenientele raad.
De andere bestuui sleden behouden liini vroegere funktie.
VVe zijn de uittredende voorzitter
dankbaar voor al zijn inspanningen
en weten da^, we verder op hem
mogen rekenen. De nieuwe voorzitter wensen we een goede vaart.
KANT VERGADERING
Alle bestuursleden, leden en simpatizunten zijn uitgenodigd op de
driemaandelijkse kantonnale vergaderiuR oni 20 uur op 29 mei 1969 in
d< » Ra\enstein », Ninoolse steenw eg.

Dwoip
LENTENACHTBAL
Zaterdag 17 mei te 20 uur 30, 20ste
l-nteiwichtbal van de V.U afdehng
l)woi-p. Zaal « Brouwershuis », P a r
iing Gemeenteplein. Dworp. Orkest
The Grainies

Jette
VUJO
VAST SEKRETARIAAT
Do<«- de N'.lJ.-jongeren
Jette
wordt eerstdaags een vast sekretariaat geopend Wij doen daarom
een <»proep aan allen die wensen
ineile te werken ons de nodige meubelen te bezorgen. Inlichtingen Jan
De Berlanger, Leopoldstr. 3.Ó4 te
Jette of op tel. 25.43.19 of 2 6 J 8 . 9 3

Schaarbeek

t•

•

KAï^ï. VERGADERING
t)nze eerstvolgende kantonnale
\eigailering ?al plaats hebben op
donderdag 22 mei e.k. te 20 uur m
de zaal \ a n het café « Luxor » (tel.
16.04.69), Paviljoenstraat nr. 56 te
Schaarbeek.
Volksvertegenwoordigers Dr V Anciaux en E. Defacq
alsmede senator L. Claes zullen een
algemeen overzicht geven van de
politieke toestand en vragen en suggesties beantwoorden.

St. janS'Moienbeek
KANT. VERGADERING
Kantonnale vergadering op woensdag 21 mei te 20 uur in de zaal c< Le
Moyeur », Simonisplein te Koekelberg. Sprekers : senator Lode Claes
en volksvertegenwoordigers Vik Anciaux en Rugeen De Facq.

OÖST-VLAANDEREN
Aalst
MEDEDELINGSBLAD
Binnenkort verschijnt nr 10 van
het arrondissementeel mededelingsblad voor de bestuursleden der afdelingen. Berichten of suggesties
worden graag aanvaard door de redaktie, mededelingsblad arr. Aalst,
p a Kerkstraat 9, Aalst.

Denderleeuw
iANGFEEST
Op 1 juni vertrekt de bus te 8 uur
45 aan het lokaal a De Klok ».
Prijs 110 fr. (toegangskaart van
>0 fr. inbegrepen).
Inschrijving bij de bestuursleden
en in ï De Klok ».
4

Dendermonde

il

SOCIAAL DIENSTBETOON
O p het gewestelijk sekretariaat
\ a n het « Oostvlaams Centrum voor
dienstbetoon », Stuifstraat 7, Appels,

Ertvelde
VOLKSUNIEDANSFEEST
e NACHT DER GEUZEN .
Op zaterdag 17 mei in zaal Recta om 20 uur eerste groot Volksuniebal met het orkest « De Bartels ». Een eerste konfrontatle van
Volksunie Ertvelde met de bevolking van Ertvelde belooft een groot
sukses te worden. Sociale inkoni|)rijs : 40 fr.

Hofstade - Gijzegem
KOLPORTAGE
Morgen zondag 18 mei te 9 uur
30, in café « In den Uil » te Gijzegem. R. Van den Bauch.

Impe
DIENSTBETOON
Meden zaterdag, 17 mei te 4 uur
in café Edelweiss, dorp te Irnpe,
zitdag door llrbain De Grave, Speciaal \oor belastingen.

Ophasseit
VIERING
Vrijdag 23 mei te 20 uur grijpt de
plechtige viering
plaats van het
150ste lid van afdeling Ophasseit.
Deze viering, - i feite een gezellig
samenzijn, is gepland in het V.U.lokiuil herberg « Real », langs de
baan Ninove • O u d e n a a r d e te Ophasseit.

Ronse
BESTUURSVERGADERING
De maandelijkse besliiurs\ergadering gaat door in ons gewoon lokaal, a.s. m a a n d a g 19 mei te 20
uur 30.

St. Amandsberg - Oostakker
DAG DER
VLAAMSE RANDGEMEENTEN
Al onze leden werden opgeroepen om deel te nemen aan deze
autotocht rond de brusselse olievlek
(7 juni).
Verzamelplaats en uur wordt nog
bekend gemaakt
IJZERBEDEVAART
Op zondag 29 juni, gaan we per
autocar naar de IJzervlakte. Vertrek uit St. Kruis-Winkel, Kennedybaan om 6 uur 30. — Oostakker
— St. Amandsberg, Houd nu reeds
die dag vrij.

St. Niklaas
GEBOORTE
Het gezin Nelly en Roger van
der Eecken-Maes meldde ons de
geboorte van een zoon, die Dieter
gekerstend werd, Nelly Maes is
daarmee moeder van drie kinderen
geworden, We wensen het gezin
hartelijk proficiat en heten de nieuwe wereldburger hartelijk welkom
in ons midden.

Vrasene

Verwacht eerlang zitdag volks\ ertegenwoordiger Coppieters.
WIJ
Sinds enkele weken komen regelmatig klachten binnen van leden
die hun blad niet tijdig op de gestelde zaterdag ontvangen, via de
post. Indien er zich nog afwijkingen
zouden voordoen, gelieve onmiddellijk onze sekretaris Andre Moorthamers. Mosselbank 27, te verwittigen
LEDENSTAND
Na het ledenfeest van 12 april is
het ledenaantal gegroeid tot 177.
We doen nu een riik naar de 200
en \ ragen een inspanning van alle
bestuursleden.
De huldiging van ons 200ste lid
zal luisterrijk gevierd worden op
het 2de herfstbal in oktober e.k.
KIEZERSLIJSTEN
Deze lijsten zijn steeds te raadplegen op het sekretariaat.
SCHILDEREN O P DE
OPENBARE WEG
Zondagmorgen 27 april werden
de openbare wegen besmeurd met
slogans als \^U met hakenkruis, VU
SS enz. Het is betreurenswaardig
dat er 25 jaar na het beëindigen van
de oorlog nog mensen (zonder verstand) kunnen gevonden om met
voornoemde lettertekens de wegen
le bekladden. Tot zelfs de k e r k m u u r
weidt bedacht.
De heer burgemeester werd van
deze feiten op de hoogte gebracht
en gevraagd de wegen door gemeentewerklieden te laten reinigen.
Het antwoord was pozitief doch
tot heden is er nog niets op dit gebied gebeurd. Moeten we d a a r o m
veronderstellen dat de burgervader
akkoord is met de feiten ? Er is anders een groot verschil : wanneer
er \laamse teksten geschilderd worden zijn deze 's anderendaags reeds
verwijderd...

Zottegem
N I E U W E START
Na een zeer bk)eiende tijd van de
Volksunie in de jaren zestig volgde
een periode van rust, dit niettegenstaande het feit dat ongeveer 3 op
10 van de mensen uit het zottegemse V.U. stemden.
Het is dan ook normaal dat dit
snieolende
vuur
aangewakkerd
werd.
De inspanning van een p a a r jonge
mensen, gesteond door de ervaring
van enkele ouderen uit de bloeitijd, leverde enkele interessante b i j eenkomsten opi
Plannen : oprichtinjf van nieuw
dinamisch bestuur; 30 mei : spreekbeurt door Maurits Coppieters, m
zaal Graaf Van Egrnont, Hoogstraat
te Zottegem; einde augustus of begin september : groot vlaains weekeind te Munkzwahn.
Wilt u kennis maken ?
Kom d a n op 30 mei naar zaal
Graaf Van Egmont, 20 uur 3». Daar
zal de nieuwe start vorm krijgen.

WEST-VLAANDEREN
Brugge (Arr.)
NATIONAAL ZANGFEEST
Op 1 juni vertrekken toerauto's
uit Brugge naar Antwerpen. Inschrijven tegen 90 fr. per persoon
in het Breydelhof, Brugge.
DAG VAN DE VLAAMSE
RANDGEMEENTEN
V JUNI
Op zaterdag 7 juni vertrekt de arrondissementele karavaan te 10 uur
30 aan de Vismarkt te Brugge, naar
Strombeek-Bever. Aankomst omstreeks 12 uur, waarna rust tot 13
uur.
T e 13 uur vertrek van de massale autokaravaan op het St. Amandsplein (kerk), vanwaar een gordel
wordt gereden rond Brussel, tot .9
uur in Wezembeek-Oppem.
Tot slot korte meeting in zaal
a Toekomst ».
Geef reeds uw deelname op aan
het arr
sekretariaat, Invaliedenlaan 1, Heist.
Meld eveneens hoeveel plaatsen u
in uw wagen beschikbaar hebt.
IJZERBEDEVAART
O p zondag 29 juni, vertrek van de
3de Joe Englishkaravaan uit Brugge naar Diksmuide. Na de IJzerbedevaart gezamenlijk bezoek aan
de west-vlaamse bergen. Wie nog
nooit deelnam, zal kunnen kennis
maken met de onvergetelijke sfeer
die e r heerst tijdens deze trip.
Vooraf inschrijven tegen 30 fr. per
wagen in het Breydelhof, bij Roger
Van de Voorde, WoUestraat 45 of
bij de bestuursleden van de V.O.K,

TE K O O P
Bij de voorzitter van ons propaganda- en organizatiekomitee Hektor Tilleman, Kerkstraat 55 is nog
steeds te verkrijgen : originele grote VL's voor de wagen tegen 20 fr.,
kleine vl's voor de fiets tegen 10 fr.;
VU- of gewone leeuwespeldjes tegen
10 fr. het stuk; mooie schilden,
zwarte leeuw op grond in plakgoud
aan 350 fr.; alsook winipeltjes en
vlaggen in alle maten en prijzen.
11 juli nadert ? U bezit nog geen
leeuwevlag ? We kunnen u reeds
een vlag verkopen tegen 195 fr. Deze vlaggen 1,50 m op 1,50 m in bedrukt katoen zijn ijzersterk en ten
zeerste aan te bevelen.
Betalingsvoorwaarden te regelen
bij bestelling door postmandaat of
check.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Voor problemen
van sociaal
VOLKSVERGADERING
dienstbetoon komt u terecht bij
O p zaterdag 31 mei om 20 uur
Leon Verhofstede, Brandstraat 24 of
I 30 in de zaal Tijl, zal de première
telefoon 75.73.01.

Bredene

Daq der vlaamse randnemeenten
De franstaligen wensen niet alleen de zes faciliteitengemeenten 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 AUTOKARAVAAN, die te 13 u- te StrombeekBever 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 toezeggen door 't insturen van onderstaande strook, behoorlijk ingevuld, aan de heer André EVERAERT. Patriottenstraat 55,
Brussel 5. Gans Vlaanderen moet in deze protestbetoging vertegenwoordigd zijn.
•"• ^

Ondergetekende
wonende

n^^™* *eel

aan de autokaravaan op 7 juni van de D.V.R.
• met wagen en nog
beschikbare zitplaatsen
•

zonder wagen

gedraaid worden van de film over
de Volksunieweek te Oostende, opgenomen door Fernand Annys. Als
spreker senator W i m Jorissen. Toegang vrij.

ven bij A. Landuyt, Provinciebaan
3« of R. Willems, Ichtegemstraat
46-b. Ook onze leden uit Leke en
Bovekerke.

Kwtemark
Diksmuide
S P E C I A L E BUS
Onze afdeling richt een speciale
bus in om op 1 jnni deel te nemen
aan het zangfeest te Antv*wpen.
Vertrek om 8 uur aan het Vlaains
Huis te Dtksniuide, IJzerlaan 83.
Prijs : 100 fr. Kareirten t e verkrijgen
op de bus.

Gistel
NASAR H E T ZANGFEEST
Ih sanrenwerkiBg met de pl;iatselijke A.N.Z.-kerB van Gistel, »aan
wij iwr autocar naar het VkiatiisNationaal Zangfeest. Prij» : MM» fr.
Zo spoedig mogelijk iascJirijven l>ij
de heer P . Gunst, P . B«»tieriaan
10, Gistel W e verti-ekfeen aan de
m a r k t om 8 uur 13.

Jabbeke - Stathiile - lerkegen
VL.-NATIONAAL
ZANGFEEST
Ook uit onze afdeling wordt een
toerauto ingelegd, tegen lOÜ fr. per
persoon.
Vertrek te 8 uur 10 a a n het kruispunt t e Zerkegem, t e 8 uur 15 aan
de kerk te J a b b e k e , op zondag 1
juni.
Inschrijven bij HippoHet Maes te
Stalhille (T. 812.26), bij Georges
Eeckeloo te J a b b e k e (T. 812.20) of
bij Julien Bultynck te Zerkegem
(815.52).

Kortrijk
KOLPORTAGE
De kolportage \erletlen zondag te
Bissegem is voor ons arrondissement een rekord geworden. Twintig
deelnemers uit Bissegem, Kortrijk,
Kuiirne, Lauwe, Marke, Menen en
Vujo verkochten op een hall u u r
alle voorradige n u m m e r s !
De volgende kolportage wordt
reeds morgen gehouden : 18 mei
1969, naar Heule. Bijeenkomst in
lokaal 1302 te Kortrijk te 8 uur 45
of aan de Siut-Eutropiuskerk te
Heule te 9 uur.
VUJO-BESTUUR
Na een jaar werking ziet het definitief bestuur er nu uit als volgt :
voorzitter : Joel Tahon (Menen);
ondervoorzitster : Gerda Crombez
(liarelbeke); sekretaris : Urbain
Cüucke (Menen); penningmeester :
J o h a n Velghe (Kortrijk); organizatie : Luk Bauduin (Menen); profpaganda : Johnny Expeel (Menen).
DIENSTBETOON
PROVINCLAAL RAADSLID
RJH. V A N D E W A T T U N E
Zaterdag 17 mei 1969 : Kuurne,
café a De Cirkel » om 11 uur; Kortrijk, lokaal « 1302 » om 12 uur;
Kerkhove, café « Century » om 14
uur en Tiegem, café « 't P a r k » om
14 uur 30.

Koeltelare
MEE NAAR A N T W E R P E N
Onze afdeling richt een speciale
autocar in om deel te nemen aan
de Volksunievergadering te Antwerpen en aan het zangfeest op 1 juni. Vertrek om 9 uur op de m a r k t
te Koekelare. Prijs : 120 fr. Aange-

VU-BETOGING
Onze leden die wensen deel te
n e m e n aan het zangfeest te Antvverpen en de VU-betoging die er 's
voormiddags plaats vindt kunnen
Inschrijven voor een speciale bus
die zal rijden op 1 jiun. Vertrdt
rond 8 u u r 30.

Lendefede
FAMILIEFEEST
Als eerste aktiviteit geeft V.U.»
afdelit^ Lendrieden op zaterdag 31
mei om 20 uur 3# een familiefeest
in zaal » De Handboojr »! inkom j .
25 Ir. Kaarten bii d • bestuursledöi,
in lokaal c D e Handboog » en in
lokaal « 1302 » te Kortrijk.
ZANGFEEST
V.U.-afdeling Kortrijk richt een
autocarreis in n a a r het VlaamS'-N»»
tionaal Zangfeest t e Antwefgaac a p
1 juni.
• '
Vertrek te 7 u u r 45 uur aan lokaïd 1302. Prijs : 9* fr. voor de reis;
140 fr. met inbegrip van een toje^
gangskaart. Tiketten te bekomen iolokaal 1302. Voorafgaandeirjk iar
schrijven is noodzakelijk.

Mo-icem
ZANGFEEST
Onze afdeling werkt samen met
Diksmuide om naar het zangfeest
le gaan op 1 juni.
De deelnemers moeten om 8 lair
aanwezig zijn bij Leo Devreese iB
het N'laams Huis.
Prijs : 100 fr.

Nieuwpoort
WILLEM VERMANDERE
Wij roepen al onze leden op om
te komen luisteren naar d e zanger
van de Westhoek : Willem Vermandere. Onze afdeling rittó deze
avond in op zaterdag 7 jum in de
« Beiaard » te Nieuwpoort.

Oostende
KLEMSKERKE
O p vrijdag 23 mei gaat te Klemskerke de grote volksvergadering
door, w a a r Toon van Overstraeten
spreekt over « De dag van de
vlaamse w e r k m a n ». Iedereen tegen 20 uur in de zaal Mispelburg,
Vosseslag 94. De leden van Oostende die deze merkwaardige spreekbeurt willen bijwonen, kunnen op
kosteloos vervoer rekenen wanneeB
zij om 19 uur 30 aan het sportcentrum aanwezig zijn. We rekenen op
\ elen.

St. Kruis
UITSTAP
,
O p 1 mei j.1. organizeerde onze
afdeling een uitstap naar Zeebrugge
met privéwagens. Ondanks het gure weer waren we met 43 ! Een zeer
leerriike namiddag onder de leiami
van de heer Paul Kimpe, d.e o ^
op een perfekte manier de p r o n ^
men van de havens van ^f^^^
~Z
ZeebruggB uiteenzette. Onze
ir
'rechte dank.

WEINIG GELD ? VEEL GELD?? GELDZORGENÜ!
koop arbeidsuren....
N.et alleen u.t solidariteit met de arbeider uit Genk Cent. Leuven of Antwerpen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel, zowel in Engeland als Amerika vveet hoe degeli|k onze arbeiders werken
De steeds snellere sti,ging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in eigen
land maar ook weldra een stijgende méérwaarde.
Bovendien wint of spaart U een huishuur W i j leverden in 1968 méér dan één
milfoen arbeidsuren = zes eeuwen werk '

maak zeil uw berekening....
Hoewel de index van de kleinhandelsprijzen van december 66 f o t 67 slechts
steeg van 131 18 tot 135.35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen
volgens het nationaal instituut voor huisvesting meer dan 9% Tel daarbij
slechts 5% opbrengst min 20% lasten en U heeft 13% NETTO '
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen- en buitenland
Na laren ondervinding en jaren studie zijn w i j er in geslaagd met het oog OD
beleggingen het komfort van een miljoenenvilla te kondenseren in appartementen \/an 555 CXX) F tot 1 190 000 F
W i j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 5 0 % .

konservatiel ot progressief
Inzake eerlijkheid degeli,kheid, prijsbeleid en service zijn w l ] nogal konservatief
daarom werden w i , erkend voor het uitvoeren van werken voor de
Maat in kategorie 6D d w z dat w i | werken mogen uitvoeren tot 50 000 000 F
^L^ZuTvf
'n landelijke, rustieke en klassieke stijl en gebruiken nog
steed, echte Yale-sloten Maar voor het overige zijn w i j zeer progressief Onze

^

^ ^ -

tTnlT^^T-^"
. u ' ' " '^^''^'^^"^ °P de bewoners van 1980 die natuurlijk een
binnen- en buitenthermostaat verlangen, liften met 2 versnellingen en een
selektief geheugen aluminium ramen, thermopane beglazing W - a n t e n n e

: r i?k;^htit;n^tT;'-rer - - - ^ ^ vtire-.r^^- - '^^

reeds bij aankoop 20 th. winst!
n-lT^fJ'^-^f''^^.^'^
"'"^* ""^^ ^ ^ " tussenpersoon Er gaat in een goed georgac if/rc h
[. " " ^ ' " ' ^ ^^'"^ ^ ^ ' ' ' ° ' ^ " ^^ aankoopprijzen (Iggen laag. de omzetc M-ers hoog de winstmarge is klein en er gaat geen t i j d verloren dankzij plannmg en weergaloze team-spirit Daarom kunnen w i j op verzoek de wederverkoop waarborgen Er zijn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zijn
rrouwens diegenen, waarvoor w i j gisteren reeds bouwden

fiskale, administratieve of financiële zorgen
^n^ w P l ^ - ^ ' ^ Y T v w . ? " ' ' ^ adviseurs en experten. die U gratis kan raadplegen
en vn,bl.|vend ' W i j weten natuurlijk ook dat de B T W op komst is W i l
weten NAjat uw moeilijkheden zijn.. Uw geval zal bestudeerd worden zodat u
werken|k geen zorgen zal kennen, geen last met het beheer van uw bezit en
vooral geen avonturen !

reeds met 150.000fr. kontantkunnen wij uw helpen!
o/hnHh ^ ^ " bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow
tot ï ) V Ï i ^ o r *°^^^:b"'''ding of een fabriek W i j bieden U een financiering
keuze J ^
K?'" "^^ bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde
schikk-=n •
^ ^ ' ^ ° * ^ ^ " "^^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be-

Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer intormatiecentra
• ^ 3 a m «,« «sa ••• «•. «•• .1

••• ••« •••

••• #•« ••• ••*

Adres ... «•« *«« , „ , . , „ , , ^ „ , „ , 4,, .., ,,, Woonplaats
fel privé
1 over
over
over
over

meer dan 6000 tevreden kliënten
kunn

Tel kantoor
gronden voor vilIabou\Ai
gronden voor hoogbouw
gronden v eensgezinswoning
veilige geldbeleggingen

3ver hef bouwen van .. .,, ...

en wij met U bezoeken » Dat Is een referentie » W i j

oli voorkeur gelegen te

bij voorkeur

• • • • • • • • • •••

gelegen te

••• ••• •*• ••• &«• •••

••< %•• ••• ••* ••• ••• C«* •»• ••• 7*« •••

of bezit rseds grond gelegen te ...

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

••« •*• «•« i«* W « 9*i ¥•• •««

i over de aankoop van een bestaande woning D
Duld aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen

op een van onze vier zetels !

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
ANTWERPEN
Meir 18
•el. 0 3 / 3 1 78.20
""f liinen

• •«
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GENT
Onderbergen 43
fel. 09/25.19.23
fel. 09/25.94.69

K U N N E N N.V.

GENK
Winferslagsfr

LEUVEN
22

tel. 011/54.442

Brussetsestr. 33
tel 016/33.735

BRASSER
HET...

B.T.W.
Ook op de Eyskens 7
Jaargetijden
Doebtsjek was de lente, is Hoesak de zomer 7
Nieuw munistui(
Boudewijn in nieuwe

zakken.

Sint Giiles Dendermonde
Woeste parochianen brengen leven in
De Brouwerij.
Kinderrijkdom voornaamste wapen van
Noord-leriand
Protestanten eisten

Ulsterilizatie.

V.U.-Dender!eeuw wordt peter van V.U.-Laken
Denderleeuw trekt het Laken naar zich toe.
WIJ 1
Wij maken ons toch goed, niet 7
WIJ 2
Onze hoofdredakteur

is een Wijze.

Bob Hope in ziekenhuis
En nu maar Hope dat alles vlug beter
de nieuwe

veiligheidskampagne..

wordt.

Steeds meer « VL » en « W » o p de wegen
Drang naar auto-nomie.
De Gaulle met

vakantie..

3bis en 38bis goedgekeurd...
... door de alarmbelhamels van de C.V.P.
Ex-prezident De Gaulle naar Ierland
Er uit en Erin.
Larock overschreeuwt Collard
Larock-and-roll.

onget

Md

« Het Laatste Nieuws » geeft nieuw radio- en T.Y.blad uit
Een Telstar aan het vlaamse

persfirmament.

Dokter Content opnieuw voor het gerecht
Nog steeds niet Content .
« Zie » en « Zondagmorgen » gaan samenwerken
« Zie » wordt
gestandaardizeerd.
Nog steeds elfende In Biafra
Ibo's moeten hun rode kruis leren dragen.

ZE ZEGDEN:

... steeds gevechten tussen Israël en Egypte.,

• « Op de lagere school leert men veel te weinig
met de gom werken. De nefaste gevolgen van
deze nalatigheid worden uitermate duidelijk,
wanneer wij sommige van onze moderne vlaamse auteurs lezen » .
GERD DE LEY
• «De Vlaming is zinnelijk, de Nederlanders zindelijk »
GASTON DURNEZ
... de jacht op de Mark...

• «Brussel is een naast zijn schoenen levende
stad ».
HEERE HEERESMA
• «Als wij Nederland niet hadden, zouden wij
Frankrijk moeten uitvinden ».
KAREL JONCKHEERE
• «De Vlaamse steden liggen op de buiten».
GASTON DURNEZ

li. de transfertperiode...
(t... en bij iedere speleraankoop krijg, je nog
gratis een sleutelhanger... »)

• «In de vriendschap is een Vlaming enigszins bijziend. Als u vlak voor hem staat ziet hij u verschrikkelijk goed, maar verwijdert u zich, dan
neemt hij u ook niet meer waar. Ik vermoed,
dat hij alle elementen voor een goede buurman
in zich bevat en dat is toch ook iets. Zijn uitbundigheid is voor korte afstand berekend. Ik
heb het meermalen meegemaakt, dat een Vlaming mij dringend verzocht om toch vooral eens
langs te komen. Het is dan niet de bedoeling dat
u dit ook doet. Wie daaraan na enige weken gevolg geeft wordt met een lichte bevreemding
ontvangen. Hij heeft zelfs moeite u te herkennen.
GODFRIED BOMANS
„ . opnieuw perscensuur in Tsjecho-Slovaktje.*

