
de gebeurtenissen op en rond de C.V.P.- en de P.S.C.-
U aressen, na de 1 meirede van Collard lag het in de lijn 

de verwachtingen : de P.V.V. moest nodig iets doen 
^^ mee te drijven op de stroom. Partijvoorzitter Vanau-
A hove heeft het dan maar dadelijk in héél grote bar-

mstiil gedaan : hij kondigde een heruitgave aan van 
. i^aneuver van!961, toen de liberale partij haar naam 

nderde in P.V.V. en haar rangen en lijsten openstelde 
or een aantal oerkonservatieve, franskiljonse of gebuis-

, c v.P.-ers. Het maneuver van 1961 heeft eventjes ge-
rkt • de P.V.V. v»̂ ist stellingen te veroveren die buiten 

het bereik van de oude liberale partij lagen. De grote 
rloorbraak en de gooi naar de absolute meerderheid — die 
ronkend werden aangekondigd — zaten er echter niet in : 
bij de verkiezingen van vorig jaar bleek, dat de P.V.V .-for
mule alles gehaald had wat er te halen was en dat voortaan 
stagnatie of achteruitgang onvermijdelijk zouden zijn. In 
Vlaanderen zakte de P.V.V. naar een bescheiden vierde 
plaats achter de Volksunie en in heel het land bleek het 
hoera-patriottisme een elektorale flop te zijn. Verre van 
een start naar de herovering van het verloren paradijs, be
tekent de recente barnum-verklaring van Vanaudenhove 
eigenlijk alleen maar dat de partijvoorzitter onomwonden 
het falen van het P.V.V.-opzet heeft moeten toegeven. Dat 
hij een graantje tracht mee te pikken uit de reuzevoorraad 
« nieuwe konstellaties » die in het land aanwezig blijkt 
te zijn, kan de keiharde waarheid omtrent het falen niet 
verdoezelen. 

FUZI 
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RADELOZE KLEURPARTIJEN DOEN AAN 

BLUF EN BEDROG 
PYY ZOEKT HET VERLOREN PARADIJS 

We geloven niet dat er er
gens te lande een wild gejuich 
van geestdrift is opgegaan bij 
het bericht over deze zoveelste 
nieuwe konstellatie : de aange
kondigde hernieuwingen en 
hergroeperingen zijn zo talrijk, 
dat de doorsnee-burger er de 
tel bij verliest en het hele ge
doe met steeds stijgende onver
schilligheid — een enkele keer 
ook met afschuw — in stilte 
over zich heen laat gaan. Het 
enige geluid dat na de redevoe
ring van Vanaudenhove te Di-
nant te beluisteren viel, bleek 

afkomstig te zijn van een fikse 
rel in de P.V.V. zélf. Verre van 
onverdeeld-geestdriftig te zijn 
over de voorzitterlijke plan
nen, kwamen de comitards en 
combinards aandraven met een 
aantal bezwaren en grieven. 

Vanaudenhove's bluf werkt 
niet meer, zelfs niet in eigen 
part i j . De man heeft een onbe
perkt krediet en méér macht 
dan welke andere partijvoor
zitter ook gehad, toen na 1961 
bleek dat de verruiming en 
naamverander ing de liberalen 
geen windeieren legde. De ban 

waarin Vanaudenhove de hele 
par t i j had gevangen, werd ech
ter verbroken toen de toverfor
mule in 1968 hopeloos faalde : 
het werd niet alleen een P.V.V.-
katastrofe, maar een regelrech
te nederlaag voor de voorzitter 
in wiens teken en persoonlijke 
naam de hele kieskampanje 
had gestaan. 

Inderdaad, men heeft Vanau
denhove later teruggehaald, als 
voorzitter. Maar het werd nooit 
meer zoals voorheen en zelfs de 
Diestenaar kon bijvoorbeeld de 
Brusselaars niet terug in de pas 

doen lopen. De verruimingsre
devoering te Dinant werd in de 
parti j op scefi icisme,en zeUs 
open tegenkanting onthaald. 
Oude ruzies kwamen terug aan 
het daglicht. Men verwijt de 
voorzitter dat hij al te gewillig 
oor leent aan de gewezen 
P.V.V.-ministers uit de rege
ring Van den Boeynants, die 
trappelen van ongeduld om te
rug aan de beurt te komen. De 
anderen, zij die nog geen por
tefeuille hadden of die zich 
niet ministrabel weten — en zij 
zijn talr i jker dan de rest — 
vrezen een nieuwe verruiming 
die hen zou beroven van een 
zekere plaats bovenaan de lijst, 
omdat de te verwachten nieuw
komers moeten geplaatst wor
den. En bovenal wordt Vanau
denhove onder de neus gewre
ven dat hij , vlak voor zijn defi
nitief heengaan als voorzitter, 
de part i j en zijn opvolger vast
legt op een koers waarvoor hij
zelf uiteindelijk geen verant
woordelijkheid meer zal dra
gen. 

Al dat gekwaak na de dinant-
se steen in de kikkerpoel is 
waarschijnlijk verspilde ener
gie. Het ziet er naar uit dat 
Vanaudenhove gebluft heeft en 
dat de aangekondigde « nieuwe 
star t » zal mogen geklasseerd 
worden naast de zovele andere 
pogingen van andere voorzit
ters en parti jen om hun ge
taand blazoen wat op te kalefa
teren. Het is nauwelijks denk
baar dat, na de operatie in 1961, 
er voor de P.V.V. nog veel te 
halen valt in de rezerve der 
konservatieven. Trouwens, na 
de redevoering van Vanauden
hove past dezelfde bemerking 
als na de 1 mei-verklaring van 
Collard : het klisjeren van de 
moderne maatschappij in een 
konservatieve en een progres
sieve helft, die ieder te vangen 
zijn in het stramijn van een 
tweepartijensisteem, past nocli 
in onze politieke tradi t ie noch 
in de sociologische werkelijk
heid. Het is een wensdroom, 
waarop geen politiek te bou
wen is. 

Met véél plezier maken wij
zelf het mee, dat de burger in 
ons land iedere dag bij zijn 
ochtendbroodje de nieuwste 
« nieuwe konstellatie » geser
veerd krijgt. Potsierlijker spek
takel is nauwelijks in te den
ken : de politieke arena van de 
traditionelen is een cirkusare-
na geworden ! 

Er zijn een flink aantal be
schouwingen vast te knopen 
aan het bericht, dat de kriste-.^ 
lijke en socialistische mutuali*^ 
teiten in de toekomst nauw zuU 
len gaan samenwerken. 

Vooreerst : het kleurpolilieki 
mozaiek van de mutualiteiten 
in ons land is een waanzin. Dai 
de ziekenbonden langs ideolo-\ 
gische krachtlijnen gesticht eri 
gegroeid zijn is een historisch 
gegeven, waaiKjp uiteraard niei 
terug te komen is. Nu de aan*, 
vankelijke onderlinge steun 
van gelijkgezinden echter al-
sinds lang uitgegroeid is tot een 
doodgewone verzekering, die 
voor praktisch de totaliteit van 
de bevolking op de koop toe 
nog verplichtend is, blijjt er 
«een enkele steekhoudende re-
den meer om zich « kaüuliek > 
of socialistisch-» of noem maar. 
op te veizekeren. Het hele do^ 
mein van de ziekteverzekering 
zou best aan de politiek en de 
ideologische tegenstellingen 
onttrokken worden om modern 
en efficiënt op eenheidsbazis te 
worden uitgebouwd. 

Het afslijten van de ideolo
gische tegenstellingen — zoali 
ze tot uiting komt in de aan^ 
gekondigde samenwerking tus
sen de twee groten, is een uit' 
stekende gelegenheid om daari 
aan te herinneren. Deze samen-
werking tussen de kristelijke en 
socialistische mutualiteiten staat, 
echter allerminst in het teken 
van een evolutie in die rich
ting. Wel integendeel : het ou* 
de mozaiek blijft bestaan, al
leen tvordt het patroon nu nog 
tvat duidelijker bepaald dcfor 
de ivensen en de noden van de 
txoee groten. 

Het meest verbazende aspekd 
van de aangekondigde samen
werking is, dat ze tot stand 
kiuam zonder dat de bazis —• 
in casu de leden van de twee 
grote mutualiteiten — daarover 
geraadpleegd werden In deze 
tijd van inspraak, van mede-
ze ggingschap en vaxK^pen de-
mokratie doet het op zijn minsti 
zonderling aan, dat beslissin
gen van dergelijke vérstrek
kende 'aard kunnen genomen 
worden dfoor enkele mensen 
aan de top van een hiërarchie, 
zonder dat daarbij ook maar op 
enige wijze rekening wordt ge
houden met de voornaamste be
trokkenen — de verzekerden. 

Welke technisch-voortreffelij-
ke uitleg men tivk moge geven 
aan de « bruidschat » van een 
fiaar honderden "miljoenen die 
de kiistelijke aan de socialisti
sche mutualiteiten schenken, 
het blijft een feit dat deze over-
dtacht van patrimonium eens 
te meer gebeurde zonder raad
pleging van de bazis. Welke 
naam moet men geven aan de 
handeling, die er in bestaat het 
geld van verzekerden weg te ge
ven zonder dat de verzekerden 
daai%}ver toerden geraadpleegd? 

Daarbij geldt het bijkomend 
bezwaar dat het kristelijk ge
schenk aan de socialisten met
een een geschenk van Vlaande
ren aan Wallonië is. Natuur
lijk werd Vlaanderen — voor 
zover het vertegenwoordigd is 
in de kristelijke mutualiteiten 
— daarover niet geraadpleegd. 

Heel de reuzachtige sektor 
van mutualistische en sindika-
üstische organen, met hun aan
zienlijk kielzog van financiële 
en handelsondernemingen, ont
snapt volkomen aan de in
spraak van de gemeenschap en 
xuordt naar eigen helieven be
heerd door een handvol tech-
nokraten die aan niemand re
kenschap te geven hebben. 

Dat is een veeg teken vooK 
de demokratie ! 
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WIJ 

en gij 
SCHAAMTE 

Met schaamte uw artikel 
over Jef van Exterghem, hoe 
goed bedoeld het ook moge we
zen, gelezen. 

Heeft u een idee wat er in 
het hart van Oud-Oostfronters 
omgaat als zij zulke lektuur in 
een vlaams-nationaal strijdblad 
lezen ? Als men er de voorman
nen van zijn ergste tegenstre
vers in ziet verheerlijkt ? Hebt 
u al zoiets in de linkse pers ge
lezen ? 

Dat een paar van de onzen 
een slag van de «Gulden Spo
ren» hebben gekregen, dat we
ten we sedert lang. Maar dat 
men bij «Wij» nu er een slag 
van «hamer en sikkel» heeft 
bijgekregen, neen, dat ruikt 
naar aangebrand ! 

Zijn er nu geen vlaamse 
voormannen, geen oud-gedien-
den van de echte nationale 
vlaamse partij meer om op de
ze 1 meidagen te herdenken ? 
Gaan wij toekomende week een 
huldeblijk aan Anseele moeten 
verwerken ? 

merkte dat de bedoeling mis
schien federalisme zijn kon 

Alle gekheid op een stokje : 
ik meen dat ons embleem een 
fiasko (ook al met een «F» !) 
is, zowel zuiver estetisch (een 
pompeuse F, met een vuil 
blauw - grijs - groen kleurtje 
overgoten, verdoezelt volledig 
de ver van elkander gelegen V 
en U) als ideologisch : immers 
federalisme is toch het middel 
niet het doel van de V.U.! 

Daarmee wordt een vooroor
deel weer eens in leven gehou
den. 

M.R., Gent 

MINDERHEDEN 

R.C., Oosterzele 

V.Ü.-KENTEKEN 

Er moet me toch iets van het 
hart i.v.m. het V.U.-kenteken, 
je weet wel : de V en de U met 
daartussen een F. 

Oorspronkelijk dacht ik dat 
die F er stond voor franqais, 
daarna dacht ik aan fascisten, 
vervolgens aan fantasten, ten
slotte aan fossielen, tot wan
neer een schrandere geest op-

Men ziet zo in alle landen 
van de wereld een bevolkmgs-
groep, die ekonomisch en so
ciaal achteruitgesteld wordt. In 
Amerika zijn het de negers. 
Het zijn gewoonlijk de minder
heden die miskend zijn ; er 
heerst dan ook overal onrust : 
in Ierland, Frankrijk, Spanje, 
Italië enz. Hier in België is het 
juist andersom, hier zijn het de 
Vlamingen, dus de meerderheid 
van de bevolking. Men vraagt 
zich af : hoe is dat mogelijk ? 
Heel eenvoudig : door de schuld 
van volksvertegenwoordigers 
en senatoren, die zich Vlaming 
noemen tijdens de verkiezingen 
en achteraf de zijde van de Wa
len verkiezen, die zelf in fami
liekring steeds de franse taal 
gebruiken. Ik ken er zelfs in 
het hart van Vlaanderen. 

R.B.,Torhout 

Giole l e j i . 
Gb^Z£^l en MONTJREN, 
Grat ' i voor verieïe'den. 

Waiter ROLAND 
— Gediplomeerd Oplieker — 

Kerkstraat . 5B — A n t w e r p e n 
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ZINGEND MET VAKANTIE ! 

Wie zijn oren te luisteren 
legt op zingende jonge harten 
die ongedwongen hun levens
vreugde uitdrukken, kan nog 
wat leren, kan zelfs de toe
komst van dit zingend volk 
voorspellen. 

't Is nu weer de tijd om 
schoolreizen te organizeren. De 
autocars steken overvol en 
doorkruisen het land in alle 
richtingen. 

Levensblije schooljeugd ju
belt en zingt haar repertorium 
uit, spijts het feit dat een stel 
nieuwlichters b e w e r e n dat 
groepszang afgedaan heeft. 

In zoverre de scholen zich 
over het zangonderricht ontfer-

EPfUA 
Dunlopiüo 
STHR 

koop bij 
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men, blijft er in de autocars 
nog een vlaams liedeken na
klinken. 

De jeugdverenigingen tapten 
reeds aan heel wat andere vaat
jes. Maar wat radio en televi-
zie de hedendaagse jeugd in de 
oren geblazen hebben is een 
schande. Muzikaal gezien, kel
dert men langs die kanalen el
ke vorm van hogere kunstzin in 
de kiem. Op moreel gebied 
scheppen ze verwarring (om 
het zacht uit te drukken) en ge
ven alzo « voorlichting » die 
door geen enkel opvoeder kan 
goedgekeurd worden. 

Wanneer komt er een front 
tot stand van politiekers uit al
le partijen die zich tot dé ver
antwoordelijke regeerders wen
den om komende geslachten te 
vrijwaren van dreigende men
selijke ontwaarding ? 

W d.M., Borgerhout. 

voorkomt, dus Nederlands-
Frans en niet Frangais-Neder-
lands. 

Ik kom onlangs in Turn en 
Taxis en vraag er een flinke 
voorraad formulieren « 61-B » 
(aangifte ten uitvoer) voor het 
Benelux-gebied Welteverstaan 
krijg ik Francais-Nederlands. 
Er zijn er nochtans Nederlands-
Frans. Maar die onnozele snul-
len van Vlamingen nietwaar, 
die voortdurende malkonten-
ten, die willen nu eens alles 
van de Walen of van de Brusse
laars afhandig maken. 

Kn ik die dacht, dat de meest 
voorkomendp taal in Benelux 
Nederlands wns ' 

P.J.N., Dilbeek. 

mei 

HAVENS 

BRUSSEL 

Wanneer men te Brussel in 
een postkantoor een formulier 
vraagt, dat moét tweetalig zijn, 
en men vraagt zulks in het Ne
derlands (wat alle rechtgeaarde 
Vlamingen zouden m o e t e n 
doen), dan moet de postbedien
de een formulier overhandigen 
waarop Nederlands vooraan 

Ik weet niet wie het uitste
kend artikel heeft ge
maakt over «Havens waarheen» 
in « WIJ » van 10 mei. Wat er 
ook van zij, verdient hij harte
lijke gelukwensen, want einde
lijk worden hiermee treffende 
waarheden verteld. 

In « Het Volk » van 9 mei 
waren de bemerkingen van de 
heer Eneman ook zeer perti
nent en « Gazet van Antwer
pen » van diezelfde dag, met 
zijn bericht over het treurige 
Baalhoekprojekt, zet er een 
punt op ! 

Wanneer zullen de mannetjes 
van Antwerpen eindelijk wil
len begrijpen dat er terzake 
vierkant met onze vlaamse bot
ten gespeeld wordt, sedert jaar 
en eeuw, en dat Antwerpen er 
thans oneindig beter zou voor-
staan.indien het infrastruktuur-
bestel Antwerpen - Gent - Zee-
brugge sedert een eeuw uitge
rust en samenhorig had ge
werkt, zoals, de Nieuwe Water
weg en het Noordzeekanaal in 
dienst van Holland sedert 1870? 

A.M., St Andries. 

VAN EXTERGEM 

In uw nummer van 3 ,..„ 
troi Ik een zeer goede bijdrage 
aan over Jef Van Extergem 
Ik kan er met al wat er in 
staat instemmen, temeer omdat 
ik «de kleine erge» zowel tii 
dens de aktivistenperiode als 
tot kort voor zijn aanhoudinff 
als vriend gekend heb. Ik ben 
vaak met hem de baan opge, 
trokken om meetingen te geven 
en heb veel met hem samenge
werkt, maar tot mijn verba
zing stond mijn naam derwijze 
vermeld (terwijl over mij niet 
werd gehandeld!) dat de lezer 
de indruk krijgt als zou ik de 
auteur zijn. Nu had ik daar 
graag de schrijver van geweest, 
dus dat is het niet, maar daar 
die pluim niet op mijn auteurs, 
hoed past moet ik die toeken-
ning afwijzen. 

G.G., Heide-Kalmthout 

HET VOORBEELD 

De echte federalist is kardi
naal Suenens. Een pastorale 
raad voor Waals-Brabant, eea 
voor Vlaams-Brabant en een... 
paritaire voor Brussel. Waarom 
is dat goed in godsdienstige 
zaken en niet in politieke za
ken ? 

Y., Sint-Niklaas 

De redaktle draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de til' 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling 
gevoerd 

van de redaktie 
Brussel, 23 niei 1*̂ 6̂ . 

Betr» ; verbolgen lezer. 
Een lezer - één enkele lezer - stuurde ons na 
het verschijnen van ons 1 mei-nunimer een kwade 
brief : h i j nam het niet dat v i j onze middenpa-
s:ina gevijd hadden aan de sociale ak t iv i s t en 
l'-tere kommunist Jef Van Exterge.Ti. Nou, dat is 
zijn go|d recht. Het zal wel niet veel baten, 
nön te vragen het a r t i ke l nog eens in a l zi jn 
nuances door t e nemen : h i j heeft zijn mening ee-
voriad en - net a ls iedereen - verandert h i j di© 
niet graag. 
Eén en]-:ele brief kan lastig beschou-̂ -d worden als 
de r^prszsntatieve ui t ing van de manin? van onze 
lezers. Als we die brief niet plaatsten, zouden 
wij s t e l l i g n ie t tegen de regels van de joerna-
l i s t i s k e deontologie zondigen. 
Vorige week stond die brief niet in ons blad ; 
hiĵ  lag gewoon op zijn beurt te wachten. Deze 
wéf̂ k s taat h i j wél op deze bLadzdjde. En ver
d r a a i d niet oradat we een le^er willen 
maar gewoon oirdat hij aan de beurt is, 
Innii:5dels echter ontvingen we : 
brief waarin gezegd werd dat we ons blad niet 
meer moesten opsturen, want dat -'de" lezersbrief 
r-iet was verschenen onmiddsllük n.<= 0"tv«n^«t • 
een ander blad, waarin kopij van de brief aan 
onze redaktie ; een brief van een gemeenscha goe
lijke kennis die ons signaleerde^ dat ook h iVhe t 
boos epistel had ontvangen. 
Nou, dat is het dan. Een weê 'le wachten kon er 
rJ.et aan af. En de privé-koi-respondentie moes.t 
zo nodig met de stencilmachine afgedaan. En onse 
korrespondent heeft zi jn t i jd nutti?^ besteed aan 
de legende «dat die redaktie a l leen maar l e ze r s -

oaaien-

een verbol^-en 

brieven p laa t s t 
Daiike ! 

die haar bevallen". 



WIJ 

WETSVOORSTEL 
JORISSEH-BOUWENS 

rem op 

brusselse 

sabotage 
(red.) De dagbladpers heeft — vluch-

^ g — gewag gemaakt van een wetsvoor
stel, ingediend door onze senatoren Jo-
rissèn en Bouwens, waarbij voorzien 
wordt dat de koning het recht krijgt om 
gemeenteambtenaren te benoemen in 
de gemeenten van Hoofdstad-Brussel, 
die bij het naleven van de taalwet inza
ke benoemingen in gebreke blijven. Dit 
wetsvoorstel loont de moeite, er eens 
nader op in te gaan. 

In de inleiding tot hun v/etsvoorstel 
zeggen onze senatoren onder meer : 
« Ons staatsrecht berust, wat de ge
meenten betreft op twee beginselen : 
de gemeentelijke autonomie en de ad
ministratieve voogdij. 

»Krachtens deze regels zijn de ge
meentelijke instell ingen bevoegd om 
hun eigen belangen te regelen en kun
nen de nationale overheden slechts op
treden, wanneer de gemeenteraden hun 
bevoegdheid te buiten gaan of het alge
mene belang schaden. De voogdijmacht 
wordt uitgeoefend door he t goedkeu-
ringsrecht, het vernietigingsrecht en 
het schorsingsrecht. De hogere overhe
den kunnen zich evenwel niet in de 
plaats stellen van de gemeentelijke in
stellingen. 

» Daardoor staat de regering machte
loos tegenover de verzuimen van de ge-
m.eenteraden. Wanneer de gemeenten 
door een verzuim het algemeen belang 
schaden, zou derhalve de staat gewa
pend moeten worden om t e kunnen op
treden. 

»In tal van gemeenten van Hoofd-
«fad-Brussel laten de gemeenteraden na, 
te voorzien in de door de wetgever ge
wilde taaipariteit van de gemeenteamb
tenaren bedoeld door de wet van 2 
augustus 1963, die zegt dat binnen 10 

Jear het aantal ambten van de graad 
van afdelingschef af en hoger in gelijk 
aantal moet verdeeld worden tussen 
nederlands- en franstaligen. 

» I n het totaal echter bezetten de ne-
derlandstalige ambtenaren geen 20 % 
van de betrekkingen. 

» Het is dan ook klaarblijkend dat we 
tans, haast 6 jaar na de goedkeuring 
van de wet, nog niet veel gezien hebben 
van de toepassing ervan en dit door de 
kennelijke onwil van tal van gemeente
besturen. Het aantal vakante betrekkin
gen (10 % op het totaal ) spreekt terzake 
een duidelijke taal : men wil geen ne-
derlandstaligen benoemen. Door deze 
sabotage van de wet wordt het alge
meen belang gekrenkt. 

»Wij stellen daarom voor, de koning 
he t recht te verlenen in de plaats te 
t reden van de gemeenteraden die in 
gebreke blijken om hun nationale en 
staatsburgerlijke plicht te vervullen. 

»Ons voorstel is daarbij zeer gema
tigd : vooraler op te t reden verzoekt de 
koning de betrokken gemeentebesturen 
een laatste maal hun wettelijke taaiver
plichtingen na te komen. Blijven de ge
meentebesturen dan nog in gebreke, 
dan doet de koning de nodige benoe
mingen in hun plaats. De wet van 2 
augustus 1963 is er om toegepast te wor
den. » 

Tot zover de toelichting bij het wets
voorstel van onze senatoren. 

Het is duidelijk, dat het initiatief op 
zijn tijd komt. Er moest hoognodig iets 
gedaan worden aan de schandalige wij
ze, waarop de brusselse gemeentebestu
ren de taalwet inzake benoemingen van 
ambtenaren saboteren. Reeds vandaag 
kan vastgesteld worden dat de gemeen
ten, waar tans het aantal hogere ambte
naren niet de helft bedraagt van het 
aantal franstaligen, in gebreke geble
ven zijn en zich nooit zullen houden 
aan de pari tei t die moet bereikt zijn in 
augustus 1973. Er zijn enkele gemeen
ten, waar dit eerste doel — 50 t.h. — 
bereikt is : Evere, Ganshoren, St Lam-
brechts-Woluwe en Ukkel. Molenbeek 
en Watermaal-Bosvoorde benaderen 
deze norm. Maar in de overige dertien 
ganeen ten van de agglomeratie is de 
inspanning duidelijk onvoldoende. 

Het wetsvoorstel van onze senatoren 
is een tweesnijdend zwaard. Aan de 
ene kant kan de koning benoemen, daar 
waar de gemeenten volharden in hun 
sabotage. Maar aan de andere kant zou 
de aanvaarding van dit wetsvoorstel op 
zichzelf waarschijnlijk reeds voldoende 
zijn, om de gemeentebesturen te dwin
gen tot naleving van de wet. Tans is 
het immers zo dat tal van gemeenten 
geen nederlandstaligen benoemen om
dat ze hopen dat de wet niet zal toege

past worden, dat ze in onbruik zal val
len of dat ze ten voordele van de frans
taligen zal worden gewijzigd. He t ini
tiatief van onze senatoren is van aard, 
hen definitief van alle illuzies te bero
ven en hen te dwingen, te doen wat 
iedereen gehouden is te doen : de wet 
na te leven. 

Eens te meer heeft de Volksunie een 
formule gevonden die een oplossing kan 
zijn uit een nijpend probleem. Indien 
de Vlaamse parlementairen van de 
klcurparti jen naar een gelegenheid zoe
ken om hun verbale t rouw aan de 
Vlaamse aanwezigheid te Brussel met 
een daad te bekrachtigen : hier is die 
gelegenheid. Dat ze het voorstel Joris-
sen-Bouwens steunen ' 

Doen ze het niet, dan weten we an
dermaal waar we met hen aan toe 
zijn... 

VIEPJE COLLOOUIUM 
DOSFELIHSTITÜUT 

pers 

en 

demokratie 
(w. augustijnen) Het prachtige rust

gevende kader van de filozofenfontein 
te Heverlee heeft de deelnemers aan dit 
vierde colloquium op 14 en 15 mei blijk
baar geïnspireerd en — in de helft van 
de week — bijkomende energie be
zorgd : er werd immers hard en ernstig 
gewerkt, niet alleen door de referenten 
en de paneelleden maar ook door de 
deelnemers. 

Woensdagavond werd een ernstige 
brok inleidende mater ie geserveerd door 
senator dr. M. Van Haegendoren. Hij 
handelde over het wezen en de ken
merkende bazisaspekten van de demo
kratie, die hij zeer pittig en soms .scherp 
wist te analizeren. Er werd aktief mee
gedacht en. ingesproken op de verschil

lende delen van het betoog, zodat het 
reeds vrij laat was geworden. Dat belet
te het merendeel van de deelnemers n ie t 
aan te dringen om, na een onderbre
king, om 22.45 u. terug in groepsdiskus-
sie te treden. 

Deze groepsdiskussie duurde tot 
kwart voor twaalf en was een ernstige 
voorbereiding op de referaten van 's 
anderendaags. Onnodig te zeggen dat 
de vrije daaropvolgende diskussie nog 
iets langer duurde. 

In de voormiddag was er dan een ak-
tieve belangstelling voor de twee refe
raten. Maurits De Wilde sprak over in
formatie en demokratie in radio en T.V, 
Hij ging na een eerder akademisch be 
gin over tot een sterke en gedurfde ana-
lize van de huidige toestand in onze 
B.R.T, maar wist anderzijds duidelijke 
en meer demokratische oplossingen 
voorop te stellen. 

Over drukpers en informatie sprak 
P. Van Brabant. Hij gaf heel wat infor
matie mee aan de deelnemers en gaf als 
joernalist zijn eerlijke vizie over de zo
genaamde « comités des redacteurs» . 
Het gesprek daarna vertoonde wel eens 
stekelige kanten, maar dat mag wel 
wanneer men van uiteenlopende ideo-
logiën vertrekt . 

De ganse namiddag was gewijd aan 
een aktieve inspraak van de groep met 
het paneel, waarvan ook de hoofdredak-
teur van dit blad en de heer K. Borms, 
t.v.-joernalist, deel ui tmaakten. We ver
heugden er ons over dat de aanwezige 
dames zich flink lieten horen. 

Er werden gezichtspunten ontwikkeld 
van een geleidelijk getrapte inspraak 
van het publiek in de massamedia to t 
een vrij vérgaand standpunt van de na-
tionalizatie van de infrastruktuur toe. 

Over de manier waarop dit zou kun
nen verwezenlijkt worden, over de mo
daliteiten geraakte men het niet hele
maal eens veelal omdat de konkrete 
realizatiemogelijkheden voorlopig nog 
vaag blijven. Ook de wegen waarlangs 
de publieke opinie over dit probleem 
kan wakker gemaakt worden kwamen 
ter sprake. 

Vanuit de aktieve groep kwamen dan 
weer konkrete voorstellen ook wat b e 
treft het neerschrijven van de geformu
leerde standpunten en voorstellen. In 
verband met dit laatste kunnen we h e t 
verschijnen van een Dosfeldokument en 
misschien zelfs twee dokumenten aan
kondigen. Deze dokumenten zullen 
enerzijds alle mogelijke informatie be
vat ten en anderzijds ook aandacht be
steden aan de waaier van s tandpunten 
over informatierecht en demokratie. 

Hierover worden trouwens de deelne
mers en de lezers van « Wij » tijdig in
gelicht. 

VERiOYtNG 
De samenwerking tussen de krf9-

telijke en socialistische zieken
fondsen ligt in de lijn van de reeds 
jaren oude samenwerking tussen 
de kristelijke en socialistische 
vakbonden. Als « verlovingsge-
geschenk » verzaken de kristelijke 
mutualiteiten aan een gedeelte 
(430 miljoen) van de hen toeko
mende rijkstoelagen, bedrag dat 
dus ten goede zal komen aan de 
kas van de socialistische zwakke 
broers. Onlangs werden nogal ont
hutsende cijfers gepubliceerd over 
de winst (boekjaar 1966-67) van de 
kristelijke mutualiteiten en over 
het verlies van de socialistische. 
Waar van kristelijke zijde vroeger 
over het « wanbeheer van de so
cialistische ziekenfondsen » werd 
gesproken, ging tans de aankondi
ging van de samenwerking met de 
« wanbeheerders » van kristelijke 
zijde uiteraard gepaard met een 
veel geschakeerder uitleg. Men 
moet nu eenmaal in deze eerste 
faze van toenadering en samen
werking een andere terminologie 
gebruiken dan toen men als kat en 
hond tegenover mekaar stond. 

We gaan dus naar een mutualis-
tische koncentratie, die zich als
nog als « technische samenwer
king » aandient (verzaking van 27 
t.h. der rijkstoelage en van 10 t.h. 
der bijdragebons, gemeenschappe
lijk gebruik van een computer en 
een stelsel van terugbetalingen 
per eheck ter ontlasting van de lo-
kettendienst). Beide landsbonden 
zullen tenslotte een zelfde stand
punt innemen in verband met her
vormingen in het ziekteverzeke
ringsstelsel. Voorlopig zal het 
(steeds volgens sekretaris-gene-
raal Van den Heuvel van de lands
bond der kristeli.jke ziekenfond
sen) bij een « verloving » blijven, 
al wordt een toter « huwelijk » 
niet uitgesloten geacht. Dat zal 
afhangen van de evolutie op poli
tiek vlak. 

Het is de vraag of deze samen
werking ook zal leiden tot 6et 
tfmfcken van de werkingdcosten 

die in de sektor ziekteverzekering 
abnormaal hoog zijn en tot heel 
wat misbruiken aanleiding gaven. 
Het verleden stemt ter zake tot 
weinig vertrouwen. 

Men kan uit deze ontwikkeling 
alvast een besluit trekken, nl. dat 
nu de ideologische remmen zijn 
weggevallen de enig logische kon-
kluzle zou zijn, van één gedepoliti-
zeerd ziekteverzekeringsorganisme 
tot stand te brengen, ontdaan van 
aHe profitariaat en gericht op een 
zo groot mogelijke doelmatigheid. 
Dat zou dan Inderdaad een verze
kering tegen ziekte en Invaliditeit 
zijn, niet meer, maar ook niet min
der. Of nog Iets anders dan ziekte
verzekering. 

Een andere bemerking is ten 
slotte ook nog deze : het bruidsge-

ringsverklarlng was voorzien 
(9%). Uiteindelijk werd het 3 t.h. 
meer, gevolg van een afgedwon
gen grotere Inspanning van de 
werkgevers, die trouwens samen 
met de werknemers het leeuwen
aandeel leveren in het spijzen van 
het fonds. 

Een korrektie in de wanverhou
ding met de pensioenen van de 
zelfstandigen is er niet bij geko
men, al werd er wél een verslag 
over ingediend. Maar een regeling 
komt er pas « in het kader van 
een globaal programma », waar
van de behandeling niet nader toe
gelicht wordt. De zelfstandigen 
zullen dus nog wat geduld moeten 
oefenen, na reeds zo lange tijd te
vergeefs op sociale gelijkheid te 
hebben aangedrongen. 

bekeken 
schenk van de kristelijke mutua
liteiten aan de socialistische is gro
tendeels een geschenk aan de 
waalse verzekerden, die veel meer 
dan de vlaamse verzekerden een 
beroep doen op de tussenkomst 
van de ziekenfondsen, terwijl het 
aantal socialistische verzekerden 
in Wallonië zeer hoog is. 

Waar de pers in het algemeen 
zeer zedig over deze twee aspekten 
van de mutualistlsche pré-fuzie 
zwijgt, moest op beide hier toch 
even de aandacht gevestigd wor
den. 

SOCIALE SEKTOR 
Het regeringsontwerp, de pensi

oenen buiten de indeksaanpassing 
trapsgewijs met 12 t.h. te verho
gen, gaat verder dan in de rege-

AFSPRAKEN OF KONTROLE 
Op sociaal-ekonomisch vlak gaat 

de aandacht uit naar de evolutie 
van ons indekscijfer. Het Is de 
jongste tijd onrustwekkend geste
gen : van 106,6 punt in november 
1968 tot 108,8 punt In april jl. Ver
moedelijk zal er ook deze maand 
een nieuwe stijging zijn. Gedeel
telijk is deze stijging te wijten 
aan de zogenaamd:; B.T.W.-pslcho-
ze, hoewel ook andere faktoren de 
stijging bepaalden, onder meer de 
stijging van de prijs der levens
middelen, vooral de vleesprijzen. 

Om deze stijging af te remmen 
is er de keus tussen een politiek 
van afspraken met de betrokken 
partijen ofwel een strenge kontro-
le (waarvoor men uiteraard een 

zekere schrik heeft) of nog een in-
dekscijferpolltiek (drukken van 
de prijzen voor de zogenaamde 
sleutelprodukten). In hoever de 
hoop op een stevige afsprakenkon-
struktie gewettigd is moeten we 
afwachten. De organlzatles, waar
mee de regering onderhandelt, me
nen het wel goed doch in hoever 
zullen ze door hun leden gevolgd 
worden ? 

SPELLIi^GINTRIGES 
Toekomende woensdag wordt het 

elndsverslag van de gemengde bel-
glsch-nederlandse spellingskora-
mlssle aan de nederlandse minis
ter Verlnga en zijn belgische kol-
lega Van Meehelen voorgelegd. 
Dit verslag Is een aanpassing van 
het rapport dat begin 1967 door de 
zelfde kommissie werd voorgelegd 
en toen geen algemene instem
ming genoot, omdat men de voor
gestelde spelling van het Neder
lands te progressief vond. Intussen 
zijn al heel wat bezwaren wegge
vallen. We zullen tot toekomende 
week moeten wachten om te we
ten, welke wijzigingen de kommis
sie voorstelt. Maar we kunnen 
niettemin aannemen, dat de voor
gestelde spelling een logische spel
ling zal zijn — voortgaande op 
wat In 1967 werd voorgesteld — 
en aandringen op aanvaarding. Dit 
laatste blijkt niet overbodig te 
zijn vermits naar verluidt twee 
belgische ministers zouden pogen 
om een beslissing te doen uitstel
len. Op welke motieven ze zich 
daarvoor steunen is ons niet be
kend, maar het zullen er wel geen 
van werkelijk belangrijke aard 
zijn, als men weet dat de spel
lingskommissie in geduldige bene-
dlktljnerarbeid rekening hield met 
de voornaamste en meest geuite 
bezwaren tegen haar eerste voor
stel. We kunnen een nieuw uitstel 
van het herstel der spelllngseen-
heid van oa^e taal niet dulden, er 
werd nu meer dan voldoende spel
lingskwaad, dit is knltuurkwaad. 
gesticht. 
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«Op 39 bestaande nederlandstalige 
bataljons en brigades zijn er amper 16 
onder het bevel van een Vlaming. Som
mige van deze Vlamingen zijn feitelijk 
franssprekenden, onbekwaam onze jon
geren en hun gezinnen het gezelschaps-
leven in eigen taal te verzekeren ». 

«De volledig verfranste legerleiding 
slaagt er zelfs in, een vlaamse minister 
de beletten de beloofde pari tei t bij de 
generaalsbenoemingen na te leven ». 

«He t schort de hogere leiding aan 
spontane goede wil of inzicht». 

«Men moet snel ingrijpen, zo niet 
gaat men onweerstaanbaar naar een 
konf likt in het leger ». 

« De regering moet niet hopen dat het 
geschil toch van zelf wordt opgelost. Als 
ze zich niet spoedt, komt de splitsing. 

« Zodra dat nieuws bekend werd, heb
ben de Vlaamse officieren met elkaar 
konlakt opgenomen. Ze eisen dat de 
taalwet wordt nageleefd, ook ten koste 
van de hoogste generaals». 

«Door die toestand blijven de vlaamse 
mili tairen in Duitsland van elk sociaal 
leven in eigen taal vers token». 

«He t kan niet verder gaan op die 
weg. Men geve ons taalkaders ». 

« Wij worden als vreemdelingen in de 
tweetalige staven behandeld en gaan 
gebukt onder de bijkomende last van 
de vertalingen voor onze chefs, die geen 
Nederlands kennen ». 

« Wij klagen aan dat waalse eenheden 
in Duitsland sistematisch dicht bij huis 
worden gelegerd en de vlaamse ver naar 
het Oosten». 

«Bij de mili taire administrateurs 
(hoofd- en opperofficieren) zijn er 40 
Walen naast 14 Vlamingen. Deze ver
houding is niet aanvaardbaar» . 

« Bij de Shape en bij de Navo (Evere) 
zijn er 45 hoofdofficieren en opperoffi
cieren van wie slechts drie nederlands-
taligen. Is het dan te verwonderen dat 
geen rekening wordt gehouden met de 
belgische meerderheid ? » 

«Wi j ver t rouwen op de solidariteit 
van het hele vlaamse volk om een ein 
de te doen maken aan het bestaande on", 
rech t» . " 

En zo gaan die brieven maar steed<* 
verder. "* 

Sedert de koningskwestie, die de be-
volkmg eveneens uitzonderlijk in be-
roermg heeft gebracht, is er geen enkel 
probleem dat zovele anders rustige Vla-
mmgen naar de pen deed grijpen. 

De vraag of we voor een nieuwe 
«frontbeweging» staan moet dan ook 
gesteld worden, samen met de vraag of 
het niet stilaan tijd wordt drastisch on 
te t reden tegen de wereldvreemde le
gerleiding, die door haar personeelspo
litiek aansprakelijk is voor het onmis-
kenbare slechte moreel bij ons leger 

Het is duidelijk dat alleen door de' in
voering van taalkaders een passend 
einde kan komen aan de bestaande taai-
wantoestanden in het leger. Met taal-
kaders weten vlaamse en waalse offi
cieren waar ze recht op hebben en 
wordt het huidige spelletje, dat ten na
dele van de Vlamingen wordt gespeeld 
opgedoekt. 

Het volstaat niet om, zoals volksverte
genwoordiger Tanghe in de « Gazet van 
An twerpen» schreef, te zeggen «dat 
het geduld van de Vlamingen de grens 
heeft bere ik t» . Er moet iets worden 
gedaan! 

PAPIEREN TAALWETTEN 

• BEROERING IN HET LEGER 

naar een 

nieuwe 
? trontbeweging 1 

(t) Indien lezersbrieven in de kranten 
een duidelijke weerspiegeling zijn van 
wat de Vlamingen beroert, dan moet 
die beroering wel stormachtig zijn in 
ons leger. Hieronder een beperkte 
bloemlezing uit tientallen brieven van 
vlaamse militairen, de jongste weken 
verschenen in onze kranten : 

« Vlaamse militairen eisen hun recht. 
Bevolen worden in eigen taal is ons 
recht» . 

« Geef ons taalkaders, opdat we ten
minste baas zouden zijn in eigen een
heden ». 

«Indien de eenheidsstruktuur van 
het leger maar alleen moet behouden 
blijven om de volksvreemde legerlei
ding een fijn en subtiel spel op de rug 
van de Vlamingen te laten spelen, dan 
zeggen wij dat onmiddellijk taalkaders 
moeten ingevoerd worden ». 

«Buiten twee vlaamse eenheden tus
sen de grens en de Rijn zijn alle vlaam
se eenheden gelegerd over de Rijn, ver 
van het vaderland. De kazernes kort bij 
de grens zijn natuurlijk voorbehouden 
aan waalse eenheden ». 

«Zou de minister durven loochenen 
dat de generaals in Brussel er een sa
distisch genoegen in vinden, aan de ne
derlandstalige eenheden sistematisch 
volksvreemde chefs op te dringen ? » 

« H e t is nu meer dan vijftig jaar ge
leden dat de vlaamse soldaten het uit
schreeuwden : hier ons bloed, wanneer 
ons r ech t? Dat recht hebben we nog 
altijd n ie t» . 

«De benoemingen die deze week 
werden gepubliceerd, zijn een staaltje 
van puur boerenbedrog». 

«Zo kwam onze opgewonden «first 
lady» er voor enkele weken toe, haar 
zelfbeheersing t e verliezen en onom
wonden te spreken van «ces crapules 
de flamingants ». 

«Toekomende maand wordt de frans-
talige kommandant van onze vlaamse 
eenheid vervangen. Iedereen hoopte 
eindelijk een echte Vlaming te krijgen. 
Helaas! we hadden zonder de volks
vreemde legerleiding gerekend». 

«Met drogredenen allerhande blijft 
de generale staf, tegen alle logika in, 
aan de vlaamse eenheden franstaligen 
als bevelhebbers opdringen». 

«In 1969 werden nog in minstens 9 
vlaamse eenheden franstalige bevelheb
bers benoemd. Is dat geen uitdaging 
van de vlaamse opinie ? » 

SNOOPY 
Dat wij de — niet eens zo originele — ondertekening dio Genes voor deze 

lubnek hebben gekozen, verraadt wellicht slechts één enkel ding, maar daar hou
den we dan toch sterk aan : we zijn tegendraads. We zoeken graag naar een gele
genheid om Ie laken wat anderen IVjven. Of omgekeerd. Het is wellicht niet onze 
meest gezellige karaktertrek, maar hij heeft alvast het voordeel dat we onszelf er 
toe dwingen, veel dingen op de keper te beschouwen. 

Deze week zagen we ons genoodzaakt om — naar aanleiding van de tv-uitzen-
din'gen over'de zoveelste faze in de « verovering » van de maan — de ruimtevaart 
op de keper te beschouwen. We zijn er niet wild geestdüftig over! 

O ja, dx kwaliteit van de beelden was vc^rtreffelijk, het van zivaaitehiacht 
ontdane zaklampje zweefde spektakulair en zelfs in 625 lijnen was de aanzettende 
baard van de kosmonauten héél duidelijk te zien. 

Maar als het geklets van de drie heren in hun kabine een onderdeel is van 
wal wordl aangediend als « het epos van de twintigste » eeuw, dan — met permis
sie gezegd — is die twintigste eeuw ergens ziek aan meer dan één bedenkelijke 
kiuaal. 

Men moet zich dat voorstellen : de mens is op weg om voor het eerst voet te 
zetten op een andere planeet dan die waarop hij gebot en is. Dat mag — we gaan 
et i>olkomen over akkoord — een « historisch » moment geheten worden. Alle din
gen die vooi de eerste keer gebeuren, zijn « historisch ». Of ze belangrijk zijn, is 
een andere zaak. Of het mensdom met fierheid kan terugblikken op al zijn « his
torische » momenten, is ook weet al een andere kwestie. 

Men vergelijkt met de ondekkingsreizigers uit vorige eeuwen en men komt 
dan tot fraaie uildt ukkingen als « de Kohimbussen van de twintigste eeuw ». Er is 
een vetsrhil dat de ogen moet uitsteken : het is helemaal niet de bedoeling, dat de 
maanreizigers iets gaan « ontdekken ». Wel integendeel; wat er eventueel te tmt-
dekken viel, zverd zo nauwkeurig mogelijk onderzocht, gefotografeerd, gemeten en 
geschat. De prestatie van de maatdanding zal juist zijn, dat alle faktoren op voor-
hand haat fijn waren onderzocht en op waarde geschat. De landing zelve wordt 
dan een formaUicit : de grove en, wetenschappelijk gezien, overbodige proef-op-
de-som. 

De Koluinbusscn van de vorige eeuwen waren mannen die de alledaagse men
selijke dimensie doorbraken : ze luaagden zich in het ongewisse en het onbekende. 
Hun onderneming was, juist omwille van dat onbekende, een avontuur van de 
menselijke geest. Zijzelf zouden dat van zichzelf nooit getuigd hebben, want zij 
ttokken uit omwille van zeer menselijke dingen ; ze gingen het geloof prediken of 
kt uidnagels zoeken of goud delven of een nieuw land bewerken. Het ^ ontdek
ken » gebeurde zo een beetje in de rand van hun eigenlijke plannen en voorne-
me?ts; het u>as het bijprodukt van not male — vaak hoogstaande, maar wellicht 
even vaak lage — motieven. De tocht was niet belangrijk; het ging alleen om het 
doel. En juist dit gericht zijn naar een doel bracht de gi\jte ontdekkers er toe, 
epische dingen te doen. 

De Kolumbtissen van de twintigste eeuw spreken en handelen net andetsom: 
een doel hoeft er niet te zijn, alleen de tocht is belangrijk. De feilloos voorbereide 
prestatie, met uitsluiting van zoveel mogelijk riziko's. Waar vroeger het « ont
dekken » bijprodukt was, zijn nu de bijpt^dukten belangrijk geworden : de ruim-
tevaart laat ons toe, nog kleinere radio's en nog handiger braadpannen op de 
markten van de konsutnptiemaatschappij te werpen. 

Hoog in de ruimte trok deze week een kapsule haar van iedere fantazie en van 
tedeie variante beroofde baan : ver van een wereld die aan de miljarden en aan 
het technisch vernuft van de ruimtevaart nauwelijks genoeg zou hebben om een 
paar van zijn schrijnendste problemen op te hssen. 

De geestelijke einders waartussen het « avontuur van de twintigste eeuw > 
zich afspeelt, worden merkbaar aan een paar details. Het ding waarin de astro
nauten zitten, heet — naar de « held j> van een oerstomme tekenstrip-voor-beeld-
verhaallezers — Snoopy. De boordkommandant kon het overigens zonder z'n 
kauwgum-sncnop niet stellen. En het meest ophefmakende nieuws na drie dagen 
rutnUevaarl was, dat de heren daarboven iets minder goed geslapen hadden dan 
thuis in hun bedje. 

Kohimbussen! 

wanneer 

splitsing 

pensioenen ? 
(red.) Hoewel de wet ten op het ge

bruik van de talen in bestuurszaken 
(koninklijk besluit van 18 juni 1966) 
de taalkundige splitsing in de centrale 
diensten voorzien is daarvan tot op he
den, behalve enkele uitzonderingen, 
nog niets in huis gekomen. De centrale 
diensten blijven vooral onder druk van 
de franstalige topambtenaren unitair . 
Daarui t volgt dat het Nederlands geen 
volwaardige bestuurstaal is en dat de 
nederlandstalige ambtenaar en zijn di
ploma niet worden gevalorizeerd. 

Dezer dagen vestigde he t Verbond 
van Vlaams Overheidspersoneel spe
ciaal de aandacht op de toestand in he t 
Bestuur der Pensioenen. Met zijn ca 
450 personeelsleden zou deze dienst ge
makkeli jk kunnen gesplitst worden. De 
enige reden waarom dit niet gebeurt is 
dat de franstalige topambtenaren alleen 
m een uni ta i r bestuur hun macht en 
hun voorrechten kunnen behouden. 
Daarom bestrijden ze hardnekkig elk 
plan tot splitsing. Om dit uni tar isme in 
stand te houden worden kosten noch 
moeite gespaard terwijl men er de ra-
tiMialiteit van de dienst aan opoffert. 

Zoals naar «loffelijke belgische ge
woonte» zijn alle nederlandstal ige 
hoofdambtenaren op verschillende ni
veaus in deze dienst tweetalig, terwijl 
de grote hoop van de franstalige top
ambtenaren geen gebenedijd woord Ne
derlands kent. Op de 36 bureaus met 400 
beambten zijn er 30 gemengd, slechts 
3 zijn volledig Nederlands en 3 volledig 
franstahg. Daar in de 30 gemengde bu
reaus de franstalige beambten zich 
s tr ikt aan hun taalrecht houden wordt 
alleen het Frans als kommunikat iemid-
del tussen Vlamingen en Walen ge
bruikt . Een nederlandstalige die zich op 
zijn individueel taalrecht zou beroepen, 
geraakt geïzoleerd en wordt het voor
werp van plagerijen. De meeste Vla
mingen verkozen derhalve Frans te le
ren. Dat sluit wrijvingen en moeilijk
heden niet uit : pas in dienst getreden 
Vlamingen moeten franstalige dossiers 
behandelen, een nederlandsonkundige 
chef moet een fransonkundige nieuwe
ling opleiden, met de toenemende be
wustwording der Vlamingen ondanks 
hun bereidheid Frans te leren, wordt 
de verstandhouding voortdurend slech
ter. In een aantal gemengde bureaus 
zitten Wallinganten en Flaminganten 
als kat en hond tegenover mekaar met 
hoog oplopende twisten tot gevolg, 
waaronder het werk noodzakelijk moet 
lijden. Men hoeft niet veel verbeelding 
t e hebben om te begrijpen dat in derge
lijke omstandigheden de afwerking der 
dossiers t raag verloopt en dat zelfs de 
aanzienlijke ver t raging van uitbetaling 
van pas begonnen pensioenen de om
vang van een waar schandaal heeft 
aangenomen. 

Vice-premier Cools is rechtstreeks 
bevoegd voor deze dienst. Het wordt 
tijd dat de man eens duchtig aan de 
tand wordt gevoeld voor de wetsver-
kracht ing en onefficiency die hij in zijn 
diensten duldt. 
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overheidsgelden zomaar te r 
beschikking worden gesteld, 
zonder enige sluitende kontrole 
of zonder bindende bestedings-
voorwaarden. 

Het zou niet de eerste keer 
zijn dat enkelen verdienen aan 
een fabriekssluiting : voor de 
enen een smerige winst, voor 
de anderen het verlies van hun 
bo te rham! 

NA ONS KONGRES 

Geen enkel kaderlid en 
lid van de Volksunie mag 
verzuimen, de tekst door 
te nemen van de refera
ten die op het Partij-
kongres werden gehou
den. 

Twee van die referaten 
zijn reeds in druk ver
schenen. Onder de titel 
«Federalisme, een ze
kerheid » werden de re
feraten van mr. F. Van 
der Eist en lic. W. De-
saere in een fraaie bro-
sjure gebundeld. Te be
stellen : nationaal sekre-
tariaat Brussel, 60 fr. 

De bros jure «Geen 
grendels» houdt zich 
volop bezig met het po
litieke tenia nummer 
één. Ze kan besteld wor
den op het nationaal se-
kretariaat aan 10 fr. 

Storten op prk. 1476.97 
van Volksunie v.z.w., 
Brussel 1, met vermel
ding op de strook van de 
reden der betaling. Afde
lingen die voortverko-
pen, kunnen (bij afna
me van minstens 10 
exemplaren) de brosju-
ren betrekken aan 55 fr 
en 7 fr. 

STREEP DOOR REKENING 
De gewezen Dinaso Frantz 

(met tz) Van Dorpe is sinds de 
Jongste gemeenteverkiezingen 
de vrij diktatoriale en opgebla
zen C.V.P.-burgemeester van 
St Niklaas geworden. Er wer
den in zijn burgemeesterschap 
nogal wat verwachtingen ge
steld : een nieuwe, a-politieke, 
zakelijke aanpak en een mo

dern beleid los van het t radi
tioneel kleurpolitiek gedoe. 

Daarvan is niets in huis ge
komen : Van Dorpe's bewind 
werd een ontgoocheling en te 
St Niklaas heerst op het stad
huis meer dan ooit een bekrom
pen partijpolitieke geest, nog 
verergerd door het «persoon
lijk bewind » van Van Dorpe. 

Dat de St Niklazenaars het 
grondig moe zijn, werd zopas 
nog eens aangetoond naar aan
leiding van de benoeming van 
een nieuwe stadssekretaris. Te
gen de C.V.P. in werd met de 
s temmen van de drie oppozitie-
partijen, een vrijzinnig vlaams-
gezind liberaal jurist gekozen. 

OPNIEUW SLUITING 
De teloorgang van de tek-

stielindustrie in de Dender
streek gaat steeds maar verder. 
De stad Aalst werd de jongste 
jaren herhaaldelijk getroffen 
door de sluiting van grote be
drijven. Onlangs werd de 
alarmbel geluid voor Fabelta 
en nu weer duikt het nieuws 
op dat de « Filature du Canal» 
zal sluiten, waardoor 250 men
sen op de straat zullen worden 
gestuurd. 

De «F i l a tu re» heeft noch
tans de jongste jaren veertien 
miljoen staatsgelden ontvan-
ge i. Ze kreeg die om het hoofd 
te bieden aan «tijdelijke moei
l i jkheden». Wat or met die 
veert ien miljoen gebeurd is, 
kan geen mens — behalve wel
licht de aandeelhouders van de 
« Fi lature » — uitmaken. Voor 
de sanering van he t bedrijf 
blijken ze alvast niet gebruikt 
te zijn, vermi ts de sluiting nu 
voor de deur staat. . . 

Er is niet alleen het schan
daal van de sluiting op zich
zelf; er is he t schandaal dat 

» w 

zijn «nieuwe konstellatie »; nu 
moest hij van op afstand bele
ven dat Collard ook al een 
«nieuwe konstellatie» ging 
prediken en dat de waalse 
P.S.C, overhoop dreigde te ge
raken onder meer door de op
richting van « Objectif 72 ». 

Van den Boeynants is volko
men bereid om op ieder ogen
blik de C.V.P.-P.S.C. te ruilen 
voor een formule waarin hij 
meer kansen ziet : principiële 
of ideologische bezwaren zul
len het hem niet beletten. Maar 

HET P.S.C.-K0N6RES 
Hoe dichter het P.S.C.-kon-

gres nadert, hoe duidelijker 
men kan vaststellen dat de 
grote bonzen achter de scher
men niets onverlet laten om de 
gebroken C.V.P.-.P S C.-potten 
te lijmen. Het steeds weerke
rende refrein is, dat hoe dan 
ook de C.VP.-P.S.C. een natio
nale partij moet blijven, in 
staat om steeds deel te nemen 
aan het bewind en sterk ge
noeg verenigd om aanspraak te 
kunnen maken op het eerste-
ministerschap. 

De echo's van het kongres 
van de vlaamse CV.P. zijn al 
lang uitgestorven. Trouwens, 
dit kongres heeft wel eventjes 
aan verbale krachtpatseri j ge
daan; toen het er echter op aan 
kwam, beslissingen te nemen, 
gaf het kongres die bevoegd
heid uit handen. 

Het spel wordt gespeeld door 
de waalse P.S.C en door de uni-
taristische bonzen : de vlaamse 
C.V.P.-ers komen er alleen bij 
te pas om vanuit het defensief 
de dingen te volgen. 

Het is trouwens merkwaar
dig, hoe stil en koest de grote 
« le iders» van de vlaamse 
C.V.P. zich de jongste weken 
houden. 

Y.D.B. 
Wie helemaal niet tevreden 

is de jongste weken, blijkt Van 
den Boeynants te zijn. Terwijl 
hij zijn jaarlijkse vermage
r ingskuur in het buitenland 
aan het houden was, liepen de 
zaken in België hem sterk uit 
df> hand. Hij had voordien al 
een valse s tar t genomen met 
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voorlopig heeft hij nog altijd 
de oude nationale springplank 
nodig. Hi3 maakt nu — als man 
van vlaamse afkomst — defini
tief deel uit van de P.S.C, maar 
dat is hem niet genoeg. Het is 
daarenboven nodig dat de 
P.S.C, en de C.V.P. zo nauw 
mogelijk verbonden blijven. 

Van den Boeynants zal op 
het P.S.C.-kongres dan ook 
niets onverlet laten om de een-
heidsbanden met zijn elektora-
le kiesdravers uit de C.V.P. t e 
herstellen en te verstevigen. 

De twee beschuldigden in de zaak van de ingestorte brug van Pulle werden vrtjgespioken : de 
rechtbank oordeelde — terecht — dat zij niet moesten opdraaien voor hun superieuren. Het von
nis laakt trouwens scherp deze verantwoordelijkheden van hogerhand. Maar op de keper 
beschouwd gaat iedereen vrijuit : échte verantwoordelijkheden — o.m. voor twee doden — hoe

ven niet gedragen te worden. 

VLAAMSE AXEL SPRINGER... 
(/•). In.) De opnclitiiig van « Gtoep één » dooi d^ « Gazet van 
Antiueipen » en de Standaaid-gioep iveid een paai jaar gele
den zonder veel vijandige reakties door de betiokkenen en 
dooi het publiek geakteeid. 

« Gioep één » betekende een belangnjke koncentralie top 
de pubhcUeilimaikt, maar de gebieden waai in beide paüners 
hun onvetniindeide zelfstandigheid behielden waren zo ruim 
— zelfs inzake publiciteit — dat men er een belangrijke, maar 
toch bepeikte vorm van samenwerking in kon zien. 

Hoe gevoelig hel publiek en de joernalisten zelf sindsdien 
inzake peiskoncentiaties gewoiden zijn, is sedert een paar we
ken duidelijk geivorden : een nieuwe voi m van samenwerking 
tussen « Gazet van Antwerpen » en de Standaardgroep, die 
betrekking heeft op de weekbladen die door beide gi^^epen 
wolden uitgegeven, werd niet meer lakoniek aanvaard noch 
dooi de joernalisten van « Gazet van Antwerpen > en « Zie >, 
noch door de openbaie mening. 

Sedeitdien zijn op en rond « Gazet van Antwerpen > akties 
losgebioken die een verwittiging inhouden aan het adres van 
de raad van beheer van de N.V. « De Vlijt >, uitgever van 
« Gazet van Antiveipen ». 

Indien de beheerders van « De Vlijt > de samenwerking met 
de Standaaidgiyjep nog in andere gebieden willen doordrijven 
zullen ze op verzet in de eigen firma stoten. 

Daaienboven woiden ook de reakties van het vlaamse pu 
bliek vijandiger De achterdocht groeit. Men acht het mog< 
lijk dat de heer De Smaele van de « De Standaard > Vlaandt 
ren's grootste peismagnaat wil worden, in de lijn van zij 
schoonvader, minister Sap, die zijn levenswerk op dat gebi( 
niet kon voleindigen. 

Is d^ heer JQe Smaele inderdaad van plan Vlaanderen'! A^ 
Springer te woiden f Heeft hij in de raad van beheer van « 1 
Vlijt » een parlnei K>f pai tners gevonden die deze droom will 
helpen verwezenlijken en die hopen zelf deel te hebben • 
een voor vlaamse dimensies kolossale machtskoncentratie in 
perstueield ? 

Financieel heeft « Gazet van Antwerpen > de samenwerk 
met de heer De Smaele niet nodig. N.V. < De Vlijt » besh 
vorig boekjaar met een winst die in het belgisch persbed; 
zonder weef ga is. Het vei moeden bestaat echter dat de ond 

...MET DE HULP VAN PICAVET 
voorzitter van de raad van beheer van de N.V. « De Vlijt 
provinciaal griffier Picavet, wel degelijk zinnens is, de sam^ 
werking met « De Standaard > steeds maar tot ruimere ten f 
nen uit te breiden, tot in feite de ene grote katolieke krantei 
trust geboren is. 

Het is bekend dat de persoonlijke kijk van de heer Picav< 
op weinig tegenstand stoot bij de andere beheeiders van di 
N.V. € De Vlijt >. Wat Picavet wil, is precies wet geworden 
Het enige verzet waarop hij stuit wordt geboden door de re-
daktie. 

Of het itoimaal is dat een provinciaal ambtenaar, zoals de 
heer Picavet, dank zij een beheerdersmandaat van een krant, 
een politieke rol kan spelen die veel verder strekt dan die van 
een politicus, is een viaag die men wellicht alleen zal kunnen 
beantwoorden nadat de minister van Binnenlandse Zaken om 
advies gevraagd is. 

Ondertussen dringt de heer Picavet zijn wil op aan ieder
een, en vaart « Gazet van Antwerpen » door zijn zeer persoon
lijke bemoeienissen een koers die misschien zeer spoedig in de 
« Standaard i-haven zal eindigen. 

Of dit een veil?ge haven is, en of de vrijheid van de pers in 
Vlaanderen erdoor gediend wordt : dat lijkt Ons een aangele
genheid die in de eerste plaats de andere beheerders van de 
N.V. « De Vlijt > alsmede de redaktie van « Gazet van Antwer
pen » voor een zware veianlwoordelijhheid plaatst. 

Ondertussen moet men vaststellen dat de heer De Smaele 
ook in dit geval behendig heeft gemaneuvreerd en zijn belan
gen meesteilijk heeft verdedigd. Die man kan nog zeer ver 
gaan. 

Het zwakke punt tn zijn kombinatte ts echter niet moeilijk 
te ontdekken : hoe lang zal De Smaele's bondgenoot tn de 
N.V. « De Vlijt » de heer Picavet, als een alleenheersei de 
gang van zaken bij « Gazet van Antweipen > bepalen f 

Dat is de kern van de zaak. De andere beschouwingen hier
over zijn vooral van wijsgerige, sociologische of historische 
aard. Daardoor laat de ploeg De Smaele-Picavet zich niet van 
haar doel afleiden. 
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fi IN ZIJN HART».. . 

Vanaudenhove kgn het maar 
niet afleren, holle frazen in de 
politieke arena te gooien en te 
trachten, die woordkramerij te 
verkopen als « programma ». 

Een van zijn vroegere slogans 
luidde : «Eén Belg op drie 
denkt zoals hij ». Die «hij» 
was dan partijvoorzitter Van
audenhove zélf, wiens portret 
in mammoetstijl naast de slo
gan stond afgedrukt. 

Het werd en fiasko de fa
meuze «ene Belg op drie» 
bleek een hersenschim te zijn. 

Vanaudenhove heeft zopas 
zijn « nieuwe konstellatie » ge
lanceerd onder het motto : «In 
de grond is iedere Belg een li
beraal ». 

Wat een Belg m de grond 
nog denkt of voelt, zijn we 
nooit te weten gekomen. Maar 
dat iedere Belg, staande op de 
vaste grond van de politieke 
werkelijkheid, een liberaal zou 
ziin : och kom! 

Politiek, mijnheer Vanauden
hove, is wat anders dan het 
verkopen van tandpasta of 
schoenen .. 

PROGRESSIST 
Kardinaal Suenens heeft zich 

in een geruchtmakend inter
view opgeworpen tot een der 
belangrijkste kontesteerders in 
de katolieke kerk. Zijn uiteen
zetting werd «een teologische 
tijdbom» geheten en van alle 
kanten werd hij gelukgewenst 
om zijn vernieuwende inzich
ten en zijn demokratische aan
pak. 
Dat kan toch onmogelijk de
zelfde kardinaal Suenens zijn, 
die drie jaar geleden een mid
deleeuwse banvloek slingerde 
naar alle katolieken die dier
ven twijfelen aan de heilige 
eenheid van Leuven-Louvain ? 

Er moeten in dit aards tra
nendal twee kardinalen rond
lopen die, merkwaardig genoeg, 
allebei Suenens heten : een 
obskure middeleeuwse ketter-
jager en een moderne verlichte 
geest 

Tenware dat de verklaring 

zou liggen in het feit dat er 
maar één Suenens is, die drie 
jaar geleden nog hardop droom
de van een grote karrière te 
Rome en die vandaag daar niet 
meer aan gelooft. 

IDEOLOGIE 
Het tv-gastprogramma «De 

vlaams-nationale gedachte» 
werd van het scherm gegooid 
omdat, zo beweerden toch de 
Beheerraad en minister Van 
Mechelen, het vlaams-nationa-
lisme geen «ideologie» heeft. 

Zopas lazen we in een krant 
dat de P.V.V. « op zoek is naar 
een nieuwe ideologie. «Op 
zoek » kan niets anders beteke
nen dan dat de P.V.V. die nieu
we ideologie nog niet heeft. 
Maar het gastprogramma «De 
liberale gedachte » draait lustig 
voort. 

De heer Frank Van Acker — 
goedgeplaatste zoon van een 
gezaghebbend vader — heeft 
enkele dagen geleden op een 
colloquium gezegd « dat het so
cialisme verenigbaar is met om 
het even welke levensbeschou
wing». Met andere woorden : 
het socialisme heeft, altans 
volgens deskundige Van Acker, 
geen eigen ideologie. Nochtans 
draait het gastprogramma 
«De socialistische gedachte» 
lustig voort. 

Wilfried Martens zegt dat 
B.S.P. en C.V.P. eigenlijk koek 
één deeg zijn; de kristelijie en 
socialistische mutualiteiten 
gaan — in afwachting van fu-
zie ? — intens samenwerken. 
Maar het gastprogramma «De 
katolieke gedachte» draait 
lustig voort! 

VOORMIDDAG ZANGFEEST 
Naar jaarlijkse traditie 

wordt op de voormiddag 
van het zangfeest, 1 juni 
aanstaande in de zaal 
« Majestic » aan de Car-
notstraat te Antwerpen 
een grote Volksunie-mee
ting georganizeerd. Spre
kers zijn ditmaal partij-
sekretaris senator Wim 

Jorissen en volksverte
genwoordiger R. Mat-
theyssens. Het wordt een 
dinamische, moderne 
strijdvergadering met 
een verzorgde artistieke 
omlijsting. 

Nu het iedere dag nieu
we partijen en konstella-
ties regent, nu de kleur-

politiekers radeloos van 
het ene initiatief naar de 
volgende bluf rennen, is 
het ogenblik méér 'dan 
gunstig om door een 
grote en druk bijgewoon
de manifestatie nog eens 
te beklemtonen, dat één 
enkele partij onberoerd 
blijft door al het gekraak 
van de godendeeniste 
ring : de Volksunie! 

Afspraak voor iedereen 
in de « Majestic » op zon
dag 1 juni te 10 uur. 

I 
houdt dus voor het leger vast 
aan de oplossing, die na meer 
dan een eeuw vruchteloze po
gingen en knoeiboel opgegeven 
werd als dé remedie voor heel 
het land. 

Voor zover hij aan de «pa
riteit» toch een héél klein 
beetje wil doen, verwacht hij 
alle heil van het vervroegd 
pensioen, het zogenaamde «ver
lof van lange duur » : hij hoopt 
dat een aantal frankofone offi
cieren liever op staatskosten 
zullen gaan vissen dan wer
ken. 

Van «oplossing» gesproken! 
Taalkaders blijven voor P.W. 

natuurlijk taboe... 

<k NIET VOOR MORGEN » 
Minister Segers heeft gezegd 

dat de taaipariteit in ons leger 
«nog niet voor morgen» zal 
zijn. We menen : zelfs nog niet 
voor overmorgen, want dan is 
het Pinkstermaandag en wordt 
er niet gewerkt. 

Segers blijft zweren bij een 
veralgemeende tweetaligheid 
in het officierenkorps. Hij 

LAAT INZICHT 
Spaak snelt de jongste tijd 

steeds vaker het unitarisme ter 
hulp met verklaringen aller
hande. Zo heeft hij nog eens er 
aan herinnerd dat de franko
fone ekstremisten te Brussel 
een gevaarlijk spel spelen en 
dat Brussel de hoofdstad is van 
een land met een vlaamse 
meerderheid. 

Het is zeer mooi dat Spaak 
aldus vanuit zijn verguld «po
litiek pensioen » de wijze speelt 
en de gematigheid preekt. 
Maar er is iets weergaloos dub
belzinnigs aan. Zolang Spaak 
nog in de politiek stond bij de 
genade of de ongenade van de 
frankofone onverzoenlijkheid, 
hield hij zijn wijsheden voor 
zichzelf. Hij weigerde Neder
lands te leren en herhaalde 
duizendmaal dat de taalwetten 
niet van toepassing waren op 
«zijn» terrein het departe
ment van Buitenlandse Zaken 
en de diplomatie. 

Spaak was intelligent genoeg 
om reeds vroeger te beseffen 
wat hij tans zegt. Maar het 
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'^eboog hoeft niet altijd gespannen te zijn ». Kleinkunstavonden spelen een heel srote rol in h,t 
gezelschapsleven dat zich rond onze V.V.-afdelingen heeft ontwiUklili ^^^ •"'^lf.°\^ '̂ "̂  ^" ^^l 
ineericht dnnr dp ia* r^^.^ . . • •'^•^/"'-""5'=w neejt ontwikkeld. Een kleinkunstavond, 

gericht door de Jef Goossenaertsknng van St Amandsberg, bracht vlaams-nationalisten uii 
heel de gentse agglomeratie bijeen. 

ontbrak hem aan de moed om 
het tóén te zeggen. 

Al bij al een triestig testa
ment ! 

VERTRAGING IN DE POST 
«De postdiensten zijn niet 

meer wat ze vroeger waren», 
is een steeds vaker gehoorde op
merking. Uit een onderzoek 
van het Vlaams Sindikaat van 
Openbare Diensten blijkt dat 
deze ergerlijke vertraging voor
al te wijten is aan het centrale 
postsorteercentrum Brussel X. 

In het bijzonder noemt het VS 
als oorzaken : de door het posf, 
bestuur begane vergissing, (jg 
funktie van sorteerder te déva-
lorizeren; het gemis aan een 
ernstig financieel en sociaal 
personeelsbeleid in posterijen-
de door de regering bevolen 
aanwervingsstop tegenover een 
steeds dringender behoefte aan 
meer personeel; het teloorgaan 
van werkelijk kontakt op sin-
dikaal vlak tussen administra
tie en personeel vermits de hui-
dige sindikale vertegenwoordi
ging niet meer als reprezenta-
tief kan beschouwd worden. 

Het is heel waarschijnlijk wel een van de allereerste 
en het is in elk geval een van de blijvende ervaringen 
van de mensen dat welke dwaasheid, fout of zonde ook 
steeds verleidelijk is en, erger nog, verleidelijk blijft Dat 
IS al evenzeer waar op verstandelijk gebied als op welk 
ander gebied van het leven ook. Het is dwaas en fout de 
mensen m groepen en soorten te willen indelen. Die' in
deling IS immers altijd al te gebrekkig, al te onnauwkeu
rig, al te onjuist. Maar het is en het blijft verleidelijk. En 
het is voor ons beperkt inzicht wellicht de enige weg om 
toch iets te zeggen, iets uit te drukken. Het is in ruime 
mate onvermijdelijk. Het is misschien niets anders dan 
een van die kleinere, geringere dwaasheden die we aan
vaarden en bedrijven moeten om grotere dwaasheden te 
kunnen vermijden. 
^ Wie een lijst zou willen aanleggen van de indelingen 
m kategorieen en soorten die de mensen zonder veel be
zorgdheid op hun medemensen toepassen, zou er een heel 
w^erk aan hebben. Maar het zou ook een belangrijk werk 
zi.in, iets wat iedereen eens zou moeten proberen. Want 
dan zou het duidelijk worden tot welke belachelijke en 
onbegriipelijke gelijkstellingen de mensen komen : wordt 
het zo fundamentele, maar ook uiterst tere onderscheid 
tussen goeden en slechten niet vaak gelijkgesteld met het 
onderscheid tussen de rijken en de armen, de machtigen 
en de machtelozen, met het onderscheid tussen hen die 
denken zoals wijzelf en zij die de vermetele moed hebben 
dat niet te doen ? Wordt « leider » en « staatsman » niet 
gelijkgesteld met iemand die nadenkt en daarna ook de 
moed heeft leiding te geven ' 

^^ A^^^ ^°^ Bruce Marshall in « To every man a pen
ny » (Ned : « De werkers van het elfde uur ») de staats
man met bijtende ironie in korte teksten schetsen. Mis
schien wel het scherpst zo : « In 1933 had de staatsman 
een nieuwe fraze ontdekt en het was een goede fraze, 
want het deed er niet toe op welke manier hij die ge-
Druikte van voor naar achter of van achter naar voren. 
iJe staatsman zei dat de zenuw van de oorlog geld was. 
ue staatsman zei, dat een land met gebrek aan goud geen 

ECHOPUT 

oorlog kon maken De staatsman zei, dat de zenuw van de 
oorlog geld was. De staatsman zei, dat geld de zenuw van 
de oorlog was ». En telkens opnieuw, elk jaar, voor en na 
de oorlog, ontdekt de staatsman de aangepaste woorden. 

Een van de beste en volledigste omschrijvingen van de 
« met-staatsman » komt uit de chinese letterkunde : « De 
geschiedenis leert ons dat met alle hervormingen het 
eerst werd begonnen door de intellektuelen, die zich van 
de bestaande noden bewust waren. Maar die intellektue
len moeten studeren, hard nadenken, hun eigen oordeels
kracht gebruiken en over uithoudingsvermogen beschik
ken. Lij gebruiken verschillende middelen, maar nooit 
bedrog. Zij wenden diverse manieren van overreding aan, 

maar vleien de smaak van het volk niet. Zulke hervor
mers verlagen er zichzelf niet toe om de klown te gaan 
spelen voor de massa, maar zij kijken niet neer op de an
deren en beschouwen hen niet als hun minderen. Zij zijn 
eenvoudig enkelingen in een gemeenschap. En mij komt 
het voor dat dit de enige manier is om voor de massa iets 
te kunnen bereiken ». (Het woord « intellektueel » is hier 
enkel bhjven staan uit eerbied voor de tekst " misschien 
was « mens » beter geweest). 

In het leven van elke dag is het niet zo moeilijk, het 
tipe « echoput » te ontdekken : wat voorgelegd werd, 
wordt nagezegd. Prettige konversatie is dat niet. Maar 
moordend verderfelijk is, wie de « echoput » is van « le
dereen ». 

Léven kunnen we alleen maar waar bronnen zijn. In 
de « echoputten » sterven zelfs onze woorden. ^ „ 

NEMROD. 
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« PRIORITE » 
pe waalse minister van 

Streekekonomie Delmottc gaat 
bezuiden de taalrens overal 
fier vertellen, dat de huidige 
regering het nodige doet voor 
de « priorité pour la Wallonië ». 

De cijfers die hij daarbij ci
teert, liegen er niet om. In elf 
maanden tijds heeft de huidige 
reering 190 dossiers voor kre
dietverleningen aan bedrijven 
in Wallonië afgewerkt met een 
gunstig rezultaat, waardoor 
voor meer dan 11 miljard inve
steringen werden vrijgemaakt 
en 8.239 werkplaatsen werden 
geschapen. 

Daarenboven werden er 
reeds een aantal principiële be
slissingen genomen, die slaan 
op een bedrag van praktisch 
14 miljard en die nog eens 4.250 
nieuwe werkplaatsen zullen 
scheppen. 

Wat kan de vlaamse mini
ster voor Streekekonomie, de 
heer Vlerick, daar tegenover 
stellen ? 

geschikt : Van den Boeynants 
haalde zijn brusselse slag thuis, 
Antwerpen liet zich paaien met 
een soort annexe van het brus-
sels W.T.C, en V.d.B.'s zakenre
latie De Pauw bleek zich klaar 
te maken om én te Brussel én 
te Antwerpen de nodige gebou
wen op te trekken en te exploi
teren. 

De Antwerpenaars hebben 
wellicht even de illuzie gehad 
dat ze toch « hun » deel van de 
koek konden behouden. Zopas 
is bekend gemaakt dat ook te 
Luik een annexe van het 
W.T.C, zal opgericht worden. 
De bekendmaking gebeurde 
natuurlijk in fraaiere volzin
nen : Brussel, Antwerpen en 
Luik zullen drie zelfstandige 
delen van één groot belgisch 
W.T.C, zijn, zo heet het. 

Maar het heeft er alle schijn 
van dat Antwerpen én Luik 
het zulen stellen met de krui
mels van de brusselse tafel. 
Vriend De Pauw zit meteen 
waarschijnlijk driemaal aan de 
dis en hém is iedere kruimel in 
elk geval welkom. 

«PARITEIT » 
Pariteit is het toverwoord 

van de belgisch - unitaire 
«rechtvaardigheid». De rege
ringen moeten paritair samen
gesteld worden wat wil zeggen 
dat de vlaamse meerderheid 
slechts evenveel portefeuilles 
krijgt dis de franssprekende 
minderheid. Kredieten toela
gen en subsidies worden door
gaans paritair verdeeld, wat 
steeds ten nadele is van de 
vlaamse meerderheid. Aan de 
top van de traditionele par
tijen mogen we al heel « blij » 
zijn met een paritaire verte
genwoordiging : vaker is er een 
frankofone meerderheid of 
wordt de pariteit vervalst door 
de aanwezigheid van franskil
jons uit Vlaanderen. 

Pariteit is de eeuwige dood
doener waarmee alle vlaamse 
eisen worden afgewezen. En 
v/anneer eens een enkele keer 
de pariteit in ons voordeel zou 
spelen — zo bijvoorbeeld te 
Brussel — dan wordt ze ons 
brutaal geweigerd. 

W.T.C. 
Enkele weken geleden dreig

de er een stedenoorlog tussen 
Antwerpen en Brussel om het 
bezit van het eerste europees 
World Trade Center. De zaken 
werden echter in der minne 

BRUSSELSE JEUGDRAAD 
De Jeugdraad voor de brus

selse agglomeratie is zopas uit-
eengespat in een vlaamse en 
een frankofone Jeugdraad, om
dat de franstaligen een paritair 
bestuur weigerden. Zij wilden 
de Vlamingen hoogstens 25 ten 
honderd geven. De F.D.F.-ers 
gingen nog verder en stelden 
een vertegenwoordiging van 85 
franstaligen tegenover 15 Vla
mingen voor! 

De Vlamingen hebben daar
uit het wijze besluit getrokken, 
dat er in de huidige Jeugdraad 
geen plaats is voor hen : ze zul
len een eigen vlaamse Jeugd
raad oprichten en ze eisen, 
voor zover de samenwerking 
met de franstaligen dat nodig 
maakt, een overlegorgaan dat 
geen beslissingsmacht zou heb
ben en dat paritair samenge
steld is. 

Brussel is de hoofdstad van 
een land met een nederlandsta-
lige meerderheid : deze vast
stelling alleen al zou voldoende 
moeten zijn, om de vlaamse en 
de franstalige gemeenschappen 
te Brussel op voet van strikte 
gelijkheid te behandelen. Te
gen deze regel van rechtvaar
digheid en billijkheid verzet 
zich echter het franstalig chau
vinisme, zelfs bij de jongeren 
zoals zopas is gebleken. 

HET GOEDE VOORBEELD 
De afdeling Denderleeuw 

van het Bode Kruis heeft ge-
eist dat aan de top van dit or
ganisme gezonde taaiverhou
dingen zouden heersen en dat 
ook alle centrale diensten de 
nodige waarborgen aan de Vla
mingen moeten geven. Zou dit 
niet spoedig het geval zijn, dan 
zal de afdeling Denderleeuw 
geen steun meer verlenen aan 
nationale Rode Kruis-initiatie-
ven. 

Goed zo. Denderleeuw! In
dien dit voorbeeld in Vlaan
deren gevolgd wordt, zou het 
rap gedaan zijn met de franse 
komplimenten aan de Rode 
Kruistop. 

Al te vaak zijn de Vlamingen 
door hun lankmoedigheid en 
hun knechtenmentaliteit zélf 
de voornaamste schuldigen en 
verantwoordelijken voor mis
toestanden. In karitatieve vere
nigingen, sportbonden en dies 
meer kunnen anti-vlaamse be
sturen zich alleen maar hand
haven door vlaamse medeplich
tigheid. Dat Denderleeuw deze 
kringloop van vlaamse on
macht en Vlaams gejammer 
wenst te doorbreken, is het ver
melden waard! 

OTTIGNIES 
EÜERBEEK \ 

Dinsdag 13 mei werd de ka
merkommissie Nationale Op
voeding bijeengeroepen om 
advies te verstrekken aan de 
kommissie van Financiën met 
betrekking tot de financiering 
van de aankoop van 800 ha. 
gronden te Ottignies voor de 
U.C.L. (Université Catholique 
de Louvain of Leuven-Frans) 
en het oefenplein te Etterbeek 
voor de U.L.B.-V.U.B. (Univer
siteit Brussel-Frans en -Neder
lands). Twee opmerkenswaar
dige dingen vielen hierbij te 
noteren : Ie geen enkel vlaams 
B.S.P.-er woonde de vergade
ring bi j! 2e alleen de V.U.-le-
den gaven ongunstig advies 
omwille van Ottignies, (niet 
het hart van Wallonië) en om
wille van de 800 ha. waarvan 
lustig een deel (op kap van de 
gemeenschap) tot « rezidentiële 
wijk» van de professoren zal 
worden bestemd. 

VERMEYLEN ONSTERFELIJK. 

Indien belachelijkheid gren
zen heeft, dan heeft onze mi
nister van Nationale Opvoe

ding deze reeds lang overschre
den. 

Zijn tot op heden geheim ge
houden ontwerp op de indur-
striële ingenieurs is bij de 
Raad van State en üchijnt daar 
op zeer fundamentele bezwa?-
ren te stuiten. Wat onze mini
ster niet belet met optimisme 
voorop te stellen dat het nieuw 
regiem on 1 september aaor-
staande moet van kracht wor
den. 

BELACHELIJK 

Inmiddels houdt de kamer-
kwnmissie voor Nationale Op
voeding haar «hearings» met 
alle betrokken en belangstel
lende groeperingen en heeft 
een regeringspartij (C.V.P.Ï 
een 80-tal amendementen aan
gekondigd. Deze onontwarbare 
janboel heeft de V.U. vorig jaar 
reeds voorspeld. De wetsvoor
stellen van onze kamerfraktie 
inzake technisch ingenieurs en 
scholenstop waren, met hun be
perkte draagwijdte, bruikbare 
instrumenten voor een geleide
lijke oplossing op binnenlands 
vlak en voor een oplossing op 
europees vlak. 

Ook dat is rekonversie van Wallonië : miljoene n worden uitgegeven om de terrils van de kolen
mijnen af te graven. Eerst heejt men tientalle n miljoenen uitgegeven, om deze terrils hoger en 

langer te laten groeien dan normaal was. 

EUROPA DER VOLKEN 
Op het Volksunie-kongres heeft sena

tor Van Haegendoren de deelstaat 
Vlaanderen in het Europa der volken 
[(de Verenigde Staten van Europa) voor
opgesteld. 

Is het omdat de idee in de lucht hangt 
of omdat deze vizie niet onopgemerkt 
geblevwi is, dat wij er ook « doen » (zij 
het voorzichtige) alleszins alluzies op 
terugvinden ? 

De grote C.V.P.-staatsman Jan Verro
ken verklaarde aan de « Gazet van Ant
werpen » (22 april 1968) : « Zonder een 
ondubbelzinnig en een beslist verzaken 
aan alle inmenging in eikaars specifieke 
eigen zaken en zorgen, is alle gepraat 
over vlaams-waalse samenwerking lou
ter tijdverlies. 

«Trouwens de meest moedwillige blin
den kunnen zichzelf niet langer beletten 

te zien, dat de regionalizatie en de vor
ming van supranationale organen, twee 
aspekten zijn van eenzelfde eigentijdse 
dieptestroming. In dit licht stellen wij, 
dat wij nu reeds én het waalse én aan 
het vlaamse landsgedeelte (die qua om
vang perfekt overeenstemmen met de 21 
voorziene franse regio's) alle en dezelf
de zelfverdedigingsmiddelen moeten ge
ven d.i. de autonomie, waarover zij zul
len dienen te beschikken in het Europa 
van morgen, met name niet alleen op 
het kulturele, maar ook op het sociaal-
ekonomische vlak ». 

Het is niet de eerste maal dat Verro
ken nazegt wat Van Haegendoren had 
voorgezegd ! 

Ook Theo Lefèvre gewaagt van dit 
soort « Verenigd Europa », al stelt hij 
het in een verdere toekomst en met bel-

gicistische beperkingen versierd . « Ik 
ben een politieke realist. Ik heb getracht 
te beletten, wat nu gebeurt, maar ik leg 
me erbij neer. Toch moeten we in dit 
land nog gemeenschappelijk kunnen 
spreken over de kwesties van het « ge
menebest. 

« Een partij is een politiek instru
ment. Dit instrument moet aangepast 
zijn aan het huidige België en niet aan 
een België zoals het er wellicht in 1980 
zal uitzien (twee streken in een Ver
enigd Europa) maar evenmin aan de 
toestand van 1945. Men moet zijn wen
sen niet voor werkelijkheid nemen, we 
leven niet in een federale staat » 

Zelfs Harmei aanvaardt de verschil
lende dimensies van de vaderlandslief
de. Al gebruikt hij de term « Europa der 
Volken » niet, is op hem toch toepasse

lijk : « s'ils n'en mourraient pas tous, 
tous étaient malades ». 

In de « Libre » van 10 mei lezen wij : 
« Het civisme wordt minder eenvoudig 
en het schema van de patriottische loya
liteit krijgt drie dimensies : regionaal, 
nationaal (hij bedoelt staatsnationaal) 
en supra-nationaal Er moet een paral
lelisme erkend worden in de dubbele be
weging én naar Europa én naar de wer
kelijke gemeenschappen, kleiner dan de 
(huidige) staten ». 

De Volksunie is werkelijk van haar 
tijd door het Europa van de volken als 
streefideaal te stellen ! 

De Volksunie verwerpt de belgische 
staat niet a priori maar... Vlaanderen 
zou de resorptie ervan niet moeten 
duchten ! 

In Nederland verdedigt D'66 gelijk
aardige stellingen. 

Een sociaal, demokratisch « Europa 
der Volken » is in ieder geval voor de 
iongeren een ruimer en meer eigentijds 
ideaal dan de klein-belgisch-nationalis-
tische dromerijen over een travaillisme, 
als sindikaat van oude gearriveerden of 
jonge « Strebers ». 



PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

De voorbije twee weken zijn op het 
vlak van de parlementaire aktiviteit 
niet bijzonder hartverheffend geweest. 
De ziekte van de minister van Openbare 
Werken De Saeger heeft tot gevolg ge
had dat de besprekingen van zijn be
groting en de daarbij gevoegde interpel
laties alsmaar worden uitgesteld. Voor
zitter van Acker heeft de wachttijd dan 
maar volgestopt zo goed en zo kwaad 
als het kon. 

Eventjes kwam er enige hoop op een 
echt debat toen de interpellatie van de 
heer Perin van het « Rassemblement 
Wallon » over de algemene regerings-
politiek werd aangekondigd. 

Maar Perm was met in een goede 
dag De grond van zijn betoog (name
lijk de '>nmoge!ijk€ toestand waar in 
een regering zich bevindt die een 
meerderheid moet zoeken m twee par
tijen (die beide intern gesplitst en ver
deeld zoeken naar «les neiges d'antan») 
was wel interessant, maar gewoonlijk 
is Perm meer bijtend-ironisch. Het 
antwoord van Eyskens was zoals altijd 
een hooghartig afwijzen van de aantij
gingen van Perin en daarmee was de 
kous af. De steeds onberekenbare La-
rock vvas weer eens verrassend toen hij 
als brussels socialist toch de regering 
wilde blijven steunen. 

Een aantal andere interpellaties over 
meer plaatselijke problemen brachten 
niet veel meer stemming. 

Onze vriend Leys interpelleerde mi
nister Vranckx over de benoeming van 
een vrederechter te Gistel, daar waar 
het vredegerecht binnenkort wordt af
geschaft Hij liet duidelijk doorscheme
ren dat het hier om een politiek be-
noemingsmaneuver ging. Dries Claeys 
monkelde en knikte instemmend. Hij 
schijnt er meer over te weten. 

Op 14 mei verscheen minister De 
Saeger fris en monter en een beetje 
vermagerd terug m de Kamer. 

Mik Babyion stelde vooraf een mon
delinge vraag aan de minister van Natio
nale Opvoeding, maar kreeg hoogst on
gebruikelijk, geen antwoord .. omdat de 
minister met verwittigd was. 

BIJ de voortzetting van de bespreking 
van de begroting zijn te noteren : een 
interessante technische tussenkomst 
van Jos de Serrano ; een vinnige reeks 
vragen van Mik Babyion, onder andere 
over Zeebrugge, de drinkwatervoorzie
ning en de verdeling van de kredieten 
voor toerisme ; een pleidooi voor goede 
wegen van Maurits Coppieters en last 
but not least een hartstochtelijk en zeer 
goed gedokumenteerde « slotrede » van 
Pier Leys. 

Minister De Saeger heeft in een zeer 
lange rede geantwoord op alle sprekers 
maar wilde liever niet het stekelig ha-
venprobleem behandelen. Het rapport 
van de kommissie Verschaeve is nog 
steeds niet klaar. Er is weer een nieuwe 
« einddatum » : 30 juni. Wait and see. 

De begroting van Landbouw werd 
hierna aangevat, maar tot op het ogen
blik van deze krabbels heeft de Kamer 
alleen nog maar de zoetgevooisde juf
frouw De Vos gehoord. 

De stemmingen van woensdag hebben 

alvast twee incidenten teweeggebracht. 
Voor een amendement van kamerlid-
burgemeester Leys ten bate van Zee
brugge stond de V.U. alleen. C.V.P.-er 
Fernand Van Damme was afwezig . Er 
waren er nog meer afwezig, want de 
meerderheid was zelfs met in aantal om 
de begroting van Openbare Werken te 
stemmen. 

IN DE 

SENAAT 

Dinsdag was het de dag van de aristo-
kraten. Zo zou men inderdaad de leden 
van de kommissie voor Buitenlandse 
Zaken kunnen betitelen. 

Internationaal speelt ons land geen 
grote rol, wat niet belet dat men in de 
senaat urenlang over buitenlandse poli
tiek kan praten, zonder dat men bewust 
wordt, wanneer men sommige sprekers 
aanhoort, dat het met verder gaat dan 
bespiegelingen. 

Senator Rohn was een groot liefheb
ber van zulke debatten, oud-senaats-
voorzitter Gillon eveneens. Zelfs dins
dag verscheen de 83-jarige Nestor nog 
eens op het podium. Verder zijn er De-
housse, luiks B.S P.-federalist en is er 
Struye. 

Volksuniesenator Ballet, een van de 
weinig leden van de klub, die realist 
blijft, interpelleerde. 

Voorzitter Struye was er als de kip
pen bij om te zeggen dat de interpel-
lant rustig het traditionele half uur 
mocht overschrijden bij de ontwikke
ling van zijn interpellatie. Op zulke 
ogenblikken van debat over de buiten
landse politiek onderdrukt hij zelfs zijn 
wrevel tegenover Volksuniesenatoren. 

Trouwens, de zomer is in aantocht en 
de plaag van het absenteïsme zit er weer 
goed in. Op sommige ogenblikken heeft 
de V.U. meer mandatarissen in de Ka
mer dan alle andere partijen samen ! 
Het is een treurige aanblik, die de repu
tatie van het parlement bij de toeschou
wers op de publieke tr ibune geen deugd 
doet. Wat moeten toch die retorikastu-

Want hij is voorzitter van de kommis
sie Buitenlandse Zaken en hij vult al 
zijn vakanties met reizen naar het bui
tenland, waar hij zich als burger num
mer één van het land laat ontvangen. 
De voorzitter van Kamer of Senaat die 
de oudste is, is immers burger nummer 
één van het land, protokolair gezien en 
Struye is 6 maanden ouder dan Van 
Acker. Het latent konflikt kamervoor
zitter-senaatsvoorzitter werd destijds op 
die wijze opgelost. Voor de nummer
platen op de wagens vonden ze een 
andere oplossing. De voorzitter van de 
Senaat heeft P 1, de voorzitter van de 
Kamer A 1. 

Senator Ballet interpelleerde gedu
rende ongeveer een uur. Hij wil Euro
pa, op bazis van de volkeren, politiek zo 
sterk mogelijk verenigen om zo als 
derde macht tussen de V.S.A. en Rus
land plaats te nemen. In afwachting 
daarvan wilde hij verder aanleunen bij 
de Verenigde Staten, omdat de russi-
sche bedreiging een feit blijft. 

Als onderdeel van zijn interpellatie 
klaagde hij het feit aan dat minister 
Harmei de uitbouw van de Benelux ver
waarloost uit elektorale vrees voor de 
mededinging van het Rassemblement 
Wallon te Luik. 

Uit het antwoord van minister Har
mei bleek inderdaad dat hij allesbehal
ve een vurige aanhanger was van de 
Beneluxgedachte. Het Beneluxakkoord 
moet uitgevoerd worden, maar niets 
meer. 

Benelux mag geen klubje worden van 
wanhopigen en moet zeker niet gezien 
worden als een voorafbeelding van het 
toekomstige Europa. Benelux is ook 
geei raam om kulturele akkoorden in 
uit te bouwen, dit ' dient bilateraal te 
gebeuren. 

Daarnaast bleek Harmei bereid ver
der te praten met de landen van het 

1 denten en de -studentinnen denken die 
het spaarzaam gevulde halfrond van bc-

; ven uit moeten bekijken als onderdeel 
van hun lessen in « staatsburgerlijke op. 

! voeding ». En dan zijn de machthebbers 
verwonderd dat de jeugd kontesteert } 

E. De Facq 

oostelijk blok, dit echter zonder be
paalde feiten uit het jongste verleden, 
zoals Tsjecho-Slovakije te vergeten. 

Het schraal heertje van het F.D.F., 
senator Thiry, derde oudste in de Se
naat, kwam ook even op he t podium 
om wat voor Frankr i jk en wat tegen 
Benelux te praten. 

De naïeve luikse senator Dehousse, 
zelfstandige geest in de B.S.P. en een 
anti-brusselse federalist vond dat het 
heengaan van de Gaulle Europa nieuwe 
kansen bood. 

De senaat behandelde verder enkele 
wetsontwerpen. Bij een ervan, de sa
menvoeging van een waalse gemeente 
met een deel van een ander, onthield 
de V.U.-fraktie zich omdat zoals frak-
tievoorzitter Jorissen zei dit een zuiver 
waalse aangelegenheid was. 

De V.U. begint dit stelselmatig te 
doen en het R.W. begint dit voorbeeld 
te volgen. Het zijn kleine feitjes die 
erop wijzen dat een federalistische 
geest groeit. 

In de kommissies worden verscheidene 
belangrijke wetsvoorstellen besproken. 
Buiten de grondwetsherziening en de 
B T.W. is er het ontwerp voor zuivering 
van de oppervlaktewateren, waar vol
gende week belangrijke amendementen 
o.m. van de senatoren Jorissen, Poma 
en Smets op de agenda staan. In Bin
nenlandse Zaken gaat het over het kies
recht van militairen. De verdagingsma-
neuvers van de P.V.V. werden door de 
V.U. en de B.S.P. gecounterd, terwijl de 
C.V.P.-er Van Ackere afstand nam van 
het verdagingsmaneuver van zijn kol-
lega Sledsens in de openbare zitting. 
Volgens hem is de C.V.P. voor het on
verkort s temrecht van 18 jaar af voor 
eender wie. 

Volgende week zouden de voorstellen 
opnieuw in de senaat behandeld wor
den. 

Er zitten — toevallig — véél kamerleden op deze foto. Zo is het echter altijd niet. Ten bewijze daarvan het feit dat de 
stemming in de Kamer verleden woensdag tweemaal moest worden uitgesteld, omdat de meerderheid niet in aantal was. 
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Sommige hrusselse frankofonen of Walen verhazen er zich 
over^ dat de vlaamse grieventrommel nooit geledigd geraakt. 
üLa lïbre Belgique^^ had het dezer dagen zelfs over ale hêtis-
sier )) van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht^ die een re-
sem van overtredingen in ha^r verslag aanstipt. 

De toestand: 30 nederiandstaligen tegenover 70 franstaligen in het weten

schappelijk onderzoeic is een « grief », waarvan zelfs sommige Vlamingen 

zich tot voor kort niet voldoende bewust waren. Het is daarom niet zonder 

belang, in dit opzicht het standpunt van de minister van Wetenschapsbe

leid aan te halen naar de tekst van het verslag bij de begroting van de 

eerste-minister. De frankofonen zullen er onaetwiifeld Theo Lefèvre niet 

kunnen van verdenken, « kommunautaire geschillen » kunstmatig In het 

leven te roepen. 

Theo Lefèvre zegde het volgende : 
« Een ander probleem dat niet uit het 

oog mag worden verloren, is dat van 
het onevenwicht in de verdeling der 
kredieten tussen de franstaligen en ne-
derlandstalige navorsers. Het probleem 
bestaat hierin, dat slechts ongeveer 
30 % van alle kredieten die door de 
fondsen worden verdeeld, aan neder-
landstalige navorsers ten goede komen. 

» De mmister wenst dit probleem niet 
te ontwijken. Maar hij wenst evenzeer 
dat het behandeld zou worden in zijn 
juiste kontekst en deze kontekst is mis
schien anders dan sommigen het zouden 
willen doen uitschijnen in een al te een
voudige voorstelling van zaken. 

/) Uit de eerste vergelijkende analizes 
omtrent de relatieve ontwikkeling van 
het wetenschappelijk onderzoek blijkt 
het volgende. 

»Het ganse wetenschappelijk appa
raat van het vlaamse landsgedeelte is 
minder ontwikkeld dan dit van het 
franstalige gedeelte. Dit verklaart gro
tendeels het geringere gebruik dat 
vlaamse navorsers maken van de pa
rallelle financiering. 

»In het algemeen doen vlaamse na
vorsers minder beroep op eksterne fi
nanciering, met inbegrip van buiten
landse en privé-fondsen. Wat het be
roep op deze bronnen betreft, ligt het 
aandeel der vlaamse navorsers zelfs 
nog lager dan 30 %. 

»Het probleem is dus omvangrijker 
eii moeilijker dan men zou denken. Om 
het op te lossen moeten er maatregelen 
op korte termijn worden genomen m.b.t. 
de billijke vertegenwoordiging van 
beide kultuurgemeenschappen in de be-
leids- en wetenschappelijke organen van 
het Nationaal Fonds. De te nemen maat
regelen liggen hier voor de hand. De 
minister volgt deze aangelegenheid van 
nabij en nu reeds kan hij zeggen dat 
men hier op goede weg is. 

» Wat het ingewikkelde probleem van 
het onevenwicht zelf betreft, heeft hij 
zijn diensten ermede belast een rapport 
op te stellen dat gebazeerd is op de 
meest recente gegevens ,d.i. de inventa
ris van het wetenschappelijk potentieel 
in 1967. Dit rapport moet het gestelde 
probleem in al zijn aspekten analizeren 
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en de nodige maatregelen op korte en 
middellange termijn aangeven die aan 
deze toestand kunnen verhelpen. Hij 
zal het parlement hierover ten gepaste 
tijde uitvoeriger kunnen inlichten. 

»Om zijn persoonlijke houding sa
men te vatten in deze zaak, verklaart 
de minister dat het hem in feite onver
schillig is in welke taal wetenschappe
lijk onderzoek wordt verricht, op voor
waarde dat het degelijk wetenschappe
lijk onderzoek is. Maar de statistieken 
wijzen op een zulkdanig fundamenteel 
onevenwicht, dat het blijkt dat één van 
onze kultuurgemeenschappen niet zoals 
het hoort deelneemt aan de weten
schappelijke ontwikkeling. Voor hem is 
het een zaak van nationaal belang dat 
voor deze toestand een oplossing wordt 
gevonden ». 

Met deze uitgangspunten kan ieder 
het wellicht eens zijn behalve dat het 
niet helemaal opgaat te menen dat de 
taal in dewelke wetenschappelijk on
derzoek wordt verricht ons onverschil
lig kan laten. 

De taal heeft wél belang voor de aan
werving, voor het rendement, voor de 
loopbaan van de vorser. Een neder-
landssprekend vorser die in een anders
talig milieu als knecht zijn meester te 
dienen heeft, werkt in minder gunstige 
omstandigheden en werkt dan ook 
waarschijnlijk minder goed. 

In hoofdzaak echter staan wij voor 
een sociaal-kultureel probleem. 

Vlaanderen heeft niet meer genoeg 
aan dichters en zangers. Het moderne 
Vlaanderen heeft wetenschapsmensen 
nodig Onze vlaamse universiteiten 
f'.oeten werk maken van het zogenaamd 
post-graduate, het post-universitair on
derwijs (derde ciklus). Indien deze der 
de ciklus in handen van de frankofonen 
blijft, zijn wij verder voorbestemd tot 
knechtschap — alle kulturele autonomie 
ten spijt, alle taalwetten ten spijt. 

Theo Lefèvre zegt zedig dat « het we
tenschappelijk apparaat van het vlaam
se landsgedeelte minder ontwikkeld is » 

Laten wij een kat geen Liesbet heten 
We hebben ons af te vragen, of onze 
vlaamse universiteiten op peil zijn Het 
is daarom een vlaams-natonaal belang 
dat wij ons — mét de studentenkontesta-

( ^ 

tie — verzetten tegen alle misbruiken 
en kumulaties. Hoogleraren die aan 
hun plicht te kort komen hebben wii 
niet te sparen' 

Theo Lefèvre vergist zich echter 
grondig en zou ons alleen een schijn
oplossing aanbieden indien hij mocht 
menen, dat de zaak opgelost is door de 
vlaamse afgestudeerden « aan te moedi
gen ». 

Wij komen er niet, indien we het hele 
schoolbestel, de gehele beroepsoriënte
ring, de universiteiten incluis niet op 
dt helling durven nemen. Daartoe heb
ben we eigen gezag nodig — federalis
me ' — en de nodige kredieten. 

Zolang er geen federalisme is inge
voerd, moeten wij prioritair de eis stel
len van een globale verdeling van de 
kredieten volgens de demografische 
verhoudingen 

Autonomie van beleid en begroting 
nuett geen samenwerking met de frans
taligen uit te sluiten, maar moet wél 
samenwerking met Nederland insluiten 
Nederland is stukken op ons vooruit in 
wetenschappelijk opzicht en de weten-
^rhap mag. zeker binnen eenzelfde taal
gebied .geen hinderende staatsgrenzen 
->p haar weg ontmoeten 

De algemeen-nederlandse kulturele 
integratie heeft alles te maken met het 
ophalen van onze wetenschappelijke 

achterstand. Het is belangrijker één 
bekwaam nederlands hoogleraar naar 
hier te halen (indien we momenteel 
geen geschikte kracht zouden hebben), 
dan tien fanfare-maatschappijen «uit 
te wisselen » 

We zullen hierbij op de harde weer 
van vele anti-« ollandse» gevoelens en 
vooroordelen moeten loshakken! 

Nogmaals : om dit alles te kunnen 
doen, moeten wij meester in eigen huis 
zijn. Dan — maar ook dan alleen — zal 
een vlaams gezag de duiten van Lamme 
Goedzak kunnen gebruiken om met ef
ficiënte staatsmiddelen alle talenten 
van zeer jongsaf op te sporen en op te 
halen. Dat is « the hearth of the mat
ter » ! 

We vinden het juist dat Theo Lefèvre 
«the technological gap» predikt, maar 
wij vrezen dat de vos de passie preekt. 
Wij kunnen alleen maar federalisme 
preken. 

M. VAN HAEGENDOREN 
Senator. ' ^ r 
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EXIT 
HALLSTEI 

DOKTRINE 
De twee voornaamste westeuropese landen zijn momenteel als het ware geïm-

mobilizeerd door naderende verkiezingen. In Frankrijk staat alles in het teken 
van de prezidentsverkiezingen (die mogelijk in geval van Poher's overwinning 
door parlementsverkiezingen zouden kunnen gevolgd worden), in West-Duits
land heeft de Grote Koalitie steeds meer lood in de schoenen, omdat in septem
ber a.s. bondsdagverkiezingen gehouden worden. 

De politiek van Bonn is er niet klaarder op geworden. Bijna van meetaf leed 
de Grote Koalitie (Kristen-Demokraten en Sociaal-Demokraten) aan het euvel 
van de dubbelzinnigheid. Behalve het eeuwig getreuzel tussen het vriendschap
verdrag met Frankrijk en de (beschaamde) wens, om Engeland in het E.E.G.-
huis binnen te loodsen is er ook de verhouding tot de Deutsche Demokratische 
Republik. Deze verhouding kwam deze dagen weer in de akttialiteit naar aanlei
ding van de erkenning van de D.D.R. door Irak en Kambodja. 

Het beü-eft hier nota bene twee niet-
kommunistische staten, die op ambassa
deursniveau diplomatieke betrekkingen 
met Oost-Berlijn aanknopen, we\k voor
beeld naar verwachtmg binnen afzien
bare tijd ook door andere landen zal 
gevolgd worden. Het is trouwens zo, 
dat de D.D.R in heel wat afrikaanse en 
aziatische landen « handelsmissies» of 
konsulaten-generaal heeft, die een nau-
vi^elijkse verkapte vorm van diplomatie
ke betrekkingen zijn en die tot de eerste 
kategorie gaten in de Hallstein-doktri-
ne behoren. Tans komen daar nieuwe ga
ten bij, die openlijk als verwaarlozing 
van de door Bonn nog steeds officieel 
gehuldigde Hallstein-dokrine worden 
toegegeven. 

De Hallstein-doktrine dateert van in 
Adenauers tijd en kwam er op neer, dat 
alleen Bonn Duitsland vertegenwoor
digde en dat dus de Bondsrepubliek 
geen diplomatieke betrekkingen onder
hield met landen, die ook het regime 
van Pankov officieel erkenden Dit lag 
geheel in de harde lijn van wijlen Dul
les en naaste opvolgers, die een strenge 
scheiding met de kommunistische lan
den voorstonden. Er werd slechts één 
uitzondering op deze harde lijn geduld : 
Moskou onderhoudt met beide Duitslan
den officiële betrekkingen. 

Naar aanleiding van de erkenning 
van de D.D.R. sprak het kambodiaanse 
staats- en regeringshoofd prins Sjiha-
noek een voor Bonn pijnliike waarheid • 
«Een hereniging van Duitsland is bin-

nen afzienbare tijd niet mogelijk. We 
hebben daaruit het logische besluit ge
trokken, met beide rompstaten betrek
kingen aan te knopen». Deze neiging 
tot erkenning van het oostduits regiem 
moet men trouwens in het kader zien 
van de door Bonn reeds herhaalde po
gingen tot «opening naar links» op 
europees vlak. Bonn tracht diplomatie
ke betrekkingen met de oosteuropese 
satellieteo aan te knopen en is daarin 
reeds met Roemenië geslaagd. De vol
gende op de lijst is Tito en vóór de 
«mislukte Doebsjeklente» stond ook 
Praag als etape op het ekonomische ex
pansieprogramma van « Europa's beste 
kruideniers» vermeld. Dat is dan de 
keerzijde van de medaille die ook ge
deeltelijk de gematigde reaktie van 
Bonn op het besluit van Kambodja en 
Irak verklaart 

Liggen aan de pogingen tot « opening 
naar links» te Bonn ekonomische be
weegredenen ten grondslag, de ekono
mische argumenten tellen eveneens in 
de besluitvorming van staten als Irak 
en Kambodja om met Pankov betrek
kingen aan te knopen. De oostdutise eko-
nomie heeft inderdaad in bijna een 
kwarteeuw een grondige wijziging on
dergaan : toen het Ulbricht-regime van 
wal stak moest het dit doen met een 
zwak ekonomisch apoaraat. vooral in 
industrieel verband. Dit is tans niet 
meer zo : Oost-Duitsland is in het euro-
nees ekonomisch verband en ondanks 
de russische kolonizatiemetoden, die 
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ook op de D.D.R. worden toegepast, een 
van de opkomende ekonomische mach
ten, die weliswaar nog geen echte kon-
kurrent van de Bondsrepubliek kan ge
noemd worden doch waarmee niettemin 
zaken te doen zijn. Het is begrijpelijk 
dat eens zover Irak liever betrekkingen 
aanknoopt met een DD.R. die in het 
Midden-Oostenkonflikt trouw de anti-
israëlische lijn van Moskou volgt dan 
met de Bondsrepubliek, die na aanzien
lijke herstelbetalingen aan Israël ook 
ekonomische betrekkingen met Tel 
Aviv onderhoudt en in politiek opzicht 
dubbelzinnig te werk gaat. 

Het ziet er niet naar uit, dat Bonn 
scherp zal reageren. Men zal te Bonn 
de eis van de rechtervleugel van de 
C.D.U., die het verbreken van diploma
tieke betrekkingen met staten, die de 
D.D.R. erkennen, niet inwilligen. Bonn 
tracht eerder tijd te winnen, geheel in 
de plooi die het westduits establish
ment in de voorbije kwarteeuw heeft 
genomen. Ook ekonomische sankties 
zijn niet te verwachten, des te meer 
daar de eigen ekonomie er zou kunnen 
onder lijden, nota bene in een periode 
dat het inflatiegevaar niet denkbeeldig 
is, gevolg van een ander tipisch voor
beeld van de westduitse onbeslistheid, 
nl. op monetair vlak. 

Uiteindelijk is deze evolutie verklaar
baar door de algemene indruk van labi
liteit, die de ganse wereldpolitiek be
heerst. Ook het requiem over de Hall-
steindoktrine past daarin : men kan op 
de lange duur aan het ene land niet 
weigeren wat men aan een ander land 
toestaat, vooral niet wanneer men zelf 
toenaderingpogingen doet tegenover re
gimes, die tot het zelfde patroon beho
ren als de staat, met name de D.D.R., 
aan wie men elke reprezentativiteit zou 
willen ontzeggen. De inkonsekwentie 
daarvan blijkt al te duidelijk, wanneer 
men te Bonn kritiek hoort uitbrengen 
op het feit dat Mao-China niet als re-
prezentatief voor gans China wordt er
kend en Formosa wel. Dat daarbij mo
rele maatstaven niet te pas komen be
treuren we, maar in de keiharde we
reldpolitiek tellen die niet mee. In 
Augustus 1967 schreef de huidige vice-
kanselier Brandt toch : « Hoe meer vrij
heid het oostberlijnse regime aan de 
mensen zal toestaan, des te meer erken
ning het in de wereld zal oogsten ». De 
wereld blijkt meer rekening te houden 
met ekonomische en politieke belangen 
dan met menselijke vrijheid... 

Méér dan mozaie 

MALEZIA 
In 1938 vertelde een zeer ontwik

keld man met een wakkere en open 
geest - die als kunsthistorikus heel 
wat publiceerde - dat de burgeroorlog 
m Spanje voor hem de aardrijkskun
de van dit land heeft opgefrist. Vóór 
de burgeroorlog wist hij nog alleen, 
zo zei hij vol zelfironie, dat Madrid 
ergens middenin het land ligt. Er zijn 
waarschijnlijk wel mensen die bij het 
opstaan en het slapengaan de wereld
kaart aandachtig bekijken, maar zelfs 
zij zullen er moeten voor zorgen, hun 
kaart regelmatig te vernieuwen : de 
grenzen die veranderen zijn eerder 
zeldzaam, maar de namen veranderen 
des te gemakkelijker. Als we ons niet 
vergissen werd vroeger nog een school
atlas gebruikt waarop het gebied, dat 
nu de Maleise Federatie of Malezia 
wordt genoemd, als Malakka stond aan
geduid. En toch is Malakka slechts een 
klein gedeelte van dit land, dat meer 
dan tien keer de oppervlakte van Bel
gië beslaat. Bovendien was er in dit 
gebied toch nog een grenswijziging : 
de Maleise Federatie werd in 1963 ge
vormd, maar reeds in 1965 verliet Sin
gapore deze Federatie. Singapore is 
weliswaar slechts een stad met een op
pervlakte van niet veel meer dan 3000 
vierkante kilometer, maar heeft een 
bevolking van bijna twee miljoen in
woners. En daardoor daalde de bevol
king van Malezia van elf tot ruim ne
gen miljoen. Niet onbelangrijk ! 

Dit «uittreden» gebeurde zonder veel 
moeilijkheden. En hier raken we al 
onmiddellijk het wellicht grootste pro
bleem van Malezia : de samenstelling 
van de bevolking ! Singapore heeft on
geveer drieënzeventig procent Chine
zen ; in de Federatie zelf vormen de 
Maleiers 49,9 procent van de bevol
king, de Chinezen 37,2 procent. De Ma
leiers waren deze bijna anderhalf mil
joen Chinezen meer dan waarschijn
lijk graag kwijt. En dit ondanks de 
ekonomische belangen en voordelen 
die aan deze belangrijke havenstad 
verbonden zijn. 

Sinds altijd ook zijn de wegen van 
de handel dezelfde wegen waarlangs 
de godsiensten, en m veel mindere ma
te de levensinzichten, zich hebben ver
spreid. Het Boeddhisme, het Hindoe
ïsme en de Islam zijn eeuwen geleden 
langs die wegen getrokken. De Islam 
is tenslotte de heersende godsdienst 
van Malezia geworden, dat wil zeggen 
van de meerderheidsgroep, de Malei
ers. In zekere zin is deze eenheid van 
godsdienst - en nog wel van de meest 
politieke van alle grote godsdiensten -
een belangrijke eenheidsfaktor. Dit is 
echter maar één aspekt : traditioneel 
heersen, waar de Islam aanvaard werd, 
de sultans. En in de Federatie zijn er 
daarvan maar liefst negen ! En waar 
twee sultans zijn, zijn er - weer tradi
tioneel - twee vijanden. Zij het dan 
ook vijandige broeders. 

Naast de onvermijdelijke sociale 
oppozities tussen rijk en arm (waarbij 
de Chinezen, maar niet alle Chinezen, 
meestal de rijken zijn), is sinds enkele 
tientallen jaren, maar vooral na de 
tweede wereldoorlog, het onderscheid 
tussen de stadsbevolking die steeds 
groter wordt en de landelijke bevol
king geweldig gestegen. Terwijl buiten 
de steden de tijd ongeveer stil staat, 
ontwikkelt de westerse invloed zich 
ook na de dekolonizatie steeds ver
der. Is elke gemeenschap een mozaïek 
waarvan de verschillende vormen en 
kleuren soms moeilijk in elkaar pas
sen, Malezia is als het ware een moza
ïek van mozaïeken. 

DEZE WEEK 
IN DE W E R E L D 

Zwitserse demokratie : de 4000 mannelijke stemgerechtigden van het kanton 
Glans kwamen bijeen om de kantonale regering en rechters te kiezen en over 

nieuwe wetten te stemmen. 

Apollo 10 zonder enige kori-ektie in een 
baan rond de maan 
Voornaamste doel van deze vlucht is de 
eigenlijke landingsmetode te toetsen door 
nadering op 15 km. afstand van de maan-
oppervlakte met de zgn. maankever. Te 
Cape Kennedy wordt de vlucht met 
ApoUo 11 (eigenlijke maanlanding) reeds 
voorbereid. 

Russische gelukwensen voor Amerika 
naa r aanleiding van Apollo 10-vlucht. De 
Russen zullen geen verdere Venus-vluch-
ten meer ondernemen daar uit hun waar . 
nemingen blijkt dat een benadering van 
deze planeet met een bemand ruimtetuig 
ingevolge de grote hitte niet mogelijk is. 
Tijdens het eerste kwartaal van 1969 ver-
loor de kommunistische partij van Tsje-
cho-Slovakije 21.000 leden waarvan 12.369 
ontslag namen, of uitgesloten werden. Tot 
26 mei houden russische en tsjecho-slo-
vaakse troepen gezamenlijk maneuver* 
onder russische leiding. 

• 137 doden bij onlusten in Malezia tussen 
chinese en maleise volksgroepen, bijna 
3000 personen in hechtenis genomen. 

• Mogelijkheid tot pools-westduitse gesprek 
na aanbod door Gomoelka, echter niet 
over Oder-Neisse-grens. 

• Irak en Kambodja erkennen Oost-Duits
land, dat tans tot de grootste ekonomi
sche macht (na de Sovjet-Unie) van het 
oosteuropees blok is uitgegroeid. 

• Spanning tussen Iran en Irak neemt toe 
naar aanleiding van de iraanse wens, de 
grens langs de stroom Sjatt-al-Arab te 
korrigeren ten voordele van Iran. 

• Kardinaal Beran, verbannen aartsbisschop 
van Praag, te Rome overleden. 

• Kans op echte onderhandelingen op Viet-
nam-konferentie te Parijs gestegen na 
voorwaardelijke afwijzing van het Nixon-
plan door de Vietnamees Nationaal Be-
vrijdingsfronl. 

• Russisch plan, om Doebtsjek en mede
standers terecht te stellen onmiddellijk 
na de invazie van vorig jaar, door zweedse 
kommunisten onthuld. 

• Nieuwe beroering in spaans Baskenland 
na broodroof van 850 arbeiders Ook in 
Asturië worden mijnwerkers afgedankt 
wegens het stellen van sociale eisen. 
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ZO GAAT DAT 
Iedereen weet dat in Tsjechc-

Blovakije de censuur terug 
werd ingevoerd. Praktisch gaat 
dat zo : tegen zestien redak-
teurs en hoofdredakteurs werd 
een partijproces ingespannen. 
Dit is niet zo onbelangrijk, 
vermits in een kommunistische 
Staat (en dat is Tsjecho-Slova-
kije nog altijd) de part i j be
langrijker is dan de staat. Het 
aantal buitenlandse korrespon-
denten wordt streng beperkt ; 
zo werd de korrespondent van 
«Der Spiegel» vorige week uit
gewezen. De nieuwe chef-cen-
Bor is Josef Havlin. die een 
jaar geleden zijn plaats in de 
« Ideologische Kommissie » van 
de partij verloren had. En Hoe-
Bak verklaarde : «Voor men-
se-i die vrijheid en demokratie 
Jn de huidige krizistoestand 
misbruiken tegen de staat en 
het socialisme, kan er geen 
vrijheid bestaan. » 

WAAR? 
Al klinkt het eigentijds te 

verkondigen dat «goed» en 
ilt kwaad» verschillen van 
Streek tot streek, dat het recht 
Van land tot land erschilt is 
onbetwistbaar. En eigentijdse 
mensen moeten dit soms tot 
hun schade ervaren. Zo pas 
werd een jonge Deen, de mis
lukte ingenieursstudent Fred
dy Vedion Hansen, i Turkije 
veroordeeld tot dertig jaar ge
vangenis. Kansen werd gesnapt 
bij het smokkelen van 4,8 kilo 
hasjies die in zijn au t t verbor
gen zaten. Hansen werd vroe
ger al eens in Turkije gesnapt 
met eenzelfde smokkelwaar en 
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De 
Hij 

Bu 
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ndeswehr heeft een nieuw voertuig voor de pants er grenadier en gekregen : de « Morder ». 
nog maar pas voorgesteld aan de pers en reeds wordt hij door deskundigen een flop gehe

ten : te hoog, te kwetsbaar. Peperduur schroot in alle geval... 

« Ons bombardement klinkt als 
Mozarts negende simfonie ». De 
lezers van die krant hebbea 
dan weer iets bijgeleerd. 

NUTTIGE PERS 
Tijdens haar zeer korte m a a r 

aktief gevoerde kiesstrijd 
maak te Bernadet te Devlin h e t 
mee, dat de zeer demokratische, 
vredelievende Unionisten haar 
het spreken onmogelijk maak
ten. Iedereen geeft toe dat haar 
oproepen tot kalmte er he t 
meest van al hebben toe bi j 
gedragen om erger te voorko
men. Maar verdedigen moeten 
de ierse katolieken zich weL 
Op een avond konden de geza-
melijke inspanningen van h a a r 
verdedigers en van de politie 
niet verhinderen dat zij niet 
op het dak van haar auto kon 
blijven, dat de installatie ver 
nield werd en dat de poli
tie de bijeenkomst verbood, 
omdat zij ze niet «kon be
schermen ». De volgende dag 
kwam Devlin terug in gezel
schap van buitenlandse joerna-
listen. En toen kon de politie 
plots wat zij de dag tevoren 
niet kon. 

toen op het nippertje gered 
door een deens diplomaat. Nu 
verklaarde de turkse eerste-
minister dat de uitspraken van 
het gerecht moeten worden ge
ëerbiedigd. En de leider van de 
turkse veiligheidspolitie zei 
dat er een einde moet komen 
aan het smokkelen van skan-
dinaafse jongelui. Negentig 
procent van dergelijke reizi
gers zouden zich met deze 
smokkel bezig houden. In De

nemarken zelf kon Hansen 
hoogstens-twee jaar krijgen. 

GEEN KANDIDATEN MEER 
Het smokkelen van verdo

vingsmiddelen uit landen van 
het Midden- en het Verre-
Oosten heeft een dergelijke 
omvang gekregen, dat de skan-
dinaafse diplomaten in deze 
landen hun post nie^ langer 

ANDREJ SACHAROV 

f< 

Zopas verscheen de heruitgave van het 
boek van Wolfgang Strauss « Wajeiy>wno 
myi pebedjim i, dat zowat de katalogus is 
van de pogingen van de onderdrukte sov
jetvolkeren om het bolsjewistische juk af te 
schudden, of ten minste zich toch tegen de 
verdrukking teweer te stellen. De titel be
tekent < Trots alles zidlen wij winnen > en 
zowel het overlopen van 15.000 oekraiense 
soldaten in 1956 naar de Ifongaarse revolu
tionairen als de stakingen, hel verzet der 
studenten en der intelligentsia worden er
in vermeld. 

Nog zopas konden wij in « Le Monde » 
het verslag lezen over het verzet der Krim-
tartaren, een volk dat door Stalin met ge
weld naar Centraal Azië werd overgeplaatst 
— waarbij bijna een derde der bevolking 
omkxuam ! 

Dat in de Sovjetunie tegen de verdruk
king scherp verzet is gekomen — en wel 
uit nationale motieven — en dat vok in de 
satellietlanden het nationalisme een grote 
rol speelt bij dit verzet, werd door de ge
beurtenissen der jongste jaren bewezen. De 
jongste tijd is echter ook meer en meer het 
ideologisch motief aan bod gekomen. En 
dit ideologisch verzet heeft zijn speerpunt 
geienden in de intelligentsia : bij dichters, 
schrijvers, geleerden. 

Jeftoeschcnko was een tijdlang een m het 
Westen gevierd paradepaard : hij moest im
mers de liberalizalie-mogelijkheden van het 
kommunisme bewijzen. Algauw ondervond 
hij echter de grenzen van dit < liberalis
me ». Minder spektakulair, maar literair 
en ideologisch sterker, rees het verzet van 
de menselijke geest op uit hel werk van 
een Tarsis en een Solsjenitsin. En tenslot
te schaarden de wetenschapsmensen zich 
naast dichters, schrijvers en studenten. 

Andrej Dmitrijevitsj Sacharow, Stalin-
prijs, driemaal held van de socialistische 
arbeid, met zijn 32 jaar lid van de Aka-
demie der xvetenschappen, een der grote 
mannen van de sovjet-H-bom, heeft zich 

in een essai tegen de partij-ideohgie ge
keerd. Dit essai, dat in Rusland klandes-
tien verspreid werd, verscheen in de « New 
York Times > eti werd nadien in vele ta
len vertaald en in boekvorm uitgegeven. 
Het bestaat uit twee delen, die wij zouden 
kunnen samenvatten in twee woorden : 
gevaar en hoop. Gevaar voor de huidige 
wereld door de besmetting van ons levens
milieu, maar ook door de massakultuur. 
tboop omdat hij gelooft dat alleen in een 
onvermijdelijk naar elkaar toegroeien van 
kapitalisme en socialisme de menselijke be
vrijding ligt. 

Hij vergelijkt de ststemen en zijn verge
lijking valt sociaal noch ekonomisch uit 
ten gunste van het kommunisme. « Intellek-
luele vrijheid is van wezenlijk belang voor 
een menselijke samenleving », zegt hij. 

Sacharovs etisch socialisme is wel de ne
gatie van de kommunistische dogmatische 
ideologie en het is niet zonder reden dat 
het tijdschrift « KK)mmunist > zich keerde 
tegen de jonge geleerden die « demokratie, 
vrijheid van het individu en humanisme 
nalopen ». 

Hiermede zijn wij tevens ingelicht over 
de onverenigbaarheid van die beginselen 
en de kommunistische leer. En hiei vin
den wij dan ook de verklaring, waarom de 
geleerden een driejaarlijks « politiek exa
men. » moeten afleggen. 

Een wijze van uitzuivering die zich vroeg 
of laat moet wreken. Op de wetenschap. 
Op het sisteem. Of op beide. 

Evenzeer als de mens als lid van een 
volksgemeenschap zich tegen elke verdruk
king dier gemeenschap en elke aantasting 
van haar eigenheid zal keren, evenzeer zal 
de mens als individu zich steeds tegen elk 
sisteem verzetten dat zijn geestelijke 
vrijheid beknot. Hij zal zijn nationale en 
individuele vrijheid <opeisen, omdat hel in 
zijn natuur ligt. 

De Tsjechen bewezen het. Sacharov be
wijst het. 

meer als een buitenkansje om 
eens goed en lekker niets te 
doen kunnen bes':houwen. 
Voortdurend zijn zij in de 
weer om gesnapte landgenoten, 
vooral reizende studenten, vrij 
te krijgen of ten minste te hel
pen. Een ander gevolg is dat 
Zweden bijvoorbeeld geen kan
didaten meer vindt voor de 
vroeger ro geliefde titel van 
ere - konsul. Vooraanstaande 
Turken en Afganen weigeren 
nu beleefd maar beslist. 

OORLOGSMUZIEK 
Het staat natuurl i jk altijd 

goed. te laten merken dat men 
wel een e r ander weet. Maar 
dan is het toch best het ook 
góéd te weten. Het egyptische 
blad «Al-Goemhoerija» wilde 
het bombardement van de dui
zend egyptische kanonnen aan 
het Suezkanaal «muzikaa l» 
beschrijven. Dat klonk dan zo : 

MANSHOLT OVERBODIG 
Het probleem van de over

vloedige produktie van melk 
en zuivelprodukten geraakt in 
Europa maar niet opgelost. Wij 
hebben tevéél. Maar in het an
dere deel van Europa (en 
Azië), dat onder sovjetbeheer 
staat is een Manshoit beslist 
overbodig. Toevallig kregen we 
de statistieken in handen van 
de veestapel in de Sovjetunie 
in 1916 (de laatste telling uit de 
tsaristische tijd én tijdens de 
oorlog !) en van het vorige jaar, 
1968. In 1916 waren er 185 
koeien per duizend inwoners, in 
1968 nog 172. Voor het rundsvee 
was dat 433 en 400 per duizend 
inwoners. Voor schapen en gei
ten was het verschil nog groter : 
in 1916 waren er het 866 en in 
1968 nog maar 611; hier zal de 
verstedelijking wel een rol ge
speeld hebben. Alleen het aan
tal varkens is gestegen. 

Deze man zullen we voortaan vaker te zien krijgen : het is de 
nieuwe Navo-opperbevelhebber en Lemnitzer-opvolger Goodpa-

ster. 
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500 JAAR 
Vijfhonderd jaar geleden, in 

1469, werd Erasmus geboren. Er is 
ever die juiste geboortedatum 
wel wat te doen geweest; sommi
ge enciklopedieën en werken over 
de grote Rotterdammer vermei' 
den nog steeds het jaar 1466. An
deren weer noemen 1468. Toch 
blijkt men zich nu akkoord ver
klaard te hebben om het jaar 1469 
als het juiste te aanvaarden, zo

dat de vijfhonderdste verjaring 
van Erasmus' geboorte dit jaar 
herdacht wordt. 

Nog is Erasmus — na zoveel 
eeuwen — steeds een omstreden 
figuur gebleven : men hoeft 
slechts enkele artikels met appre
ciaties van zijn werk en persoon 
eh invloed te lezen, om dit te 
k;]nnen vaststellen. 

Over izijn afstamming heeft Erasmus zelf 
ons in zijn autobiogiafie een nogal gero-
jranceerd relaas gegeven. In zijn < Com-" 
pendium vitae » vertelt hij hoe een jonge
man uit Gouda de dochter van een genees
heer verleid had en met haai wilde trou
wen. De ouders van het meisje verzetten 
zich tegen dit huwelijk. De jongeman — die 
Geeraert heette — trok naar Rome na een 
heftige scène en gmg daar in het klooster, 
nadat hij beiicht gekiegen had dat zijn 
verloofde gestoiven was. In feite leefde zij 
echter nog en bracht een zoon ter wereld : 
de latere grote Erasmus ! 

In zijn werk over Erasmus heeft L. Gau-
tier-Vignal — nadien bijgetreden door prof. 
Huizinga — vooiopgesteld dat Erasmus' va
der reeds priester gewijd was voor de ge
boorte van de zoon. Er was trouwens uit 
de betrekkingen tussen de priester Geeraert 
en Margareta, Erasmus' moeder, al vroeger 
een zoon — Pieter — geboren, waarover la
ter nog sprake zal zijn 

De vader was een geleerd man : een be
kwaam latinist en graecus. Hij zou over de 
opvoeding van zijn zonen waken zoals het 
een goede vader past — en ook de vrouw 
blijkt een zorgzame en liefhebbende moe
der geweest te zijn. Erasmus was teer van 
gestel : hij zou trouwens heel zijn leven 
lang zwak van gezondheid zijn. Met zijn 
vijf jaar werd hij naar het schooltje van 
Pieter Winckel gestuurd, volgde de koor
school aan de dom te Utrecht en trok, toen 
hij negen jaar was, met zijn moeder naar 
Deventer, dat het centrum was der beroem
de orde van de Broeders des Gemenen Le
vens, die men ook de « Broeders van de 
Pen » noemde. Daar studeerde hij van 1475 
tot 1484 en leerde er Latijn en Grieks. Hij 
ontmoette er een der grote figuren uit het 
humanisme, die een blijvende invloed op 
hem zou uitoefenen : Rudolf Agricola, de 
vermaarde friese hellenist Rudolf Huisman. 

Erasmus' literaire aanleg openbaarde zich 
al heel vroeg. Dat hij met zijn veertien jaar 
een eerste gedicht schreef is wel niet zo uit
zonderlijk, vermits menigeen op die leeftijd 
ook al eens zeer vroege lirische aspiraties 
heeft. Dat Erasmus zijn eerste lirische ont
boezemingen in het Latijn schreef, getuigt 
voor een kennis van die taal die boven on
ze gewone « de bello Gallico ^-ontledingen 
op die leeftijd staat! 

In 1484 overleed zijn moeder : zij werd 
slachtoffer van een pestepidemie. Zijn va
der riep hem en zijn broer Pieter terug 
naar Gouda. Daar stierf de vader eveneens 
aan de pest. Nu stonden de beide jongens 
onder een raad van drie voogden, die hen 
naar de broedersschool te 's Hertogenbosch 
zonden. Toen ook daar de pest uitbrak, 
keelden ze naar Gouda terug. Vanwege hun 
voogden — die naar het schijnt de erfenis 
slecht hadden beheerd — werd op de jon
gens drukking uitgeoefend om in het kloos
ter te treden. Zo zouden de voogden van 
latere lastige explikaties verschoond geble
ven zijn ! Broer Pieter gaf het eerst toe en 
trad in het klooster Sion bij Delft, bij de 
kanunikken van St. Augustinus. Desiderius 
Erasmus zou korte tijd nadien eveneens 
monnik worden in het klooster te Steyn : 
hij legde er in 1488 de geloften af. 

Het kloosterleven beviel hem niet : hij 
klaagde in zijn brieven over het strenge 
vasten en de lange godsdienstoefeningen. 
Dat hij toch in het klooster trad, kan ver
klaard worden door een behoefte aan ge
borgenheid en het feit dat hij er, tussen ont. 
wikkelde mensen en met een grote hoeveel
heid boeken te zijner beschikking, zijn tijd 
aan de letteren zou kunnen wijden De 
brieven die hij vanuit Steyn schreef, wer-

Maarten Luther de AugustijneMiJc, v 
heejtmifasm 

pen een licht op zijn beweegredenen. ] 
de mistiek noch de scholastiek konden 
bekoren : alleen in de klassieke letii 
voelde hij zich werkelijk thuis. 

Wanneer Hendrik van Bergen (van 
familie der heren van Glimes en 
op-Zoom), bisschop van Kamerijk, 
kardinaalshoed hengelde en daanoorm 
Rome wou gaan, wilde hij een sekrei 
meenemen wiens Latijn feilloos was 
mus werd daarvoor aangewezen met 
keuring van prior, provinciaal en bisi 
van Utrecht. Hij ontving in 1492 de pi 
terwijding, met het oog ook op zijn 
den uit het klooster. Dan verliet hij 
op zesentwintigjarige leeftijd en trad 
dienst van de machtige bisschop van 
rijk, raadsman van het boergondisch 1 
ka elier in de orde van het Gulden 
De geplande reis naar Rome viel weg, 
dat de kardinaalshoed vooilopig bi 
Hendriks bereik bleef. Erasmus volgde 
dan op zijn vele tochten van Bergen 
Brussel en Mechelen, maar de machtssl 
op kerkelijk en politiek vlak boezemde 
geen belang in. Evenmin was hij 
voor de intriges die daarbij te pas 
Wanneer Hendrik hem niet meer m 
had, zorgde Jacob Batt, onderwijzer en 
ter stadssekretaris van Bergen ervoor 
hij naar Parijs kon gaan en er kollege 
f>en. Hij kreeg er een hartsgrondige aft«| 
van de teologische disputen, maar kwaa 
kontakt met vooraanstaande humanistai 

Na een jaar rust te Bergen om 
schokte gezondheid te herstellen, keerde! 
terug naar Parijs, niet meer nu naar tó 
strenge College Montaigu maar als é 
standig < literator ». Hij gaf privéles» 
om in zijn onderhoud te voorzien en kwf 
heel wat voorname leerlingen. Hij sdireff 
verhandelingen, maar verloor veel ujd o» 
in zijn onderhoud te voorzien en zijn li» 
raire plannen te financieren. In 1499 gi»! 
hij met zijn leerling Mountjoy naar 
land. Hij bleef er een jaar en zou een nm 
ontmoeten, die zijn boezemvriend en g* 
tesgenoot zou worden : Thomas More 

Het verhaal over hun ontmoeting - ^ 
het echt gebeurd is, weten wij niet - * 
legendarisch geworden : toen More de ko» 
versatie van de onbekende man aan tafel I 



istijneMiik, van wie men zegt dat hij het ei uitgebroed 
hetjt^mmus gelegd had... 

hoorde, zei hij : < U bent ofwel Erasmus of
wel de duivel 1 ». 

More schetste de droom van een « Uto
pia » zoals hij dat later beschrijven zou. 
Erasmus sprak over zijn droom van een 
gouden eeuw. Einde januari 1500 keerde 
hij naar Frankrijk terug, maar hij moest 
het geld dat vrienden hem hadden meege
geven achterlaten : ook toen was er al ver
bod op deviezenuitvoer I Hij verkeerde in 
een financieel zeer moeilijke pozitie en 
leefde van de hand in de tand. Te Parijs 
studeerde hij — onder invloed van de en
gelse hellenisten — Grieks, tot hij die taal 
volledig beheerste. Daar verscheen ook de 
eerste uitgave van zijn « Adagia » bij de 
aldaargevestigde duitse uitgever Johannes 
Philippi. In de zomer van 1500 brak de pest 
uit te Parijs : Erasmus vluchtte naar Or
leans en verbleef er bij een Antwerpenaar, 
Jacobus Voecht, die aan de universiteit ka-
nonniek recht doceerde. Hij vatte er hel 
plan op, zijn « Colloquia » te schrijven. Het 
jaar daarop keerde hij terug naar Parijs en 
vandaar naar de Nederlanden : Antwerpen, 
Veere, Gouda, Dordrecht, terug Zeeland en 
dan St. Omaars. 

Zijn vroegere weldoeners en beschermers 
waren gestorven : hij zoekt nu een toe
vlucht in de universiteit van Leuven, ge
sticht in 1425 : een bastion van de scholas
tiek. Adriaan van Utrecht, professor in de 
teologie (de latere paus Adriaan VI) bood 
Erasmus een leerstoel aan, die hij echter 
niet aanvaardde om zich aan vertalingen 
uit het Grieks te wijden. Hij bewerkte het 
Nieuw Testament, zeer tot ongenoegen der 
teologen. 

Na Leuven verlaten te hebben voor Pa
rijs, trok hij naar Italië, verwierf aan de 
universiteit van Turijn de titel van doktor 
in de teologie, bezoekt Bologna en Floren-
tië. In 1507 was hij te Venetië. 

Wanneer hij Italië verliet in 1509 en te 
paard door Zwitserland trok, stelde hij er 
in gedachten zijn € Lof der Zotheid sa
men. Aangekomen te Londen einde 1509 
en verblijvend in het huis van Thomas Mo
re, schreef hij dan het boek in minder dan 
acht dagen en droeg het op aan zijn gast
heer. Hij kreeg een professoraat in Grieks 
te Cambridge. Maar wanneer in 1514 de 

oorlog tussen Frankrijk en Engeland ge
daan wat, reisde hij terug naar Europa : de 
zuidelijke Nederlanden, Duitsland, Zwitser
land. In Bazel trof hij zijn vriend aan, de 
drukker Johannes Frobenius, Van alle kan
ten kreeg hij nu aanzoeken om leerstoelen 
of ambten te aanvaarden, maar hij weiger
de, om zijn onafhankelijkheid te bewaren. 
In 1517 kwam hij terug te Leuven. De toe
stand was er nu te zijnen gunste veranderd 
en hij was ook geen onbekend latinist 
meer; zijn faam was over heel West-Eu
ropa verspreid. 

1517 was het jaar van Luthers openlijk 
optreden : de Augustijner monnik zou 
naar men zegt zijn « stellingen » aan de 
poort van de katedraal van Wittenberg 
uitgehangen hebben op Allerheiligen 1517. 
Zoals vele « historische » verhalen, blijkt 
ook dit een legende te zijn. Toch is Lu
thers optreden wel historisch. Aldra kwam 
van kerkelijke zijde de reaktie. Wanneer 
de paus Erasmus verzocht tegen Luther op 
te treden en hem naar Rome uitnodigde, 
verschool Erasmus zich achter allerlei uit
vluchten en beriep zich op zijn zwakke ge
zondheid... 

In 1521 verliet Erasmus Leuven en ves
tigde zich in het toen nog landelijke An-
derlecht in het huis « In de Zwane », de 
woonst van zijn vriend Pieter Wichman, 
eveneens hellenist. Vanuit Brussel was het 
niet ver naar de woonst van de nu beroem
de Erasmus en al wat naam had wilde hem 
bezoeken en spreken. De landelijke omge
ving beviel hem en verschafte hem de no
dige rusï. Jaren later zou hij nog schrij
ven : « Vaak word ik door de brieven van 
mijn vrienden aan Brabant herinnerd. 
Daar zou ik mijn oude dag willen slij
ten. Daar is mijn vaderland ». 

Hij was echter gedoemd om nergens tot 
rust te komen : de uitgave van de derde 
editie van zijn « Nieuw Testament » noop
te hem naar Bazel te vertrekken, waar hij 
op 15 november 1521 aankwam. 

Vanuit Frankrijk ontving hij herhaalde
lijk aanzoek om zich daar te vestigen. 
Frans I schreef hem een brief om te vra
gen aan de Sorbonne een Collegium Tri-
lingue — waar de drie bijbeltalen Latijn, 
Grieks en Hebreeuws onderwezen zouden 
worden — op te richten, naar het voor
beeld van wat door Erasmus te Leuven 
werd bereikt. Erasmus sloeg die uitnodi
ging af : in Bazel was hij ver van hoven 
en twistende teologen en kon zich aan zijn 
werk wijden. Hij huurde er het huis « Zur 
Alten Treue » en kende een periode van 
ongewone kreativiteit. Wanneer de her
vorming het te Bazel haalde en men pro
beerde hem in het kamp der hervormden 
te krijgen — zoals men vroeger in Leuven 
het omgekeerde probeerde — verliet hij 
Bazel en trok naar Freiburg im Breisgau, 
waar hij in de zomer van 1530 feestelijk 
ontvangen werd. Het stadsbestuur stelde 
hem het huis « Zum Walfisch > ter be
schikking. Later zou hij in dezelfde stad 
een huis kopen. 

Wanneer de toestand in Bazel veranderd 
was, verhuisde hij echter terug naar die 
stad, hoewel hij ziek was en moe van het 
vele werk. De zoon van de inmiddels over
leden vriend Frobenius had in zijn huis 
€ Zum Luft » speciaal een kamer voor 
Erasmus laten bijbouwen. De paus bood 
hem een kardinaalshoed en een benefi
cium aan : hij weigerde. Vanaf 1535 ver
liet hij nog zelden zijn kamer. Hij voelde 
zich eenzaam : vrienden hadden hem ver
geten of verlaten, anderen stierven, som
migen werden gedood zoals Thomas Mo
re. Toch maakte Erasmus in 1536 nog reis
plannen. De ziekte pijnigde hem : ge
wrichtspijnen, disenterie. Hij droeg met 
bijna stoïcijnse gelatenheid zijn ziekte. 
Vrienden stonden rond zijn sterfbed, wan
neer hij in de nacht van 11 op 12 juli 1536 
overleed, met de laatste woorden, in zijn 
moedertaal gesproken : « Lieve God >. 

Een bewogen leven in een bewogen tijd. 
Zo was Erasmus' leven zeker. 

Welk is zijn betekenis geweest? Zijn 
werk en invloed hebben zich op zo menig 
gebied doen gelden, dat het moeilijk is, 
het in een kort artikel als dit maar enigs
zins bij benadering aan te duiden. Letter
kunde, wetenschap, godsdienst, wijsbegeer 
'te en moraal : het zijn alle gebieden waar
op hij zijn invloed heeft doen gelden. 

Vooreerst is er de letterkundige, de 
schepper van een uitgebreid kreatiet en 
kritisch oeuvre. Samen met de « Utopia » 
van zijn vreind Thomas More behoort 
Erasmus' < Lof der Zotheid » tot de grote 
werken der wereldliteratuur uit die tijd. 

Het zal wel zijn beroemdste werk blij
ven : het kreeg tijdens zijn leven reeds vijf
enveertig herdrukken ! Geïnspireerd werd 
hij bij het schrijven \an dit werk waar
schijnlijk door de satiricus Loekianos en 
ook door lijdsvoorbeelden zoals Sebastian 
Brandts « Narrenschip ». 

Zijn invloed als auteur kan besl geme
ten worden aan wat Rabelais over zijn ei
gen oeuvre zegt en over de in\loed die 
Erasmus « Adagia » erop gehad heelt. 

Gautier-Vignal stelt vast dal Erasmus de 
laatste grote schrijver is geweest, die zijn 
gedachte helemaal aan het Latijn heeft 
toevertrouwd. Verre van te schaden aan 
zijn roem, heeft dit er waarschijnlijk nog 
toe bijgedragen. Hij was de eerste grote 
schrijver die een werkelijk internationaal 
gehoor heAt gehad . dank zij de boekdruk
kunst heeti hij meer lezers gehad dan ooit 
een letterkundige vooi hem kon hebben. 

Zijn literaire « produklivileit » was 
daarenboven buitengewoon groot en van de 
grootste verscheidenheid : vertalingen be
werkingen, spraakkunst, onderwijs en teo
logie, wijsbegeerte en moraal, kreatlef pro
za en lirick. 

Van zulk een uitgebreid literair werk 
moest op zijn tijd — en op de literatuur 
van zijn tijd —onvermijdelijk invloed uit
gaan : wij vermeldden reeds Rabelais, die 
uit Erasmus « Adagia » putte voor zijn 
Pantagruel en Gargantua. 

Maar heel dit werk bezit nog'meer dan 
alleen maar een literaire waarde en bete
kenis. Door zijn vertalingen uit het Grieks, 
door zijn opzoekingen in oude teksten en 
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die hem menigmaal kwalijk genomen wer
den en die sommige van zijn werken later 
op de kerkelijke index brachten. En toch 
is deze \rijzinnige geest een trouw die-
naai dei Iverk geblesen. Hier zien wij weer 
cle dualiteit \an zijn wezen, die de oorzaak
ervan is dat menigeen hem nu nog steeds 
een houding toeschrijft, die aan lafheid 
zou gienzen Was hij een der voorberei» 
ders van de reformatie ? Hijzell zou dit 
ten stelligste geloochend hebben. En Lu« 
ther zei over hem : « Ik moet hem verde-
d.'gen tegen zijn vijanden die hem beschul. 
digen dat hij Lutheraan is, terwijl hij vol
gens mijn overtuiging en sommige getuig» 
genisscn niet Luiheiaan is, maar enkel 
Erasmus ». 

Zou de opstand van Luthei anders ver
lopen zijn en de hervorming niet zo'n suk-
ses gekend hebben bij geestelijken en ge« 
leerden, indien Erasmus zich van in het 
begin tegen de Augustijner monnik had 
gekeerd in plaats van jarenlang te zwij
gen en. wanneer hij er niet meer buiten 
kon een verhandeling over de « vrije wil» 
te schrijven, een onderwerp waarover de 
protestanten het zélf niet eens waren? 

Men kan op die vraag slechts met een 
vraagteken antwoorden. Er werd gezegd 
dat Luther bet ei heeft uitgebroed dai 
Erasmus gelegd had. Zoals in elke beeld» 
spraak en in alle vergelijkingen schuilt ook 
hier een zekere overdrijving in. Maar toch 
is er het onbetwistbaar feit van zijn grote 
invloed op de geesten, een invloed die het 
kristische denken aanwakkerde : vanaf het 
kritisch uitpluizen der oude bijbelteksten 

jAut^'*'*],^»; 
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« Een man voor alle jaargetijden » Thomas More. 

zijn soepele en vlotte aanwending van het 
Latijn, dat mede door zijn toedoen en 
vooral door zijn groot aantal brieven naar 
alle delen van Europa een werkelijke in
ternationale omgangstaal werd, bevorder
de hij ook op ongemeen-vruchtbare wijze 
de wetenschap. Zijn kritische opvattingen 
zullen niet alleen op het gebied van de 
taalkunde, de wijsbegeerte en de teologie 
hun sporen nalaten maar ook een breuk 
betekenen met het middeleeuwse onder-
wijssisteem. dat tot een kopiëren en na
praten was vervallen. De kritische instel
ling, voor elk wetenschapsmens onontbeer
lijk, zal naar nieuwe ontdekkingen en uit
vindingen leiden. 

Benevens de literaire betekenis en de — 
niet minder grote — waarde van Erasmus' 
werk als stimulans tot het ontstaan en de 
uitbouw van de moderne wetenscliappen 
en de moderne kritische metodes, is er ook 
nog de inhoud van dit werk zelt. 

In zijn satirisch oeuvre — waarvan « De 
Lof der Zotheid > het meest bekende is — 
geselt hij de misbruiken en de menselijke 
dwaasheden : zijn ironie en spot spaart 
niemand en dit satirisch oeuvre werd dan 
ook op de meest tegenstrijdige gevoelens 
onthaald. Nam Thomas More er de ver
dediging van op zich, dan waren de heren 
professoren van Leuven er allerminst ver
heugd om... 

Erasmus heeft tegenover de instellingen 
van de Kerk, tegenover haar leiders, haar 
dogma's en de als onaantastbaar beschouw
de schrifturen zich vrijheden veroorloofd 

tot de kritiek op gezag en leer zelf. Dat de 
geleerde Erasmus in zijn kamei niet wisi 
wat er daarbuiten gebeurde en niet kon 
vermoeden wat de daadmens Luther ervafl 
maken zou, is ook maar ten dele waar. 
Eiasmus was tijdens zijn vele reizen dik« 
wijls genoeg met het gewone volk in aan
raking gekomen om te weten wat ei groei» 
de 

Al zijn euiopees gcuchc zijn en zijn 
klassieke voorkeur vooi de grieks-latijnse 
wereld konden met verhinderen dat zijn 
nederlandse aard ook achter het rationalis
tisch intellekt. dat wars was van metafi-
zische bespiegelingen, naar voren trad in 
zijn werk. Erasmus was geen wijsgeei maar 
een nauwgezet nuchter wetenschapsmens 
die met dietse degelijkheid teweik ging; 
een moralist en didaktikus die niet hield 
van sistemen, maar in alles naai datgene 
zocht wat aan zijn aard en geest beant
woordde aan de intellektuele vrijzinnig
heid van een zich van nieuwe horizonten 
bewust zijnde europese geest. 

Ook al kan men hem zijn voorzichtig
heid, zijn weigering om tot het einde te 
gaan kwalijk nemen : zijn geestelijke on
afhankelijkheid strekt hem tot eer. Niette
genstaande de vele aanzoeken van vorsten 
en hoven allerhande, wees hij steeds elke 
afhankelijkheid in die richting af daarbij 
getrouw aan zijn levensparool, aan de leu
ze die wij herhaaldelijk ontmoeten in zijn 
werk « Cedo nulli — Ik geef aan nie
mand toe I >t 
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haar eigen^/ljsje 

giftige 
Voor kinderen is tekenen een interessante bezigheid Tel-cn.y, u • u • • 

potloden 
Kinderen houden van bonte kleuren 

en het grootste plezier dat je hen kunt 
doen IS ze een doos mooie kleurpotloden 
ten geschenke geven. Maar dit geschenk 
•kan «verg;f» zijn. Neen, wij overdrijven 
niet. Fotloden met zeer mooie kleuren 
kunnen zeer gevaarlijk zijn 

In november 1964 publiceerde de en
gelse konsumentenbond in ziin tiid-
schrift « Which ? ,, « Welke ^ » een 
waarschuwing voor loodvergiftiging bü 
kinderen. In 1968 verscheen in het en
gelse wetenschappelijke tijdschrift 
« Blad van de vereniging van onderzoe-
Kers » een bijdrage waarin duidelijk 
aangetoond werd dat potloden loodver-
gittiging te weeg kunnen brengen La
ten wij de algemene uitwerking van 
iood op het menselijk lichaam nagaan 

SATURNiSME 
Sedert lang is bekend dat lood een ge

vaarlijk vergif is. Iedereen weet dat de 
opstapeling van lood in het lichaam tot 
saturnisme leidt. Saturnisme is de ge
leerde naam van de ziekte die zich voor
doet bij de werklieden die gebruik ma-
Ken van loodwit, vooral vertinners ver-
gulders en porcelijnarbeiders. De' ver
giftiging doet zich voor na dagelijkse 
absorptie van enkele milligrammen 
lood. De aandoeningen die daarbij op
treden zijn veelvuldig en kunnen de 
nieren, het hart en de spieren treffen 

In «Which ?» stonden de uitslagen van 
een deskundig onderzoek in een engels 

ziekenhuis verricht. Er werden 112 gees
telijk gestoorde kinderen onderzocht en 
b'Jnf de helft van die groep had lood 
geabsorbeerd. De hoeveelheid lood "n 
hun bloed was hoger dan bij gezonde 
kinderen. P i t onderzoek bevestigde het 
verband tussen de achterlijkheid bii 
kinderen en loodvergiftiging. Onlangs 
w o t t '^l algemene onrust nog aange
wakkerd toen men m een andere engelse 
.studie beweerde dat het zuigen en het 
knabbelen op potloden aanleiding kan 
geven tot loodvergiftiging en dat het bij 
kleine kinderen zelfs geestelijke achter-
iijKheid kan veroorzaken. Beweringen 
die de stellingen in «Which ? » van 1964 
volkomen bijtraden. 

Wegens de ernst van het probleem 
besloot het engels ministerie van Op
voeding dan ook het loodgehalte van de 
potloden te beperken tot 250 delen per 
miljoen (d.p.m.) of milligram per kg 
Een verhouding die volgens de onder-
foekers van « W h i c h ? » aanvaardbaar 
leek. Men ging in Engeland zelfs verder 
door ook voor het speelgoed het lood
gehalte te beperken. 

In ons land werd nog helemaal niets 
gedaan om het loodgehalte in potloden 
en speelgoed zoveel mogelijk te drukken. 
Toen een organizatie van het verbruik 
na de publikatie in « Which ? » de toen
malige belgische minister van Volksge
zondheid vroeg op te treden was zijn 
ontwijkend antwoord :«Ik heb verschil
lende kinderen ; ze hebben altijd op hun 
potlood en speelgoed gesabbeld en er 
is hun nooit wat overkomen.» ... 

;::.* 

EN BIJ ONS ? 

Om het gehalte lood na te gaan in do 
potloden die in ons land gebruikt wor
den deed men in het Brusselse een test 
met 7 merken van kleurpotloden Niet 
alleen het lood in de stiften werd nage
gaan maar ook het vernis over de pot
loden. 

Na de ontleding konden de onderzoe
kers met zekerheid volgende punten 
vaststellen : dat bij vijf van de zeven 
merken lood in min of meerdere mate 
aanwezig is o.m. in het vernis; dat bruin, 
blauw maar vooral geel en groen het 
meeste lood bevatten ; dat sommige 
kleuren van bepaalde merken lood be
vatten en andere kleuren van hetzelfde 
merk niet; dat wanneer het vernis van 
een potlood gevaarlijk is. de stift bin
nenin het daarom nog niet is; dat een 
hoge prijs geen waarborg is voor de af
wezigheid van lood ; dat de vastgestelde 
dozis nog altijd veel hoger ligt dan het 
toegelaten maksimum in Engeland : 

dat er slechts twee van de zeven mer
ken m aanmerking komen om als vol
ledig schadeloos beschouwd te worden. 

Moet men daarom nu het kind ver
bieden met kleuren te spelen ? Zeer ze
ker met! Toch moet er wat gebeuren en 
moet preventief opgetreden worden. De 
dozis lood door het brusselse labo vast
gesteld IS veel te hoog en de fabrikan
ten zouden gedwongen moeten worden 
het gehalte stevig te doen dalen. Hoe 
komt het dat sommige merken helemaal 
loodvrij zijn en andere niet ? Waarom 
komt het ministerie van Volksgezond
heid niet tussenbeide ? Of zal men ook 
hier weer moeten wachten tot slachtof
fers vallen ? Ligt hier geen taak wegge
legd voor de vrouwenorganizaties om de 
politici te bewegen de zaak van de gif
tige potloden wettelijk te regelen ? 

CDe namen van de geteste merken en 
de rezultaten zijn op het adres van 
«Vivecy>, Keizerslaan 21, Brussel te be
komen.) 

de baard 

Met 1.86 m. won deze IS-Jarige de wed
strijd voor het franse meisje met 

het langste haar. Ook een rekordl 

Er is van alles een sUUistiek te ma
ken. In Frankrijk heeft men onlangs 
gepoogd, het aantal vronwen te tel
len., met een baard. Men kwam tot 
het niet onaardig cijfer van 36.700 
zander te precizeren of dat nu 36.700 
vi\}uxven met een volle baard waren 
ofwel of daar ook vrouwen met al
leen een snorbaard of favoris of wat 
« wol •» onder de neus of op de kin 
bij waren. 

Uit het verleden zijn ons enkele 
portretten overgebleven van schilders, 
die een zwak voor het onderlinge 
hadden. Het bekendste is wel het por. 

tret van een gebaarde vrouiu die een 
kind zoogt, geschilderd door ae Ri
bera, dat zich tans in het stedelijk 
museum van Toledo bevindt. In 
Aken kan met het portret van Mar-
gareta Halseberg van Wilhelm Key, 
16de eeuw, bewonderen; ze draagt 
een volle haard van 10 cm. lang. Re
center is het geval van Clémence De-
lait uit de Elzas, die in 1939 overleed 
en van haar twintigste jaar af een 
volle zwarte baard droeg. Ze werd 
herhaaldelijk gefotografeerd. 

Of het wassen van een baard bij 
de viMiiw een speciale oorzaak heelt 

is niet duidelijk. Toch berichtten in 
1960 twee amerikaanse geneesheren 
over het geval van een hunner jonge 
vrouwelijke patiënten, die na het ver
breken van haar verloving plots een 
weelderige blonde baard kreeg. Een 
baard uit liefdeverdrietf In elk ge
val het tegenovergestelde van de eer
ste vrouw met de baard, die de ge
schiedenis (of beter : de legende) ver
meldt : Sinte Wilgeforta, dochter van 
de koning van Lusitanië, begin on
zer tijdrekening, die volgens de kro
nieken zulke buitengewone schoon
heid was dat ze van alle kanten aan
zoeken kreeg. Ze wou nochtans in 
jong-kristelijke ijver maagd blijven. 
Toen ze op zekere dag door een al te 
vurige aanbidder lastig gevallen werd 
smeekte ze God, haar te helpen, 's 
Anderendaags was ze bedekt door een 
wilde haargroei over gans het ge
zicht... 



*>*> p aus •>•) 

servranckx 
Viktor Servranckx heeft tijdens zijn leven (1897-1965) niet de volle erkenning 

geoost, waarop hij ongetwijfeld recht had als volwaardig kunstenaar 
en als pionier van de abstrakte schilderkunst in Vlaanderen. Dat is des te merk
waardiger als men weet dat Servranckx een zeer welbespraakt man was doch 
des te begrijpelijker omdat hij wars was van kompromissen. 

TANGENTEN 
Uit de lessen van wiskunde herinne

ren wij ons dat tangenten raaklijnen 
zijn : in de goniometrie zijn ze de uit
drukking van een verhouding. Het 
woord wordt ook gebruikt voor het 
voorwerp dat bij muziekinstrumenten 
de snaren betokkelt, bij harp of piano. 
Wanneer Heimoto von Doderer zijn in 
1966 verschenen dagboek over de perio
de van 1940 tot 1950 de titel « Tangen
ten» meegaf, dan doelde hij waar
schijnlijk daarmee op de wiskundige 
betekenis van het woord. Zijn dagboek
notities vormen de lijnen, die aan de 
buitenkant zijn werk en zijn persoon 
aanraken en door hun talrijkheid en de 
oiversiteit van hun verloop toch een 
uiee geven van de omvang en de vorm 
van dit werk en deze persoon. 
nXr"i doderer is na Thomas Mann 
weuicht de grootste duitsschrijvende 
^""^ancier geweest : de fransschrijven-
ae Wzasser Alfred Kern heeft in ver-
Dand met von Doderers werk het woord 
van de « Oostenrijkse Proust » herhaald 
X % ™ i t o von Doderer, geboren in 189^ 
ie Weidhngau bij Wenen, krijgsgevan 
een in Siberië van 1916 tot 1920, stu-
°®^™e geschiedenis, maar wijdde zich 
^1 1923 aan belletrie, na verscheide
ne vakpublikaties. Tijdens de tweede 
wprw °u^°S officier bij de Luftwaffe 
wcrt T?̂ ^ jarenlang aan zijn hoofd-
werK « Die Damonen » en aan het voor

bereidende « Die Strudlhofstiege ». 
Wanneer « Tangenten » als onderti tel 

«aus dem Tagebuch eines Schriftstel
lers » draagt, dan komt de periode van 
dit dagboek inderdaad overeen met die 
van zijn meest intense aktiviteit als 
romancier. Als zodanig is dit dagboek 
dan ook van groot belang, zowel voor 
het toen ontstane werk als voor de 
houding van de auteur er tegenover 

Zijn dagboek is geen introduktie tot 
zijn werk, maar het biedt wel menige 
« aanraking » en het biedt ook een ver
klaring voor Doderers inzichten in de 
verhouding van persoon en maatschap
pij, voor zijn sterke beklemtoning van 
de taal als element van openheid : « in 
der Sprache allein verwirklicht sich das 
of f ene Aufnehmen der Welt... » 

Het hele dagboek, zoals het in 1964 
verscheen, omvat ongeveer 850 blz. Nu 
is er in DTV-pocket een selektie ver
schenen uit dit omvangrijke werk : het 
essentiële werd bewaard. Dat wat Do
derer zelf als « privatjournalistisch » 
zou aangeduid hebben, werd weggela
ten, evenals herhalingen. Ook werden 
de vaak zeer uitgebreide teksten waar
uit romanontwerpen of romandelen ont
stonden weggelaten. Hetgeen overbleef 
— ongeveer één derde — biedt aan de 
lezer nog mogelijkheid genoeg om ken
nis te maken, aan de rand, met het 
werk en de persoonlijkheid van een der 
grootste duitse prozaschrijvers dezer 
eeuw. 

Heimito von Doderer. « Tarinenlen », 
DTV-Taschenhuch — 356 blz. Internatio
nale Pers, Deurne-Antjverpen. 

We hebben ooit het genoegen ge
smaakt een retrospektieve van zijn werk 
door hem zelf te horen inleiden. Door
gaans zijn vernissages saaie dingen, om
dat een hoop inleiders vanuit l i teraire 
premissen pikturale scheppingen pogen 
te benaderen en er doorgaans slechts in 
slagen, algemeenheden of zeer verwar
de «kunstfilozofieën» te verkopen. Ser
vranckx verstond de kunst over schil
derkunst en over zijn schilderkunst te 
spreken alsof het werk van iemand an
ders was en deed dat met een levendig
heid en met een ui teraard introspektief 
vermogen, die van een dergelijke inlei-
leiding zowel een feest van het woord 
als een feest van een echte inleiding 
tot de beeldende kunst maakten. Nota 
bene omdat Servranckx elke zelfver
heerlijking en zelfingenomenheid 
vreemd was. 

Men heeft hem de «paus van de ab
strakte kunst in België» genoemd. Zijn 
eerste abstrakt werk dateert al van 
1917, poëtisch van inspiratie en hoe ei
genaardig dat ook klinkt, sterk natuur
gebonden. Sevranckx zei het ons zelf : 
ik ver t rek van oervormen in de natuur 
en interpreteer die dan op mijn manier. 
Tien jaar later werd deze «natuurlijke 
rust» verstoord door een wervelende be
weging, die bijna twee dekaden lang 
Servranckx' werk zou beheersen. Daar
na grijpt hij - maar anders - terug naar 
het poëtisch koncept der eerste schep
pingsperiode, 'maar het is geen manifest 
of experiment meer. Naast de natuur is 
het de industriële ontwikkeling die Ser
vranckx boeit in zijn chaotische piktu
rale wereld. 

Het oeuvre van Servranckx laat zich 
niet gemakkelijk benaderen. Er zijn 
geen foefjes, geen truukjes, geen toege
vingen aan de wisselende smaak van 
het publiek. Net als bij Brusselmans is 
er een zekere gestrengheid in dit werk, 
een vlaamse vierkantigheid die verhin
dert dat de dichterlijkheid zou ontspo
ren in poze, valse romantiek of patos. 
Er zijn stellig betere schilders dan' Ser
vranckx als we daarmee een betere 
poot bedoelen. Maar wai'S van alle hang 
naar virtuoziteit betekent Servranckx 
een konsekwent voortbouwen aan een 
eigen wereld, in een strikt persoonlijke 
en vooral oprecht bedoelde stijl, een we
reld tussen natuur en mensenwerk, een 
werk dat ook een sociale inslag bevat, 
ook als dit niet direkt duidelijk blijkt. 

U kunt werken van Servranckx gaan 
zien in de Studio Wouters, Emiel Jacq-
mainlaan (VTB) te Brussel, waar tot 
31 mei een retrospektieve tentoonstel
ling wordt gehouden. 

R.C, 
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De tentoonstelling van Wies Pelt-
man in Galerij « De Zolder >, Kas
teelstraat 4, te WillebtXjek, tot 3 ju
ni, vorige zaterdag door Ludo Segers 
ingeleid. 

De « Prijs van Knokke •», dezer da
gen tn het kasino aldaar voor de 
vijfde maal toegekend, deze keer aart 
de Weft vlaming André Beullens (de 
vorige laureaten waren Luc Peire, 
Fernand Derock, Pol Patoor en Gil
bert Dero(k). Onder de 14 weerhou
den schilders zijn er 5 Westvlamin
gen, 3 Oostvlamingen, 3 Antwerpena
ren, 2 Brabanders en 1 Japanner. De 
nieuwe laureaat mag men een lumi-
nist en een tonalist riemen. 

• • • ...niet geloven 
Naai aanleiding van een Beetho

ven koncet t in het kader van het fes
tival van Vlaanderen, te Kortrijk 
bracht een rescensent een zeer inte
ressante ontleding over de ontvoog
ding van Beethoven als komponisi 
en als mens, vooral dan zijn vrijma
king uit de horigheid aan de aristo-
kratie van zijn tijd. Sterke koffie von
den we i^chtans zijn besluit (als men 
er namelijk niet zou in slagen een 
suksesrijk Beethoven-koncert in te 
richten, ontdaan van elk manifesta
tie-karakter) : « Of anders laat men 
Beethoven maar vallen. Het is hier 
en daar de vraag of dat een verar
ming zou betekenen ». Twee gemak
kelijk neergeschreven zinnetjes, die 
het reusachtig aantal muzikale zin
nen van Beethoven nog niet vermo
gen weg te vegen. 

...meemoken... 
Als u tijd en lust hebt kunt u op 

8 juni te Gistel de dr. Eugeen Van 
Oeye-hulde te Gistel meemaken. De
ze leerling van Gezelle was een min
zaam man doch een vierkant over
tuigd Vlaming, die hoewel hij geen 
rol in het aktivisme van de eerste 
wereldoorlog speelde, t\)ch kennis 
maakte met de belgische gevangenis 
en nadien het slachtoffer van brood
roof praktijken werd. Op de Heyvaert-
laan wordt op 8 juni zijn standbeeld 
(initiatief VTB-VAB) onthuld na een 
plechtigheid op zijn graf (Dr. Van 
Oye overleed 'op 4 juni 1925). 

" PRIKJES 

IN EEN 

VARKENSBLAAS" 

Deze « prikjes », geschreven dooi Denijs 
Peelers, verschenen bij het Artiesienfouds, 
Antwerpen. Het boek is samengesteld uit 
een tiental langere of koitere stukken in 
verhaalvorm. 

Ze handelen alle over heuclldc onder
werp — kunst en kunstkritiek — en zij 
willen een kritische, vaak satirische afreke
ning brengen met 1 ;paalde toestanden en 
uitwassen op dat gebied De onder'-cheiden 
xcrlialen neinen elk een bepaald aspekl, een 
bepaalde situatie van dit facettenrijk gebied 
onder de loep. De kritikus, die een boekje 
aan jonge schilders opdringt in ruil voor 
een goede kritiek: de joernalist die tot kri
tikus gepiomoveerd wordt en de manier 

waarop hij zich van zijn taak kwijt om zo
wel krant als lezer het hunne te geven; de 
boekhandelaar Rascary die eerst aan lite
raire en daarna aan plastische kunstkritiek 
doet en een veelzijdig man blijkt te zijn; 
vrouwen die schilderen; de perikelen van 
een artistiek tijdschrift evenals de manipu. 
laties van diens hoofdredakteui : het zijn 
allemaal onderwerpen waarvoor de auteur 
zijn pen gescherpt heeft. De satire zit niet 
in de stijl, maar in het naar voren halen 
der feiten en figuren zelf : in hun potsier
lijkheid, hun sluwheid, hun onkunde, hun 
pretentie. Toch zou de scherpte ervan ge
wonnen hebben bij een beknoptei formule-
ling, een toespitsen van het verhaal op de 
pointe, een strakker trekken rond de kcin. 

Als tipering van bepaalde toestanden in 
de wereld van de kunst en de kunstkritiek 
hebben deze verhalen hun verdienste, te
meer omdat de auteur — en dit spijts de 
vermelding die het boek vooiafgaat * dat 
deze gebeurtenissen niets gemeen hebben 
met de werkelijkheid > — wél op de hoog
te blijkt te zijn van de achter- en onder
gronden en blijkt te wéten w,inin\ci hij 
schrijft 

Aanbevolen voot kunstenaars en kunst-
kritici, teneinde hen tot een beetje nede
righeid te stemmen en te overtuigen (in
dien ze dat al niet zijn) van de betrekke
lijkheid en de subjektiviteit van menig 
oordeel. Ook van het voorafgaand''' 

Denijs Peelers • « Pnlqes tn een 1^ ai kens-
blaas ». A)tieslenjonds, Antwerpen, 125 jr. 
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war 

van 

overstraeten 
Op het eerste gezicht deden de schilderijen van War Van Overstraeten in de 

Galerij Albert I vlakbij het centraal station te Brussel als gewone salonkunst 

aan. Bij nader toekijken werd deze indruk weggewist en stelden we vast dat we 

voor een landschappelijke wereld stonden waarin mens-en dier slechts nietige 

stippen zijn. 

Voor wie de sociale-politieke antecedenten van War Van Overstraeten 

kent — hij behoorde tot de stichters van de kommunistische partij, samen met 

een Van Extergem, wiens vlaamsgezindheid hij in zekere zin deelde — doet het 

nogal vreemd aan. daarvan geen spoor in zijn werk te ontdekken. Blijkbaar 

haalde de « schilderkundige vervoering » (ook vaak «joie de peindre» genoemd) 

het op de sociale bewogenheid van een tot 1930 zeer strijdbaar leven. 

Geboren te Wetteren op 8 januari 1891 
behoort War Van Overstraeten tot de 
oude garde van de brabantse schilders. 
Na zijn studies aan de Akademie van 
Brussel wierp hij zich volop in de poli
tieke strijd, wat hem niet belette hard 
te werken. Hij was een der stichters van 
de «Compagnons de l'art» en werkte 
vooral in impressionistische trant . Tot 
op vandaag werkt hij voort in het Bra
bantse, dat evenwel niet de enige inspi
ratiebron van deze rasschilder is. Vooral 
het Spaanse landschap dat hij van zeer 
nabij leerde kennen beïnvloedde zijn vi-
2ie en het zou zeker de moeite lonen zijn • 
Vlaamse en spaanse landschappen met 
elkaar te konfronteren. 

War Van Overstraeten is in de eerste 
plaats een kolorist, met een voorkeur 
voor blauw-rcse-kompozities. Het is dus 
niet verwonderlijk dat de luminoziteit 
van zijn werk vooral uit koloristische 
tegenstellingen voortspruit en niet uit 
een scherp clair-obscur. Daardoor ont
staat een als het ware «alles omvatten
de sfeer», een harmonie die trilt van le
ven, ook door een stevig doorwerkte 
toets en materie-aanwending. Minder 
uitgesproken dan bij een Jakob Smits 

bijvoorbeeld werkt het korrelige van 
zijn materie-aanbreng deze spanning en 
trilling in de hand. 

Een uitgesproken animist is War Van 
Overstraeten niet. Hij is in de eerste 
plaats schilder, die echter wel bepaalde 
stemmingen weet op te roepen. Wij 
kwamen vooral onder de indruk van de 
luminositeit in zijn werk, een element 
waarop de betreurde Urbain Van de 
Voorde in een bij De Sikkel uitgegeven 
monografie over Van Overstraeten te-
reeht heeft gewezen. Blijkbaar hebben 
sommige technische verwantschappen 
met uitgesproken animisten in onze 
schilderkunst War Van Overstraeten 
dit etiket bezorgt, dat wij echter van 
minder belang achten, ook al laat de ti-
telatuur van zijn werken een neiging in 
die richting vermoeden. Maar we wagen 
ons ter zake liever niet aan een «hinein-
interpretieren» en houden het bij op
rechte waardering voor een schilder, 
die in zijn genre een meesterschap heeft 
verworven, wars van trukjes en schil
derkundig alchemisme, des te plas-
tischer en eerlijker. 

R. C. 

Het plafond van de hall in de nieuwe vlieghaven van Warschau, Okocio, ziet er 
zo uil. Okocio kan, als het moet, 2.500 reizigers « versassen ». Een hele prestatie 
als u het ons vraagt. Wij vinden het spel van vlakken en lijnen in de zoldering 

ook de moeite waard en dat mag wel eens gezegd worden, niet ? 

TeNEElTE 
BRUSSEL 

K.V.S. 

Omdat de officiële schouwburgen 
verplicht zijn nederlandse stukken te 
spelen, werd « Kasteel te kOop » op 
het programma genomen, een « di
vertissement » van de vlaamse schrij
ver Herwig Mensen, wiens enig doel 
is : trachten de toeschouwers te ver
strooien. Is hij hierin geslaagd? De 
intrige in dergelijk werk is van wei
nig belang; de manier waarop ze 
wordt voorgesteld, wel. Als men geen 
hoge eisen stelt, kan men er genoe
gen aan beleven. 

Een leuk idee : op het toneel, tus
sen de werkelijke personages, die de 
aklie leiden, twee karikaturale schim
men laten i>onddwalen, die voor de 
anderen onzichtbaar zijn : deze van 
een franse koning en van een graaf, 
die destijds zijn minister was, waar
mee de auteur tevens de evolutie tus

sen de twee tijdperken aksentueert. 
Aktie is er echter niet veel, wel en
kele goede zetten, maar ook simplis
tische, evenals langdradigheden en 
herhalingen. 

In de rolbezetting, drie nieuwe fi
guren die voor de eerste maal in de 
K.V.S. optreden : Paula Sleyp, enigs
zins onder de indruk (zeninuachtig), 
maar met een zeker talent, m de rol 
van een gravin die in het verleden 
leeft; Jan Moonen, een goede kracht 
uit de Beursschouwburg, die een sterk 
onderlijnde burgemeester uitbeeldt 
{beiden werden vast geëngageerd); 
en Bfoger Sterckx, die we eveneens 
kennen uit de Beursschomoburg en 
die zich zeer vlot op de planken be
weegt. 

BRUSSELS 
KAMERTONEEL 

Het B.K.T. besluit het vijfde speel-
jaar met een eigentijds spel gekreëerd 
door de werkgroep en geïmprovizeerd 
samen met de auteur B. Vernimmen 
en regisseur Eva Bal : «: Hak iedere 
dag een boompje om >, om bij te dra
gen tot de uitbreiding van het we
gennet, zoals blijkt uit de tekst! 

Een spelletje, vastgelegde improvi-

zaties met veel goede bedoelingen, 
kritiek, kontestatie, satire, persiflage, 
meestal met het i\}or en het tegen, 
en een totale inzet van de ahleurs 
(talent en geweld !) maar waarin ook 
menige open deur wordt ingestampt! 

ANTWERPEN 
K.N.S. 

De giole engeise t'oinun- en toneel
schrijver G B. Shau behandelt aller
lei maatschappelijke, zedelijke en po
litieke kwesties, die hij in zijn dia
loog beredeneert. 

Het tans gespeelde « Majoor Bar 
barü » is een sociaal werk over hei 
Heilsleger, met sterke inslag van Sa
muel Butler, linens gedachten men 
er tiveedehands kan m terug vinden. 

Sliaw stelt er de bekering tn voor 
van een Heilsleger-meisje : in de 
plaats van onnodige preken te hou
den, zal ze het grote vermogen van 
haar vader, een juapenf abri kant zon-
der skiiipules en grootindustrieel in 
alle t>orlogstuig, aanwenden om het 
goede te doen dat ze met haar pre
ken niet heeft of zou kunnen berei
ken. Shüp brengt haar zo ver dat ze 

niet alleen vrede neemt met haar va
ders bedrijf, maat dat ze het goed 
vindt dat haar verloofde haar vader 
zal opvolgen. Er gebeurt bij haar een 
gexueldige zedelijk-geesielijke evolu
tie, waarbij het, soms paradoksaal, 
geredeneer en de te lange dissertatie 
(kenschetsend voor Shaw) aan de psi-
chologische ontleding schaadt : « er 
ts geen spiritueel reddingswerk te ver 
richten bij mensen, die de arnfoede 
aanvaarden en zich eraan onderwer
pen, in plaats van er zich tegen te 
verzetten, en dan luordt armoede een 
schande » (Shatu). Het personeel van 
de karfannengieter geniet een vooruit
strevend sociaal statuut, de aktie van 
het Heilsleger is armtierig; logisch -
pessimistisch gezien . echt Shaw. 

« Majoor Barbara » is zeker een 
stuk met inhoud, echter grotendeels 
achterhaald. Waarom het dan nog op
diepen? Als het dan toch gespeeld 
wordt, had de regie er nvogen in 
snoeien, bij voorbeeld in de eerste en 
de laatste taferelen. 

In de voornaamste rollen : Julien
ne Bruyn, als de majoor van het 
Heilsleger (iels te mat en niet altijd 
verstaanbaar), Gella Allaert, Hektor 
Camerlynck, Dick Decleir en Mare 
Janssen. 

J.V' 
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Zaterdag 24 mei 
22 u. : BRUSSEL FRANS 
De Ofarims. 

Zondag 25 mei 
i:.15 u. : BRUSSEL NED. 
Jn Amerika staat een huis... 
(over de levensgewoonten in 
d" V.S.A.). 
12 u. : BRUSSEL FRANS 
Face d la presse. 
20.50 a : FRANKRIJK 1 
Les racines du ciel (film met 
Juliette Greco, Orson Welles 
e.a }. 

Maandag 26 mei 
21.45 u. : BRUSSEL NED. 
Ten huize van... Jef Rens. 
20.30 u. : BRUSSEL FRANS 
Le mecano de la générale (film 
met o.a. Buster Keaton). 
21.50 u. : NEDERLAND 2 
Omspanning met David Frost. 
22.50 u. : DUITSLAND 1 
Vnser Mann aus Havanna (en
gelse film met Alec Guinness 
en Maureen O'Hara). 

Dinsdag 27 mei 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Othello (T.V.-spel naar W. 
Shakespeare). 

V/oensdag 28 mei 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Voetbal (eindwedstrijd om de 
Europacup). 

Donderdag 29 mei 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
De tunnel te Antwerpen. 
21.55 u. : BRUSSEL NED. 
De geboorte (laatste speelfilm 
uit de reeks, film van Paul Col-
let naar een scenario van Jo-
han Daisne). 

Vrijdag 30 mei 
20.40 u. : BRUSSEL NED. 
Mouchette (speelfilm van 
Bresson naar een roman van 
Bernanos). 
21.45 u. : NEDERLAND 1 
Voor de vuist weg (ontspan
ning met Willem Duys). 
22.05 u. : DUITSLAND 1 
Ich, Claudius (film met o.a. 
Josef von Sternberg en Dirk 
Bogarde). 

!N AMERIKA 
STAAT EEN HUIS... 

Het beeld van * The Ameri
can Way of Life» is in het 
oude Europa een versleten cli
ché geworden. Peter Meimeth, 
de auteur van deze dokumen-
taire van de westduitse tele-
vizie-Saarland stelde zich niet 
tevreden met die vers tarde 
voorstelling van de nieuwe we
reld en gmg ter plaatse kijken 
hoe het eigenlijk staat met de 
leef- en woonwijze van de Ame
rikanen ? Zweven zij werke
lijk ergens tussen hemel en 
aarde in die gigantische wol
kenkrabbers van de grootste
den of geven zij veeleer de 
voorkeur aan de landeliike, 
ietwat idillische rust van een 
cowboy-ranch ' ' Waar vmden 
zij de weldoende kalmte die zij 
nodig hebben om het slopende 
levensritme van de grootstad 
elke dag opnieuw weer aan te 
kunnen ' 

Zondag 25 mei om 1715 u. 
(Brussel Ned.) 

TEN HUIZE VAN 
JEF RENS 

Jef Rens was tot november 
1968 voorzitter van de Nationa
le Raad voor wetenschapsbe
leid. Hij is nu voorzitter van 
de raad van advies voor 
d" ontwikkelingssamenwer
king en ook voorzitter van de 
Nationale Raad van de Arbeid. 
Bijna twint ig jaar lang was hij 
adjunkt-direkteur van het In
ternationaal Arbeidsbureau te 
Geneve Jef Rens werd geboren 
te Boom op 1 augustus 1905. Hij 
werkte eerst als ongeschoold 
arbeider in de automobielnij-
verheid en later in het dia-
mantbedrijf. Na zijn werkuren 
studeerde hij verder voor de 
centrale examenkommissie in 
Brussel, waar hij het licenciaat 
in sociale en ekonomische we
tenschappen met een thezis 
over de sociale grondslagen van 
het nationaal-socialisme be
haalde. Hij studeerde" een jaar 
te Frankfurt , waar Hendrik de 

Van uit de K.V.S. brengt de vlaamse televizie « Othello » naar 
een bewerking van William Shakespeare. Brussel Ned., 27 mei. 

Man professor was. Later werd 
hij van deze laatste één der 
nauwste medewerkers. Jef 
Rens was ook enige tijd kabi
netschef van Paul-Henri Spaak 
en adjunkt-algemeen sekretaris 
van het A B.V.V. 

Maandag 26 mei om 21 40 u. 
(Brussel Ned.) 

OTHELLO 

De Moor Othello, impulsief 
en hartstochtelijk, wordt door 
lasterpraatjes zo ver gedreven 
dat hij zijn vrouw Desdemona, 
die van ontrouw wordt be
schuldigd vermoordt. Zonder 
eerst rustig deze beweringen te 
onderzoeken schenkt hij geloof 
aan de laster die handig wordt 
verspreid door Jago, de vaan
drig van Othello die van de 
eigenschappen van zijn mees
ter en tegelijkertijd slachtof
fer sluw parti j weet te trek
ken. Othello's vertrouwen is 

geschokt, zijn rust weg, zijn 
liefde verwoest. Men zou dit 
stuk evengoed de tragedie van 
het pervers intellekt kunnen 
noemen, verpersoonlijkt door 
Jago, in elk opzicht de antipo
de van de edele na tuur die 
Othello is. Koud, berekend, vol
komen beheerst is hij een 
meester in het veinzen die ver
raad pleegt onder het mom van 
liefde en eerlijkheid. Desde
mona behoort samen met Cor
delia uit koning Lear tot de 
edelste vrouwenfiguren uit 
SPiakespeare's .werk. yolkomen 
onschuldig en argeloos beschikt 
zij helaas niet over de nodige 
vrouwelijke intuïtie om zich te 
redden uit haar noodlottige si
tuatie. Emilia, vrouw van Jago 
en dienares van Desdemona 
t reedt veel energieker op, voor
al aan h^t slot waar zij de eni
ge is die Othello durft trotse
ren en zijn daad bekritizeert. 

Dinsdag 27 mei om 20.25 u. 
(Brussel Ned.) 

« Mouchette » van Bernanos door Bresson verfilmd en vaak 
geprezen is de triestige geschiedenis van een meisje uit de 

Provence. Brussel Ned., 30 mei. 

MOUCHETTE 

Mouchette is een veertienja-
tig arm meisje uit een proven-
caals dorp, kind van een aan 
de drank verslaafde vader en 
zieke moeder. Veel l ichtpunten 
kent zij niet in haar triest be
staan : op school wordt zij ge
meden omwille van haar ar
moede en gesloten karakter, 
thuis komen er al \^eel zorgen 
op haar tengere schouders te
recht o.m. die voor de baby De 
enige mens die zich om Mou
chette bekommert is een meest
al dronken en epileptische stro
per, Arsène, die het kind op 
zekere nacht overweldigt, wan
neer zij hem tijdens een nood
weer probeert bij te staan. 
Voordat Mouchette haar moe
der kan spreken, sterft deze. 
Iedereen in het dorp « w e e t » 
het nu. Mouchette heeft geen 
krachten meer om te vechten 
tegen het misprijzen en het 
valse medelijden, de ellende en 
de wanhoop van haar bestaan. 
Bresson heeft dit beklemmende 
verhaal dat door Bernanos in 
1937 in Spanje werd geschreven 
onder invloed van de oorlogs
ellende, dichterlijk in beeld 
gebracht met gebruik van 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 24 mei 
18 50 : Zandmannet ie — 18 55 • Dorls 
Day show . De zingende tamrlie — 
19 20 : Zo met de zoo in huis Documen
ta i re — 19 50 Keurtg Frans — 19 52 3 
Zoekl icht — 19 57 Mededelingen — 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 • Memorcin-
dum van een dokter ; Eeind goed a l 
goed — 21 10 • Hi t -Parado I I I — 21 55 : 
Echo — 22 25 : Mannix : Kot en mu»i 
— 23 15 : TV-nieuws 

Zondag 25 mei 
10 30 to t 11 30 Eucharistieviering in d» 
korl< van de H Dominicus te Amsterdom 
— 14 30 De woonschuit : De l uch tb ru j 
— 14 45 • Zeppos I I I : Tweng — 15 1 5 1 
Binnen en bui ten — 17.15 t o t 18 00 | 
In Amer ika staat een huis .. — 18 40 J 
Klein, k lem k leuter t ie — 19 05 « Ben 
de Beer », laatste a f l : Wedstn id oon 
de top — 19 30 De geschiedenis von 
do XXIe eeuw • De bestnidmg von ói 
misdadigheid — 19 55 • Mededelingen —^ 
20 00 • TV-nieuws — 20 1 5 : Sportweek» 
end — 20 40 • «De reis naar de maan». 
Operette van Jacques Offenboch —^ 
22 45 TV-nieuws 

Maandag 26 mei 
15 00 : Gala van de Gouden Roos 1969 
— 16 25 : « Trein op d r i f t ». Avon tu ren
f i lm voor de jeugd — 17 30 t o t 18 45 s 
Apol lo 10 — 18 55 • Zandmannet ie — 
19 00 : Zorro : De waarzegster — 
19 25 : Vergrootglas op de postzegel — 
19 40 : Openbaar kunstbezi t : « D« H. 
Maagd met Mor ia-Mogdalena » (Meester 
von de Ursulolegende) — 19 50 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19 55 : 
- Mededelingen - De Weerman — 20 0 0 : 
TV-nieuws — 20 25 : High Choporrol : 
Het vredesverdrag — 21.15 ; (c N o g -
moois .. Julie Felix i Show van Julie Fe
lix met het gastoptreden van Los Pora-
guoyos — 21 45 : Ten huize von Jef 
Rens voorzi t ter von de Nat ionale Raad 
van de Arbeid — 22 35 : TV-nieuws. 

Dinsdag 27 mei 
18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : Tiener
k lanken — 19 25 : Kl ik en kook —. 
19 50 • Keurig Frons — 19 52 Zoek
l icht — 19 57 : Mededelingen — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : « Othello » Droma 
van Wi l l iam Shakespeare — 22.50 : T V -
nieuws 

Woensdag 28 mei 
17 00 to t 18 00 : T ip- top — 18 55 8 
Zandmannet ie — 19 00 : Wereld zonder 
grenzen — 19 25 : Hor izon — 19 50 t 
Hier spreekt men Nederlands — 19 55 ; 
- Mededelingen - De Weerman — 20 0 0 : 
TV-nieuws — 20 25 . Voetbal : Recht
streekse reportage van de eindwedstr»|d 
om de Europese Beker voor Landskam
pioene i gespeeld te Madr id — Ti|dens 
de rust, omstreeks 21 15 ; Fi lmklucht — 
22 15 : « Verover de oorde » Vierde en 
laatste von een reeks progrommo's over 
computers — 23 05 : TV-nieuws. 

Donderdag 29 mei 
14 05 t o t 15 10 : Schooltelevisie - » 
18 55 Z a n d m a n n e t i e — 19 00 Tiener-
k lonken — 19 35 : Poli t ieke tr ibune e 
De Christel i|ke Volkspart i | — 19 50 I 
Keurig Frans — 19 52 : Zoekl icht - ^ 
19 57 : Mededelingen — 20 00 : T V . 
nieuws — 20 25 : De Forsyte-Sago . He t 
proces — 21 15 : De nieuwe tunnel t e 
Antwerpen Documentoflre — 21 55 1 
De geboorte : Ti jdloze ontmoet ing — 
22 25 : Première — 23 05 : TV-nieuws. 

Vrijdag 30 mei 
18 55 : Zandmonnet ie — 19 00 : F i lm
museum von de schaterloch : « De s tun t 
man » — 19 15 : Z iet u er waf in •> - ^ 
19 35 : Internat ionale Maro thon — 
19 50 : Hier spreekt men Nederlands 
— 19 55 : - Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 40 • Speelfilm : Mouchette — 22 00 : 
Internat ionale morathon — 22 30 ; TV-
nieuws. 

On bezoek hij Jef Ren-; in 
«Ten huizp van... » Brussel 

Ned, 26 mei. 

amateurspelers. De rol van 
Mouchette. het meisje dat door 
lijden en ongerechtigheid 
wordt achtervolgd, wordh ver
tolkt door een 18-jarige bankbe
diende. 

Vrijdag 30 mei om 20.40 u. 
(Brussel Ned.) 
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Lierse wint de beker vmi België Een mooie prestatie van de geel-zwarten uit 
Lierke-plezierke. 

PROFICIAT 
In de bekerfinale beging de lierse 

t rainer de enorme flater zijn — reeds 
vele jaren — meest verdienstelijke spe
ler, Luc Olieslage.T, enkele minuten 
vóór het einde van het veld te roepen 
e r te vervangen. De trainer deed het 
met de beste bedoelingen, maar vergat 
rekening te houden met de gevoelens 
van de al zeer opgewonden speler, die 
wenend het veld afrende, onder een 
ware ovatie van een beter dan de trai
ner begrijpend publiek. De nikkel van 
Van den Bergh viel echter rap en hij 
liet apoteose en al in de steek, om met 
de Luc te gaan praten en zijn flater 
goed te maken. En arm in arm kwamen 
speler en trainer terug, onder donde
rend applaus, om hun makkers op het 
veld bij hun ereronde te vervoegen. 
Grote mensen die fouten kunnen erken
nen en die gedaan onrecht — en hoe 
zwaar moet dat de Luc gedrukt hebben 
— kunnen vergeten. Onze oprechte be
wondering voor de « geste » van Luc en 
Staf, meer nog dan voor het feit dat zij 
de beker veroverden . 

DOEL BEREIKT 

Lierse heeft verleden zondag een in 
alle opzichten uitstekend voetbalseizoen 
afgesloten met het veroveren van de 

beker van België. In een middelmatige, 
maar open wedstrijd en voor dertigdui
zend geestdriftige toeschouwers, ver
sloeg Lierse het zeer verdienstelijke 
Racing White — dat volgens ons toch 
minstens één doelpunt verdiende — met 
2-0. Wij komen er voor uit dat dit lier
se sukses ons plezier doet. En omdat 
Lierse nog halvelings een amateurs
vereniging is en omdat de klub hier en 
daar nog voor een «provinciaal klub-
j e» doorgaat (hoewel in werkelijkheid 
een van de talentrijkste, bestgetrainde 
en best bestuurde klubs van het land). 
Het veroveren- van de beker en de daar
mee gepaard gaande deelneming aan 
een grote europese kompetitie, is een 
welverdiende beloning voor Staf van 
den Bergh en zijn mannen, die nu al 
zovele jaren samen rustig en bescheiden 
werken aan de vorming van een groot 
elftal. Het is er. Proficiat. 

LASTIGE BULGAREN 

Onze Dasketters namen te Mataro 
(Spanje) deel aan het zogenaamde pré-
europese basketkampioenschap, d.i. het 
tornooi dat moest toelaten de deelne
mers aan de eindronden van de europe
se kampioenschappen aan te duiden. 
Onze grote jongens kregen het op te ne
men tegen de ploegen van Spanje, Bul
garije, Zwitserland en de Arabische 
Republiek. Op papier zat er voor de on
zen dus wel een kansje in, vermits de 
eerste twee gerangschikten naar de fi
nale konden. Helaas, zij konden wel 
Zwitserland en de Arabieren kloppen, 
maar ze moesten de duimen leggen 
voor de Spanjaarden en de Bulgaren. 
Het zullen trouwens deze ploegen zijn, 
die aan de finales zullen deelnemen. 
Het is misschien een magere troost, 
maar met die Bulgaren hebben onze 
voetballers in het verleden ook al last 
gehad in bepaalde schiftingswedstrij
den en uiteindelijk zijn ze toch eens in 
df finales geraakt. Waarom zou het 
voor onze basketters niet eens lukken ? 

PROLETARIERS ALLER lANDEN. . . 

Kampioen van België, Jan Segers wist 
op « euro-judo '69 » te Oostende in zijn 
kategorie, halfzwaar, brons weg te ka
pen. Sinds Lauwereins in 1967 te Rome 
de eerste internationale judomedalje 

voor België. 

TRIESTIG KLIMAAT 

Triestig klimaatje toch, dat van ons. 
Vooral voor de inrichters van sportma
nifestaties. Verleden zondag is de regen 
weer spelbreker geweest bij twee be
langrijke wedstrijden. In Brussel bij de 
finales van het internationale tennis
tornooi en ia Antwerpen bij de finales 
van de klubkampioenschappen atletiek. 

Met de « goesting » van de ene, te
gen de « goesting » van de andere — 
zoals dat al gaat — vullen wij nu twee 
jaar deze bladzijde. Twee jaar is geen 
periode waarop men kan « terugblik
ken » natuurlijk, maar voor onszelf 
is het toch een gelegenheid om ons 
af te vragen of de standpunten en op
vattingen die wij hier de geduldige 
lezer voorleggen, wel min of meer 
aanvaardbaar zijn. 

Van het begin af werd duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen sport als 
ontspannend, edukatief middel en 
sport als kommerciële show. We ver
kiezen de eerste boven de tweede en 
we hebben er nochtans weinig over 
geschreven. 

Daar heeft een vriendelijke lezer 
tromvens terecht op gewezen. Met de 
middelen waarover wij beschikken is 
het echter moeilijk over de echte lief-
hebberssport te schrijven. De infor
matie ontbreekt. Echte sport wordt 
bedreven Vm de sport, niet om de 
publiciteit. Ze is geen gazetten-koop
waar. Ze wordt tenslotte niet gediend 
door veel geschrijf, als ze haar wer
kelijk karakter — en ' dat is zeer 
wenselijk — wil behouden. 

Tegenover de kommerciële sport 
trachtten wij kritisch te staan. Zowel 
ten opzichte van de kwaliteit van het 
spektakel als tegenover de manier 
waarop de mens als individu of als 
groep in die lak van de ekonomie ge
bruikt w\}rdt. 

Een kritische instelling tegenover 
de kwaliteit van het verkochte spek
takel lijkt ons nog gewettigd. Op het 
ogenblik dat de verbruikers meer 
kontrole willen op de kwaliteit van 
de konsumptiegoederen en zich meer 
teweer stellen tegen de plelroi van 
de publiciteit, zien we in de showbiz 
net het omgekeerde. Men heeft het 
klaargespeeld, dan tan en supporter 
en « kop » zich persoonlijk geënga
geerd voelen in het spektakel en uit 
principe van beu\Dndering gaan krij
sen bij alles wat de aanbeden vedet
te, idool of klub doen. Aspekt van 
wat men wel eens « Vermassung » 
noemt f En van — om een titel van 
Rik de Man meteen te vervolledigen 
— « Kulturzerfall » ? Men heeft ons 
altijd geleerd dat verlies van persoon, 
lijke instelling ten voordele van mas
sale volgzaamheid een slecht ding is 
Wij geloven dat en verzetten er ons 
dus tegen. 

Dat er heel wat in te brengen is 
tegen de manier waarop de mens in 
het ekonomisch piVces tvordt ingezet, 
is zonder meer duidelijk. In alle tak
ken van het ekonomisch leven dien
de gevochten voor behoorlijke lonen, 
menswaardige werk- en levensvoor
waarden, medezeggmgschap, zelfstan
digheid, sociale rechtvaardigheid, ont
wikkelingsmogelijkheden en nog zo
veel meer. Deze eeuwen'Oude strijd 
gaat onverminderd verder. Maar in 
de tak van de ekonomie die we sport 
noemen, schijnt men nog niet ver ge
vorderd. Daar vindt men het nog 
steeds best dat één enkele miljoenen 
verdient, terwijl de overgrote meer
derheid (nochtans even noodzakelijk 
voor het spektakel) niet genoeg kan 
bijeenscharrelen om een beetje be
hoorlijk te leven. Men vindt het nor
maal dat inrichters en bonden aan 
olimpische spelen massa's geld ver
dienen, maar men tracht — overigens 
te vergeefs — te beletten dat de deel 
nemers een deel van de koek zouden 
krijgen door een firmanaam mee te 
voeren op hun uitrusting. Wat dan 
anderzijds wél mag voor de franse 
voetballers, mits de bond de centen 
opstrijkt. Is het ja of neen waar dat 
veel sportlui zich lichamelijk en gees
telijk « kapot » moeten maken met 
allerlei z.g. dKipingsprodukten? Wij 
zeggen : moéten ! En als er dan klap
pen worden uitgedeeld, wie krijgt ze 
dan f Hoever staan we met de socia
le zekerheid van de beroepssportman 
(pensioen, verzekeringen, werkloos
heid) ? 

Hoever staan we met zijn vrijheta 
(transferten, schorsingen) ? Hoever 
met zijn verweer (werkrechtersraden, 
sindikaten) ? Wij zouden op die ma-
nier nog lang kunnen doorgaan, maar 
het lijkt ons Do al voldoende duidelijk 
dat het beroep van sportman nog vet 
van een volwaardig en eigentijds be 
roep is, want dat de beoefenaar kort 
en goed misbruikt wordt. 

Zonder dat wij de behoefte voelen 
dit alles te gaan dramatizeren of, 
Marx — in de sport in zeker opzicht 
nochtans nog aktueel — parafraze-
rend te gaan krijsen van « sp^rtprole-
tariërs aller landen, verenigt u t>, den
ken wij dat die aspekten van de 
grootmacht die de sport geworden is, 
toch ook moeten in het cHog gehouden 
worden. Wie weet, wordt ons gezeur 
dan mettertijd niet vanzelf overbodig. 

Zowel te Brussel als te Antwerpen kon 
de meeting doorgaan, maar het publiek 
was niet bepaald talrijk te noemen. En 
nochtans hadden zowel Okker en Fra-
nulovic (en Jones en Casals), die te 
Biussel tennisten, als de atleten van 
Klub Luik, die op Beerschot hun klub 
to+ kampioen van België kroonden, 
verdiend van door een groot publiek te 
worden toegejuicht. Ieder op hun te r - ' ' 
rein hebbén zij ervan gemaakt, wat er 
gezien de omstandigheden van te ma
ken was. 

woon schoften. En he t wordt hoog tijd 
dat men overal eens serieus gaat optre
den tegen die «suppor te rs» die een 
werkelijk gevaar geworden zijn voor 
de sportbeoefenaars en voor de sport 
« tou t cour t» . 

MAATREGELEN A.U.B. 

Kon het potige maar taktisch wat te 
uitgesponnen spel ti jdens de wedstri jd 
Manchester-Milaan ons wel bekoren, 
hetzelfde kunnen wij tot onze spijt niet 
zegegn over de houding van het pu
bliek. Onmiddellijk na de rust was onze 
Rik de Saedeleer wel heel zalvend aan 
het eksplikeren dat door de « spionkop » 
penny's op het veld werden gegooid, 
maar plots zagen we de keeper van Mi
laan vdijk een k lo t» tegen de vlakte 
stuiken. Die had dan zo'n penny tegen 
het hoofd gekregen. Nu hebben wij wat 
tegen s u p p o r t ^ s — heetgebakerd of 
georganizeerd of pittoresk of niet — die 
de tegenstrevers op het veld beginnen 
te stenigen. Wij vinden dat doodge-

De Nederlander Okker, winnaar van 
hei tennistornooi « Open » tijdens het 
voorbije week-end te Brussel, in volle 

aktie. 
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Seizoen in 1 5 A U 

NEUENAHR 
••-""•~"""" f f '-va 

IN EEN PRACHTIG KADER 

genesteld in de romantische Ahrva l le l , geniet Bad Neuenahr van 
een zacht en zonnig kl imaat. 
Mooie uitstappen in de Ah r - en Rijnval lei . 

IN ZIJN MODERNE TERMEN 

die over een bevoegd medisch personeel beschikken, kan men een 
gezondheidskuur vo lgen in een aangenaam klimaat. Het water is 
er bi jzonder heilzaam voor ta l r i jke geval len : suikerziekte en ande
re aandoeningen van het metabol isme, lever, nier- en galz iekten, 
stoornissen van de spi jsverter ing, het hart en de bloedsomloop. 

ZIJN VOLLEDIG VERBOUWD KURHOTEL 

beantwoordt aan de wensen van de meest veeleisende bezoeker. 
Zi jn terassen, termaal zwembad, dagel i jkse koncerten, z i jn eerste-
rangskeuken, en uitgelezen wi jnsoor ten, verzekeren er een kom-
fortabel en gezel l ig verb l i j f . 

EN ZIJN WEELDERIG KASINO 

centrum van hef gezelschapsleven, waar U uw kans zal w i l l en w a 
gen op de roulette en bi j het baccarat. U zal beslist ook de « Kasi-
nobar » op pri js stel len waar U elke avond kan d ineren en dansen. 
Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de 

DUITSE DIENST VOOR TOERISME, 

Luxemburgstraat 23, Brussel 4 

TEL. 12.77.66 
R/01 

U MOET ER BIJ ZIJN 
Laten wij op Vlaanderens nationale feestdag demonstreren 
met het simbool van « de Vlaamse Beweging, het oprechtst 
en edelst streven dat in België opkwam » (A. Vermeylen). 
De Leeuw aan onze huizen en openbare gebouwen is inder
daad een demonstratie van solidariteit met degenen die in 
« HOOFDSTAD »-Brussel, in de Voer, te Moeskroen, op de 
taalgrens en (ook nog) in Vlaanderen dagelijks in 't ge
weer zijn. 

• 
ONTBREEK NIET OP HET APPEL I 

Sticht in uw woonplaats een kern van de Nationale Bevlag-
gingsaktie. 
Vraag de folder '69, met afmetingen en prijzen van katoe
nen, wollen en nylon vlaggen, aan de 

Nationale Bevlaggingsaktie 
Waterstraat 133 
SINT-AMANDSBERG 
tel 09-51.15.83 

AKTUEEL! 
« DAGBOEK V A N MIJN GEVANGENISLEVEN » 

door Theo Brouns z.g. 480 biz. ing. 295 fr. - geb. 345 fr. 
« V I E T N A M , de uitweg » door Pater G. Boutsen, 

China-missionaris en Azië-reiziger. 132 bIz. ing. 65 fr. 

• 
TE BESTELLEN : Boekhandel : DE ROMEINSE MUUR 

Hasseltsestraat 4 1 , TONGEREN 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

U W ̂  IJLJII P ^ BOEKHOUDEN 

* f v * - M O D E R J ^ .TALEN 

fKa*aV]SS|^^a I HANDELSCORRESPONDENTIE 

Zuidlaan 54, Brussel DAG- EN AVONDLESSEN 

Volledige 
s e c r e t a r i a a t c u r s u s s e n ^ Lemonnierlaan 211, Brussel 

Tel. (02)11.00.33 

STENO- en DACTYLOGRAFIE " e school w a a r V l a m i n g e n 
in vier ta len z i c h t h u i s v o e l e n 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07.95 

Standwrdultvosrlng _ nsMBf 
Poort 9snt \n aluminium. Omlijsting 13 r f C V C | 
i|t gophotfatacrd* Hsalplaat O *> A O O 
tMr licht» b«di«nlng. ^ O U W ö 
Automatiichc sluiting. 
Voordttiig* prtfMn. 

J E U R C L O O 
A. JSURiSSEN - CLOOSTERAAANS & 2 0 N 6 N 

ZONHOVEN-
>*M«'rtr««l; 1 - T«<, 0 1 1 / H 2 . J 1 & 132.36 

— U VERKIEST EEN MOOIE REIS ? 

— U VERKIEST EEN AANGENAAM GEZELSCHAP ? 

— U VERKIEST EEN GESLAAGDE VAKANTIE ? 

De groepsreizen van de 

VLAAMSE TOERISTENBOND 
zowel per vliegtuig, trein, autocar als schip, 

staan hiervoor borg ! 

Talrijke reizen tijdens de hoogseizoenmaanden zijn reeds 
volgeboekt. Telefoneer vandaag nog om Uw reis 

te bespreken ! 

St.-Jakobsmarkt, 45, Antwerpen (tel.: 31.09.95) 
en de V.T.B.-kantoren. 

Aanbevolen 
Huizen 

Manége « VOLMOLEN i 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen • 
Wandelingen. 

Restaurani-Bar-Zwembad» 
Camping. 

TEL (011)648.34 

PENSION • CAFE • FRITURE 
W E R E D l 

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

Middelkerke 
Vlugge en verzorgde bediening 

HOME 
Eigentifdse woninginrichting 

Riitchoolstraal 45 B 

ST. TRUIDEN 
Telefoon • (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 

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

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS - CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prlfs 
Voor West-Vlaanderen i 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pleter Potstraai 4 

(bi l Sulkarrul) 
Open vanaf 8 uur s'avondt 

Maandag en dinsdag get lotea 

HOTEL-PENSION BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

Blankenberge, tel. 416.37 
Voll. pens. 200-220 fr. — R 05 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen . Paling 
Uitbater t Jan Brugmans 

Oe specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS Deurnc zuid 
Van Havrelal 70, tal 35.63.17 
Agent Oe Coene Korfrifk 

VLOERBERGHS-VANHOVE 
Tea-Room - Ifsbar 

Wetstraat 37 
Blankenberge R 04 

Tapijten GASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbedekklnger 
Gentsestraat 6. AALST 

Tel (0531 291.89 
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In mei leggen alle vogels een e! en laten 
alle kikkers, die zich tot os willen opblazen, 
een proefballonnetje op. Vorig weekend was 
het de beurt aan Omer Vanaudenhove, de 
Fiihrer aller trikoloren, die !n een speech 
genre-Goering zijn « meerderheidsroeping » 
bekend maakte. Niet iedereen gelooft al in 
de Endsieg van de reeds in 1968 zo smadelijk 
geklopte Vanaudenhove. Voor het overige 
blijven de toekomstvizioenen over het « wat 
met België » hun gang gaan. 

DE NIEUWE GIDS 

Zoals Goebbels in de puinen van Berlijn 
nog bofte met zijn geheime wapens, zo kon
digde Omer Vanaudenhove aan dat hij «nieu. 
we personaliteiten» in zijn rezervekelders 
heeft zitten om ze kortelings op het politieke 
front los te laten. Van Haverbeke denkt dat 
Omers nieuwe vlag weer de oude lading zal 
dekken 

« De P.V.V. zal een nieuwe weg bewande
len. Het is een nieuwsoortig aktiepiogramma 
dat haar kongres zal vastleggen met het oog 
op de oprichting van een nieuwe partij. De 
ideologische grondslag van deze laatste zal 
slechts daarna worden bepaald en wel — en 
dat is de grote nieuwigheid — na diepgaand 
overleg, niet onder de P.V.V.-leiders maar 
onder deze laatsten en personaliteiten die niet 
tot de P.V.V. behoren. Ideologie en program
ma van de nieuwe meerderheidspartij zal al
dus niet het werk zijn van de P.V.V. maar 
de vrucht van de samenwerking tussen deze 
laatsten en anderen die voor de opvatting van 
de meerderheidspartijen zijn gewonnen. 

Voor een stelsel van meerderheidspartijen 
moet ieder gewonnen zijn die de demokratie 
levend en gezond wil maken. Maar de weg 
er heen Ls er een met noy enorme hindernis
sen. 

En, zoals bij de o|)eratie van 1%1, gaat het 
er ook om ene waarbij de personaliteit van 
diegenen die er een rol spelen van overwe
gend belang zal zijn 

Zoals de P.V.N', er uitziet in sommige van 
onze Vlaamse arrondissementen die wij maar 
al te best kennen, en waar zij het onderko
men is van zeer konservatieve en weinig 
volkse elementen, zal gelijk welk uithang
bord, hoe nieuw het er ook uitziet, niet de 
minste invloed hebben wanneer de eigenaars 
van het huis dezelfde blijven. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 

De Witte spot met de grootheidswaanzin 
van de P.V.V. Het Napoleonjaar heeft blijk-
baar opnieuw bepaalde diesterse geesten op
gejaagd, die normaal door de schokterapie 
van 1968 hadden moeten gekalmeerd zijn. 

« Vanaudenhove vat zijn kampanje zeker 
groots op. Hij wil van de P.V.V. de grootste 
partij maken, die eens het land helemaal al
leen zal regeren. Om dat doel (of is het een 
fata morgana) te bereiken, wil hij zijn partij 
nog eens totaal \ an aanschijn en inhoud ver
anderen. Voor de derde keer sinds haar be
staan. Kerst was het de honderdjarige liberale 
partij, maar toen uit de verkiezingen van 
1961 bleek dat haar aantrekkingskracht ni
hil was (stemmenwinst van amper 0,4.̂ 5 t. h.) 
werd het de Partij voor Vriiheid en Vooruit
gang. 

Bij de jongste verkiezingen prezenteerde de 
P y V - zich als vaandeldraagster van het Bel-
gici.stische unitarisme en... verloor zij een ze
tel, ondanks opname van enkele overlopers, 
ondanks een kampanje die miljoenen heeft 
gekost. 

Nu gooit Vanaudenhove het weer over een 
andere boeg en wil hij « de denkrichting » 
van zijn partij nog eens aanpassen, zonder 
echter afstand te doen van de liberale idea
len. Maar hij meent toch de brede massa 

warm te krij.gen, vermits hij zo maar voor-
opzet dat iedere Belg in zijn hart een libe
raal is. Dan zijn er \eel Belgen zonder hart. » 

LE PEUPLE 

Achter alle vlaggen en mooie verklaringen 
van de P.V.V. blijft deze waarheid samenge
vat, zegt het B.S.P -blad uit de hoofdstad. 
En voor één keer zijn wij akkoord met het 
brusselse ff volk ». 

« De P.V.V. werpt haar kaarten op tafel en 
qeeft in feite toe dat zij de hergroepering is 
.yeworden \an behoudsgezinden van alle sla.g, 
voor wie « vrijheid » alleen is de mogelijk
heid om de anderen te exploiteren in naam 
van het zogenaamde personaHstische huma
nisme. » 

LA LIBRE 6ELGIQUE 

De hoedster van de vaderlandse integriteit 
vindt, dat het niet zo zeer moet gaan over 
verdelingen tussen linksen en rechtsen als men 
nieuwe politieke groepen wil vormen. De 
grens ligt elders ; er zijn « goede » Belgen 
en ff slechte » Belgen. Tegen deze laatsten 
moet verzamelen geblazen. 

« Voegen we er aan toe dat we zouden kun
nen .getuige worden langs vlaamse kant van 
een hergioepering rond de Volksunie, gelij
kend op de groepsvorming rond « Objektief 
72 ». Zekere militanten van de vlaamse C.V.P. 
zouden naar het voorbeeld van de waalse 
kristen-demokraten van het soort Persoons of 
Califice kunnen bekoord worden door zulke 
margegi-oep. 

Sterker nog men moet zich afvragen of de 
meest dringende bekommernis van alle goe
de burgers in het huidige belgische klimaat 
niet moet zijn : de strijd tegen alle e.\tremis-
men van links en rechts en de bevestiging 
van de nationale eenheid. 

Wij menen voor de verdediging van de 
kristelijke waarden dat de besten tussen de 
kristelijk-socialen, zowel Walen als Vlamin
gen en Brusselaars, de kern moeten vormen 
van zulke anti-federalistische hergroepering » 

HET VOLK 

Jan de Zwijger van het C.V.P.-kongres 
heeft in een vraaggesprek terug zijn mond 
opengedaan. Verroken, wiens partij zopas de 
grendels heeft goedgekeurd, vindt dat hij en 
zijn « autonome » broeders de Volksunie wel 
overbodig maakt. 

'« V. : Senator Van den Daele heeft op het 
kongres verklaard dat een meer autonome 
Vlaamse koers van de C.V.P. de helft van de 
V.U.-stemmers er moet toe bewegen, om voor 
de C.V.P. te gaan stemmen. Wat is uw me
ning over deze bewering ? 

A. : De h. Van den Daele heeft gelijk. Zijn 
bewering vindt een uitstekende illustratie in 
het arr. Oudenaarde. In omzeggens alle 
Vlaamse gewesten boekte de V.U. bij de 
jongste \erkiezingen een vooruitgang van om 
en bij de 12 t. h. In het arr . Ondenaarde be
droeg deze vooruitgang slechts 6 t. h. De 
voornaamste oorzaak van deze kleinere voor
uitgang is ontegensprekelijk te zoeken in het 
feit dat de C.V.P. in het arr . Oudenaarde se-
dert jaren een eerlijk politiek Vlaams streven 
manifesteert. Wat moet de V.U. in het arr . 
Oudenaarde nog doen om eventueel Vlaam-
ser te zijn dan wij ? In feite is ze bij ons 
overbodig. » 

DE STANDAARD 

Het verontrustend verschijnsel van de kon-
centraties in de perswereld wordt (bijna uiter
aard) weggewimpeld door de kampioen van 
de koncentratie. De argumenten over de in
eengeschrompelde kommunisten zijn zwak, 
als men daarnaast zedig zwijgt over de 
vlaams-nationale strekking, die wel het pu
bliek maar niet de ontzaglijke geldmiddelen 
heeft om een krant op gang te brengen. W a n t 
het is niet omdat Jos Van Eynde het ooit zeg
de, dat de « Gazet van Antwerpen » ook in
derdaad een Volksuniekrant is. 

« De koncentratie in het persbedrijf, die zo-
^̂ •el een iiatlonaal als een internationaal ver-
schijn.sel is, heeft de jongste tijd in ons land 
enige kritiek uitgelokt. Een evolutie die be
heerst wordt door industriële, kommerciële 
en technologische faktoren, wordt het verwijt 
toegestuurd, dat zij de vrijheid van informa
tie en .van meningsuiting in gevaar brengt. 

Bestaat die bedreiging werkelijk ? Een bre
de waaier van persorganen getuigt van het 
ideologische pluralisme van onze bevolking en 
waarborgt de uitoefening van het grondwette

lijke recht van de burgers. Sedert de bevrij
ding werd alleen de komnuinistische opinie 
berooid van haar dagbladen, die ineen
schrompelden tol weekbladen. Die evolutie 
had echter niets te maken met kranten fusies, 
maar werd veroorzaakt door de uiterst zwak
ke niNuei'.eke betekenis van de kommunis
ten in ons land. Wanneer een kleine mindcr-
heidM,'roep niet bij machte is een dagblad in 
stand te houden, betekent dat nog geen aan
slag op de demokralische vrijheden; de ver-
dwlining is bijna steeds te wijten aan het feit, 
dal Ie weinig lezers nog interesse opbrengen 
\oor de publikatie. Zo'n persorganen dlrekt 
of indirekt op staalskoslen toch in leven hou
den — zoals door sommigen wordt voorge
steld — is geen oplossing. 

De fuzies die de jongste jaren in de Belgi
sche pers een aruital kranlen deden samen
gaan in eenzelfde koncern, brachten vooral 
mee, dat de beslaande persgroepen krachtiger 
werden en dat de di\erse opinies over beter 
uitgeruste [)nblikaties gingen beschkken. Dat 
is niet bepaald een negatief fenomeen. » 

DE RODE VAAN 

En is het erg in de perswereld. In de scho
len is het nog erger, jammert de « Rode 
Vaan ». Want door de schuld van al die fla-
mingantische schoolmeesters weten de jonge
lui wel wat 1302 is, maar V-dag is voor hen 
iets als een beestenjaardag. Er zou nog maar 
eens het geëpureerd worden in al die on
derwijzerskringen. 

« Een school ergens in Vlaanderen. Meisjes 
van 12 tot 15 jaar. De leraar vraagt waarom 
er verlof is op 8 mei. Aarzeling in de gelede
ren. Tot wanneer Annemie het vond : N'-dag, 
meester. 

Zeer juist. En wat betekent V-dag ? Weer 
enige aarzeling, tot Sonja het antvi'oord weet: 
het is de dag van de runderen, meester ? (vee-
dag !). De meerderheid betwist nochtans dit 
antwoord, dat te eng wordt gevonden. Het 
is de dag van alle dieren, meester ! 

Aangemoedigd door dit merkwaardige re-
zultaat besloot de leraar zijn onderzoek uit 
te breiden tot een honderdtal leerlingen \an 
dezelfde leeftijdsgroep. Gemiddeld scheen 
tien t. h. der ondervraagden te weten wat 8 
mei betekent. 

Ongeveer twee-derden wisten dat de oor
log gevoerd werd tegen de Duitsers. De ove
rigen dachten dat het ging tegen de Ameri
kanen, de Tsjechen, de Engelsen of de geal
lieerden. 

\ 'eertig t. h. wist niet wie Hitler was, en 
voor zestig t. h. was het fascisme een onbe
kend begrip. Drie vierden verklaarden hele
maal niet te weten wat « weerstand » was. 

Eveneens drie vierden bleven het antwoord 
schuldig op de vraag wie de eerste-minister 
van dit land is. 

Iedereen, zonder één enkele uitzondering 
wist welke gebeurtenis er op Paasdag her
dacht werd. 

Slechts 4 t. h. verklaarden niet te weten wat 
er in 1.̂ 02 gebeurde.. . De guldensporenslag 
schijnt dus voor de studerende jeugd heel wat 
belangrijker te zijn dan de nederlaag van het 
fascisme. Dat is in elk geval de opvatting die 
gehuldigd wordt in het geschiedenisonder-
richt in Vlaanderen. In a rm Vlaanderen... » 

EUROPA EEN 

Geeft nog een simpatieke naklank over ons 
kongres. Het blad van de europese federalis
ten geeft toe wat wij reeds lang zegden : 
waar de Volksunie voorging, volgen noodge
dwongen de unitaire schaduwen. 

« Zowel het kongres van de Volksimie a^ 
dit van de nu autonome C.V.P. zijn simpto-
matisch voor de kritieke konfliktsituatie in 
ons land. 

Terwijl de Volksunie er blijkbaar in ge
slaagd is minder negatief te staan tegenover 
de staatseenheid en België in Benelux- en 
Europa-kontest te situeren, is er op het CVP-
kongi-es heel wat toegegeven aan tendenzen, 
die volkomen afwijken van vroegere stand
punten en beginselen. Mannen als Kiebooms, 
Theo Lefèvre, Leynen en Houben snijden nu 
met hun vroegere anti-VU-argumentatie in 
eigen vlees. 

De nood aan gezonde nationale alternatie
ven, die ook in de PVV en de B S P niet te 
vinden zijn, stijgt gestadig. Een hergroepering 
zal echter slechts mogelijk zijn romi ideeën 
en plannen, waarbij niemand het gezicht 
hoeft te verliezen en waarin zowel het gelijk 
van de enen als dat van de anderen wordt 
gefedereerd. Als de federalisten er nu niet in 
slagen een nationaal verbond te sluiten dan 
kunnen wij v^eldra België afschrijven. » 

WALTER LUYTEN. 

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

Inlichtingen : 

VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat. 39 

tel. 
CENT 

(09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

lUAAiAaAiiAAiAAiiAAüaUU 

JUNI '69 
AkkkkkkkkkkkkkkkiikkikkULikl 
rrTTTTTTTTTTTTT?TTTTTfTTT?m 

Ü E U R C L O O 
Stelt voor 

küntddiukm 
ioihukm 
xanMhUndett 
zomwtenten. 
ichooUnmiJdeti 

JeiMcloa 
IEL. 01M32.3T K 132,3* 

ZONHOVEN - (BH-Gfl** 

.^^TS^ 

Cro«p«n en maaftckapplfcn 
alUrhand* I!I 

Speciaal voor U badaehf. 
I I D E R D O R T M U N D I R 

THI IR I R AU HOF 
kan ö op fedor ogenblik van 
da dag wmn Het |aar mfddag-
en avondmalen aanbieden. 

INTIRISSANT 

Avondmaal op vr^dag. 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U grati» gedu
rende 5 uur een der Beste 

Oberbayem orkesten. 
MIMag- ni »vwJwi««l 1» vreap 
q»Mllls flfn go«4l tm «Mclbeep 

fnÜcHtingflrt ter pteatM 
THI IR BRAU HOF 

Leuven TeL (016)46111 
THI IR BRAU HOF 

HubN r«l. (056)71516 
THI IR BRAU HOF 

AntwariMii Tel. (OS)t 12017 
D l KLAROEN 

AaM r«l (051)22853 
Miauwbrugttr. 28. Brussel 1 

Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
AUTOKARAVAAN 

Voor de grote aiitokaravaan door 
liet arrondissement Brussel, vex--
trekken de leden en sinipati/.anten 
uit Antwerpen-slad om 12 uur 30 
aan « Permeke », rechtover het 
lankgedenkteken. Houd beshst de 
zaterdag 7 juni vrij. Shiit aan niet 
uw wagen, op dit vertrekpunt. 
VERGADERINGEN 

Dinsdag 27 mei om 20 uur 30 
Scheldehof, Oude Koornmarkt 28, 
voor kernleden op uitnodiging. 
Spreker : Walter Luyten over pro
paganda. 

Woensdag 18 juni om 20 uur 30 
eveneens Scheldehof voor alle leden 
en siinpatizanten. Spreker : Bergers 
over sindikalisme. 

Zondag 1 juni om 10 uur meeting 
in de zaal Majestic op de morgen 
van het zangfeest. Sprekers volks
vertegenwoordigers Mattheyssens en 
Jorissen. Deze meeting wordt geor-
ganizeerd door het arrondissemen
teel bestuur van de Volksunie. 

In september —• datum nog later 
te bepalen — herhaling vergadering 
B.T.W. speciaal voor kleinhande
laars. 

Aartselaar 
STICHTINGSVERGADERING 

Op 5 mei 1969 werd de stichtings
vergadering van de Volksunie, afde
ling Aartselaar gehouden in aanvve-
ïigheid van de heren R. Frickel, 
arrondissementsvoorzitter Antwer
pen, J, Ferir, arrondissementeel 
propagandaleider, A. De Beul, ge
meenteraadslid Wilrijk en C. De 
Kanter, provincieraadslid. 

Volksvertegenwoordiger R, Mat
theyssens liet zich verontschuldigen. 
Bovendien waren er een twintigtal 
belangstellenden uit Aartselaar. 

De heer De Beul legde er tij
dens zijn inleiding de nadruk op 
dat een snelle oprichting van de af
deling Aartselaar noodzakelijk is, 
indien men eventueel aan de ge
meenteraadsverkiezingen van 1970 
wil deelnemen. 

Verder wees liij op de ruime be-
iangsteJJing te Aartselaar voor de 
Volksunie vermits de afdeling tans 
reeds een 60-tal leden telt. 

Vervolgens werd overgegaan tot 
de aanstelling van vijf bestuursle
den. 

Het bestuur werd dan als volgt 
samengesteld : voorzitter : de heer 
Gilbert De Sinipelaere; sekretaris : 
de heer René De Ranter; penning
meester : de heer Dieter Peeters; 
organizalie : de heer Hugo Moere-
mans en propaganda : de heer Gui-
do Van den Neucker. 

ingsl^Jzer 

Borgerhout 
ONZE BEVLAGGINGSAKTIE 

Tijdens de komende weken mo
gen onze leden en lezers het bezoek 
verwachten van onze afgevaardigde
propagandisten, met het oog op de 
bevlaggingsaktie. 

Borgerhout, de vlaamse burcht, 
moet de <c Leeuw » laten klauwen ! 

Boechout 
IJZERBEDEVAART 

Wie 29 juni niet op eigen kracht 
naar Diksmuide gaat en toch naar 
de IJzerbedevaart wil, wordt ver
zocht zich nu reeds in verbinding 
te stellen met ons sekretariaat : Fl. 
van Praet « Malpertuus », Provin
ciesteenweg 363, Boechout. 

Deurne 
JONGEREN-AKTIE 

Een omzendbrief wordt naar alle 

leden verzonden waarin al de jonge
ren vanaf 16 jaar, zowel meisjes als 
jongens, opgeroepen worden om 
koiilakt en jeugdwerking te bespre
ken in lokaal Plaza, hoek Galliforl-
lei en Montereystraat op dinsdag 
27 mei om 20 uur. 

Voor Deuine Zuid verzameling 
aan 't Mestputteke om 19 uur 43. 

IJZERBEDEVAART 
Vast staat dat dit jaar een bus 

wordt ingelegd voor de Llzerbede-
vaart op 29 juni, meer nieuws volgt. 

Inlichtingen bij : Van de Cauter 
Jos, de Sevillastraat 100, Deurne-
Zuid; Pype Theo, Schotensteenweg 
409, Deurne. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 24 mei met ons 
weekblad « Wij » te Ekeren-Cen-
t rum. Bijeenkomst aan de kerk om 
14 uur ;ipt. Allen aanwezig. 
MEETING TE ANTWERPEN 

Zondag 1 juni 1969 voormiddag 
zangfeest om 10 uur voormiddag in 
de zaal Majestic, Carnotstraat. Wij 
komen bijeen aan de ingang zaal 
rond 9 uur 45. 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

In ons lokaal « Boute Os », Ka-
pelsesteenweg 315, Ekeren-Donk, 
rechtover de kerk. Op maandag 2 
juni 1969 om 20 uur 30, de laatste 
voor het verlof. 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Wij nemen er aan deel op zater
dag 7 juni 1969; vertrek in autoka
ravaan te Antwerpen om 12 uur 30 
aan de garage Permeke rechtover 
het tankgedenkteken. 

Herenthout 
IN MEMORIAM 

Zaterdag 17 mei werd onder gro
te toeloop van vrienden en kennis
sen mevr. weduwe Maria Van den 
Schoor, ten grave gedragen. 

S tammend uit een-door-en-door 
\ laamse familie, stond heel haar le
ven in dienst van « De Beweging ». 
Getroffen door een ongenadige re
pressie bleef zij, spijts alles, haar 
vlaamse overtuiging trouw en wist 
deze met een haar eigene openheid 
en radikalisme te verdedigen. 

In dankbaar aandenken legden 
twee bestuursleden een bloemen
krans neer namens de «Groeninger-
wacht », de vereniging die haar zo 
nauw aan 't har t lag en waarvan 
zij jarenlang de trouwe lokaalhoud
ster was. Aan de familie ons innig 
medeleven. 
IJZERBEDEVAARTFILM 

De vertoning van deze film ken
de veel bijval. Dit jaar zal onze 
vriend Van Hoey de reis met onze 
autocar mee maken. Zodat we vol
gend jaar nog een vollediger beeld 
van gans de reis zullen hebben. 

Belangstellenden voor de reis 
naar Diksmuide kunnen nu reeds 
inschrijven bij een der bestuursle
den. Inschrijvingsgeld 130 fr. 
ZANGFEEST 

Onze autocar vertrekt te 13 uur 
stipt. De deelnemers wezen stipt op 
het gestelde uur aan ons lokaal aan
wezig. 

Hoboken 
IJZERBEDEVAART 

De Vlaamse Kulturele Kring Jan 
Peeters richt dit jaar de IJzerbede
vaart in. 

Na de bedevaart wordt een be
zoek gebracht aan Kortrijk, niet 
voordien gelegenheid lot middag
malen in Roeselare. 

De prijs voor de reis werd vast
gesteld op 120 fr. Vertrek te 6 uur 
op de Kioskplaats. Inschrijvingen 
kunnen nu reeds gebeuren bij : 
Clem De Ranter, Steynstraat 106, 
C. Pichal, Heidestraat 293, J. Van 

den Nieuwenhof, St. Bernardse-
steenweg 793, A. Bracke, Lam-
' lechtss t raat 16, J . Peeters, Lage-
\\eg 158 en A. Crick, Broydenborg-
laan 19, 

Mcchelen 
VISPRIJSKAMP 

Zaterdag 24 mei richt de V,U.-af
deling Nijleii van 14 uur af een ar-
rimdissenientele visprijskamp in. 
Strijdperk : Nijlen, Vogelzangstraat 
(weg Nijlen-Broecheni aan huis
nummer 288 eerste betonbaan links 
nemen; parkeergelegenheid). 

Kan deelnemen : elk lid of sinipa-
tizant alsmede hun echtgenoten en 
kinderen. 

Inschrijving zenden, schriitelijk of 
telefonisch aan 1^ Van Dessel, Zand-
vekenvelden 13, Nijlen (tel. 03-
708276). Mogelijkheid tot inschrij
ving ter plaatse de dag van de prijs
kamp tot 13 uur. 

Inschrijvingsgeld 20 fr. per visser. 
Viskaart : niet verplicht. Prijzen : 

minstens één op drie vissers heeft 
prijs. 

Schaal senator Jorissen voor de 
winnende afdeling met drie vissers. 

Merksem 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Wie niet eigen wagen wenst deel 
te nemen aan de massale autokara-
va;^!, zaterdagnomiddag 7 juni, stel
le zich in verbinding met ons sekre
tariaat, met onze voorzitter Luc 
Droogmans, Kruisbaan\'elden 15, 
tel, 43.51.77 of met bestuurslid Rik 
Raes, Lebaudystraat 39. 
ZANGSTONDE IN T U L 

Aangeboden aan al onze leden en 
simjiatizanten, op vrijdag 30 mei te 
20 uur 30. Een aangename, prettige 
en leerrijke avond onder de leiding 
van Frans De Meyer. Inkom vrij. 
42ste IJZERBEDEVAART 

Prijs per deelnemer 125 fr., kin
deren 100 fr. De reis gaat per lu.\e 
autocar en de deelnemers ontvan
gen bericht waar zij kunnen opstap
pen. 

Inschrijven in Tijl, voor V'.O.S. 
Van Bockel, Sint Lutgardisstraat 
56. Bij de voorzitter van Groenin-
ghe. Rik Geelen, Alb. Meuleman-
straat 22, en bij bestuurslid van VU 
Frans Geens, Maantjessteenweg 54. 
Vertrek uit Diksmuide te vier uur 
namiddag en terugreis door Zeeuws 
Vlaanderen. 

Uiterlijke datum \ an inschrij\ing 
zaterdag 21 juni. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De feestdagen staan voor de deur. 
En wij zouden allen bij ieder voor
komende gelegenheid ons beestje 
toch moeten buitenhangen. 

Wie er nog geen heeft, stelle zich 
in verbinding met ons sekretariaat. 
Sint Lutgardisstraat 56, een leeuwe-
vlag, kleurvast 1.50 ni. op 1.50 m. 
voor 195 fr. 

Mortsei 
VLAGGEN-AKTIE 

Doet u ook mee aan de « bevlag-
gings-aktle en doorbraak » te Mort
sei op 11 juli a.s. ? Zorg er voor tij
dig uw leeuwenvaandel te bezitten 
(1.50-1.50m) tegen de gunstprijs van 
195 fr. Bestel ten spoedigste bij 
Willi Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsei (tel. 55.39.09). Wordt na be. 
stelling aan huis afgeleverd. 
MORGEN VAN HET ZANGFEEST 

Wij doen een warme oproep op
dat 3l onze leden en lezers aanwe
zig zouden zijn op de et grote volks
meeting » van de Volksunie, de zon
dagvoormiddag van het Vlaams-Na
tionaal-Zangfeest, in zaal Majestic 
(Carnotstraat) te Antwerpen. Gezien 
de geringe verplaatsingsafstand ont
moeten wij elkaar lechtstreeks te 
Antwerpen. 

Wijnegem 
NAAR DIKSMUIDE 

O p algemeen verzoek hebben wij 
besloten die jaar per autocar naar 
Diksmuide te reizen. 

Progiamnia : vertrek Marktplein 
om 7 uur 30, gelegenheid om te eten 
te Diksmuide tussen 13 en 14 uur. 
Vertrek aldaar omstreeks 14 uur 
naar Westouter (rekreatieccntriim 
Kosmos Rodebeig) met kleine uit
stap over de Franse grens. 

Tussen 17 en 18 uur warme maal
tijd in Kosmos bestaande uit soep, 
Iritten, kip en sla. 

Omstreeks 18 uur vertrek huis
waarts maar stoppen nog e\en te 
Temse om bezoek te brengen aan 
de boot « De Ark » voor een 
gezellig samenzijn. 

Thuiskomst tussen 23 en 24 uur. 
Dit alles (reis heen en terug plus 
warme maaltijd) tegen slechts 140 
fr. 

Adressen voor inschrijving in vol
gende uitgave. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
ARR RAAD 

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

Volksvertegenwoordiger E. De 
Facq. 

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

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

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

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

Opwijk : bij F. Berghmans, Na-
no\estraat 28, 20 tot 21 uur. 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Op zaterdag 7 juni a.s. rijden wij 
een gordel rond Brussel, vertrek
kende uit Strombeek-Bever om aan 
te komen in Wezembeek-Oppein. 
Hiermede bakenen wij simbolisch 
het brusselse grondgebied af. Daar 
waar we rijden is het en zal het 
vlaams blijven. Neen aan het brus-
sels imperialisme, neen aan de ver-
fianslng, neen aan de sociale ach
teruitstelling. De randgemeenten 
zijn en blijven vlaams. Affiches 
voor deze aktie te verkrijgen op 
het arr . sekretariaat van , Brussel, 
Dupontstraat 27 ' te Biussel 3-
Schaarbeek. Steun voor deze zeer 
belangrijke aktie — en er is er nog 
nodig! — kan gestort worden op 
P C R 8654.50 van de Volksunie arr 
Brussel te Brussel, niet vermelding: 
Dag der Vlaamse Randgemeenten, 
VA'ij rekenen op u. Laat de frpntlijn 
van de Vlaamse Beweging niet los! 
LEDENHERNIEUWING 
BRUSSEL 

De afdelingen worden nogmaals 
dringend opgeroepen hun ledenher
nieuwing voor 1969 zo vlug moge
lijk af te rekenen. Wacht niet voor 
enkele leden. Reken af wat u hebt. 
Wil de lijst liefst in 2 exemplaren 
opsturen op naam van Frans Adang 
arr . sekretaris, Dupontstraat 27, te 
Brussel 3 en de som storten op 
P.C.R. 8654.50 van de Volksunie 
arr . Brussel te Brussel, met de no
dige vermeldingen. Wacht niet 
meer, doe het nu. 

Brussel (stad) 
AGENDA 

Zondag 1 juni in samenwerking 
met het koördinatiekomitee ver
trekt onze bus naar het nat. zang
feest en massameeting te Antwer
pen te 8 uur aan de Vlaamse 
Schouwburg. Inschrijvingen in de 
lokalen Waltra en Uilenspiegel tot 
zaterdagavond 31 mei. Kaarten (25 
en 50 fr.) op aanvraag bij ons nog 
te bekomen. 

Donderdag 19 juni kantonnale 
vergadering te 20 uur in het lokaal 
« Uilenspiegel ». 

Als sprekers enkele van onze 
mandatarissen en een gastspreker. 
Datum voor te behouden. 

Op 29 juni met de Breugelvrien-
den naar de 42ste IJzerbedevaart 
te Diksmuide. 

Meerdere bussen zijn reeds voor
zien. Een krans zal tijdens de plech

tigheid worden neergegelegd en de 
vaandels zullen van de partij zijn. 
Zowel de heenreis of de terugkeer 
zal met veel aantrekkelijkheid ge
paard gaan. Vertrek aan 't lokaal 
te 7 uiu-, Reisprijs 1.35 fr. 

Vlaamse instelling Brussel 
zoekt 

Dokumentalist 
Niveau : regent, maat
schappelijk assistent of 

bibliotekaris 
Schri jven bureel blad 

onder T 49 

Hoofdredalcteiu 
r. van Overetraeten. 
Alle briefwisseling Toat 
redaktie naar : 
Rotatyp. Sylv. Dupuitlaan 
110 Brus. f. T»l 2J.Ili)8. 

Beheei 
V older sstraat 11 Bruaael 1. 
Tel (02)125.160 

Alle klachten TOOT niet ont
vangen T blad op dit adres. 
Jaarabonnement , 800 Ir 
Halfjaarlijks : 170 fa. 
Driemaandelijks : 9S tt. 
Abonnement buitenland . 

480 fr. 
Steunabonnemem 830 fa. 

(minimum) 
Losse nummerfe 8 fa. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening 1711.39, 
t Wij » Vlaama-nationoMl 
weekblad 

Verantw oitg Mr f Van 
der Eist. Beizegemstraat 20. 

Brussel 12 

zoekertjes 
Zopas op rust gest. vert.-pros-

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

Jonge man : 34 jaar. G.L. Hu-
mariora. Uitstekende kennis van 
Engels, Duits en Frans; jaren lange 
ervaring in buitendienst verzekerin
gen, thuis in public relations, zoekt 
passende betrekking, liefst baan- of 
kombinatie bureau-baan. Schrijven 
of telefoneren : Jorissen, Astridlaan 
80, Mechelen, tel. (015) 19994 — T 
73. 

Wie kan aan 2 meisjes, stad, weik 
bezorgen voor maand aug. Als verz. 
kinderen of hulp in gezin aan de 
kust. Bij voorkeur kinderhonie. 
Schrijv. Hegmans Karel, Volmolen-
straat 13, Gent — T 74. 

Te huur, in mooie villa, een ap
partement, heel kalme ligging 
maanden juni, juli, augustus en 
september, max. 5 personen. Schrij
ven : Osiris, Lomniergang 6, Duin-
bergen-zee Tel. 050-51705 - T 71. 

Jonggehuwde vrouwelijke bedien
de met ervaring ondervindt moei
lijkheden op haar werk te Brussel 
uit vlaamse motieven en zoekt an
dere werkkring Brussel, Aalst, Den-
dermonde, Leuven, Tienen. Meche. 
len, Antwerpen. Wie een uitweg 
kan aanbieden melde zich adres 
blad of senator Jorissen. Astridlaan 
80, Mechelen — T 76. 

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

I JUNI • VOORMIDDAG ZANGFEEST 

VOIKSUHIE MtSSANEEIING 
TE 10 UUR IN DE ZAAL «MAJESTIC», CARNOTSTRAAT, ANTWERPEN 

Sprekers : 

Senator 

lORISSEN 

Volksvertegenwoordiger 

MATTHEYSSENS 
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liet NODiiopij; behtuiii is mei bij 
tik yaUkeii blij\en /.ilten Het \ e i -
e.»t iedeiiiuiiil.il xooi ile opiiclilmg 
\aii ec-n eigen aklehny is reeils iiinii 
o»ti-.Lliie<leji. Oe staliitaire slich-
liB4;">^'='«*"'tnna lieelt plaat.s op vrij-
tia«. M juui a s. te 20 iiiii in de zaal 
« Kiiljensliol » te 1-J|)|)eyein, en wei 
alK Mot \an een openbare veigade-
niiü uaai tijden-, onze \ollcs\eile-
>;»iUv.ooidiji,ei. dokter Ancian\, hel 
\ L'.-standpunt in/ake de giond-
WHi.siiei/.ieiiing /.al uiteen/etten. 

UoK een aktieve inzet voor de 
I>. V.K van 7 luni a.s. is. steil.g toe-
ge/et>d 

GooJk 
K.. î̂ iNALE VERGADERING 

u e Ka.Uonnalt vergadering \ooi 
hel kaïuou St. Kwintens Lenmk, die 
te Oooik, in de a (.iioene l^oort » 
üooii .ng, i n l i e p in bevredigende 
oinhtanuigheden. Als sprekers tra-
üeu ei op .sunaioi Uaert en de \olks-
\e i t De t-acq en Di Antiau.\. 

Viaieu insgelijks aan\\e/..g : pro-
X iucieraadsiid Uedoncker,"iii rondis-
seiuents.sekrelaris Adang en de kan
tonnale alge\aardigden. Volgende 
doipei! waren veitegenwoüid.gd : 
l.ennik, acliepdaei, Ei/.enngen, 
L(seri>eelc Oetingen, Galmaarden. 
KesiKi-, l'e:)nigen en (iooilc 

ü a a i n a weiiien nog rainjke vra^ 
«eii .Mn mtteg en ook kritiek naa>-
>0(n gebiacht en beantwooid. Een 
vi«*lnbaie vergadeiing. die beloolt 
>oor de toekomst 

Pn het vervolg zullen alle leden 
en simpatizanten schriftelijk uitge
nodigd worden 

Leen süecit 
Ovir-ivi^UÜEN 

Op 10 mei overleed alhier op 83-
jaiige leeltijd de vlaamse oudslrij-
der 14-18, Carolus Wijnen, oorlogs-
in\alied, echtgenoot van mevr. SSa-
ihaJie Dierick.v, na een jarenlange, 
slei)ende kwaal. 

Woensdag, 14 mei jl. weid hij ten 
grave gedragen op waardige, wel-
xerdiende vlaainse wijze met de 
leeuw eviag op zijn lijkldst, en ver
gezeld dooi een groep vergrijstc 
ttujdgenoten. 

Ook de schoolkinderen en een af
vaardiging van burgemeester en 
stilepenen waren tegenwoordig. 

Aan ineMouw Wijnen en de acht-
batie lamilie onze oprecht deelne
ming. 

Anderiecht 
KANT, VERGADERING 

Alle bestuursleden, leden en siui-
pati/anten zijn uitgenodigd op de 
driemaandelijkse kantonnale verga-
dei-ins om 20 unr op 29 mei 1969 in 
iii II Ravenstein », Ninoofse steen-
v»eg. 

Biegem 
Ndiu^oW BESTUUR 

Op 9 april 19b9 werd te Diegeui 
e«n nieuw voorlopig bestuui \ ei ko
zen. N'oorzitter : Michel Knoj), 
Kerkstraat 14, üiegeni , sekietaris 
iMartin Vandervelde, Koslerstiaat 
6< sciiatbewaarster : Karlijn \'er-
li»?gge, Kosterstraat 117; organizatie: 
B t i l \ erhegge, id..; propagiinda : 
hraji> De Cree, leden : Roger Clacs 
en Stelaan Nan Poiicke. Wij wen
sen liet nieuwe bestuui een xrucht-
buie wei king in deze vlak bij Brus-
.S(f( <.ii-le-.ieii gemeenle. 

V^voorde 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

De deelnemers aan de autokara
vaan van 7 juni a.s., dag van de 
vlaamse randgemeenten, verzame
len te 12 uur aan de kerk te Vil
voorde (Schaarbeeklei). In kara
vaan rijden wij dan naar Strom-
beek-15ever, via Koningslo en Het 
Voor. Affiches voor deze belang
rijke aktie zijn te verkrijgea bij de 
a Ideli ngssekretarissen. 

BESTUURSUITBREIDING 
Tijdens de belangrijke bestiiiirs-

\erg<ulering van 13 dezer werd het 
huidig afdelingsbestuur uitgebreid. 
De heer en mevrouw Loncke en de 
heren Bert Luyten en Maurice Van 
der Meulen werden, elk met een 
biezondere taak, in het bestuur oji-
genoiiien. 

WENSEN 

De bestuursleden van de V U.-af-
delingen \an ons kanton wensen 
een sjïoedig herstel toe aan onze 
\riend, .los De Coster, voorzitter 
^an Machelen, en tans gehospitall-
zeerd te Vilvoorde. 

OOST-VLAANDEREN 

Denderleeuw 
iANGFEEST 

Op 1 |um \e i t iekt de bus te 8 uui 
1") aan hel lokaal o De Klok » 

Pi ijs 110 Ir (toegangskaart van 
lO Ir inbegrepen). 

Inschrijx ing bij de bestuursleden 
en in a De Klok o 

Dendemonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op het gewestelijk sekietai iaiit 
»an liet « Oostxlaams Centrum voor 
dienstbeloon o, Stullstraat 7, Appels, 
tel. 032-247.76 elke woensdag van 
20 tot 22 uur en elke zaterdag van 
1,5 uur tot 15 uur. 

Speciaal vooi belastingsaangiften-
elke donderdag \an 20 lot 22 uur 
lot 30 mei. 

. NACHI DER GEUZEN » 
Het eerste V.L.-bal groeide uit 

tot een reuzesukses. V oor een bar 
siens\olle zaai sjieelde het uitste 
kend oi kest « De Bartels » ritme 
en romanliseh tot' laat in de nacht. 

We mochten er begroeten : volks
vertegenwoordiger L. Wouters, se
nator Baert, ir. Deroo en afvaar
digingen van de V.U.-afdelingen 
Gent, Zelzate, Maldegem, Merelbe-
ke en Assenede. 

Hai lelijk dank aan allen, die bij
gedragen hebben tot het sukses van 
ons eerste bal. Een speciale vermel
ding \ooi al de anonieme werkers. 

IJZERBEDEVAART 

Met onze afdeling, per autokara
vaan naar de IJzerbedevaart. 

Nadere inlichtingen volgen. 

Hofsiade • Gsfiegem 
Ulioi^AG K O L P O K l A G E 

Negen man van de afdelingen lm. 
pe en Oordegem, verkochten 196 
nummers op 18 mei jI. 

Volgende kolportage te Oordegem 
en Viierzeie op zondag 8 juni te 9 
uur 30 aan de kerk te Oordegem. 

Kalken 
LEUKE LENTE-AVOND 

Troebadoer Mark zingt veelkleu
rige luisterliedjes en het trio Jo 
Putman speelt populaire jazz op de 
leuke-leute-avontl van Volksunie-
Kalken. 

Iedereen komt luisteren ! Van 
toffe tiener tot zonnige grijsaard ! 

Zaterdag, 7 juni 1969, om 20 uur 
zaal « De Pluim », Koffiestraat, KaL 
ken. Bijdrage : 30 fr. 

Mereibeke 
TREKTOCHT 

Zondag 23 en maandag 26 mei 
(Pinksteren) tweedaagse trektocht 
van « de Griffoen » naar de Voer
streek. Afreis om 9 uur stipt op 
zondag 23 mei aan kino « De vier 
Wegen ». Overnachting in tenten 
en bij vlaamse vrienden in 's Gra-
venvoeren of in een hotel. Middag
malen voorzien bij de Freddy in 
het Hof de Voer. Terug op niaaii-
clag 26 mei rond 19-20 uur te Me
reibeke. 

BESTUURSVERGADERING 
Woensdag 28 mei te 20 uur in 

Zwalmlandia te St. Maria-Latem. 
Dagorde : bijwerken adressenlijst 
^yeergalm, uitbreiding spaarpotak-
tie, voorbereiding gemeenteverkie
zing enz. 

MAANDBLAD «DE WEERGALM» 
De kopij voor de Weergalm juni 

dient uiterlijk ingediend op donder
dag 3 juni. 
REDAKTIERAAD 

Een bizondere vergadering van 
de uitgebreide redaktieraad va.n 
«t De Weergalm » zal doorgaan op 
woensdag 11 juni om 20 uur in het 
lokaal « IJzeren Hekken », Van 
Goethemstraat. Dagorde : verho
ging oplage en uitbreiding van het 
blad. 

IJZERBEDEVAART 
De V.O.S. afdeling Mereibeke ''s 

zinnens een autobus voor de eerst
volgende Llzei bedevaart in te leg
gen. Bespreek nu reeds uw plaats, 
telefonisch op nr 527506 of schrifte
lijk op adres Jef Haudenhuyze, Jau 
\'erhoegenwijk 5, Mereibeke. 

Ninove 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Ook wij rijden mee een gordel 
londom Brussel op zaterdag 7 juni 
aanstaande. 

Samenkomst om 12 uur 30 op de 
Graanmarkt te Ninove, of om 13 uur 
in Strombeek-Bever aan de St. 
Amandskerk. 

St. Amandsberg • Oostakker 
DAG DER 
VLAAMSE RANDGEMEENTEN 

Al on/e leden weiden ojigeroe-
pen om deel te nemen aan deze 
autotocht rond de brusselse olievlek 
(7 juni) 

Veizamelplaats en uur wordt nog 
bekend gemaakt 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni. gaan we per 
autocar naar de IJ/ervlakte. Ver-
tiek uit St. Kruis-Winkel, Kenne-
dybaan om 6 uur 30. — Oostakker 
-^ St. Amandsberg. Houd nu reeds 
die dag vrij. 

Vrasene 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Voor problemen van sociaal 
dienstbetoon komt u terecht bij 
Leon Verhofstede, Brandstraat 24 oi 
telefoon 73.73.01. 

Verwacht eerlang zicdag volks-
\ ertegenwoordiger Coppieters. 
KIEZERSLIJSTEN 

De/e lijsten zijn steeds te raad-
lilegen op het sekretariaat. 
START VOORBEREIDING 
GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 

Oin het ons mogelijk te maken 
in 1970 een daverende ovei-vvinning 
te behalen beginnen we vanaf he
den met de voorbereiding van oir/* 
kieskampagne. Maar propaganda 
kost geld, goede projiaganda kost 
\eel, veel geld, daarom zal de finan
ciële mobilizatie dit jaar reeds in 
het teken staan van de gemeente
raadsverkiezingen 

U bij voorbaat reeds dankend 
voor uw steun en simpatie geven 
wij u nu reeds de verzekering dat 
de Volksunie Vrasene volgend jaar 
een kieskampagne zal voeren die 
onze tegenstanders met verstom
ming zal slaan. 

Uw bijdrage kan overhandigd 
worden aan een onzer be.stuursle-
den of gest-ort worden op post-
checkrekening waarvan het num
mer eerstdaags zal medegedeeld 
\\ orden. 

WEST-VUANDEREN 

Brugge (Arr.) 
NATIONAAL ZANGFEEST 

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

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

Te 13 uur vertrek v.an de massa
le autokaravaan op het St. Amands-
plein (kerk), vanwaar een gordel 
wordt gereden rond Brussel, tot ;9 
uur in Wezembeek-Oppem. 

Tot slot korte meeting in zaal 
<i Toekomst n. 

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

Meld eveneens hoeveel plaatsen u 
in uw wagen beschikbaar hebt 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni, vertrek van de 
3de Joe Englishkaravaan uit Brug
ge naar Diksmuide. Na de IJzer-
bedevKirt gezamenliik bezoek aan 
de west-vlaamse bergen. Wie nog 

Daq der vlaamse randqemeenten 
De franstaligren wensen niet alleen de zes faeiliteitenffeinp»« 

ten maar tevens nog meer vlaamse gemeenten op te slorDen .v 
de brusselse smeltkroes van de verfransing. '""^pen m 

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

op 7 juni a.s. een « Dag der Vlaamse Randgemeenten » in r»ÏÏ 
•n MASSALE AUTOKARAVAAN, die te 13 u. te StromCk* 
Bever vertrekt en in een gordel rond Brussel zal rijden 

Na de aankomst te Wezembeek-Oppem. om 19 u., in 'de 7a!.i 
« Toekomst » : GROTE MEETING. ^ ' 

Alle V.U.-afdelingen worden dringend uitgenodigd aan di>»o 
massale betoging deel te nemen. ^ ^ 

Al onze lezers kunnen individueel hun deelneming toeze? 
gen door 't insturen van onderstaande strook, behoorliik Inff*' 
vuld, aan de heer André EVERAERT, Patriottenstraat 55 
Brussel 5. Gans Vlaanderen moet in deze protestbetoeine v»r' 
tegenwoordigd zijn. '' 

Ondergetekende 

wonende neemf deel 

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

• met wagen en nog beschikbare zitplaatsen 
# zonder wagen 

nooit deelnam, zal kunnen kennis 
maken inet de onvergetelijke sfeer 
die er heerst tijdens deze tiip. 

Vooral inschrijven tegen 3() fr. per 
wagen in het Breydelhof, bij Roger 
Van de Voorde, Wollestraat 4.5 oi 
bij de bestuursleden van de V O K. 

LEDENWERVING 

Na twee werkvergaderingen is de 
administratieve bazis gelegd voor 
een leden- en abonnee-werving per 
wijk. Eerstdaags ontvangen abon
nees bezoek van onze kernreden. 
Onthaalt hen goed en laat u niet 
pramen, om lid van de V.U. te wor
den. Hoofdlid : 60' fr., bijlid 25 h: 

FINANCIËLE STEUN 

Financiële steun voor de afde-
lingskas is nodig. Alle bijdragen 
zijn welkom bii onze sekretaris R. 
Van de Voorde, Bourgounse Cruy-
ce, Wollestraat, Brugge. Helpt ons 
om sjioedig de uitgave van een ei
gen niededelingsblad mogelijk re 
maken. Dank bij voorlxiat. 

Bredene 
FILM 

Zaterdag 31 mei iu de zaal «Tijl» 
komt senator Wiin Jorissen sjire-
kea voor leden en simpatizanten. 
Iedereen is welkom tegen 20 uur 
30. Tevens wordt de première- ge
draaid van de fikii. over de Oos-
teiidse V U-week. 

Diksmuide 
SPECIALE BUS 

Onze afdeling riclit een speciale 
bus in om oj) 1 juni deel te nemen 
aan het zangfeest te Antwerpen. 
Vertrek om 8 uur aan het Vlaams 
Huis te Diksmuide, I jzerlaan 83. 
IPriis : 100 fr. Kaarten te verkrijgen 
op de bus. 

Ghtel 
NAAR HET ZANGFEEST 

In samenwerking met de plaat
selijke A.N.Z.-kern van Gistel, gaan 
wij per autocar naar het Vlaams-
Nationaal Zangfeest. Prijs : 100 fr. 
Zo spoedig mogelijk inschrijven bij 
de heer P . Gunst, P . Bortierlaan 
It), Gistel. We vertrekken aan de 
markt om 8 uur 15. 

khtegem - Eeraegem 
ABONNEMENTENWERVING 

Wie van de lezers kan ons 
adressen van goedgezinde famiWele-
tfen' oB vrienden bezorgen, die de 
gemeente I thtegem of Eernegem 
bewonen. Graag zouden wij die 
gaan aanzoeken om abonnee of lid 
Ie worden. 

Met dank verwachten wij per ke
lende een hooj) korrespondentie op 
adies : M. de Keysei', Engelstiaat 
10,. BdiCegem. 

Koekelare 
MEE NAAR ANTWERPEN 

Onze afdeling richt een speciale 
autocar in om deel te nemen aan 
de Volksunievergadering te Antwer-
[jen en aan het zangfeest op 1 ju. 
ni. Vertrek om 9 uur op J e markt 
te Koekelare. Prijs : f2ö fr. Aange-
ven bij A. Landuyt, Provinciebaan 
30 of R. WiUems, fchtegemstraat 
46-b. Ook onze leden uit Leke en 
Bovekerke. 

Lefldelede 
FAMILIEFEEST 

Als eerste akriwiteit geeft V.U.-
aftleling Lendelede op zaCerdag 31 
mei om 20 uur 30 eea familiefeest 

I in zaal «. De Handboog »; inkom : 
23 fr. Kaarten bij ó bestuursleden, 
in lokaal « De Hsindboog n en- in 
lokaal « 1302 » te Kortrijlc. 

ZANGFEEST 

V.L'.-afdeling Kortrijk richt een 
autocarreis in naar he t Vlaams-Na-
tioiKial Zangfeest te Antwerpen op 
1 juni'. 

VertTek te 7 uur 45 uur aan h-
kaal 1302. Prijs^: 90 fr. voor de reis; 
140 fr. met inbegrip varr een toe-
ganjTskaart. ï i ke t t en te beftomen in 
lokaal 1302. Voorafgaandelijk in
schrijven is nood'zakeHjk. 

Nieuwpoort 
WILLEM VERMAND EHE 

Wij roepen al onze feden op om 
te komen luisteren naar de zanger 
van de Westhoek r Willem Ver-
mandere. Onze afdeling richt deze 
avond rn op zaterdag' 7 juni in de 
« Beiaard » te Nieuwpoort. 

Kortemark 

VU-BETOGlNG 
Onze leden die wensen deel fe 

r e m e n aan het zangfeest te Ant
werpen eu de VU-betogjng die er s 
voormiddags plaats viadt kunnen 
inschrijven voor een speciale bus 
die zal rijden op 1 iuuii Vertrek 
rond 8 uur 30. 

J^beke • Stafhitle - Zerkegem 
VL.-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

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

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

Inschrijven biT Hippoliet Maes te 
Stalhille (T. 812.26), bij Georges 
Eeckeloo te Jabbeke (T. 812.20) of 
bij Jhilien Buft^nck te Zerkeaem 
(815.52). 

Oostende 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zie lijst lias volgende week we
gens plaatsgebrek. 

ABRAHAM GEZIEN 

Op 16. mei werd on» lid,, en. te
vens arrondissementeel voorzitter 
Toon Van Sijnghel vijftig jaar! Om 
hem te danken vtror zijn onbaat
zuchtige inzet voor partij en volk 
werd hij in besloten kring, arr. fie-
stuur, mandatarissea en a&felings-
bestuursledea- verdiend in de bbe-
men gezet. Nog vele jaren, Toon I 

WE&KG&OEP VROUWEN 
Op vrijdag 30 mei in de « Noord

zee B om 20 uur 30 speciale venga-
dering voor ai anzs trouwen met 
een toespraak van mevrouw Go^ 
mand over taaizuiverheid, gevolgd 
door een taalkwis met prijzen, le
dereen is, welkom. 
BAG DER RANDGEMEENTEN 

€>nze afdeling neemt éed am de 
' karavaan door de Brusselse rand
gemeenten. Verzamelen op 7 jun» 

i om 10 uur aan het sportcentium. 
t Mensen zonifer auto worde» B»ee-
4 genomen. 
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W E I N I G GELD? 
koop arbeidsuren.... 

GELD?? GELDZORGENÜ 

r 

L. 

Niet alleen uit solidariteit met de arbeider uit Genk Cent Leuven of Antwer
pen maar omdat men zowel in Parijs als in Brussel zowel in Engeland als Ame
rika weet hoe degelijk onze arbeiders werken 
De steeds snellere stijging van de loonkosten in de bouwsektor en de groeiende 
behoefte aan komfort verzekeren U niet alleen een veilige belegging in ei^en 
land. maar ook weldra een sfijgende méérwaarde. 
Bovendien win t of spaart U een huishuur Wi) leverden in 1968 méér dan een 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk • 

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

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

reeds bij aankoop 20 t.h. winst! 
U handelt inderdaad niet met een tussenpersoon Er gaat'in een goed georga
niseerd bedrijf weinig geld verloren de aankoopprijzen liggen laag, de omzet
cijfers hoog. de winstmarge is klein en er gaat geen t i jd verloren dankzij plan
ning en weergaloze team-spirit Daarom kunnen wi j op verzoek de wederver-
Koop waarborgen. Er zi jn voldoende liefhebbers Onze beste kliënten zi jn 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden 

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

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 
Of u nu een bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 
t t c?i 4 1 I I N ^ ® " tower-building of een fabriek W i j bieden U een financiering 
rot 90 è 100% van de bouwkosten W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 

i v t t ^ ^ " de Maas tot aan de Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be
schikken Immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 
en op de beste ligging U spaart heel wat t i jd als U ons t i jdig raadpleegt. 

meer dan 6000 tevreden kliënten 
kunnen wi j met U bezoeken ! Dat is een referentie ' W i j 

' ' " °^^'' ^'er op ' W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

op een van onze vier zetels 1 

AUl, lt.9K.* 

'i 9' 

•^•y^rtfit^ttr^ 

k 

r 
3 
'̂ ^^ ĵB 
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Wenst U nadere inlichtingen 

stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra 

*•• *•• •«« *•• • • • 9«* • « • • « • Naam 

Adres , Woonplaats . . . . M «» n« ».. 

tel privé Tel kantoor « .». .~ 

1 over gronden voor v t l labouw D ^^^^—«—"^^"™i"«""i"" i» 
over gronden voor hoogbouw D ' ' ' i voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinswoning D 

over veilige geldbeleggingen O ^B^^Ba^^aHüMBMMMM» 

2 over het bouwen van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . va f . . . — 

bij voorkeur gelegen te » a, „. Ü Ï »•• s. 

of bezit rseds grond gelegen te 

. . . VM —é —* 

..< 9«S VSi »M «.« 

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

ALGEMEEN BOU*ryBEDRIJF KUNNE N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
*el. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsesfr 33 

tel. 016/33.735 



BRASSER ZIET... 

Ook Vanaudenhove voor nieuwe konstellatie... 
(... V.D.B, heeft beet...) 

« ^ O O O O O Ö O o 

oooo OOOOO 

'f^ 

... Hex... 
(«... een echte schande, ze liep gans de film gekleed... ») 

ONGET 
Toestand te Praag 
De Tsjechen zitten in Hoezak en as. 

Griekse studenten als kleine jongens behandeld 
Ahna materniteiten. 

Tyfus in Oostenrijk 
Van Doll- naar Tyfus. 

Thieu tegen de vrede 
Voortvechten, nondethieu! 

Abdoel Razak heeft het lastig... 
... in malaizië. 

Negers prediken revolutie te Newark 
« Newark van het vrije woord ». 

Russisch ruimtetuig geland op... 
... Venurss. 

« Rudo Pravo » akkoord met censuur 
Pravo voor de pezetters.'.' 

Opnieuw veiiigheidskampanje 
Tot saegens toe. 

Suenens geeft Oddi... 
kardinaaldprikjes.. 

Politie hongert amsterdams Maagdenhuis uit 
Magenhuis. 

ZE ZEGDEN... 
• « Als je in Vlaanderen als kabaretier gekke din

gen zegt mag je misschien een volgende keer 
de grens niet meer over. Moet je een ander 
beroep opgeven. Bijvoorbeeld paardekoper». 

FONS JANSEN 

• «Ik zeg altijd : Nederland is een kind met een 
waterhoofd en België is een siamese tweeling ». 

FONS JANSEN 

• « België staat in de wereld bekend om zijn half-
afgewerkte produkten. We doen die faam nog 
steeds alle eer aan. Met onze eentalig franse 
diplomaten ». 

ROGIER DESMET 

• « Een leeuw en een haan stopt men niet in één
zelfde kot». 

LUDO VAN WAUWE 

• «De flamingant is de enige man zonder toe
komst die het ver gebracht heeft». 

GASTON DURNEZ 

• «Ik heb lak aan het vaderland, al is heel de 
wereld nu belgisch gezind». 

LOUIS PAUL BOON 

• «Belgen leren gaarne vreemde talen. De Vla
mingen Nederlands, Frans en Engels. De Walea 
Frans ». 

KAREL JONCKHEERE 

• «Ik heb ontdekt waarom de Vlamingen zoveel 
marcheren. Telkens als zij iets vragen, zegt men 
hun : Ge moet eens komen !» 

GASTON DURNEZ 

• «Zijn wij een volk van bastaards met hier en 
daar een rashond ? » 

PATER STRACKE S.J. 

• « Er zijn zoveel mensen in Vlaanderen erebur
ger, dat de weinigen die het niet zijn met een 
zekere eerbied behandeld worden wegens hun 
vastheid van karakter en onbuigzame inborst». 

GODFRIED ROMANS 

In korte tijd stierven verscheidene russische generaals.. 

« > 

».. Apollo 10 en de nieuwe veiiigheidskampanje. 


