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« De trojaanse oorlog zal niet gevoerd worden ». Voor het 
eerst sinds ettelijke dagen vond premier Eyskens z'n glim
lach terug, toen hij verleden woensdag aan de pers kon 
melden dat er een akkoord getroffen was inzake de kre
dieten voor Leuven-Frans en voor de Vlaamse Universiteit 
Brussel. Meteen geraakte zijn regering met de hakken 
over een sloot waarin zij vri j onverwacht dreigde te val
len en te verzuipen. Dat de ploeg Eyskens in extremis ge
red werd is allerminst het gevolg van grote staatsmans
kunst, maar wel van het feit dat momenteel (nog) geen 
alternatief blijkt te bestaan. 

De kortstondige universitaire 
oorlog IS overigens een leerrij
ke periode geweest. Minder dan 
vier weken na Collards « uit
gestoken hand » en middenin 
het geflirt tussen een aantal 
kristen-demokraten en socialis
ten, barstte het konflikt als een 

bom Gelijk in de heetste da
gen van de schoolstrijd stonden 
de twee kampen plots weer te
genover mekaar en eens te 
meer ging het om « de zenuw 
van de oorlog » : de centen. 

Het was een leerrijk konflikt, 
omdat het onder meer aanlei

ding heeft gegeven tot de be
vestiging van een akkoord, 
waarvan iedereen vermoedde 
dat het gesloten werd, maar 
waarover de ingewijden nooit 
gerept hebben : de ruil V.U.B.-
Woluwe. Er is tans formeel toe
gegeven dat Leuven-Frans de 
toelating kreeg haar medische 
fakulteit te vestigen op het 
jachtgebied van de brusselse 
universiteit — de hoofdstede
lijke agglomeratie — in ruil 
voor de erkenning van de 
Vlaamse Universiteit Brussel 
als volwaardige universiteit. 
Daarmee is het bewijs geleverd 
dat eens te meer een goed 
Vlaams recht — de splitsing 
van de brusselse univers'iteit — 
is moeten betaald worden met 
een onaanvaardbaar voorrecht 
aan frankofonen : de vestiging 
van Leuven-Frans te Woluwe. 
Er is iets fundamenteel zie-

(vervolg op blz. 4)" 

DE GRONDWETSHERZIENING 

HET SLOP 
WAT ZAL DE PSC NU DOEN ? 

Verleden dinsdag heerste er in de Wetstraat, in verband 
met de universitaire oorlog, een paniekerige krizisstem-
ming die de aandacht gaande hield van alle kommentato-
ren in de dagbladpers. Een eerste gevolg daarvan was dat 
het belangrijk debat dat die dag in de Kamer werd gehou
den, bijna ongemerkt is voorbijgegaan en dat - voor zover 
we dat in de pers konden nagaan - de passende en vérrei-
kende politieke besluiten uit dit debat nog niet zijn getrok
ken. 

Na een vrij langdurige pro
cessie van Echternach doorheen 
verschillende kommissies van 
Kamer en Senaat, kwam einde
lijk de kwestie van de waarde 
der onthoudingen bij de stem
mingen over de grondwetsher
ziening in openbare vergade
ring voor de Kamer. 

Het is overbodig, hier nog
maals in het lang en het breed 
terug te komen op de juridische 
aspekten van deze zaak. Voor 
een goed begrip volstaat het 
voor ogen te houden, dat zowel 
de Senaat als de Kamer in 1967 
zich unaniem akkoord ver
klaard hebben over het begin
sel, dat een tweederde-meer
derheid moet berekend worden 
op het geheel der uitgebrachte 
stemmen inbegrepen de ont
houdingen. Ter voorbereiding 
van de huidige grondwetswij-
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ziging en « in tempore non sus-
pecto » waren destijds zowel 
C.V.P. als B.S.P. akkoord met 
deze interpretatie. 

Het is slechts nadat de hui
dige regering tot stand was ge
komen en nadat de door de 
verkiezingen grondig gewij
zigde machtsverhoudingen in 
het parlement waren gebleken, 
dat de regering — gevolgd door 
de regeringspartijen — plots 
voor de dag kwam met een 
heel andere interpretatie : de 
onthoudingen zouden worden 
meegeteld om het aanwezig-
heidskworum te b e r e i k e n , 
waarna ze zouden worden weg
gemoffeld om een tweederde
meerderheid op de uitgebrach

te ja- en neen-stemmen in het 
bereik van de regering te bren
gen. 

Er is in de Kamer verleden 
dinsdag daarover eens te meer 
zeer uitvoerig gedebatteerd en, 
zoals gebruikelijk, verzandde 
het debat vaak in juridische 
haarkloverijen. Volksunievoor
zitter Frans Van der Eist, die 
als eerste woordvoerder van de 
oppozitie op de tribune kwam, 
trok echter onmiddellijk de 
grenzen waarbinnen het debat 
moest gehouden worden : « ju
ridische diskussies zijn zonder 
betekenis, omdat de juridische 
argumenten maar moeten die
nen om politieke berekeningen 
mogelijk te maken ». Hij wees 
op de overeenkomst van 1967 
en herinnerde er aan dat de 
Volksunie reeds vroeger ver
klaard had, op geen enkele wij
ze deel te zullen nemen aan de 
parlementaire komedie die de 
regering wenst te laten opvoe
ren. Na nog eens de vergelij
king gemaakt te hebben met de 
scheidsrechter die de spelregels 
verandert terwijl de wedstrijd 
al aan gang is, besloot hij : 
« Een grondwetsherziening is 
inderdaad noodzakelijk. De re
gering wist, dat zij niet over 

een tweederde-meerderheid 
kon beschikken. Ze zal er met 
haar truukjes zeker niet gera
ken. Door haar houding maakt 
zij de grondwetsherziening on
mogelijk », 

In deze laatste zin zit de kern 
van heel het debat. Uit de ver
dere tussenkomsten van de 
woordvoerders van alle oppo-
zitiepartijen — zonder uitzon
dering — is gebleken, dat nie
mand behalve de regeringspar
tijen in het door de regering 
geschreven scenario wil mee
spelen en dat de hele oppozitie 
de passende besluiten zal trek
ken uit het maneuver van de 
meerderheid. 

Dat betekent, zo ziet het er 
altans zonder al te veel ruimte 
voor twijfel naar uit, het defi
nitieve einde van de grond
wetsherziening : de twee rege
ringspartijen, geïzoleerd en on-
der mekaar alleen geplaatst 
voor hun verantwoordelijkheid, 
zijn niet bij machte de grond
wetsherziening door te drijven. 
Hoezeer een grondwetsherzie
ning ook nodig weze, we kun
nen toch de huidige gang van 
zaken niet betreuren. In de we
ken die achter ons liggen werd 
tijdens de vergaderingen van 
de senaatskommissie duidelijk, 
wat voor een fopspeen de zoge
naamde kulturele autonomie zal 
worden en hoe dubbel onaan
vaardbaar daardoor de op zich
zelf reeds totaal onaanvaardba
re prijs van de grendels. Ten 
overvloede werd deze week Itt 
de Kamerkommissie het bewijs 
geleverd, dat ook de ekono-
mische decentralizatie werd 
uitgehold, zodat er alleen no? 
een versterkt centralisme én 
een reusachtige brusselse be
dreiging voor gans Vlaams-Bra-
bant uit overblijft. Bij een der
gelijke grondwetsherziening 
kan Vlaanderen alleen maar 
heel veel verliezen ; ze kan ons 
dus rustig gestolen worden. De 
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WIJ 

en gij 
NATUURBESCHERMING 

Het heeft ook mij geschokt 
dat er nog een senator te vin
den is, die de vogelvangst ver
dedigt ! Trouwens, het idee van 
de natuurbescherming komt 
maar matig aan bod in de V.U. 
Het moet u toch opvallen dat 
steeds meer mensen de belang
rijkheid er van inzien, zowel op 
wetenschappelijk als op sociaal 
gebied. Over tien jaar zal men 
miljoenen moeten uitgeven om 
povere groene zones te schep
pen, waar men nu onovertrof
fen gebieden verwoest en daar
door de achteruitgang, tot de 
uitroeiing toe, van vele plan
ten- en vogelsoorten in de hand 
werkt. 

J.C, Antwerpen. 

wekken. Belangrijker is dat op 
dit gebied onze totale eigen
machtige volkswil naar buiten 
toe kan optreden. Met onze 
huidige unitaire en onvolkse 
staatsstruktuur is dit een uto
pie. Daarom is het stukken rea
listischer bij hoge voorrang fe
deralisme te bekomen, dan mar
sen te houden tegen buitenland
se mogendheden. 

Aan het demokratisch karak
ter van de Volksunie kan niet 
getwijfeld worden voor wie 
haar programma, instelling en 
houding kent. In beslissende 
ogenblikken als deze, wanneer 
het duidelijk wordt dat de 
Volksunie zeker op weg is de 
algehele vlaamse rechtsont-
plooiïng te verwezenlijken, is 
het allesbehalve eerlijk hieraan 
afbreuk te doen. 

B.V.d.A., Overijse 

MIS 
- VERBLUFFEND SUKSES 

Uit een parlementaire vraag 
van 4 april van volksvertegen
woordiger Anciaux blijkt dat 
hij erg bekommerd is om de 
« Nord-Africains » die niet ge
wenst zijn in restaurants, ka-
fees' enz. Hij noemt dit een on
duldbare diskriminatie. 

Zou de heer Anciaux niet lie
ver zorgen voor het opdoeken 
van de diskriminaties die nog 
bestaan bij ons eigen volk? Ik 
zal er maar één opnoemen : de 
gepensioneerden van de open
bare sektor (ministeries, ge
meenten, enz.) die doorgaans 
een mooi pensioen genieten, mo
gen nog werken en bijverdie
nen zoveel ze willlen en kun 
nen, de gepensioneerden van de 
private sektor die het door 
gaans moeten stellen met een 
zeer karig pensioentje, mogen 
niets meer bijverdienen, of al-
tans niet genoeg om behoorlijk 
mee te leven. Is dat geen dis
kriminatie ? 

Na anderhalf jaar werking 
heeft het jongerenblad « Nieuw 
Vlaanderen » reeds 6.419 abon
nementen, wat «De Standaard» 
een verbluffend sukses noemde. 

Tans verscheen nr. 4 van de 
tweede jaargang met o m. « De 
Nederlanden in Frankrijk », 
« Onze Havenpolitiek », « De 
Ingenieurstitel ». 

Een greep uit nrs 1, 2, en 3 : 
Vlaams-Brabant bedreigd, Tsje-
cho-Slovakije, Biafra, repres
sie en amnestie, het leger, 
grondwetsherziening, fabrieks-
sluitingen, de baskische vrij
heidsstrijd, gedaan met de 
Vlaamse Beweging ?... 

Gaarne sturen wij u op een
voudige aanvraag een gratis 
proefnummer. Of u zendt ons 
20 fr. voor een proefabonn. (nrs 
4-5-6 van de 2e jg.). Een volle
dige 2e jg. kost slechts 50 fr. (6 
nrs van 4Ö blz.). 

Onder omslag of prk. nr 
4082.60 van « Nieuw Vlaande
ren », Brouwerijstraat 74, De 
Panne. 

T.V.K., Gent 

REALISTISCHE POLITIEK 

Aan de heer U. D. B., Beer-
sel. («Wij»van 10 mei) wens ik 
het volgende te antwoorden. 
Het is hoogst naïef te menen 
dat wij door onze marsen de 
grote mogendheden kunnen be
ïnvloeden of zelfs hun aandacht 

GEMEENTERADEN 

Ik krijg de indruk dat de 
Volksunie - afdelingen zich be
ginnen voor te bereiden op 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 1970. Ik ben zo vrij 
daar enkele bedenkingen aan 
vast te knopen. 

De gemeenteraadsverkiezing-
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VOLKSUNIE MASSAMEETING 
Zaal « MAJESTIC » Carnotstraat 

A N T W E R P E N (op 5 minuten van het station) 

SPREKERS : —senator jORISSEN 

— volksvert. MATTHEYSSENS 

en zijn reeds een bron geweest 
van misverstanden tussen de 
vlaams-nationalisten, dikwijls 
tot schade van onze partij. 

De afspraken met het oog op 
die verkiezingen gebeuren ui
teraard met de traditionele 
partijen, het meest met de CV. 
P. Het zou best zijn eerst en 
vooral onze partij, de Volksunie, 
sterker te maken omdat na nog
maals een verloop van 6 jaren 
de gemeentebesturen vanzelf 
« Volksuniebesturen » zullen 
worden. 

Eventuele kompromissen zul
len voor de vlaams-nationale 
partij bij de nationale verkie
zingen nadelig uitvallen omdat 
vele vlaamse kiezers de Volks
unie zullen beschouwen als een 
«partij_ zoals de anderen». 

Het is nog veel te vroeg om 
nu reeds «akkoorden»af te slui
ten. Eerst de Volksunie ! 

P.V.B., Lebbeke 

D'HOPPE VLAAMS 

Het Vlaams toeristisch hoek
je van Vloesberg, dat schanda
lig verwaarloosd wordt door de 
provincie Henegouwen, komt in 
de aktualiteit. 

De prachtige bossen met 
naald- en loofbomen, met een 
mooie onderbegroeiïng van ko-
nmgsvarens, bos- en heidekruid, 
worden steeds meer ontman
teld, terwijl een vuilnisbelt op 
dezelfde plaats ontstaan is. 

De verwaarlozing door Hene
gouwen vindt haar oorzaak na
tuurlijk in het feit, dat dit zeer 
mooie en een bezoek overwaar-
dig hoekje een VLAAMS ka
rakter heeft. 

Vorige week werd daarte
gen voor de eerste maal daad
werkelijk geprotesteerd. Vele 
plakbrieven met tekst «D'HOP
PE VLAAMS - VOLKSUNIE» 
werden op alle strategische 
punten aangebracht. 

De oproep tot vorming van 
een aktiekomitee - D'HOPPE 
VLAAMS werd reeds in ver
schillende kringen pozitief be
antwoord. 

Wie wil meewerken make 
zich bekend aan : advokaat 
Marcel DE BOE, Leopoldlaan 
41, Ophasselt. 

M.D.B., Ophasselt 

ONZE TAAL 

In uw weekblad van twee we
ken geleden las ik een bijdrage 
van R.H., Leuven, met als titel 
« Parijzenaar ». Ik moet deze 
zienswijze bijtreden en ik ben 
overtuigd dat het een echte 
schande is als men ziet wat de 
moderne « schrijvers » van ons 
Vlaams hebben gemaakt. Zou 
Hendrik Conscience nog rustig 
liggen in zijn graf ? 

Sedert ongeveer drie of vier 
jaren zijn er bij mij geen 
Vlaamse romans meer in huis 
gekomen, om de eenvoudige re
den dat ik er geen meer gevon
den heb. Een paar maanden ge
leden wou ik mij in een boek
winkel te Brussel, een roman 

uitzoeken om te kunnen lezen 
tijdens een reis. Ik heb drie 
boeken bekeken, maar heb ze 
alle drie van de hand gewezen 
De eerste bladzijde van ieder 
dezer boeken krioelde van 
franse woorden. Ik heb dan een 
franse roman gekocht ; die was 
ten minste in een echte en zul-
vere taal geschreven. 

Ik ben er van overtuigd dat 
het juist onze « vlaamse » 
schriivers zijn die de nodige 
wapens leveren aan de Walen 
en de franskiljons om onze taal 
te doen kleineren en misbrui
ken. 

A.J., Brussel. 

KINDERBEWAARPLAATS 

In uw artikel «Kinderroof 
te Brussel» van vorige week 
hebt u wel gezegd dat het eea 
gewetenszaak moet zijn voor 
geheel Vlaanderen, het initia
tief van het Sekretariaat éet 
Vlaamse Verenigingen van 
Etterbeek, dat in die brussdr 
se gemeente een nederlanOT^ 
talige kinderbewaarplaats wö 
oprichten, financieel te ste^ 
nen, maar u hebt vergeten te 
zeggen dat dit kan geschieden 
met een storting te doen op 
de postcheckrekening OT. 
3074.97 van de heer S. SzonS, 
K. Degrouxstraat 78 te Brus
sel 4. 

M.V., Brussel 

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

van de redaktie 
Brussel, 29 mei 1969. 

Betr . : persher r ie . 
Er i s heel vat beroering in het niet zo grote we
reldje van de vlaamse weekbladpers. 
Eerst en vooral, a l s ape r i t i e f j e , een klein be
r ich t dat weinig deining heeft verwekt : Theo Knol 
ten Bensel was to t voor een paar weken hoofdredak-
teur van het ge ï l lus t reerd weekblad "De Post". Hij 
werd enkele dagen geleden bi j z 'n bazen ontboden en 
weinige minuten nadien stond h i j op s t r aa t . . . zon
der job. In deze zaak in te resseer t ons maar één 
ding : de lezers van "De Post" konden in hun blad 
a l les lezen, behalve het nieuws omtrent de wijziging 
aan de top van de redaktie . . . 
Heel wat meer deining i s er rond de heren Maertens 
en De Smaele. De eerstgenoemde i s voorz i t t e r en de 
"--veede l id van de beheerraad van de B.R.T, Maertens 
s s t e l t daar namens de P.V.V. en De ^maele namens de 
C.V.P. Maast deze vr i je t i jdsbes teding houden de he
ren zich hoofdzakelijk bezig met het uitgeven van 
kranten : de ene in de groep van "Het Laatste Nieuws" 
en de andere in de groep van "De Standaard". Beide 
heren hebben tans het middel gevonden om een gouden 
bruggetje t e slaan tussen hun vr i je t i jdsbes teding 
op de B.R.T. en hun beroepsbezigheden : hun kranten-
groepen brengen a l lebei een tv-veekblad op de markt. 
Vanzelfsprekend - en overigens terecht - gaan de van 
oudsher gevestigde tv-bladen (die géén mannetje in 
de B.R.T.-beheerraad hebben) daartgegen levendig 

tekeer. Kiesheid, tak t en een s t r i k t e opvatting van 
de pl ichtenleer schijnen niet de hoofdkenmerken 'te 
zi jn van Maertens en De Smaele . . . 
En het zijn deze heren, die medeverantwoordelijk 
zijn voor het weren van «tie vlaams-nationale gedachte". 



WIJ 

• DE FRANSE VERKIEZINGEN (1) 

propaganda 

voioens 
" sisteem d " 

(red.) Wie aan de papiervloed bij ver
kiezingen in België gewoon is, kijkt wel 
even verrast op : enkele dagen vóór de 
eerste stemronde in de prezidentiële 
verkiezingen is er van propaganda niet 
zo heel veel te merken. Onwillekeurig 
denkt men terug aan de belgische par
lementsverkiezingen verleden jaar : te 
Brussel, maar ook in de andere grote 
centra, werd het stadsbeeld in niet ge
ringe mate bepaald door een barnum-
propaganda waarlangs een vluchtige 
bezoeker niet kon heenkijken. In het 
begin van deze week was te Parijs nau
welijks te merken dat er verkiezingen 
op komst waren. 

Een eerste reden daarvoor is natuur
lijk de techniek van de prezidentiële 
verkiezingen, zoals die door de Gaulle 
werd vastgelegd. Vanaf het vakant wor
den van het hoogste ambt tot aan de 
eerste stemronde is de tijd te kort om 
op de proppen te komen met een ver
kiezingskampanje in amerikaanse stijl. 
De « grote » propagandamiddelen — het 
ontwerpen en drukken van reuze-affi
ches, het afhuren van publiciteitsbor-
den voor deze affiches — kunnen haast 
niet aan bod komen en het zijn toch zij, 
die in de eerste plaats het stadsbeeld 
zouden beïnvloeden. 

De eerste — en tot midden van deze 
week ook enige — reuze-affiche op de 
publiciteitsborden was dan nog afkom
stig van een niet-kandidaat : discard 
d'Estaing had z'n smalle aristokratische 
kop laten konterfeiten in pop-stijl met 
schreeuwerige kleuren. Vanop deze 
slechts sporadisch aangeplakte affiches 
werd den volke kond gedaan dat Gis-
card, «europeen et liberal», de kandi
datuur van Pompidou steunde. 

Pompidou zélf en Poher — de twee 
top-kandidaten — moeten het met min
der stellen. Hun propagandadiensten 
trachtten de jongste dagen zoveel mo
gelijk borden af te huren om er dan een 
vrij kleine en bescheiden kleurenfoto 

van de kandidaat-prezidenten op te 
plakken middenin een vreselij k-lege 
ruimte van effen gekleurd papier. De 
kommunist Duclos is er nauwelijks be
ter aan toe : zijn ronde burgermanne-
tjeskop werd binnen nóg nauwere affi
che-maten geperst en aan het afhuren 
van grote borden schijnen de kommu-
nisten helemaal niet toe te zijn. 

Improvizatie, gebrek aan oog voor de 
mogelijkheden van de moderne propa-
ganda-technieken, vasthouden aan een 
stijl «de papa» zijn trouwens niet al
leen voor deze prezidentsverkiezingen 
kenschetsend : w- hebben de jongste ja
ren herhaaldelijk franse verkiezings
kampanjes vergeleken met de propa
gandistische stoomwals in Duitsland, in 
België en ook wel in Nederland. De 
Fransen houden het ook op het vlak 
van de propaganda bij het oeroude ge
moedelijke «système D» : drukwerk 
waarin illustratie tot een minimum be
perkt is, tekstaffiches die van de ene 
partij naar de andere als twee druppels 
water op mekaar lijken enz. 

• DE FRANSE VERKIEZINGEN (2) 

" Ie nul 
Ie plus osé 
de paris 

houden had een zuiver gaullistische pro
pagandamachine te zijn, is het ontstel
lend gebrek aan tv-formaat van de kan
didaten. De Fransen vergelijken onwil
lekeurig met de Gaulle, die een groot
meester van het kleine scherm was. Of 
men nu vóór of tegen de Gaulle was 
deed niets af aan het feit dat de tv-uit-
zendingen van de generaal steeds een 
ongehoorde kijkdichtheid hadden, dat 
het sierlijke Frans werd genoten en ge
prezen en dat tien jaar lang de magie 
van het prezidentiële woord van beslis
sende betekenis was voor de uitslag. De 
jongste tiid — sinds 1968 — was die ma
gie verbleekt; bij vergelijking blijkt 
tans echter, wat een bleke figuren de 
huidige kandidaten zijn naast de tv-ve-
dette de Gaulle. Er is wellicht één uit
zondering : de trotzkist Krivine brengt 
zijn revolutionair jargon via het scherm 
met zoveel jeugdig vuur en zoveel 
vloeiende welsprekendheid, dat zijn 
voor de rest onverkoopbaar programma 
toch nog door een paar tienduizenden 
Fransen — vooral dan intellektuelen — 
zal worden genomen. Op het scherm is 
hij inmiddels een niet onwelkome ver
snapering temidden van de rest. 

Een andere opvallende noot in de 
saaie verkiezingskampanje wordt ge
vormd door de kleine affiches uit de 
zogenaamde «ateliers populaires». In 
de meidagen 1968 zijn ze voor het eerst 
opgedoken : kleine aanplakbiljetten, in 
huisvlijt vervaardigd met de meest pri
mitieve middelen, vaak verrassend goed 
en geestig getekend maar even vaak to
taal onbeholpen in de uitvoering, doch 
vertrekkend van een soms zeer gevatte 

« pointe ». Sinds eea jaar zijn ontelbare 
«ateliers populaires» — meestal van 
uiterst-linkse strekking — steeds weer 
nieuwe affiches blijven maken en ook 
tijdens deze verkiezingsperiode zijn ze 
volop prezent. Het is uiteraard vooral 
Krivme die er gebruik van maakt, maar 
ook Pompidou telt onder zijn aanhan
gers een paar spontane grafici van 
«volksdrukkerijen». Een der beste af
fiches komt trouwens van Pompidou-
propagandisten. Boven de ruwe schets 
van een naakte man prijkt de tekst 
«Poher, Ie nul Ie plus osé de Paris» 
(«Poher, de meest gedurfde nul van 
Parijs»), een alleszins geestige varian
te OD de slogan van een der meest be
kende parijse naaktshows «les nues les 
plus osées de Paris» («de meest ge
waagde naakten van Parijs»). 

Te Parijs ziet men deze geïmprovi-
zeerde, vaak rake en knappe affiches 
van diverse strekking vooral op de lin
keroever, de « rive gauche » die de jong
ste dagen door de politie bewaakt wordt 
als gold het een vulgaire zuidameri-
kaanse voorstad. 

Hoe de verkiezingsstrijd ook moge af
lopen, van één ding zijn we zeker : een 
bijdehandse uitgever komt over een 
paar weken beslist op de markt met een 
fascimile-verzameling van de affiches 
uit de « ateliers populares ». Met daarbij 
een paar foto's van de opschriften die 
de aanhangers van Krivine in alle me
tro-stations hebben aangebracht : «je 
crache sur Ie fric, je vote Krivine » en 
« de macht ligt binnen het bereik van 
de geweerloop ». 

(red.) Op één gebied dan toch heeft 
de moderne propagandatechniek haar 
intrede gedaan in de franse verkiezings
strijd : de tv. Sinds enkele dagen onder
gaan de Fransen in hun huiskamers een 
ware stortvloed van verkiezingspro
gramma's : de zeven kandidaten komen 
praktisch ieder om de twee dagen op 
het scherm en populaire tv-program
ma's zoals Tele-Midi werden naar een 
vroeger en ongeschikter uur verwezen 
of vielen helemaal weg. Reeds na een 
week van dit versterkt propagandare-
gime op de tv bleek, dat de kijkers het 
grondig moe waren. De boze lezersbrie-
ven in de pers namen overhands toe en 
de tv-kritici in de kranten begonnen de 
woord- en belofteninflatie ongenadig te 
lijf te gaan. Een van de redenen van 
deze snelle verzadiging na het toch wel 
spektakulaire feit dat de ORTF opge-

DAG OERJMM 

RANDGEMEENTEN 

volksunie 
autokaravaan 

beroepsHALVE 
bekeken 

HARMEL-SUKSESJE 

Het tegenbezoek van de tsjecho-
slovaakse minister van Buiten
landse Zaken JWarko aan zijn 
ambtgenoot Harmei volgt op het 
bezoek van de belgische minister 
aan Praag in mei 1967. Het is met
een het eerste bezoek van een be
langrijk tsjechoslovaakse persona
liteit aan een westers land sinds 
ae gebeurtenissen van vorig jaar. 
üe invazie van Tsjecho-Slovakije 
en haar gevolgen onderbrak de 
peilingen van minister Harmei in 
Uost-Europa, die hij in het kader 
van het naar hem genoemde oöt-
spannmgsplan had verricht, onder 
meer in Polen en Roemenië, van
waar trouwens binnen afzienbare 
tijd eveneens officieel tegenbe
zoek mag verwacht worden. 

We moeten deze bezoeken en te
genbezoeken niet overschatten ook 
al plaatst men ze in het kader van 
het streven naar ontspanning tus
sen Oost en West en staan op de 
agenda van de besprekingen het 
ontwapeningsvraagstuk en de op-
•"oep van de kommunistische euro
pese landen tot het houden van 
een pan-europese konferentie over 
net probleem van de europese vei
ligheid. IVIinister Harmei — die 
ook zinnens is een bezoek aan 
vioskqu te brengen in het kader 
^an zijn peilingen — kan in dit 

verband slechts verkenningswerk 
verrichten. In deze kontekst ge
plaatst verricht hij waardevol 
werk. Maar uiteindelijk ligt een 
beslissing niet te Brussel. 

Van direkter aktualiteit is de 
mogelijkheid dat uit deze tsjecho-
slovaaks - belgische besprekingen 
een uitbreiding van het handels
verkeer tussen beide landen kan 
voortvloeien, wat vooral aan een 
tsjecho-slovaaks verlangen zou be
antwoorden. Of de heer Harmei 
bij zijn koUega uit Praag, die een 
Slovaak is, ook zal informeren 
naar de gang van zaken sinds de 
federalizering van Ts.jecho-SIova-
kije, weten we niet. Gezien de aan 
gang zijnde evolutie in ons land 
zou Harmei er nochtans zijn voor
deel mee kunnen doen, over het 
tsjechoslovaakse voorbeeld van 
een federalisme met twee goed in-

elicht te zijn. 

ZANGFEEST 

Morgen zingt Vlaanderen weer 
te Antwerpen. Het 32e Vlaams Na
tionaal Zangfeest zal een nieuw 
levend bewijs zijn van vlaams 
bewustzijn en vlaamse samenho
righeid, ook al blijken de kleur-
partijen dit nog steeds niet te be
seffen. Ze hebben van samenho
righeid en pluralisme nu eenmaal 
slechts de woorden maar niet de 

daad. In de vlaamse beweging zijn 
in elk geval de vlaamsnationale 
zangfeesten niet weg te denken, 
als prikkel in de vlaamse strijd, 
als kultuurvormend element en 
geleidelijk aan ook als volkse 
zelfbevestiging op de drempel van 
een eenwordend Europa. Belang
rijk is tevens de grote opkomst 
van de jeugd op deze vlaamsna
tionale manifestatie. 

De grote belangstelling vanwe
ge de jeugd en ''et feit dat de 
Vlaamse Beweging reeds bepaalde 
rezultaten boekte, ook al is de be
slissende strijd pas begonnen, ver
klaren de aanpassing die de zang
feesten de jongste jaren hebben 
ondergaan : het klassieke reperto
rium heeft gedeeltelijk plaats 
moeten ruimen voor nieuwe vor
men en elementen. Er is al een 
Miei Cools geweest, tans is het de 
beurt aan een Louis Neefs. Ook 
het vizuele element groeit besten
dig. De zangfeesten zijn niet lou
ter zangfeesten meer, zij groeiden 
uit tot kijkspelen. De Vlamingen 
kunnen zich dat nu permitteren 
zonder van de oorsprong af te 
wijken. De zangfeesten blijven 
een uiting van strijdvaardigheid. 
op een steeds hoger kultureel peil 
en steeds meer volerens een eigen
tijdse vormgeving. Ze zijn en blij
ven een noodzakelijke prikkel, ge
lukkig geen achterhaalde folklore. 

BITTERE TOEKOMST WACHT 
De afkorting B.T.W. (Belasting 

op de Toegevoegde Waarde) heeft 
reeds allerlei interpretaties gekre
gen. De jongste komt van de hote
liers. Ze zeggen « Wij vrezen dat 
ons een B(ittere) T(oekomst) 
W(acht) ». Aardige woordspeling 
die echter grote bezorgdheid dekt 
bij de betrokkenen, die cijfers bij 
de hand beweren, dat het op huii 
sektor toepasselijk tarief (14 %) 
ook 14 % prijsverhoging ten laste 
van de klant zal betekenen, wat 
steeds volgens hen neerkomt op de 
gevolgen van een devaluatie van 

vreemde munten inzake toerisme. 
Daar dient nota bene nog bijge
voegd, dat men in het najaar een 
paar geruchtmakende muntdeva-
luaties mag verwachten, hetgeen 
de weerslag van de B.T.W. op het 
toerisme « onzichtbare uitvoer » 
is, altans voor minstens twee der
den. Derhalve dringen de toeris
tische bedrijven aan op vrijstel
ling van B.T.W. zoals dit voor de 
andere uitvoerbedrijven geldt. In
dien men hier nauwkeurig zou 
willen te werk gaan dan zou men 
gedeeltelijk B.T.W, - vrijstelling 
moeten verlenen. In ieder geval 
voor de betrokken bedrijven 
dreigt dt B.T.W. een bijkomende 
zware last te zullen worden. Er is 
stellig een gemis aan onderscheid 
bij het bepalen van ^e B.T.W.-toe-
passingen, welk gemis trouwens 
ook in andere fiskale en sociale 
wetgevingen voorkomt. Hoe dan 
ook, een sektor, die talrijke fami
lies te werk stelt zonder de 110.000 
aan het bedr'if vreemde werkne
mers te vergeten, alsmede heel 
wat handeldrijvende middenstan
ders, verdient een herziening van 
de tans voorziene B.T.W.-normen. 

NIEUWE SPELLING 
Het eindverslag van de kommis

sie Pee-Wesseling heeft al dadelijk 
reakties voor en tegen uitgelokt. 
We zullen nog gelegenheid heb
ben, daarop nader in te gaan. Be
paalde reakties contra verraden 
echter een eigenwijsheid en we
reldvreemdheid, die dergelijke 
kritiek volledig uithollen. Op het 
eerste gezicht en onder alle voor
behoud lijken ons de nieuwe voor
stellen pragmatisch van aard en 
toch voldoende progressief te zijn. 
Laten we echter vooral niet uit het 
oog verliezen dat nu toch eens 
eindelijk de spellingseenheid tus
sen Noord en Zuid moet hersteld 
worden, een belanffriike faktor in 
wat we als heelnederlandse kultu-
rele integratie zouden willen zien 
tot stand komen. 



DE GRONDWETSHERZIENING 

WAT ZAL DE PSC NU DOEN ? 
(vervolg van blz. 1) 

Volksunie staat overigens niet alleen 
met dit s tandpunt : het werd herhaalde
lijk — vooral wat betreft de grendels — 
bevestigd door alle strijd- en kuituur-
verenigingen. Tot zelfs de kalolieke 
dagbladpers erkende in haar luciede 
momenten dat het een flop werd voor 
de Vlaamse gemeenschap. 

Het wachten is nu op de politieke ge
volgen van het feit, dat de grondwets
herziening virtueel in het water is ge 
vallen. 

We zijn onder meer benieuwd of dit 
inzicht al zal doorgedrongen zijn tot de 
deelnemers vandaag aan het P.S.C.-kon-
gres en of dit kongres daaruit reeds be-

VERVANGING VAN 

VOORZITTER 

ROMMENS 

(F). Fr.) Het overlijdett van de vCot-
ütter van de aniwerpse provincieraad, 
notaris bmgemeester Alois Rommern 
kwam niet onvei wacht. Hi] was se
dert geruime tijd niet meer in slaat 
lijn junktie uil te oejeneu. 

Ook de opp\}zitie zal ovei hem ge
tuigen dat hi] als vooizitter van de 
provuicieuiad blijken gaj van onpar
tijdigheid en van waaidtgheid. Hi] 
was een vertegetiwoordiget van hel 
landelijke burgerc^m, die niet totaal 
% veipolitiekt •» ivas ei} diB piijs 
stelde op konekte beliekkmgen met 
alle groepen In die zm zal zijn heen
gaan door heel de antwerpse provin
cieraad oprecht betreurd woiden. 

Zijn opvolging is een aangelegen
heid die door de grootste meeider-
hetdipartij. de C.V.P., zal geregeld 
wolden in eigen hing. Indien voor
zitter Rvmmens overleden icas voot 
hel ontslag van René De Vocht ui de 
bestendige deputatie, zou het voor
zitterschap overgediagen zijn aan de 
woordvoerder van de C.V.P.-groep in 
de provincieraad, apoteker De Mees
ter. Tans lijkt dit zeer onzeker, om
dat De Meeste) doorgaans beschouwd 
wordt als een lyjekomslig depute in 
vervanging van De Vocht. 

Men kan alleen maar wensen dal 
de opvolger van notans Kommens 
eveneens een man is die zijn prezi 
dentiële funkiie optilt uit het enge 
partijverband, en die de goede lela-
ties met de oppozitie beschouwt ah 
een mtegrei end element van een goed 
werkende provincieraad. Matei lële 
voordelen zi]n ei aan het voorzitter
schap feitelijk niet verbonden. Al\ 
men het huter geldelijk beziet is het 
een persoonlijke verliespost. 

lil de antwerpse provincieraad 
wordt een post van ondervoorzittei 
bezet door de Volksunie. Onze be
treurde vriend Slosse heeft die funk 
tie vervuld op een manier die bij
droeg tol het prestige van de groep 
Zijn opv\]lger. Mr. Herman Wage-
mans, bezit eveneens al de kwalitei
ten die ervoor vereist zijn. Hij n 
trouwens een stand- en klasgenoot 
van de overleden prezident Rom
mens. 

Zeer algemeen bezien moet men 
wensen dat de werkzaamheden van 
de provincieraad zouden gevalori-
zeerd worden. Het is een lichaam 

(venolg kolom 4) 

sluiten zal trekken. Het is immers dui
delijk dat de P.S.C, een der voornaam
ste geïnteresseerden was bij de huidige 
grondwetsherziening en dat zij meer be
paaldelijk de regering steunde, omdat 
zij aldus de inwilliging verwachtte van 
haar belangrijkste eis : de grendels. Nu 
het zo goed als zeker lijkt dat deze gren
dels er niet zullen komen, vervalt met
een voor de P.S.C, de belangrijkste re
den om de regering te steunen. Zal dat 
reeds op zeer korte termijn gevolgen 
hebben ? Of moeten we nog even wach
ten op de verdere evolutie ? 

Eén ding is alvast zeker : de voor
naamste bestaansreden — het doel en 
het programma — van de huidige rege
ring is zo goed als weggeslagen. Minder 

dan ooit kan de regering voortaan reke
nen op de trouw en de steun van een 
deel van haar meerderheid : de P.S.C. 
Hoelang zal zij het overleven ? Het is 
haar gebrek aan gewicht dat haar tot 
nog toe belet heeft te vallen. Haar ge
brek aan gewicht én het ontbreken van 
een alternatief. 

Een dergelijk alternatief tekent zich 
echter slechts af als de nood het hoogrst 
is en de krizis open verklaard. Als de 
pluim, die te licht is om te vallen, dan 
toch weggeblazen wordt door een onver
wacht briesje. 

Het kan iedere dag opsteken : de re
gering Eyskens heeft niet de minste zin 
meer. 

SCHOOL 
(vervolg van blz. 1) 

kelijks aan een situatie waarin een der
gelijke transaktie-achter-de-schermen 
mogelijk is en waarin die transaktie dan 
meteen het gedragspatroon bepaalt van 
de traditionele partijen. 

Het hele konflikt moet ieder verstan
dig mens onbegrijpelijk voorgekomen 
zijn. De ruzie om de centen werd ge
voerd zonder dat wie dan ook zich kon 
bazeren op objektieve gegevens en kri-
teria, die de behoeften van de verschil
lende universiteiten moeten bepalen 
Het was een diskussie in het ijle, waar
bij de tegenstrevers alleen maar be
kommerd waren om het laken zoveel 
mogelijk naar hun kant te t rekken zon
der zich af te vragen, in hoeverre dat 
gerechtvaardigd was en tot waar het 
mogelijk zou zijn. De tipische dubbele 
kruising van de belgische problematiek 
— klerikaal tegen antiklerikaal en taal
gemeenschap tegen taalgemeenschap — 
stelde zich in al haar scherpte. 

Voor wie zijn houding bepaalt zonder 
toe te geven aan deze kruising, voor wie 
het Vlaams belang op het oog heeft was 
de situatie vrij duidelijk. Enerzijds is er 
het probleem van de Vrije Universitei t 
Brussel. Men speelt haar gering aantal 
studenten uit en men schermt dan met 
een proportionele verdeling. Maar in de 
eerste plaats heeft de Vlaamse Univer
siteit Brussel slechts zopas de kans ge
kregen om op ruimere bazis studenten 
te gaan rekruteren ; alles laat voorzien 
dat deze universiteit tans vrij vlug een 
grotere bevolking zal kennen Wie wer
kelijk pluralistisch denkt en het vlaams 

belang op het oog heeft, kan daar alleen 
maar gelukkig om zijn, en bereid om de 
V.U.B het nodige startgeld te bezorgen. 
En in de tweede plaats is het niet eer
lijk, tegen de V.U.B, uit te spelen dat de 
nog niet gesplitste U.L.B.-V.U.B. — die 
onder franstalige voogdij stond — onbe
twistbaar kredieten die alleen aan de 
V.U.B, toekwamen gebruikt heeft voor 
de U.L.B. : deze diefstal mocht niet be
stendigd worden door het geld, dat de 
V.U.B, nooit gekregen heeft, in de^ reke
ning te betrekken. 

Van Waalse katolieke zijde is aange
voerd geworden dat de V.U.B, het zelfs 
proportioneel met veel minder kan stel
len dan de U.C.L. : zij vestigt zich im
mers in de brusselse agglomeratie en 
heeft derhalve geen behoefte aan de in-
frastruktuur, die Leuven-Frans te Ot-
tignies nodig heeft. Het argument is 
méér dan mank : de Vlamingen hebben 
nooit iets gevoeld voor een «Neue Stadt» 
in de bietenvelden en weiden van Ot-
tignies. De infrastrukturele kosten van 
Ottignies hadden inderdaad aan de ge
meenschap best bespaard gebleven door 
de vestiging van Leuven-Frans bij een 
stad in het har t van Wallonië. 

De sleutel tot de oorlog lag overigens 
goeddeels bij de P.S.C. : zij was er niet 
afkerig van om ook eens een regering 
over « de universiteit » te doen struike
len en ze zocht krampachtig naar een 
suksesje op de vooravond van haar kon
gres. Inmiddels is het korte universitai
re oorlogje de unitaristen in P.S.C, en 
C.V.P. beslist niet onwelgevallig ge
weest. . . 

-ï»«#^**ï 

De « neue Stadt » van Ottignies : miljoenen voor infrastruktuur die best zouden 
gespaard kunnen worden... 

(vervolg van kolom 1) 
waaraan de grondwet slechts weinig 
politieke substantie gelaten heeft. 
Zelfs administratief u\)rdt het gemak
kelijk in de passiviteit van louter kon-
trolerende taken gedr\)ngen. De nei
ging om hieraan te verhelpen lijkt 
ons gezond. De Volksunie zal er in de 
mate van haar aktiemiddelen toe bij
dragen. 

WANVERHOUDING 

TUSSEN 

KAPITAAL 

EN 

VAKBOND 

(Aco) Er is een super-grote europese 
groep voor de fabrikage van sinteti-
sche vezels in de maak, met als cen
trum de nederlandse Aku. De over
name van Fabelta door Aku moet op 
die manier gezien worden. Ze is in de 
eerste plaats een Xmderdeel van een 
operatie met europese afmetingen. 

Dat is deze week duidelijk geble
ken, nu Aku een bod heeft gedaan 
op de aandelen van de duitse Glanz-
stoff - A.G. - onderneming die de 
sleutel is van al de participaties van 
Aku in Duitsland. Tot nog toe bezat 
Aku 76 t, h. van de aandelen van 
Glanzstoff. Waarom de nederlandse 
groep ook de 24 t. h. overige aande
len m haar bezit wil hebben, is nog 
niet duidelijk. Het zal eerstdaags wel 
blijken. 

Deze operatie sluit vcAjrlopig een 
lange geschiedenis af die al voor de 
tweede wereldoorlog werd ingezet, 
toen er tussen de duitse en de neder
landse producenten van sintetische 
vezels reeds menige verbinding be
stond. Tijdens de bezetting maakten 
de Duitsers van de gelegenheid ge
bruik om zich het meesterschap van 
Aku te verzekeren. In strijd met wat 
na 1945 beweerd is, hadden de des
betreffende duits-nederlandse trans-
akties niet plaats onder geweld en be
dreiging. Roemruchte nederlandse 
verzetsdaden weiden op dat niveau 
zeker niet gesteld. 

Na 1945 eiste Nederland echter 
vanzelfsprekend het volle pond. Na 
1948 werden de duits-nederlandse be
trekkingen genormalizeerd, en sl(k>t 
men transakties af waarvan de in
vloed ook in de onderlinge verhou 
ding tussen Aku en Glansztoff te 
vinden is. Over dat stuk geschiedenis 
van de europese grote groepen wil
len we hier niet verder uitweiden. 

We schrijven erover omwille van 
een heel andere bekommernis. De 
groepsvorming, de olo^polen en 
eventueel de monopolen kunnen tech-
nisch-financieel verantwoord zijn. 
Maar ze brengen sociale gevolgen mee 
die veel verder reiken dan het eigen 
nationaal gebied. We bedoelen er iets 
héél pertinent mee : de vakbonden 
en de andere sociale pressuregroepen 
die op nationaal gebied ageren vaar
den in toenemende mate gekonfron-
teeid met werkgevers die in supra
nationaal verband optreden, plannen 
uitbreiden, nieuioe bedrijven oprich
ten, andere bedrijven demonteren, 
enz., enz. 

Er is een wanverhouding tussen na
tionaal geplande vakbondaktie eens
deels en supra-nationaal werkende 
kapitaal- en industriegroepen ander
deels. Daarom is het ook zo rrfioeilijk 
geworden om de belangen van de ar
beiders en de bedienden van Fabelta 
doelmatig te verzekeren : de over
dracht van eigendomsrechten en ex
ploitatierechten moet men plaatsen 
in een internationaal verband waar
van men de uiterste konsehxventtes 
soms te laat ontdekt. Vaak zijn de 
werknemers het kind van de reke
ning. 
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Ekonomische decentralizatie totaal uitgehold 

vlaams brabant 

bedreigd 

De universitaire herrie en de dreiging van een regeringskrizis 
die daaruit voortvloeide, overheersten deze week het hele poli
tieke nieuws. Enkele zeer belangrijke dingen die in het parle
ment gebeurden, kregen o.m. daardoor in de pers niet de kom-
mentaren waar ze recht op hadden. Er was vooreerst het 
Kamerdebat over de onthoudingen bij de stemmingen over de 
grondwetsherziening; daarover schrijven we elders in dit blad. 
Er was daarenboven de goedkeuring in de bijzondere Kamer-
Kommissie van het regeringsontwerp over de ekonomische plan
ning en decentralizatie ; een zeer belangrijke gebeurtenis waar
over de Vlaamse dagbladpers met een merkwaardige snelheid en 
beknoptheid is heengegleden... 

Verleden dinsdag kwam de 
bijzondere Kamerkommissie 
klaar met de bespreking van 
het hele ontwerp. De laatste 
vergadering was gewijd aan 
het netelig probleem der zgn. 
< gerezerveerde paragrafen », 
de paragrafen namelijk die 
handelden over Brussel en Bra
bant. 

Het is niet overbodig hier 
even te herinneren aan het 
Standpunt van de Volksunie. 
De ekonomische decentralizatie 
ligt haar even nauw aan het 
hart als de kulturele autono
mie. Zij heeft steeds geweigerd, 
de problemen in verband met 
's lands hervorming te zien als 
een soort ruilhandel tussen 
Vlamingen en Walen, waarbij 
de Vlamingen de kulturele au
tonomie zouden krijgen in ruil 

voor de ekonomische decentra
lizatie die — naar het dan heet
te — vooral een waals belang 
is. De Volksunie was altijd van 
mening dat échte ekonomische 
decentralizatie en échte kultu
rele autonomie de beide ge
meenschappen ten goede zou
den komen. 

Een paar weken geleden 
heeft senator Baert in een 
merkwaardig artikel voor ons 
blad aangetoond, wat er van de 
zogenaamde kulturele autono
mie na de stemmingen in de 
Senaatskommissie is terechtge
komen : een totaal uitgeholde 
autonomie, een fopspeen waar
voor dan nog de prijs van de 
grendels zou moeten betaald 
worden. 

Met de ekonomische decen
tralizatie is het, blijkens de 

deze week in de Kamerkom
missie goedgekeurde teksten, 
dezelfde wegopgegaan. De de
centralizatie werd volkomen 
uitgehold; wat blijft is slechts 
een fopspeen, waarvoor dan 
nog de prijs van een verhoogde 
bedreiging vanuit Brussel voor 
heel Vlaams-Brabant zou moe
ten betaald worden ! 

Zelfs de vertegenwoordigers 
van de regeringspartijen in de 
Kamerkommissie kwamen tot 
de vaststelling, dat er van eko
nomische decentralizatie niets 
overblijft. In een verrassende 
bui van helderziendheid, in de 
titel van het ontwerp het 
woord «decentralizatie» te ver
vangen door «regionale in
spraak ». Het amendement 
werd, zonder dat Verroken 
overigens veel bezwaren maak
te, verworpen Het heeft alvast 
één nut gehad : het toonde aan 
dat ook de regeringstrouwen 
niet geloven in het feit, dat de 
door hen goedgekeurde teksten 
ook maar iets te maken hebben 
met ekonomische decentraliza
tie. 

Integendeel : het centralisme 
blijft hoogtij vieren! Een ti-
pisch voorbeeld daarvan is de 
wijze, waarop de knoop van de 
zogenaamd*- «regionale direk-
ties» bij het planbureau werd 
doorgehakt. In een eerste faze 
werd al het mogelijke gedaan 
om deze «regionale direktie» 
onder te verdelen in drie sek-
ties : een waalse, een vlaamse 
en een brusselse. Vanzelfspre
kend gingen deze plannen ge
paard met grootscheepse po
gingen om de bevoegdheid van 
de brusselse sektie zo sterk 
mogelijk op te blazen. Het 
werd zo erg, dat zelfs de vlaam
se C.V.P.-ers het te gortig gin
gen vinden. In laatste instan
tie nu heeft precies de vlaamse 
C.V.P. het middel gevonden om 
het kind met het badwater weg 

te gooien: de sekties werden 
ui de tekst geschrapt, wat 
overblijft is een centralistische 
regionale direktie die sommige 
kommissieleden de vraag deed 
stellen «wat er nou eigenlijk 
overblijft van de ekonomische 
decentralizatie» Bij eenvou
dig konmklijk besluit kunnen 
later de sektionele bevoegdhe
den van de regionale direktie 
worden vastgelegd . een rege-c 
ling die de deur openlaat voor 
iedere willekeur en elk anti
vlaams maneuver. 

De vlaamse C.V.P.-ers en so
cialisten zijn eens te meer ge
woonweg door de knieën ge
gaan en leggen zich neer bij 
een regeling, die de brusselse 
invloed over heel Vlaams-Bra
bant zal vergroten en besten
digen. De kwestie van de rand
gemeenten werd niet uit de 
doeken gedaan en hangt meer 
dan ooit 'n de lucht. Brabant 

wordt losgeweekt van Vlaande
ren en Wallonië en de brussel
se scheidsrechterlijke pozitie 
« op de wip » ziet zich mateloos 
versterkt. De hele brusselse ea 
brabantse knelpunten werden 
opgelost in het nadeel van het 
vlaamse standpunt terzake. 

Dat is eens te meer het werK 
van hen die het, blijkens hun 
verkiezingsslogan anno 1968, 
nu eens gingen « doen ». 

De franstalige pers kon dan 
ook verleden week triomfante
lijk titelen « er komt een Bra
bantse Ekonomische Raad», 
terwijl de vlaamse dagbladpers 
— bijvoorbeeld de «Gazet van 
Antwerpen» — het liet bij 
korte en vrij duistere versla
gen waarin hoogstens de in al 
zijn dubbelzinnigheid toch 
veelzeggende zin voorkwam 
dat er «wel enkele eigenaardi
ge beslissingen zijn gevallen». 

G E S P R E K 

Vandaag zaterdag komt er een einde aan de « konijnepijp-mizerie » te Antwerpen : met de ope-
^ng van de nieuwe tunnel is meteen een eerste vak E 3 klaargekomeri. Uit ons fotoarchief : een 
Kiekje dat tekenend was voor de periode dat de E 3 behoorde tot het eisenprogramma van iedere 

vlaamse betoging. 

Niemand ontdekt echt wat eigenlijk een vooroordeel ia, 
tenzij hij die er zelf een hele tijd heeft over gedaan om 
te beseffen en in te zien dat hij er zelf had — en die te^ 
gelijk blijft weten dat hij er ook nog altijd heeft. Nieé 
mand weet hoe zelden een mens nadenkt, dan hij die e l 
zelf een hele tijd aan besteed heeft om te ontdekken hoe 
weinig hij zelf nadenkt. Vleiend zei eens iemand tot 
George Bernard Shaw dat hij toch wel een intelligent 
man was. Het antwoord kwam helemaal in de stijl van de 
gevleide : Dat geloof ik niet, het enige onderscheid tussen 
mij en de anderen is dat zij eens per jaar nadenken en 
dat ik dat wel eens per week doe. 

Het heeft inderdaad heel dikwijls vele eeuwen geduurd 
voordat over de meest voorkomende, de meest alledaagse, 
de voor iedereen toegankelijke gegevens in het leven van 
de mens, in de mens zelf, in zijn onmiddellijke omgeving, 
de eenvoudigste vragen werden gesteld. Wat veel voor» 
komt, wat alledaags is, wat voor iedereen bereikbaar ia, 
wat iedereen ziet, wat iedereen zegt, wat iedereen schijnt 
te denken, aanvaarden we misschien ons gehele leven, 
maar in elk geval lange tijd als vanzelfsprekend. Als iets 
wat wel zo zal zijn, als iets waarover alle vragen nutte
loos, wellicht zelfs onbeschaamd zijn. En we menen dan 
vaak nog daardoor behoorlijk te handelen. Want we ver
geten, of we weten nog niet, dat in kringen waar ieder
een iedereen bedriegt, de waarheid spreken een onge
hoord schandaal is. Dat in een tijd waarin iedereen slag
zinnen schreeuwt en slechts leeft als de publiciteit zichl 
met hem bezig houdt, het moeizaam zoeken naar stilte 
om misschien tot inzicht te komen, onaanvaardbaar 
wordt geacht. Iets wat onmogelijk moet worden gemaakt. 
Wat moet worden uitgeroeid. 

En zo is het in deze tijd een onbeschaamdheid aan men
sen die inderdaad kunnen spreken de vraag te stellen of 
een gesprek dan wel iets zo vanzelfsprekends is, iets Wat 
voor iedereen bereikbaar is. Mensen praten toch voortdu
rend met elkaar. Tenzij zij dan behoren tot die heel klei
ne groep van hen die eigenlijk wel iets zouden kuimen 
zeggen, maar dit dan toch vaak niet doen. 

Het allereenvoudigst om tot een gesprek te komen is 
wellicht dat men niet spreekt tot de andere, maar omwil
le van hem. Dat men niet luistert naar de andere omwille 
van hern, maar omwille van zichzelf. Gebeurt dit niet van 
beide zijden tegelijk en met een ten minste voldoende 
intensiteit, dan spreekt men om naar zichzelf te luisteren, 
om de andere te veroveren, te domineren ; dan luistert 
men eigenlijk maar om de andere te vleien en dus te mis
leiden. Dan verzinkt men enkel nog dieper dan te voren 
in het valse beeld dat men van zichzelf heeft, want elke 
echte konfrontatie wordt onmogelijk. 

Maar wat veronderstelt dit allereenvoudigste niet aan 
openheid en aanvaarden, aan aandacht en ten minste in
tense belangstelling. Hoezeer zou een mens buiten zich
zelf moeten kunnen treden om de andere mens werkelijk 
als gelijke te aanvaarden, hoe verschillend in aanleg en 
begaafdheid die ander ook is. Hoe moeilijk is het de eigen 
woorden slechts te spreken als ant-woorden. als woorden 
die er maar zijn omwille van iemand anders, omdat hijl 
de moeite waard is, omdat die woorden en de mens die 
ze spreekt zich dienstbaar weet en wil zijn. Hoe zeldent 
hebben we tijd om werkelijk te luisteren, en niet enkel 
schijnbaar luisterend te misleiden 

Misschien is dit toch wel vanzelfsprekend en alledaags 
voor hen die van zichzelf menen en van de anderen eisen 
dat zij als « volmaakten » worden erkend. Maar waarom 
is dan zo zelden die oude chinese spreuk toepassehjk : 
« In een gesprek met een echte mens leert men op één 
avond méér als gedurende tien jaar in boeken » ? 

NEMROD. 
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FELUY 

Een Waalse aktiegroep uit de 
streek van Feluy heeft gepro
testeerd tegen de vestiging van 
een petroleumraffinaderij in 
die gemeente. Het protest 
wordt ingegeven door bezorgd
heid voor de ongeveer veertig 
landbouwbedrijven die zullen 
verdwijnen, wanneer de raffi
naderij er komt. 

Het is echter niet alleen in 
Wallonië dat landbouwbedrij
ven geofferd worden aan de 
industrializering en het argu
ment weegt dan ook niet zo 
heel zwaar. 

Wat wél zwaar weegt, zijn de 
overige argumenten die de ak
tiegroep heeft kenbaar ge
maakt. De staat zal gedurende 
twintig jaar ieder jaar 200 mil
joen fr uitgeven aan de nieuwe 
vestiging. In het geheel maakt 
dat bijna een half miljard. 

En al met al worden daar
door slechts een tweehonderd
tal arbeidsplaatsen gekreëerd. 

Men begint het nu ook al 
van Waalse zijde toe te geven : 
Feluy is een miljoenenver
kwisting, een ekonomische ket
terij en een waanzinnige tegen-
niQPtkp^ing aan de priorité-eis. 

Het zöveèïstë henegoyws 
«hellend vlak» op kosten van 
de Vlamingen... 

BiSSCHOP PREZENT 
Aan de wallingantische beto

ging verleden week donderdag 
te Luik werd onder meer ook 
deelgenomen door de luikse 
bisschop, monseigneur Van 
Zuylen 

De bisschop verklaarde dat 
hij mee opstapte om zijn soli
dariteit te betuigen me<- hen 
die ijveren voor de bloei van 
Wallonië. Hij zegde bovendien, 
dat hij zijn priesters verzocht 
had te bidden voor de hergroe
pering van de waalse krachten. 

Al? de vlaaamse bisschoppen 
al eens in aktie komen dan is 
het om hun handtekening te 

zetten onder een unitair man
dement. De besten onder hen 
verklaren dan even later pu
bliek, dat 2e die handtekening 
betreuren. 

Maar mee opstappen ? Dat 's 
nog altijd te veel gevraagd. 

VOORMIDDAG ZANGFEEST 
Naar jaarlijkse iraditie 

wordt op de voormiddag 
van het zangfeest. I juni 
aanstaande in de zaal 
« Majestic » aan de Car-
notstraat te Antwerpen 
een grote Volksunie-mee-
ting georganizeerd. Spre
kers zijn ditmaal nartij-
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 godendeemste-
ring : de Volksunie! 

Afspraak voor iedereen 
in de « Majestic » mor
gen zondag 1 juni te 10 IL 

Meer dan 60.000 man in de grote 
Luik, verleden week donderdag : 

ABSENTEÏSME 
IN DE KAMER 

Twee dagen achtereen • — 
verleden week woensdag en 
donderdag — heeft de Kamer 
niet kunnen vergaderen en 
stemmen omdat het kworum 
niet werd bereikt : al te veel 
leden van de meerderheidspar
tijen bleken afwezig te zijn en 
— zoals dat haar recht is — 
maakte de oppozitie daar ge
bruik van om het absenteïsme 
van de regeringstrouwen eens 
flink in de kijker te laten lo
pen. 

Het schijnt de allereerste 

betoging van het gemeenschappelijk front der sindikaten te 
een rezultaat dat eens te meer wijst op een versterkt wallingan-

tisch bewustzijn. 

keer in de belgische parlemen
taire annalen te zijn, dat twee 
dagen na mekaar het kworum 
niet werd bereikt. 

Verleden week donderdag 
begon de Kamerzitting te 
kwart na twee; een paar minu
ten later was ze reeds afgelo
pen. Van Acker zag zich ver
plicht, iedereen naar huis te 
sturen. 

VERONTSCHULDIGINGEN 
In de C.V.P.- en B.S.P.-kran-

ten is men al dadelijk met ver
ontschuldigingen op de prop-

m 

pen gekomen. Veel parlemen
tairen, zo werd geschreven, be
vonden zich op missie in het 
buitenland. Qaarenboven wa
ren een aantal socialistische Ka
merleden en ministers weer
houden door de wallingantische 
betoging te Luik. 

Dat zijn natuurlijk slechts 
drogredenen. Stel u voor dat u 
ons blad slechts volgende week 
zaterdag zoudt ontvangen en 
dat wij er ons vanaf maken met 
het lakoniek berichtje : « Daar 
een paar van onze redakteurs 
deelnemen aan een zonnige stu
diereis, werd verleden week 
het kworum op onze redaktie 
niet bereikt en kon er dus geen 
blad worden uitgegeven. We 
zijn er van overtuigd dat u het 
opperbest vindt en dat u ons 
graag onze reisjes op kosten 
van uw leesgeld gunt». 

.Juist! Als er zóveel heren op 
reis gaan of willen betogen, 
dat er niet meer kan gewerkt 
worden, dan is er iets funda
menteel mis met de werking 
van het parlement. Het is niet 
omdat de Kamerleden zich la
ten noteren als «verontschul
digd » in plaats van « afwezig », 
dat de zaken in orde zouden 
zijn. 

5 W . I C I N HET FRANS 

Kommunistische, kristendemokratische en socialistische vlaggen broederlijk naast mekaar op het 
podium tijdens de slotmeeting na de betoging te Luik. 

De promotors van te World 
Trade Centra te Brussel Ant 
werpen en Luik hebben hun 
projekten aan het publiek voor
gesteld. Tenminste : ze hebben 
die projekten aan de fransspre-
kenden voorgesteld. Niemand 
van hen achtte het de moeite, 
op de voorlichtingsvergadering 
ook maar één woord Neder
lands te spreken. En in de pers
map zat uitsluitend franstalige 
dokumentatie. 

De grote meneer van het 
World Centrum is Charlie De 

Pauw, zakenman met een blifc. 
semloopbaan en héél goede 
vriend van ons aller Van den 
Boeynants, wiens zakenrela
ties beslist evenwel belangstel
ling verdienen dan zijn politie
ke relaties. 

<k CAP 80 » 
Zoals onze lezers weten, geeft 

Van den Boeynants sinds en
kele weken een blaadje uit dat 
in alle brievenbussen van het 
brusselse wordt gedropt en dat 
de titel «Cap 80-Kaap 80» 
draagt. Dit blaadje is V.d.B.'s 
inzet voor de gemeenteraads
verkiezingen. De inhoud ervan 
is af en toe méér dan plezant. 
In de stijl van «morgen scheert 
men gratis» belooft Van den 
Boeynants aan zijn' brussels 
publiek al wat het wil hebben, 
tot en met gratis vervoer op 
de tram. 

In de brusselse volksmond 
heeft het krantje inmiddels al 
een pittige naam gekregen : 
« Kip-kap 80 ». Kip-kap is, zoals 
iedereen weet. een kulinaire 
specialiteit van de hoofdstede
lijke beenhouwers. 

KULTUURCENTRUM 
Brussel is niet alleen de 

hoofdstad van het land, het 
wordt daarenboven «Ie carre-
four de l'Europe» («de europe
se karrevoor») geheten. Het is 
sen universeel centrum van 
beschaving en kuituur. 

Een van de dingen waarop 
België en vooral Brussel de 
jongste jaren fier gingen, is het 
ballet van Béjart. Béjart is 
geen Brusselaar, zelfs geen 
Belg : hij is een Fransman. 
Maar de thuishaven van hem 
en zijn troep was Brussel, dat 
meteen een kulturele attraktie 
van wereldformaat heette te 
bezitten. 

Béjart moet echter een nieu
we thuishaven zoeken. In Pa
rijs zou men hem graag hebben 
en wil men daarvoor heel wat 
centen neertellen. De franstali
ge katolieke universiteit wil 
hem onderdak verlenen in haar 
nieuwe installaties te Woluwe, 
die onder meer een grote spek
takelzaal omvatten. Tussen 
haakjes : merkwaardige propa
gandastunt van de U.C.L.. mede 
op onze kosten... 

Want te Brussel was er voor 
Béjart geen plaats meer : bij 
het opmaken van het speelplan 
voor het brusselse Cirkus, wa
ren de kultureel-hoogstaande 
stadsvaderen rats vergeten, dat 
Béjart er zou optreden 

Een zeehond met een bal op 
z'n neus of gedresseerde 
vlooien zijn natuurlijk véél be
langrijker dan een ballet van 
de twintigste eeuw. Ze zijn 
vooral bevattelijker voor de 
brusselse kultuurfenomenen. 



WIJ 

(jeeveedee) Al weken lang wordt het nieuws uit Neder
land voor een met onbelangrijk gedeelte bepaald door de 
universiteiten. Een jaar na de grote «kontestatieyy van Parijs 
is het aan verschillende nederlandse hogescholen tot uit
barstingen gekomen en tot een verhevigd verzet van de stu
denten tegen de in hun (maar de hunne niet alleen') open 
verouderde en ondemokratische strukturen, die nog altijd 
bepalend zijn voor de gang van zaken in het hoger onder
wijs. Het verschijnsel van «bezetting» heeft zich daarbij 
menigvuldig voorgedaan en op het moment dat we deze kor
re spondentie op papier zetten, worden in Amsterdam nog 
•altijd enige lokaliteiten van de Gemeentelijke Universiteit 
\bezet gehouden. Dit na een spektakulaire ontruiming door 
de politie van het aloude Maagdenhuis, administratief cen
trum van deze universiteit. 

Hoe ver staan nu de zaken na deze woelige weken ' Is er 
wat bereikt en zijn er vooruitzichten op een werkelijke de-
mokratizering, dat wil zeggen op zeggenschap van studen
ten, wetenschappelijk en administratief personeel, samen 
,met de professoren en - eventueel - het kuratorium ' We 
.dienen daartoe eerst het oog te richten op Tilburg, stad van 
de Katolieke Ekonomische Hogeschool. Hier nam het stu-
denten-protest het eerst grotere vormen aan. Een aanvan
kelijk kleine groep van bezetters werd versterkt met enige 
duizenden medestudenten, nadat de leiding van de hoge
school had besloten het onderwijs stop te zetten. Door de 
massale reaktie kwamen senaat en kuratorium voor een si
tuatie te staan, waarin zij niet anders konden dan de sfii-
denten gedeeltelijk hun zin te geven. En hoewel de weten
schappelijke en zakelijke leiding van de tïlburgse hoge
school te voren geweigerd had op de studenten-eisen in te 
gaan, werd op woensdag 7 mei een verklaring afgelegd door 
de senaat. Daarin erkende deze «in principe het medebeslis
singsrecht voor alle geledingen en op alle niveaus, als uit
gangspunt voor het overleg omtrent de struktuur van de 
hogeschool.» 

Deze verklaring lijkt een volledige overwinning van de 
studenten. Er was echter een klauzule aan toegevoegd over 
de kommissie die zal gaan dokteren aan een nieuwe struk
tuur voor «Tilburg». In deze klauzule werd gezegd dat elk 
van de vijf geledingen der hogeschool - hoogleraren, weten
schappelijke staf, studenten, personeel en kuratorium - het 
veto kan uitspreken over de richtlijnen die de kommissie 
mat vaststellen. Het komt er dus op neer dat straks bij voor
beeld de kuratoren (onder wie als voornaamste de bredase 
industrieel Van Bovenen, die het bij de studenten al lang 
verkorven heeft) het hele werk van de struktuurkommissie 
zouden kunnen afwijzen. Het valt dus te begrijpen dat de 
studenten, deels gesteund door hoogleraren en staf, toch 
weer erg argwanend tegenover de ophefmakend lijkende 
verklaring van 7 mei zijn komen te staan. In Tilburg is dus 
de lucht bepaald nog niet gezuiverd. 

Ook op de Katolieke Universiteit van Nijmegen blijft het 
roerig. Hier schaarde zich eveneens een grote massa studen
ten achter de kleine groep van gangmakers. Men wist ook 
,tn Nijmegen verschillende koncessies af te dwingen van de 
universiteitsleiding. Maar de meest pienteren onder de stu
denten hadden al gauw in de gaten dat de rektor-magnifikus 
feitelijk bezweken was omdat hij de studentenakties als een 
bedreiging ondervond. Het ging niet om principiële toezeg
gingen. Bovendien hadden de studenten er lucht van gekre
gen dat de vergadering met de senaat, waarin zogenaamd 
Kopeny» met hen gesproken zou worden, tevoren helemaal 
lüas ingestudeerd ! Inderdaad hadden de professoren op el-
fce mogelijke vraag of verklaring van de kant der studenten, 
een reaktie bedacht alsmede de waarschijnlijke dialoog die 
aaarop zou volgen. Deze «list» zette onder de studenten veel 
Kwaad bloed, zodat de verhoudingen gespannen zijn geble-

Terwijl daarentegen aan de fakulteit der psichologie van 
fle Rijksuniversiteit van Groningen en aan de fakulteit der 
bouwkunde van de Technische Hogeschool van Delft wél 
overeenstemming werd bereikt aangaande een totale demo-
Kratizermg, kwam het in Amsterdam tot de meest ophefma
kende kontestatie uit de geschiedenis van het hoger onder
wijs m Nederland. In de hoofdstad bestond al een kommis
sie die zich verdiepte in de struktuurwijzigingen van de 
grootste universiteit van het land (16 duizend studenten ; 
aaarnaast is in Amsterdam de - protestantse - Vrije Universi-
tett Tnet 7 duizend studenten). Het werd de studenten echter 
wuiaeiijk dat de behandeling van alle werkelijke ingrijpende 
maatregelen op de lange baan werd geschoven, reden waar
om de studentenvertegenwoordiging zich al eerder uit de 
Kommissie terugtrok. 
« f 5 ^̂  "̂ ^^ bezette de meest progressieve groep van am-
° .̂̂ ™""ise studenten het Maagdenhuis, waarna rektor-mag-
nijiKus Belinfante (bij iedereen bekend door het televisie-
P'^ogramma «Rechtbank») de politie te hulp riep. Doordat 
net Maagdenhuis in het hartje van de stad staat, vlak tegen-
^yn^'^h r^ "^^ P'>'°''^o-tiid ZO bekend geworden standbeeld 
van Het «Lieverdje», koncentreerde zich dagenlang een gro
te menigte rond het bezette gebouw. Er ontstond, buiten de 
Wil van de studenten, op dinsdagavond 20 mei een gewel-
aige rel op straat, met slachtoffers onder het publiek en de 
knlri '^'^l^^^^'^J'Ssees versterkte politie. Burgemeester Sam-
reataen, hals over kop teruggekomen van zijn pas begonnen 
hvi ^" Frankrijk, liet de volgende dag het Maagden-
„TJ„' ^°-°-'^^V' zeshonderd studenten en simpatizanten zich 
verschanst hadden, ontruimen. 
O'^n^^-^^^r^^'^^ '^"•''^''^elijks een bijdrage geleverd tot een 
Jcomp« •?• verhoudingen zijn integendeel zeer op scherp 
tie f) ^^°-°-'"'> vooral ook door het ingrijpen van de poli-
eert n^^ °'>^tzag zich zelfs niet om traangasgranaten door 
in t?^f°P^"" raam van het Maagdenhuis te werpen. Pikant 
sprotP'^^^^-"''^^^ ^^'"°-^ ^^' ^°-* "'^ afloop van de veélbe-
scharmT-^^^^^^^^ een groep van 44 hoogleraren en weten-
met^o l ''^^'^ewerkers zich solidair hebben verklaard 
hphh^^ .'^^'"•'tsfterende studenten en scherp geprotesteerd 
uit^fil. -^^^ ¥* Politie-optreden. In de hoofdstad, zo blijkt 

"•ues, IS de lucht nog verre van opgeklaard. 

c VERGETELHEID » 
De belgische luchtmacht gaat 

te Aken een vliegmeeting ge
ven en ze maakt daarvoor re-
klame in de wijde omtrek van 
de duitse grensstad. Zo deed 
een helikopter de dorpen van 
de Voer en van de Platsdietse 
Streek aan; te dier gelegenheid 
werden door militairen pam
fletten aan de bevolking uitge
deeld. In de Platdietse Streek 
én in de Voerstreek waren de 
pamfletten uitsluitend in het 
Frans met een duits vertalink-
je gesteld. 

Wat de Voerstreek betreft, 
is dat onmiskenbaar een fla-
rante overtreding van de taal
wet en daarenboven een uitda
gende kaakslag voor alle Vla
mingen. 

P.W. Segers zal weeral wel 
zeggen dat het allemaal berust 
op een misverstand, dat we er 
ons niet druk moeten over ma
ken en dat hij een onderzoekje 
zal instellen. 

Daarmee is de ministeriële 
kous dan weeral eens af. 

MET DE LIJMPOT 

In de periode die verlopen is 
sinds het kongres van de 
Vlaamse C.V.P. hebben de 
C.V.P.-P.S.C.-bonzen niets on
verlet gelaten om een zo groot 
mogelijke partij-eenheid te be
houden en de C.V.P. en de 
P.S.C, alvast zo stevig aan me
kaar te binden dat het een «na
tionale partij » blijft, wat wil 
zeggen : een partij die altijd 
kandidaat is voor het uitoefe
nen van de macht en voor bij
voorbeeld de aanspraak op de 
post van eerste-minister. 

De bemoeiingen van de uni
taire bonzen schijnen rezultaat 
gehad te hebben en zonder on
voorziene ongelukken wordt 
het P.S.C.-kongres het «kon
gres van de lijmpot». 

In hun achterhoofd spelen 
daarenboven een aantal kris-
ten-demokratische leiders wel 
met de gedachte, dat de uni
versitaire herrie tussen de 
C.V.P. en de socialisten eigen
lijk zeer welgekomen is : zelfs 
in deze post-konciliaire tijd 
blijft schooloorlog nog altijd 
een probaat middel om de scha
pen bijeen te drijven. 
. Is het misschien daarom dat 
er zoveel herrie is rond de 
U.C.L. en de V.U.B. 2 

DURVEN ZE? 
De zeer aktieve «Bond der 

Vlamingen van Oost-België» 
heeft een originele uitdaging 
gericht aan de brusselse F.D.F.-
fanatiekers : vijftien F.D.F-le-
den worden uitgenodigd om, in 
gezelschap van een onpartijdi
ge jury, de Voerstreek te be
zoeken. Indien de F.D.F.-man-
nen tijdens die reis de bewij
zen kunnen voorleggen om hun 
bewering dat de Voerstreek 
waals is te staven, dan betaald 
de Bond de hele onkostennota 
plus een honorarium. Kunnen 
de inrichters echter aan de 
hand van feiten en personen 
bewijzen dat de Voerstreek 
Vlaams is, dan draait het F.D.F, 
op voor de rekening. 

Een uitstekende formule, 
maar we betwijfelen sterk of 
het F.D.F, ze zal aandurven. 
Wat de frankofone imperialis
ten echter niet zal beletten, op 
hun meetings verder te wee
klagen over «l'alsace-lorraine 
beige ». 

EEN WAAL 

Wie zich klaargemaakt heeft 
om op het P.S.C.-kongres een 
eerste viool te spelen, is ons al
ler vriend Van den Boeynants. 

Vriendelijk verzoek aan ie
dereen die statistieken bij
houdt, ze onmiddellijk te wij
zigen : er is voortaan officieel 
één Vlaming minder en één 
Waal meer in het land. Offi
cieus was dat al lang zo, maar 
nu staat het onherroepelijk 
vast. De kleinzoon van een me-
chels arbeider, de zoon van een 
vlaams-brussels vleeshouwer is 
door een wonder (maar geen 
wonder van de Heilige Geest!) 
Waal geworden. 

KLEIN WERELDJE 
Enkele dagen geleden verga

derden te Brussel de aandeel
houders van de Belgische Ar-
beiderskoöperatie Centrale De-
positokas. Dezelfde dag verga
derden ook de aandeelhouders 
van het Landelijk Verbond der 
Kristelijke Koöperatieven. Bei
de organismen-met-de-lange-
naam horen thuis in de lange 
lijst van parapolitieke vereni

gingen waarop de financiële 
macht van de kristen-demokra-
ten en waarin de politieke 
macht van de C.V.P. goeddeels 
rusten. 

Het gezelschap van illustere 
bonzen op deze vergadering 
zegt genoeg : P.W. Segers, Van
denheuvel, Victor Michel, Hul-
piau, Houthuys enz. 

Ter opfrissing van het geheu
gen : het ministerschap belet 
P.W. niet, verslaggever te zija 
op de vergadering; Vandenheu
vel is de man van het miljoe
nengeschenk aan de socialisti
sche mutualiteiten; Victor Mi
chel, gangmaker van « Objectif 
72», pikt nog altijd een (gou
den) korreltje mee uit de offi
ciële en unitaire voederbak. 

Op de vergaderingen werd 
vooral de hoop uitgedrukt, dat 
men er weldra zal in slagen de 
laatste hinderpalen op te rui
men die beletten dat B.A.C, aan 
het chequeverkeer kan gaaa 
deelnemen... 

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 gehoti-
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 tema 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. 

Terwijl in ons land zelfs een diskussie over bijvoorbeeld de zeebrugse projekten niet van de 
grond komt, worden in Nederland de reusachtige projekten het een na het ander uitgevoerd : 
Zuiderzeewerken, Deltawerken, inpoldering van de Lauwerszee en noem maar op. Onze foto : de 
laatste caissons van de afsluitdijk in de Lauwerszee worden aangevoerd; binnenkort heeft Neder

land weer 9.100 hektaren grondgebied méér... 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Verleden week hebben de satirische 
bladen en andere, weer voer gekregen 
om van te gnuiven. Op twee opeenvol
gende dagen bleek het tot drie keer toe, 
dat de kamer niet in voldoende aantal 
was om geldig te stemmen, d.w.z. dat de 
helft plus één leden niet aanwezig was. 
Bij de stemming over een motie bleek 
het, dat de meerderheidspartijen het 
vereiste quorum niet bereikten. De op-
pozitie verliet de zaal en de stemming 
kon niet doorgaan. Toen werd er stevig 
in de pers op de afwezigen gescholden 
en geschoten. 

Verschillende leden, zowel van de re
geringspartijen, als van de oppozitie wa
ren met hun kommissie in opdracht in 
het buitenland. Een deftig blad met 
staatkundige allures noemde juist deze 
leden « dezerteurs ». Hiermee heeft het 
blad, om in zijn eigen militaire stijl te 
blijven, fier op de verkeerde schietschijf 
geschoten, want deze dezerteurs waren 
in « bevolen dienst ». 

Toen de bel rinkelde voor de vierde 
stemming, gingen de leden van de meer
derheidspartijen in dichte drommen 
naar de vergaderzaal. De telefoonge
sprekken werden afgebroken, de kop 
koffie werd verlaten, en de excellenties 
kwamen als versterking opdagen. In 
strijd met het scheepsrecht was hier de 
vierde keer de goede keer. De grimmige 
heer De Saeger, over wiens begroting 

het ging, glimlachte flauwtjes : hij had 
emdelijk de nodige duiten toegewezen 
gekregen. 

Na de magere agenda's van de vorige 
weken, werden de geachte dames en he
ren, deze week, onder een karrevracht 
wetsontwerpen, wetsvoorstellen, inter
pellaties, mondelinge antwoorden en 
een begroting bedolven. 

Eerst stond op de agenda het beruchte 
voorstel Meyers, er toe strekkend de 
onthoudingen bij de grondwetsherzie
ning wél te doen tellen, als een aanwe
zigheid, echter niet als een stem. Dit 
voorstel was regelrecht in strijd met het 
standpunt van al de leden van de meer
derheid (Meyers inkluis) in 1967. Dit 
voorstel werd twee keer gekelderd in de 
kommissie met de hulp van de voorzit
ter Van Acker. Het is een blunderige 
wanhoopspoging van de regering, om op 
slinkse wijze een meerderheid te krij
gen voor haar plannetjes met de grond
wetsherziening. Meyers hield een lang 
betoog met gezifte citaten en rekensom
metjes, om aan te tonen hoe ongerijmd 
het standpunt van de oppozitie is, nu dat 
niet meer het zijne is. De P.V.V.-er Mun-
deleer. uit de oasis francophone, die een 
brutale vlerk is. vroeg het woord voor 
een beroep op het reglement. Hij zei 
droog, de spreker doet bestendig een be
roep op het reglement, maar hij over
treedt art. 31 van dit reglement, door de 
spreektijd ruim te overschrijden. 

Frans van der Eist verwekte, bij het 
begin van zijn opgemerkte rede, op
schudding door zich te verbazen over de 
aanwezigheid van de eerste-minister, die 
senator is, bij de bespreking van het re
glement van de kamer. Eyskens trok de 
wenkbrauwen verachtelijk op vol af
schuw voor deze snoodheid. Vice-pre
mier Cools kreeg een schok, en minister 
Lefèvre deed alsof hij stoïcijns verder 
las. Zelfs Van Eynde keek verbouwe
reerd en hield ziin grote mond. Spreker 
gaf de Vlaamse C.V.P. een fikse veeg uit 
de pan, waar hij de beslissing — het 
standpunt van de regering te verdedi
gen — bestreed. Hij zei terecht dat de 
regering niets te maken heeft met het 
kamerreglement : de kamer beslist soe
verein over haar reglement. C.V.P.-er 
Duerinck probeerde de Volksunievoor
zitter het vuur aan de schenen te leg
gen. Hij had een tekst uit de kommissie 

MOTiE VAN DE V.U.-SENAATSFRAKTIE 

Het Bureau van de V.U.-senaatsfraktie nam kennis van de plannen van 
eerste-minister Eyskens wat betreft de universitaire ekspansiekredieten 
voor de volgende jaren. 

Het Bureau stelt vast dat het nederlandstalig universitair en hoger 
onderwijs het gedurende verscheidene jaren zou moeten stellen met ca. 
1,5 miljard tegenover ca. 2 miljard voor het franstalig onderwijs, daar 
waar voor de leeftijdklasse van 18 tot 25 jaar het aantal nederlandstalige 
jongeren dubbel zo talrijk is als de franstalige. Deze regeling zou anti-
demokratisch en anti-vlaams zijn en dus onaanvaardbaar. 

Het Bureau van de V.U.-senaatsfraktie eist meer kredieten voor de 
vestiging van Brussel-Nederlands en voor de uitbouw van een pluralisti
sche imiversiteit te Antwerpen. 

Het wijst anderzijds op het feit dat Leuven-Nederlands en Gent, 
ondanks hun groter aantal studenten benadeeld worden ten aanzien van 
Brussel-Frans en van Luik, volkomen inkonsekwent wanneer men wenst 
te steunen op het huidig aantal studenten, wat overigens slechts één maat
staf mag zijn. 

Het Bureau van de V.U.-senaatsfraktie verzet zich anderzijds tegen een 
hervorming van het Hoger Technisch Onderwijs, waarbij de Nederlands-
taligen het gelag zouden moeten betalen. 

Het gaat niet op dat voor het land 9 franstalige instituten zouden erkend 
worden tegen 8 nederlandstalige, hoewel deze laatste ongeveer het dub
bel aantal studenten tellen. 

Het gaat evenmin op dat voor Brabant 3 franstalige instituten met 6 
afdelingen zouden erkend worden tegen slechts 1 nederlandstalige met 
i afdelingen. 

Het Bureau van de V.U.senaatsfraktie verzet zich uitdrukkelijk tegen 
het feit dat bloeiende en hoogstaande nederlandstalige instellingen te 
Brussel, zoals het Rijkshoger Technisch Insti tuut voor Kernenergiebedrij
ven en het Radio- en Filmtechnisch Insti tuut (Na. Ra. F.I.) door niet 
erkenning zouden ten gronde gericht worden. 

EN VAN DE KAMERFRAKTIE OVER 
UNIVERSITAIRE EKSPANSIE 

Het Bureau van de Volksunie-kam erf raktie 
veroordeelt streng het bedrieglijk gebruik dat de regering en de meer

derheidspartijen maken van het begrip Universitaire Ekspansie en doet 
opmerken dat het financieel pokerspel omtrent de vrije universiteiten 
niets met een verantwoorde ekspansie te maken heeft; 

klaagt het feit aan dat de regering op heden nog steeds geen vooront
werp van nieuwe wet op de Universitaire Ekspansie klaar heeft en wijst 
in schrille tegenstelling hiermee, op het wetsvoorstel van de kamer- en 
senaatsfraktie van de V.U.; 

eist dat, bij kredietverlening aan de vrije universiteiten, een duidelijk 
onderscheid zou worden gemaakt tussen de overhevelings- of verdubbe
lingskredieten, enerzijds en de overige kredieten anderzijds; 

maakt voorbehoud wat betreft de rijkstoelagen aan Leuven-Frans en 
wel op een dubbel vlak : van de ene kant, omwille van de abnormaal 
hoge kredieten voor Ottignies (o.m. voor verwerving van gronden en 
ruime infrastruktuur met rezidentiële doeleinden) en van de andere kant , 
omwille van de door alle Vlaamsbewuste verenigingen afgewezen vesti
ging van de medische fakulteit te St.-Lambrechts-Woluwe; 

eist, bij iedere universitaire ekspansiewet of maatregel, voorafgaande
lijk de vastlegging door het parlement van objektieve kr i tera voor kre
dietverlening; 

herinnert tenslotte aan zijn els, zo snel mogelijk over te gaan tot de 
oprichting van een Heel-Limburgse Universiteit. 

opgevist, waarui t moest blijken dat 
Frans van der Eist in tegenspraak was 
met zichzelf. De Volksuniewoordvoerder 
precizeerde en het bleek dat er van te
genstrijdigheid geen sprake was. Scherp 
hekelde spreker het maneuver van de 
regering, waardoor wijzigingen waar
over eensgezindheid bestond, niet eens 
zullen ter sprake komen. 

Het verwekte vrolijkheid toen ook 
Van E.ynde naar de t r ibune stapte. Hij* 
citeerde in het Engels, sprak zich onder 
gelach tegen, en viel scherp tegen de 
vorige spreker uit. Een der vorige spre
kers, de P.V.V.-er Boey, pakte Van Eyn
de aan en vroeg hem waarom hij van 
mening was veranderd. Van Eynde ver
loor vaart, hij herpakte zich echter, en 
zei opgelucht, dat hij het recht had van 
mening te veranderen. Op de Volksunie-
banken werd grootmoedig toegegeven 
dat hij inderdaad dat recht had, toen 
hem echter gevraagd werd waarom hij 
van dat recht gebruik heeft gemaakt, 
zat hij in de touwen. Hierop had hij 
geen antwoord en werd hij grof. 

Ludo Sels verdedigde het s tandpunt 
van de Volksuniefrakie bij de begroting 
van Landbouw. Hij betoogde dat het 
plan Man.sholt, met al zijn ellende, ook* 
geen zekerheid voor de toekomst brengt. 
Hij was van oordeel dat de bevoegdheid 
van de kooperatieven moest worden in
gekort. Spreker beoordeelde scherp de 
botervervalsers en vroeg doelmatige 
kontrolemaatregelen om het gebruik 
van stimulerende middelen tegen te 
gaan bij de veeteelt. 

NIK CLAES. 

IN DE 

SENAAT 

Op het ogenblik dat we deze rubriek 
schrijven heeft de senaat geen openba
re vergadering gehad. Die is voor don
derdag. Op de agenda staan de wets
voorstellen over het kiesrecht vanaf 18 
jaar, het kiesrecht voor mili tairen en 
voor de verkiesbaarheid vanaf 21 jaar. 
Dit alles voor de gemeenteraadsverkie
zingen. 

In de kommissie is er nog wat oppo
zitie geweest van de P.V.V., hoewel daar 
ook de afkeer voor de egocentrische 
kommissievoorzitter Van Cauwenbergh, 
in meespeelde. Van Cauwenbergh, is de 
man die in het ministerie Harmei van 
1965, bij vergissing 6 maanden minister 
was, omdat Harmei die naar de naam 
oordeelde, dacht dat hij een Vlaming 
was. 

In de wandelgangen vernam men dat 
de C.V.P. zich in het openbaar niet meer 
zou verzetten, maar het verzet in 
C.V.P.- en P.VV..-kringen groeit en men 
zoekt naar middelen om het voorstel te 
kelderen op weg naar de kamer of in 
de kommissie van de kamer. De C.V.P. 
en de vlaamse P.^''.V. menen dat het 
voorstel, eens toegepast, al te gunstig 
zou uitvallen voor de Volksunie. 

Het weektema in de wandelgangen 
zijn echter de moeilijkheden wat be
treft de kredieten voor de universitai-
de ekspansie. De P.V.V. hoopt op een 
krizis, maar de meeste waarnemers 
verwachten er geen. De V.U.-frakties 
namen dinsdag stelling tegen een kre
dietverdeling die de eerste Jaren tel
kens 2 miljard zouden geven aan de 
franstalige universiteiten en universi
taire centra tegen 1.5 miljard voor de 
nederlandstalige. Brussel - Nederlands, 
Antwerpen en Gent krijgen te weinig 
en Limburg krijgt zelfs helemaal niets. 
De C.V.P. heeft een voorkonciliaire be
vlieging van klerikalisme gekregen en 
zou de P.S.C, het maksimum willen 
schenken voor Ottignies en dit ten 
koste van de nederlandstalige instellin
gen. 

Voor de refst draaien de kommissies 
op volle toeren. In Volksgezondheid 
verdedigden de senatoren Poma, Elaut 
en Jorisisen hun amendementen voor 
schrapping van de eenzijdige voordelen 
toegekend aan Wallonië bij het ont
werp van wet op de bescherming van 
de oppervlaktewateren tegen veront
reiniging. De Luksemburger Gribomont 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 
STAAN HUN MAN 
• Volksvertegenwoordigers BabyS 

Ion, De Facq en Leys diendem 
een verzoek tot schriftelijke e ^ 
mondelinge vragen in. 

• Volksvertegenwoordigers Valt 
Steenkiste en Leys dienden eelt 
verzoek tot interpellatie i n i 
resp. gericht tot de min i s t e l 
van jP.T.T. en de minister vaa 
Openbare Werken. 

• In het debat over het wetsvoop») 
stel Meyers tot wijziging van 
art ikel 41 van het Kamerregleic 
ment vertolkte mr. Van der Elsf 
het s tandpunt van de Volksunie 
(wijze van s temmen inzake 
grondwetswijziging). 

• Volksvertegenwoordigers Cop» 
pieters. Mattheyssens en Van» 
steenkiste stelden schriftelijke 
vragen. 

• Volgende Kamerleden woonden 
kommissiezittingen b i j : Olaerts 
(Financiën), Goemans en Van 
Steenkiste (Verkeerswezen), 
Lootens en Sels (Landbouw), 
Leys (.Tustitie), Schiltz en Wou
ters (Bijzondere Kommissie), 

9 Senator Ballet interpelleerde de 
minister van Buitenlandse Za
ken. 

• Senator Diependaele diende 
een verzoek tot interpellatie in 
tot de minister van Volksge
zondheid en Landbouw. 

• Senatoren Baert en Van Hae-
gendoren dienden wetsvoorstel
len in, resp. tot wijziging van 
de wet op het gebruik der ta
len en tot instelling van een 
vlaamse, waalse en duitse sub
nationaliteit . 

• Volgende senatoren woonden 
kommissievergaderingen bij : 
Elaut en Jorissen (Volksge
zondheid). Bouwens (Arbeid 
Sociale Voorzorg), Persyn 
(Landbouw), Baert (Grond
wetsherziening). Van Haegen-
doren (Nationale Opvoeding), 
Van de Weghe (Buitenlandse 
Handel) en Claes en Jorissen 
(Verenigde kommissies van 
Ekonomische Zaken en Finan
ciën). 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door senatoren Jorissen, 
Van Haegendoren, Jeurissen, 
Bouwens, Van de Weghe, Bal
let en Roo.sens. 

hield een fel pleidooi waar in hij de ver^ 
gadering bezwoer de Luksemburgers 
niet terug te voeren naar de voorhisto
rische tijd toen men zich kleedde met 
dierenvellen ! Nieuwe Menapiërs ! 

Voorzitter Custers sprak, met ontroe
r ing in de stem, over de eenheid van 
het land die geen nieuw vraagstuk van 
de taalgemeenschappen verdroeg. Het 
spektakel moet niet zonder bekoring 
geweest zijn. Gelukkig werd er nog 
niet gestemd, want de waalse leden wa
ren op post, tal van vlaamse niet. 

Senator Baert blijft zijn werk heb
ben in de kommissies voor Justi t ie en 
voor herziening van de Grondwet die 
veel en druk vergaderen. De jonge 
V.U.-senator, die een knap jurist en 
grondwetkenner is krijgt vele opdrach
ten als verslaggever en als lid van sub
kommissies. Senator Van Haegendoren 
legde verder zijn zwaar gewicht in de 
schaal in de subkommissie Nationale 
Opvoeding. Een lastige kerel vinden de 
meerderheidsparti jen. De gezamelijke 
kommissies Ekonomische Zaken en Fi
nanciën die de B.T.W. onder de tand 
hebben, haalde deze week het rekord 
met 3 voormiddag- en 3 namiddagve^ 
gaderingen. Daar werkt het V.U.-lid 
Claes met de steun van Jorissen. Dins
dag kwam het tot een anti-Eyskens m-
cident toen P.V.V. en V.U. de eerste-
minister verweten de indruk te wekken 
alsof de B.T.W.-kommissie te weinig 
vergaderde. Wat kan ze meer dan o 
keer per week dit ingewikkeld voorstel 
verder te behandelen. De regering icomt 
met alles laat op de proppen en wü er 
dan de onvoldragen teksten vlug door
jagen. Het is duidelijk dat de «ppozitie 
zich hiertegen verzet. De P.S.C.-iraktie-
voorzitter Adam gaf haar trouwens 
geen ongelijk. Traditioneel zitten m ae 
senaat de financiële specialisten en 
geregeld verplichten ze de regering, m 
dit geval minister Snoy, teksten te net
werken. 
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Hoewel de besprekingen in de kommissies voor de 
grondwetslierziening slechts moeizaam vorderen, 
nadert toch traag maar zeker het ogenblik dat ein
delijk ook Brussel aan de beurt zal komen, Brussel 
en de randgemeenten, want die twee problemen 
vormen een innig vervlochten geheel. Voor enkele 
dagen is in een franstaüge brusseise avondkrant 
een voorontwerp van wet gepubliceerd, waarin een 
statuut voor Brussel wordt uiteengezet en het blad 
voegt er met zichtbaar genoegen aan toe, dat dit 
dokument de beste plaats inneemt in het desbe
treffende dossier van de heer Terwagne. de frans-
talige minister van Gemeenschapsbetrekkingen. 

De reakiic heeft niet lang op zich la
ten wachten. Het bleek aldra dat het in
gevolge een waarschijnlijk wel gewilde in-
diskretie gepubliceerde dokument slechts 
een gewone werknota is, die nooit in een 
kabinetsraad noch een ministerkomitee 
werd besproken, en waaraan dus geen al te 
groot belang mag worden gehecht. Zo al-
tans schrijven de vlaamse kranten, maar wij 
gaan doormede niet akkoord : wij mogen 
de ogen niet sluiten voor het feit dat het 
werkdokument werkelijk is kunnen tot 
stand komen, en dat het de uiting is van 
een bepaalde waalse mentaliteit : zoveel 
mogelijk te vragen om zoveel mogelijk te 
bekomen. 

In de alUereerste plaats dient vastgesteld 
te worden dat dit (waalse) statuut voor 
Brussel gevat is in het raam van de geza
menlijke schikkingen voor al de grote ag
glomeraties van het land, met name Ant
werpen, Gent, Luik, Charleroi en Brussel. 
Het valt onmiddellijk op dat nergens — 
behoudens wat betreft de kulluurraden — 
lekening wordt gehouden n.et de bijzon
dere te Brussel bestaande toestanden, noch 
met de bijzondere plichten van een twee
talige hoofdstad van een tweetalig land. 

Een grondige studie van het werkdoku 
ment leidt tot de volgende opmerkingen : 
— het gaat het bestaan van de twee volks

gemeenschappen in de hoofdstad ge
woon voorbij; 
het verzekert het voortbestaan van de 
huidige 19 gemeentebesturen; 
het geeft geen enkele waarborg inzake 
de vlaamse vertegenwoordiging in de 
nieuw op te richten agglomeratieraad, 
noch inzake de kwaliteit van de Vlamin
gen die zullen geroepen worden om zit
ting te nemen in de %'laamse kultuur-
raad; 

— het opent tenslotte de mogelijkheid tot 
vooitschrijdende opneming van aanpa
lende gcmeenlen in de brusseise agglo
meratie. 

De pohtieke macht bHjft dus in de han 
den van de tans bestaande gemeentebestu
ren, die in het verleden steeds schromelijk 
m hun plichten ten opzichte van de Vla
mingen zijn te kort geschoten; zij krijgen 
in feite een blanco volmacht om hun ver-

fransingswerk voort te zetten. De brussei
se autoriteiten hebben niet alleen de bel-
gische taalwetten nooit toegepast, maar 
hebben steeds hun toevlucht genomen tot 
allerlei spitsvondigheden om die wetten te 
saboteren : denken wij maar aan de zaak 
Liénard te Brussel en de veralgemeende 
uitkering van de 2-taligheidspremie, ook 
aan Nederlandsonkundigen, zonder te spre
ken van de weigering de pariteit onder de 
gemeentelijke topambtenaren te verzekeren. 
En is het geen ongehoord schandaal dat 
de Staat op eigen kosten vlaamse scholen 
moet oprichten in verscheidene brusseise 
gemeenten, die dan nog met de grootste 
hefiigheid daartegen protesteren! 

Voor ons is het enige middel om een 
einde te maken aan de wantoestanden 
waarvan men ook in de kleurpartijen over
tuigd is, de huidige gemeenten radikaal op 
te doeken, maar is men daartoe ook bereid 
in die zogenaamde nationale partijen ? 

Vergeten wij niet dat de brusseise ge
meenteautoriteiten hun politieke vriendjes 
zijn. Neen. zover zullen zij ongetwijfeld 
niet willen gaan, maar hoe zullen zij dan 
wel willen bewijzen dat het hun ernst is 
met de sanering van de huidige wantoestan
den te Brussel ? 

Nu of nooit is de gelegenheid gunstig 
om bij de wet te bepalen dat de handelin
gen en hei optreden van de biusselse ge
meentebesturen zo naar binnen als naar 
buiten de weerspiegeling moeten zijn van 
de tweeledige samenstelling van de bevol
king, ook bij voorbeeld ten overslaan van 
buitenlandse bezoekers, wie niet de indruk 
mag gegeven worden dat Brussel een trans-
ééntalige stad is. Er bestaan sankties ge
noeg om Brussel tot zijn plicht te dwingen: 
financiële sankties (verwerping van begro
ting, weigering van toelagen) en adminis
tratieve sankties (afzetting van plichtsver-
/uimende of wecrbarstisip autoriteiten, zelfs 
luirgemecsters). 

Het werkdokument voorziet ook in de 
verkiezing, bij algemeen stemiecht, van een 
agglomeratieraad, naar rato van één raads 
lid per 15.000 inwoners met een minimum 
van twee raadsleden per gemeente. Daai 
de verkiezing zal plaats hebben op gTond 
van de huidige politieke partijen en niet 
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op grond van de volksgemeenschappen, ligt 
het voor de hand dat de Vlamingen in die 
agglomeratieraad met een vergiootglas zul
len te zoeken zijn. En vermits de leden van 
de paritaire kultuurraad dooi de koning 
dienen uilgekozen te worden op door die 
agglomeratieraad voorgedragen lijsten, moet 
men zich ook geen illuzies maken omuent 
de kwaliteit van de leden van die vlaamse 
kuliuunaad. 

Hoe belangrijk de hieiboven uiteenge
zette punten ook mogen zijn, toch moet 
onze bijzondere aandacht uitgaan naar het 
gevaarlijke punt van al met hame de 
legeling inzake de uitbreidingsmogelijk
heden vooi de brusseise agglomeratie. 

Uitgaande van de huidige agglomeratie 
van negentien gemeenten, zegt artikel 2 van 
het werkdokument dat « een aanpalende 
gemeente daarbij kan opgenomen worden 
bij een wet » Binnen vier jaat vanaf de 
vankrachtwording van de onderhavige wet 
kan de gemeenteraad van een aanpalende 
gemeente de opneming er van in de ag 
glomeratie aanviagen, indien de absolute 
meeideiheid van de gemeenteraadsleden dit 
goedkeurt, en die opneming kan dan een 
voldongen feit worden via de achtereenvol
gende goedkeuring van de agglomeratie
raad, de bestendige deputatie en de minis
ter van binnenlandse zaken, die dan ter 
zake een wetsontwerp bij de Kamers in
dient. 

Zovel heeft Herioginaedal ons gebracht 1 
Behalve « De Nieuwe Gids » die toen 
schreef : « Het is onbetwistbaar dat de 
C.V.P.-onderhandellaars Van den Boey-
nants. De Saeger en Herbiet, en de B.S.P.-
leiders Collard, Van Eynde en Bracops aan 
het land een onschatbare dienst hebben 
bewezen », betreurden alle vlaamse bladen 
de noodlottige oplossing die er m bestond, 
van de huidige zes randgemeenten een bij
zonder arrondissement met taaltegemoetko-
mingcn te maken. Dal hel aOiaken van de 
zes randgemeenten van het eentalig lands
gedeelte een eerste slap betekende op de 
weg naar de verdere verfransing is inmid
dels voldoende bewezen. De eensgezinde 
wil van de honderdduizenden betogers in 
de straten van Brussel en Antwerpen, van 
VVemmel en VVezenbeek en elders heeft het 
moeten afleggen tegen de overmacht en de 
ondergrondse werking van de geldmachten 
en de giondspekulaten. Inderdaad, voor wie 
de financiële en ekonomische macht van 
onze tegenstanders kent. en voor wie weet 
met welke taaie volhaiding zij dag en nacht 
in alle stilte (vooilopig altans) maai des 
ie doeltretfendei ijveren om zich door hun 
«roeiend aantal een politieke machlspozitie 
uit te bouwen, lijdt het geen twijfel dat zij 
er uiteindelijk toch zullen in slagen hun 
lang nagestreefde doel. de aanhechting bij 
Brussel, in vervulling te zien gaan. 

In de huidige zes randgemeenten, en wij 
willen ze hier nog maar eens opnoemen : 
Drogenbos, Linkebeek, St. Genesius-Rode, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en Wem
mei, bevinden wij ons op een hellend vlak. 
Vooral de toestand op onderwijsgebied in 
de laatstgenoemde gemeente wijst op een 
gevaarvolle evolutie. Vergeten wij niet hoe 
Verroken poogde de Vlamingen wijs te ma
ken dat er enkel sprake kon zijn van trans
mutatieklassen, maar na maandenlange bek-
vechten tussen het ministerie van Nationale 
Opvoeding en de liberale burgemeester van 
Wemmei is het dan toch maar zo, dat men 
daar netjes op weg is om een volledig 
franstalig schoolnet uit te bouwen. 

Waarlijk, aan de landhonger van de brus-' 
selse frankofonen schijnt geen einde te ko
men. Iedereen weet hoe, zowel door de brus
seise frankotone kaïolieken, liberalen en so
cialisten, nu reeds uitgekeken wordt naar 
verdere gebiedsuitbreiding, en hoe niet al
leen grote gemeenten als Dilbeek en St. Pie-
ters-Leeuw, maar zelfs enkele tientallen 
kleinere in Vlaams-Brabant rechtstreeks 
worden bedreigd. 

Het vastspijkeren van een protestbord op 
deur van het wemmelse gemeentehuis door 
de V.U.-volksvertegenwoordigers Schiltz, 
Mattheyssens, Anciaux en Babyion was 
meer dan een simbolisch gebaar ; het kan 
beschouwd worden als een aansporing tot 
meer strijdbaarheid vanwege de vlaamse 
vertegenwoordigers in de andere partijen, 
die al te lijdzaam het trankofone offensief 
in de randgemeenten ondergaan. Wat ge
beurd IS met Leuven weze hun een dure 
les ; alle scherpe dagbladarlikels, vinnige 
redevoeringen en machtige optochten ten 
spijt, staat het als een paal boven water, 
dal de noodlottige driehoek Leuven-Waver-
Brussel werkelijkheid zal worden, omdat 
diegenen die altijd beweren dat zij het 
doen, op het gepaste ogenblik jammerlijk 
verstek hebben laten gaan. 

De enige dam tegen de voortschrijdende 
verfransing van het vlaams-brusselse omme
land, is een federale herstrukturering van 
de belgische staat, waarbij dan het nemen 
van maatregelen tegen de frankofone op
mars in vlaamse handen zal komen te lig
gen. Alleen wanneer de Vlamingen baa» 
zullen zijn in eigen land zullen de franko
fonen beseffen, dat zij zich in de randge
meenten zullen aan te passen hebben zoal» 
in alle normale landen geschiedt, aan 'l mi
lieu waarin zij zich komen vestigen: hun 
goesting om in vlaamse gemeenten te ko
men wonen zal dan wel sterk afkoelen, en 
wie weet komt hel nog zover, dat zij hun 
heil gaan zoeken in het waalse Zuid-Bra-
bant. 

Het spreekt vanzelf dat voor de algren-
deling van de frankofone inwijking op de 
Volksunie kan getekend worden ! 

M.v.d.B. 
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ROOD KONCILiE 
Volgende week vrijdag 5 juni begint te Moskou de herhaaldelijk verdaagde en 

dan toch eindelijk bijeengeroepen konferentie van de «kommunistische en arbei
derspartijen van de wereld». Reeds zijn heel wat delegaties in de russische 
hoofdstad aangekomen en werden ze van nieetaj betrokken bij agenda- en pro
cedurebesprekingen. 

Voor het heersend Politburo in het algemeen en voor algemeen partijsekreta-
ris Breznjev in het bijzonder moet deze rode partijtop zowat de bekroning zijn 
van de gevolgde politiek sinds de verwijdering van Kroetsjev en tevens een 
poging om aan « de differentiëring van de weg naar het kommunisme » een einde 
te maken. 

Breznjev heeft alvast dit voordeel, dat de tsjecho-slovaakse kwestie van bepaal
de van haar angels is ontdaan door de vervanging van Doebtsjek door Hoesak 
en dat de russisch-chinese grensgeschillen kans maken, om opnieuw rond de 
groene tafel besproken te worden in plaats van een « dialoog » ter plaatse met 
geweer- en mortier geschut. China werd trouwens officieel op de topkonferentie 
uitgenodigd. 

Met al de beperkingen, die Hoesaks 
verleden en karakter aan de verhoudin
gen met Rusland opleggen, blijkt hij 
toch in de gegeven omstandigheden 
voor Moskou de best geschikte man te 
zijn, om de politieke gang van zaken in 
zijn land in het door de Russen ge
wenste spoor te leiden. Nu de domper 
wordt gezet op de « eigen interpretatie 
van de verwezenlijking van het socia
lisme », waardoor Hoesak aan de Brez-
njev-doktrine tegemoet komt, bestaat 
er voor bepaalde grote westerse kom
munistische partijen minder aanlei
ding, om volgende week andermaal met 
kirtiek op de toepassing van de Brez-
njev-doktrine in Tsjecho-Slovakije uit 
te pakken. 

Heel wat minder zeker is het Krem

lin wat China betreft. Hoewel Peking 
principieel instemt met het hervatten 
van de regelmatige besprekingen van 
grenskwesties tussen beide landen — 
twee jaar geleden bruusk door Peking 
onderbroken — blijft de atmosfeer tus
sen beide mogendheden zeer gespannen. 
Men is te Mosk9u weinig opgetogen met 
Lin Piao als opvolger van Mao. Zijn 
agressieve taal, het feit dat Amerika in 
de opsomming van China's vijanden 
pas na de Sovjet-Unie wordt vernoemd, 
de zware chinese druk op Hanoi in ver
band met de Vietnamese vredeskonfe-
rentie (het blijft een open vraag in hoe
ver Hanoi toe zou geven aan deze druk), 
de officiële konsekratie van Mao als 
marxistische denker en leider naast 
Marx en Lenin, van China's alleen za-

TERUG NAAR DE BRON? 

RODEZIA 
Het is wel méér dan waarschijnlijk 

dat de eerste-mmister lan Smith van 
Rodezia dat nog altijd formeel wette
lijk een kroonkolonie is, bij het ko
mende i'eferendum over de nieuwe 
grondwet zijn slag zal thuis halen. Ro
dezia wordt dan ook volgens de letter 
van de wet een republiek. Er komt zo 
een einde aan een toch koddige toe
stand : sinds de eenzijdige onafhanke
lijkheidsverklaring van 11 november 
1965 zit de enige vertegenwoordiger 
van hare genadige en minzame majes
teit, de koningin van Groot-Brittanië 
als een afgezet en ambteloos burger 
in zijn paleisje. Hij was natuurlijk nog 
altijd een niet te verwaarlozen kon-
taktpersoon voor de voortdurend (min 
of meer in het geheim) heen en weer 
reizende onderhandelaars van de bri1> 
se regering. Na de afkondiging van de 
republiek zal dan ook dit bescheiden 
rolletje wegvallen. 

In 1969 zal dit gedeelte van Afrika 
dan terug zijn tot ongeveer dezelfde 
toestand waarin het kwam door de eer
ste blanke verovering in 1889. In 1855 
ontdekte Livingstone wel de Victoria-
watervallen, zes jaar later kwam er 
de eerste moderne kristelijke missio
nering, maar het was de «Britisch 
South Africa Company» van Cecil 
Rhodes die tachtig jaar geleden het ge
bied veroverde dat nu nog de naam 
draagt van deze merkwaardige man. 
Want het was niet de britse regering 
die daar de kolonizatie is begonnen. 
Rhodes slaagde er echter ook hier in 
de britse regering te doen volgen, haar 
het werk te doen voltooien dat hijzelf 
begonnen was. en het te voltooien dat 
volgens zijn eigen plannen. In 1895 
kwamen Noord- en Zuid-Rodezia on
der brits beheer. Het was een schakel 
in de realizatie van de droom van Rho
des dwars doorheen Afrika, van zuid 
tot noord, een ononderbroken reeks 
van britse bezittingen te scheppen. 

Het aantal blanken in Zuid-Rodezia 
groeide tamelijk snel, en reeds in 1922 
werd aan die blanken de vraag voorge
legd of zij bij Zuid-Afrika wensten aan 
te sluiten. Zij wensten dit niet, en in 
1923 kregen de blanken vrijwel voll^ 

dig zelfbestuur. Dit is dan de ironie 
van de geschiedenis dat het eerste ge
bied dat in Afrika een eigen bestuur 
mocht hebben, het laatste is geworden 
om zelfstandig te worden. 

Toen de dekolonizatie begon trachtte 
Groot-Brittanië ook in centraal Afrika 
grotere politieke eenheden te vormen. 
Zo ontstond in 1953 de Centraal-Afri-
kaanse Federatie, dat wil zeggen de 
Federatie van Zuid-Rodezia dat zelfbe
stuur had, en van de protektoraten 
Noord-Rodezia en Nyssaland. Nau
welijks tien jaar later werd die Fede
ratie al ontbonden : Nyssaland werd 
Malawi en Noord-Rodezia werd Zam
bia. Zuid-Rodezia bleef alleen over, met 
zijn totaal eigen status, en als alleen
bezitter van de beroemde naam van 
zijn stichter Cecil Rhodes. 

Wetteksten en openbare verklaring
en veranderen echter niet zo veel aan 
de werkelijkheid : de gewezen goever-
neur van Rodezia zal voorlopig nog 
niet de eerste ambassadeur van Groot-
Brittanië worden. Het konflikt blijft 
bestaan. Maar ook de oplossing volgens 
de wensen van de britse regering is er 
niet dichterbij mee gekomen. Een mili
tair ingrijpen blijft uitgesloten • alleen 
enkele afrikaanse dromers hebben 
daar ooit aan gedacht. De ekonomische 
boykot is in teorie ook nu al volledig, 
maar dat is dan ook alles. Bij gelegen
heid horen we wel iets over moeilijk
heden bij het verkopen van rodezische 
tabak — maar hij geraakt weg. En zij 
die hem oproken hoeven niet te weten 
van waar hij komt. Veel belangrijker 
is echter dat Rodezia de eerste wereld
producent is van kroom, dit onmisba
re element in elke moderne ekonomie, 
en na Kanada de tweede wereldprodu
cent is van asbest, dat al evenmin on
belangrijk is. En Rodezia blijft niet 
zitten met onverkochte voorraden. En 
dit zijn niet eens alle troefkaarten 
waarover de Rodeziërs beschikken. 

Geen mens kan de toekomst voor
spellen, maar ook wie heel wat kritiek 
en afkeuring heeft voor wat tot nu 
toe gebeurd is. kan dit unieke avon
tuur met aandacht volgen. 

ligmakende weg en zovele andere voor 
Moskou « pijnlijke » uitspraken en hou
dingen, bevestigen de argwaan en de 
onzekerheid van de Kremlinleiders. 

Naar aanleiding van beide kwesties 
zijn deze leiders trouwens grondig ver
deeld. Wel heeft de Hoesak-dooi te 
Praag de barsten in de kollektieve lei
ding voorlopig met een pleister over-
plakt, maar de barsten zijn niet ver
dwenen. De voor de Sovjet-Unie klas
sieke meningsverschillen over voorrang 
voor de zware nijverheid of meer aan
dacht voor de aanmaak van verbruiks-
goederen zijn andermaal voorwerp van 
diskussie. De burgers van de Sovjet-
Unie wensen meer verbruiksgoederen 
doch krijgen er nog steeds niet genoeg. 
Mooie plannen zijn er meer dan vol
doende, doch hun verwezenlijking 
schiet veel trager op dan beloofd of 
voorzien. Alleen te Moskou zijn er 
100.000 personen ingeschreven op de 
wachtlijst voor een nieuwe auto doch 
de verdelers zijn pas aan hun 8000ste 
geleverde wagen toe! Voorlopig moet 
het merendeel zich met de Moskvitsj 
en de Wolgawagen verhelpen, waarvoor 
nu al onderdelen uit. . Helsinki moeten 
ingevoerd worden. Of de nieuwe Fiat-
fabrieken te Togliattigrad tijdig met 
hun eerste wagen klaar komen kan nie
mand zeggen. Het gaat om een miljar-
denprojekt dat aan de autonood in de 
Sovjet-Unie zou moeten verhelpen en ' 
aan sommige kinderachtigheden in de 
hoofdstad een einde zou moeten maken. 
Het is toch zo dat men te Moskou graag' 
de indruk wekt, met even grote ver
keersproblemen als het Westen ge
plaagd te zitten. Vermits er door het 
betrekkelijk geringe verkeer geen echte 
opstoppingen ontstaan houdt men van 
tijd tot tijd in de hoofdstraten het ver
keer op. Wanneer de rij zich dan moei
zaam weer in beweging mag zetten zijn 
er « toevallig » altijd wel kameramen in 
de buurt om « Moskou's zoveelste ver
keersopstopping » te filmen . 

Ook de woningnood is een bestendige 
zorg, waarbij dan ergerlijke vergissin
gen m de nieuwbouw te noteren zijn. 

D E Z E WEEK 
IN OE W E R E L D 

• Maanraket ApoUo 10 na het af
leggen van 1,2 miljoen km. (w. 
o. 32 omwentelingen rond de 
maan) veilig en precies op tijd 
en op de afgesproken plaats in 
de Stille Oceaan neergekomen. 

• Militaire staatsgreep In Soedan 
zonder bloedvergieten doorge
voerd. Het nieuwe regime, on
der leiding van generaal Noe
mer!, is Nasser- en linksgezind 
en neemt zich voor een aktie-
ver houding in het konflikt 
met Israël aan te nemen. 

• Vietkong kondigt wapenbestand 
van 48 uren aan naar aanlei
ding van de herdenking van 
Boeddha's geboorte. Kansen op 
werkelijke vredesonderhande
lingen te Parijs worden nog 
steeds stijgend geacht. 

• Beheerraad van « Le Figaro » 
verzoekt om aanstelling van 
gerechtelijk beheerder, daar de 
redaktiestaking onverminderd 
voortduurt. 

• Door Zweedse piloten bestuurde 
kleine gevechtsvliegtuigen be
stoken vliegvelden van de nige-
riaanse luchtmacht. Federale 
troepen lijden zwaar onder ge
brek aan medische verzorging. 

Maar intussen moeten de Russen het 
vooral na Praag 1968 met strenger ge
worden overheden stellen. De lijn in de 
richting van een neo-stalinisme wordt 
steeds strakker aangespannen. Het 
Kremlin wil elke besmetting uit het 
Westen, doch ook uit sommige europese 
satellietlanden in de kiem smoren. Si
multaan met de harde lijn tegenover de 
satellieten is er de harde lijn tegenover 
elke vorm van oppozitie. Vóór augustus 
1968 was de omgang tussen westerlin
gen en Russen in de grote centra vrij 
en ongedwongen geworden. Tans hou
den de russische intellektuelen en amb
tenaren zich ver van elke westerse ont
vangst, cocktailparty of vergadering. 

In hoever de geruchten over een na
kende machtswisseling in het Kremlin 
met de werkelijkheid kloppen, kan van
daag zelfs de best geïnformeerde russo 
loog niet zeggen. De gissingen gaan 
hun gang : Kosygin opgevolgd door Pol-
janksi, eerste vice-premier en zelfs de 
«zegevierende» Breznjev door een 
Sjelopin. 

Maar 5 juni 1969 is tans te Moskou 
een alles overheersende datum. Vóór de 
afloop van het rode koncilie hoeft men 
niets spektakulairs te verwachten. 
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Niet vinL.li Dl hei Oesutni-gcnied deden z'ch tussen Russen en Chinezen grensin
cidenten voor. ook in het hoog gelegen grensgebied van Sinkiang, bewaakt door 

chinese roodgardisten en... Mao-portretten, komt het tot botsingen. 

http://vinL.li
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De tijd van de romantische zeilvaart is nog niet helemhhl voor-
bij alvast met vooi het wetenschappelijk team dat scheep gaat 

op de « Golden Cacholot» in de buurt van de Galapagos. 

EMANCIPATIE 
WIJ hebben de bazuinen niet 

gehoord Maar het is zo • de 
emancipatie van de vrouw 
neemt toe in het rijk van Mao 
Ten minste zo van ver te zien 
en waarschijnlijk '-oor enkele 
vrouwen Tsjiang Tsjing, de 
vrouw van Mao, is er in ge
slaagd zich te laten verkiezen 
in het politbureau van de chi
nese kommunistische partij 
Jeh Tsjun, de vrouw van Lin 
Piao werd eveneens verkozen. 
De vrouw van eerste-minister 
Tjoe en die van de leider van 
de veiligheidsdiensten Kang 
Sjeng, werden verkozen in het 
Centraal Kommitee. En nu 
maar afwachten wie Mao zal 
opvolgen : zijn vrouw, of de 
Trouw van Lin Piao. 

WERKZAME OUDERDOM 
De gewezen kanselier van de 

Bondsrepubliek Ludwig Erhard 
k tweeënzeventig. Hij heeft 
«en vruchtbaar en werkzaam 

leven achter de rug Wie nu 
menen zou dat hij de rust die 
hij verdiend heeft ook neemt, 
vergist zich. Ludwig Erhard 
heeft de leiding op zich geno
men van een nieuwe financië
le maatschappij, de investe
ringsmaatschappij iVrgenta En
kele gegevens over de ontwik
keling ^'an deze maatschappij • 
na een bestaan van elf maan
den heeft Argenta in de Bonds
republiek 27" medewerkers en 
verkocht tot deze maand voor 
81 miljoen mark investerings
aandelen. Vijf bekende banken 
zijn bereid, de zaken van Ar
genta af te handelen. 

ACHTER DE SCHERMEN 
Bij de laatste ontwikkelin

gen in Tsjecho-Slovakije is het 
iedereen opgevallen, dat niet 
de politiekers of de regeerders, 
maar de generaals de leiding 
van de sovjetaktic hadden 
overgenomen Het was maar
schalk Gretsko die naar Praag 
kwam. En toen hij afreisde was 

«alles geregeld». Sindsdien 
spreekt men over een mogelij
ke wrijving tussen partij of re
gering en het leger in Moskou 
zelf. Duidelijker is dat nu wel 
geworden Reeds een jaar gele
den waren daar ook al aandui
dingen voor Want bij de on
derhandelingen m maart 1968 
werden de tsjechische afge
vaardigden Tsjernik en Pepitsj 
al evenmin door partij of rege
ring « ontvangen », maar door 
dezelfde maarschalk Gretsko. 
Misschien was Gretsko toen 
nog niet zo machtig als een 
jaar later, maar op weg naar 
de macht was hij wel — achter 
de schermen Zoals — ook ach
ter de schermen — voor hem 
natuurlijk wel valkuilen wor
den gegraven. 

RUSTIG BETOGEN 
De Verenigde Staten is het 

land waar men betogers kan 
huren Niet zo lang geleden 
bleek, dat dit ook m Parijs mo
gelijk is. Daarom is het wel 
verheugend ook eens een foto 
te zien van iets wat helemaal 
het tegenovergestelde is : na
melijk een Quaker-betoging 
tegen de oorlog. 

Rustig, waarschijnlijk medi
terend, staan naast elkaar op 
die foto slechts zes mannen, 
één jongere en één dame Twee 
hebben een bord bij met de 
tekst : «Getuigenis van de 
Quakers tegen de oorlog » Veel 
zal dit wel niet uithalen, maar 
het is een hele verademing, 
eens zeven rustige mensen 
overtuigd voor hun standpunt 
te zien betogen 

GESCHIKT MOMENT 
Senator Edward Kennedy 

heeft_zopas verklaard dat het 
gehele ruimteprogramma in 
ruime mate verspilling is en 
dat het beter zou zijn, die reus
achtige bedragen aan meer 
«menselijke» dingen te beste
den. Juist op het geschikte 
ogenblik, zou men zeggen, nu 
ook andere Amerikanen stilaan 
iets dergelijks beginnen te 
zien; zoals het John Kennedy 
was die in 1961 de datum 1970 
afkondigde als de tijdsgrens 
voor de landing op de maan. 

i m i ^ ^ B H ^ B ^ I i ^ ^ ^ 
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Ook dat was toen iets waar 
vele Amerikanen naar uitke
ken. 

PROFICIAT 

De Suid-Afrikaanse Lagdiens 
heeft voor het boekjaar 1967-
1968 meer dan 7,5 miljoen Rand 
winst geboekt. Dat wil zeggen 
het dubbel van het voorgaand 
financiële jaar. Als we in dit 

tige reklamekampanje en on
danks het feit, dat de verpak
king al sinds 1913 dezelfde is, 
en ondanks de vrees dat de 
«Camel» bij de Duitsers on
aangename herinneringen zou 
wakker roepen. 

De herinnering namelijk aan 
de tijd dat de « Camel» zowat 
de «nationale munt» van 
Duitsland was geworden : de 
tijd na 8 mei 1945, toen de 
zwarte markt rekende m «zo-
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Bij alle herrie rond « Maagdenhuizen » en andere universitaire 
brandpunten zou men wel eens vergeten, dat Amsterdam een 

zéér rustige en « landelijke » stad kan zijn. 

Een man die goed gevaren is bij de Gaulle's elfjarig bewind, is vliegtuigbouwer Marcel Dassault. 
"e Gaulle is van het toneel verdwenen, maar Dassault's zaken blijven bloeien. Verleden week 

werd een nieuw prototype, de « Mercure », op een publicitaire toer door Parijs gereden. 

verband de balans van de 
SABENA bekijken dan lezen 
we in haar financiële verslag 
'68 dat ze haar elfde verliesjaar 
met 300 miljoen B fr glansrijk 
heeft afgesloten. Proficiat! 

SOLDATENPLICHT 
De Pueblo-zaak zal nu wel 

volledig uit het zicht verdwij
nen : de kapitein en de beman
ning die zowat als helden wer
den beschouwd door het grote 
publiek, kregen toch een 
krijgsgerechterhjk onderzoek 
te doorstaan. Dit werd afgeslo-
teii zonder straf of 'elfs be
risping De grote vraag blijft 
echter wa nu juist soldaten 
plicht is voor een gevangen ge
nomen militair Verplicht is 
elke krijgsgevangene zijn 
naam, rang, serienummer en 
geboortedatum op te geven 
Meestal wordt dat bij wijze 
van uitsluiting begrepen; dat 
wil zeggen dus niets anders. 
Het amerikaanse handboek 
VOOI de soldaat gaat echter 
verder met de woordei^ • «Ik 
zal het beantwoorden van ver
dere vragen ontwijken met 
uiterste inspanning» De vraag 
blijft, hoe men een antwoord 
mag ontwijken Ook door jui
ste inlichtingen te geven ? 
Want liegen en bedriegen is 
zéér gevaarlijk 

VIJF KAMELEN 
Reklame schijnt nog ah'jf 

wonderen te kunnen doen. Het 
sigarettenmerk « Camel» is er 
in geslaagd, nadat het vele ja
ren lang slechts weinig werd 
gevraagd. Dit door een reusach-

veel Camel». Maar a Camel» 
heeft er dan toch ook wat voor 
gedaan : in een wedstrijd wer-» 
den als eerste prijs vijf kame
len, die in Beiroet moeten af
gehaald worden, uitgeloofd. 
Wie kan het daar tegen halen Z 

UATSTE ANTWOORD 
Over het intervieiy dat Nas

ser aan het weekblad '(Timet 
toestond hebben we wel een en 
ander gehoord De laatse vraag 
en het laatste antwoord is wel 
irteressant, vooral omwille 
van de stijl : « Als er een nieu-
w oorlog komt en als u zoudt 
wmnen, welke zouden dan uw 
voorwaarden zijn voor Israël '» 
«Dat is gelijk het vel van de 
beer verkopen voordat hij ge
dood is Het is moeilijk te zeg
gen Als ik er enige gedachten 
over heb, dan zal ik u schrij
ven ». 

CESARS VROUW 

De enige instelling die in de 
V.S.A tot nog toe boven elke 
kritiek verheven was, het Ho
ger Gerechtshof, ontsnapt daar 
nu niet meer aan. Het gehele 
verhaal over de afgetreden 
rechter Abe Fortas is nog al 
ingewikkeld en wat in de 
kranten kwam is uiteraard niet 
volledig Maar het rezultaat is 
in elk geval : de laatste toe
vlucht voor recht en wettelijk
heid is sterk verzwakt 

Dat de opvolger van Fortas, 
Burger, met krachtige hand wil 
ingrijpen in het geheel van de 
toestanden op gerechterlijk ge
bied is wel een troost. Maar 
toch maar een kleine troost. 
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geloof bijgeloof 

Van heksen en tovenaars 

Van in onze kinderjaren werden wij 
« gekonfronteerd » met een wereld waar
in enerzijds goede prinsen en mooie 
feeën, anderzijds boze tovenaars en le
lijke heksen aanwezig waren. Tenware 
men de sprookjes van Perrault, Ander
sen en Grimm uit de l i teratuur voor kin
deren zou verwijderen, zal in de toe
komst zowel als in het verleden de fi
guur van de tovenaar opiijzen naast die 
van de prins, die van de heks naast 
Sneeuu witje, tot de « jaren van ver
stand » het kinderlijk geloof in heksen 
en tovenaars zullen doen verdwijnen 
hebben, om misschien te \ ei vangen door 
hei geloof in boroskope«. waarzeggers 
en kaattlezers ' 

Het geloof in heksen, spoken, tove
naars, geesten enz was natuuilijk in tij
den waarin de wetenschap en de indi
viduele kennis der mensen omtrent de 
natuurfeiten nog gering was veel gro
ter dan tans Het middeleeuws geloof in 
heksen leidde dan ook vaak tot eksessen. 
Het was nauw verbonden met het geloof 

uitvloeisel waren van een verklaring van 
het geloof, die onjuist en in hun gevol
gen onmenselijk was, is zeker. Maar ook 
op andere gebieden werd et toen met de 
menselijke persoon allesbehalve zacht
zinnig omgesprongen ! Heeft echter een 
tijd als de onze waarin mensen vervolgd, 
gefolteid en gedood werden — en nog 
worden — om hun politieke overtuiging, 
dan zoveel recht om te veroordelen en 
te verwijten ? 

Het meesterweik in de l i teratuur rond 
duivelskunst en heksenverbranding is 
wel Goethe's « Faust », hoewel het ou 
de volksverhaal van Doktor Faustus en 
hoewel ook Marlowes Faust veel ouder 
zijn De lijfelijke tegenwoordigheid van 
de duivel en het geloof dat mensen zich 
met ziel en lichaam aan hem kunnen ver
kopen, wordt daarin ten tonele gevoerd 
in de gedaanten van Faust en Mefistofe-
les Men geloofde, dat heksen zich met 
lijf en ziel aan de duivel verkochten en 
met hun meester wilde orgieën vierden. 
Tijdens de Walpurgisnacht, d.i. de nacht 
voor 1 mei, werd op de Bolcksberg in het 
Zwarte Woud de grote heksensabbat ge-

Een hekse nfoltering. 

aan de duivel en daarmee ook aan het 
knstendom in onze gewesten Elders zou 
d u geloot aan de duwel leiden tot het 
ontstaan van sekten zoals die der dui 
velaanbidders, een koerdische sekte van 
de Islam die wel een half miljoen aan 
handel s telde In een onlangs verschenen 
boek van de pas afgestudeerde dr in de 
teologie Joachira Kahl neemt de auteur 
stelling tegen het knstendom en be
schuldigt hij het van antihumanisme — 
waarbij hij de middeleeuwse heksenpro 
cessen als een belangrijk argument aan 
wendt Dat deze processen plaats vonden 
kan met geloochend worden. Dat zij het 

vierd Zelfs Luther, de grote reformator 
die de kerk van aflaten en bijgeloof be
vrijden wilde, geloofde dat de duivel 
zich in heksen inkarneerde. 

Engeland, het traditionele land van 
de spookkastelen, kende natuurlijk ook 
een bewogen heksengeschiedenis. Er zijn 
ons namen van beroemde engelse heksen 
en tovenaars bewaard gebleven : in de 
16de eeuw Doctor Dee en diens assistent 
Edward Kelly, in de zeventiende eeuw 
Moeder Samwell en Isobel Gowdie. Het 
laatste heksenproces werd in 1712 ge
voerd : Jane Wenham werd veroordeeld 
omdat zij omgang had gehad met de dui

vel in de gedaante van een zwarte kat. 
Zwarte kat ten zouden trouwens een zeer 
slechte reputatie genieten. Vele dezer 
dieren vielen als slachtoffer van de angst 
van de boeren, die voor hun oogst en 
h u n vee vreesden door eventuele ver
vloekingen. Door het doden van de 
zwarte katten, in wie zij geinkarneerde 
duivels of heksen in kattengedaante za
gen, meende men de « kwade hand » te 
kunnen afweren. 

Momenteel is er een opleving van de 
hekserij waar te nemen. Deze moderne 
« hekserij » heeft echter met de zwarte 
magie niets meer te maken. Het is een 
soort religie, zeer sterk ritualistisch, hei
dens en panteistisch, van voorkristelijke 
da tum. In Engeland zijn er naar schat
t ing ongeveer een 8 000 (( belijders » van 
deze vreemdsoortige religie. De herople
ving ervan in Engeland is grotendeels te 
wijten aan een zekere mijnheer Gardner , 
een autodidakt, antropoloog door zelf
studie, die zeer sterk door het spiritis
me werd beïnvloed. 

Hi j verbleef jaren in Malaya, kwam 
in 1939 naar Engeland terug en ontdek
te daar een groep « hekserij-gelovigen » 
in Hampshire — waarbij hij zich aan
sloot. Gardner schreef over «witchcraft» 
en richtte zelfs een hekserij-muzeum o p 
in Castletown op het eiland Man, waar 
de meest diverse rituele en andere toe
behoren van het heksen-geloof te vinden 
zijn 

In de — gewoonlijke vierjaarlijkse — 
bijeenkomsten der kleine groepen wordt 
niet aan de bekende « zwarte magie » 
gedaan en aan het daarmee verbonden 
antikristelijk ritueel van zwarte missen 
en duivelsverering. Wij zegden reeds da t 
deze « hekserij » haar wortels heeft m 
een zeer oud, voorkristelijk geloof waar
bij o.m. de re inkamat ie een rol speelt, 
een geloof dat daarenboven sterk ma
triarchaal is en door zijn aard en in zijn 
oorsprong, zowel als in zijn organizatie 
duidelijk verschilt van tovenarij zoals 
die in Oost- en West-Afrika bedreven 
wordt, en ook van de Voodoo-kultus. 

Tussen dit heksen geloof, dat zich ge-
organizeerd heeft als een geheime bond, 
met een initiatie en een ritueel die wel 
eens aan de vrijmetselarij doen denken 
(met dit verschil dat de deelnemers aan 
de moderne heksensabbatten met de def
tige burgerkleding en de vrijmetselaars-
schort dragen, maar naakt rond het licht 
dansen) en de middeleeuwse opvatt ing 
van de heks als duivelshoer is er wel een 
groot verschil. 

Toch heeft de opvatt ing van de in 
vloed van duivelse machten in het da
gelijks leven niet alleen de gewone mens 
aangegrepen. Menig kunstenaar heeft, 
zoals reeds gezegd, er inspiratie in ge
vonden. Wij noemden Goethe. Zijn 
« Zauberlehrling » is algemeen bekend : 
w die Geister die ich rief, werde ich nicht 
mehr los ». Maar-dichter bij ons, in tijd 
van ruimte, is er onze bloedeigen Uilen
spiegel. 

Een werk waarin de magie van het 
woord het oude indiaanse geloof in hek
sen en geesten op glansrijke wijze ver
woord, is wel het boek van de Nobel-

Kast met toebehoren om lekkere hek-
sendrankjes te brouwen.» 

prijs winnende Miguel Asturias :« Mu 
lata de Ta l ». In de franse literatuur 
hebben o.m. Claude Seignolle en L. Pau-
wels gevallen van heksen en hekserij be
handeld. En in zijn hoofdwerk « Di« 
Damonen » heeft von Doderer zelfs een 
oude tekst over een heksenproces als cen
t rum van zijn schildering van de oil; 
dergang van een moderne maatschappij 
genomen. Wat de muziek betreft werd 
zelfs in de 19de eeuw nog verteld dat 
komponisten als Paganini en Tartiw 
met de duivel in verbinding hadden ge
staan, om h u n werk te kunnen schep
pen. . 

In de filmkunst zien wij hoe o m. ing. 
mar Bergman herhaaldelijk het rooi •tief 

van de heks en de toverij aanwenoi 
nog zopas heeft Polanski in « Ro^eman'̂ ^ 
Baby » op hallucinante wijze het mo 
van de magie en de toverkunst gebru 
om een film te maken. . 

Hoe sommige beschuldigingen on^ 

stonden, waardoor °i«i*J^*f '^J 1 ver-
als heks aangewezen, veroordeeld e 
brand werden, schildert Arthur MiUer 

ZIJ 

ee 
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zijn beroemd geworden •— en verfilmd 
— toneelstuk « De Heksen van Salem ». 
Uit onze eigen geschiedenis zouden wij 
een groot aantal gevallen kunnen aan
halen waarin vrouwen als heks, mannen 
als weerwolf aangeklaagd en terechtge
steld werden. 

Een der vreselijkste heksenprocessen 
in de Nederlanden was wel dat van Ut
recht in het begin der zeventiende eeuw. 
Antoon Corneliszoon Bulck, Maria Bar-
tens, Hendriks, zijn zeventienjarige 
dochter Hendrikje : ze werden alleen 
naar de brandstapel verwezen en de an
dere kinderen moesten de dood van hun 
vader en zuster aanzien. De moeder was 
reeds in 1594 als heks verbrand. En dit 
alles op grond van enkele dwaze beschul
digingen ! 

Is het geloof in heksen en duivels dus 
in het verleden niet steeds zo onschuldig 
en ongevaarlijk geweest als dat der hui
dige beoefenaars van een paganistische 
toverij-religie, ook het bijgeloof heeft 
naast onschuldige gevaarlijke aspekten 
gehad. Dit bijgeloof omvat — zoals de 
naam zegt — in de eerste plaats een be
paald geloof in het bestaan van wezens, 
krachten, voortekens die zich op allerlei 
wijzen uiten. Het stelt zich echter — zo
als elk geloof trouwens .— niet met dat 
innerlijk aanvaarden alleen tevreden 
maar manifesteert zich in een aantal 
handelingen die uit dit « geloof » voort
spruiten. 

Vooreerst is er het geloot zelf : in 
geesten allerhande zoals kobolden of 
huisgeesten, water- en woudgeesten, ka
bouters, reuzen en alvermannen, lucht
en vuurgeesten. Is heel deze groep van 
goede of slechte geesten terug te voeren 
tot het oud heidens geloof — waarbij 
een kwelgeest als Kludde of Knudde en 
een watergeest als de antwerpse Lange 
Wapper wel de bekendsten zijn — dan 
IS er toch vanuit het kristelijk geloof een 
vooral op het bestaan van de duivel ge
grond bijgeloof gegroeid, dat zich nog in 
spreekwoorden en volksverhalen uit. Het 
verhaal van Smidje Smee is slechts een 
der uitingen van de vlaamse fantazie op 
dat gebied, die ook aan de oorsprong 
hgt van de talrijke « duivelsschuren » 
m het Vlaamse land. 

Het geloof in geesten deed onze voor-
°."^"s vaak hun fantazie voor werke-
l'jkheid nemen. De naam Bokkerijders 
>s ontstaan uit het volksgeloof dat hek
sen en geesten op een bok door de lucht 
reden. Zo zijn ook vele 

ie 
^a. i.0 zijn ook vele sagen en verba-

|en over geesten van gestorvenen die 
aar de aarde terugkeren, te wijten aan 
ergehjke fantazie, gekoppeld aan een 

naiet geloof. Redenen voor zulk een te
rugkeer waren er legio : vanaf een on-
geaelgde schuld tot een onvolbrachte 
belofte ' 

Stond men voor een buitengewoon ge-
»«uren (en het hoefde niet steeds zo bui-
engewoon te zijn : wij hebben geweten 

t iemand een spook zag in een door 
dan^' ^^ogen sneeuwbedekte struik!) 
ctmA ^'^Srijpelijk dat men in de 
wr.„°" ^^* harten naar een buitenge-
v ^ ' 7 ' ? " ' " g zocht _ en de meesf 

«e hand liggende was dan die vaa 

een ingrijpen van buitennatuurlijke 
machten of figuren. 

Dat er bij het bedenken van dergelijke 
figuren wel eens eigenbelang in het spel 
was, zien wij aan hel geval van de zoge
zegde (( korenpater » waarmee men de 
kinderen afschrikte : zo belette men dat 
ze het koren zouden platlopen ! 

Blijkens het volksgeloof zouden de 
dwaallichtjes die boven de moeiassen 
zweven en die ontstaan door de langza 
me verbranding van moerasgas, de zielen 
zijn van kinderen die stierven zonder 
doopsel. Vuur en licht komen trouwens 
in volksgeloof en bijgeloof vaak voor. Zo 
wordt in de Kempen het verhaal veiteld 
van de brandende schaapherder, dat Ka-
rel van den Oever opnam in « De beto
verde Heide ». Dezelfde dichter nam ook 
het tema van de vurige karos — in dit 
geval die van Wildert — over in een 
gedicht in dezelfde bundel. De sage is 
trouwens gemeengoed geworden in ver
scheidene vlaamse dorpen, die ze natuur
lijk telkens ter plaatse lokalizeerden. 

Bijgeloof •— wij zegden het reeds — 
is niet alleen een geloof in wonderbare 
krachten of gebeurtenissen. Het mani
festeert zich in handelingen van de meest 
uiteenlopende aard : van het onschul
dige hout-aanraken tot de bezwering, 
van de maskotte in de auto tot het kaart
lezen, de astrologie en het koffiedik. 

Het ontstaat op de meest eigenaardige 
wijzen. De man die onder een ladder 
doorlopend een verfpot op zijn kop 
kreeg, zal om een dergelijke ongelukje 
te vermijden in de toekomst een omweg 
maken. Van die individuele ervaring tot 

Bijgeloof, toverij, hekserij : het noemen van die woorden doet de 
meesten onder ons denken aan de vooorbije eeuwen, aan de middel
eeuwse heksenprocessen, aan heksenverbranding, aan geheimzin
nige riten ver van het «beschaafde» Europa. Toch is er ook in Europa in 
deze tijd van atoomsplitsing, van ruimtevaart en super-techniek nog 
een groot aantal mensen dat op een of andere wijze aan bijgelovige 
praktijl en doet, al was het maar het raadplegen van de horoskoop. Toch 
is er, in deze tijd van rationalistische twijfel die zelfs voor de kerken en 
voor de eeuwenoude religieuze dogma's geen halt houdt, nog een aan
tal mensen dat zich tot hekserij, toverij of een andere magie wendt 
of er zelfs aktief aan deelneemt : vanaf de eenvoudige belezer en 
gezondbidder tot de werkelijk georganizeerde hekserij en de Voodoo-
praktijken. 

Het bijgeloof kan de meest uiteenlopende vormen aannemen en de 
uitingen ervan zijn zo talrijk, dat zij aanleiding gegeven hebben tot het 
schrijven van heel wat boeken : zo verscheen bij Morel in Parijs, 
zelfs een « Dictionnaire des Superstitions », waarin men naast een groot 
aantal namen van voorwerpen, personen of gebeurtenissen het daar
mee verbonden bijgeloof kan lezen. 

Het onderwerp is dus zeker niet uit de aktualiteit en het wordt zo
wel door wetenschapsmensen, psichologen, antropologen en historici 
als door joernalisten benaderd. Zelfs de kunstenaars hebben in de hek
serij en het bijgeloof zeer vaak temas gevonden voor hun werk : den
ken wij maar aan een Goethe ! 

het bijgeloof dat onder een laddei door
lopen ongeluk brengt, is het maar een 
kwestie van veralgemening De meest ei
genaardige en zelfs griezelige voorwer
pen spelen in het bijgeloof een rol. Af
weer van gevaar, van bezwering, \an 
ziekte en dood enerzi)ds. het beweiken 
van geluk, voorspoed, rijkdom ander-
•zijds zijn de hoofdmotieven van de han
delingen waarbij die voorwei pen ge
bruikt wolden. Sommigen geven ook 
aanduidingen omtient de toekomst : ver
wittigen voor gevaar, voor ongeluk of 
voorspellen het ene of het andere. Ij)e 
spin, naargelang zij s morgens of 's 
avonds gezien wordt, voorspelt öegen-
slag of voorspoed. Een nagel in een 
muur of een boom slaan en dan ijlings 
vluchten verjaagt de tandpijn. Vooral 
de doden hebben in het bijgeloof ^vaak 
geneeskundige en bezwerende krachten. 
De Romeinen geloofden reeds dat nagels 
van een doodskist in de deur der slaap
kamer de nachtmerries verwijderd hiel
den. De koord van een gehangene die 
men met zich meedraagt is een zekere 
waarborg voor geluk Ze geneest zelfs 
tandpijn en hoofdpijn, wanneer men ze 
op de pijnlijke plaatsen aanbrengt ' En 
in sommige streken gelooft men dat de 
oplegging van de hand van een dode 
een kropgezwel genezen kan. 

In een in 1930 verschenen boek ver
meldt de schrijfster L. Jacobs dat nog 

Dat het er op een heksensabbat vrolijk aan toeging kan men op deze oude prent 
zeer duidelijk zietu 

in 1917 een vrouw bloed van haar doch
ter in de drank van de verloofde deed, 
opdat het meisje de jongen zou behou
den. 

Waarzeggerij en okkultisme gaven in 
de jaren tussen de twee oorlogen aan
leiding tot het ontstaan van een groot 
aantal min of meer geheimzinnige ver
enigingen. Dat niet alleen de gewone 
man in bijgeloof, waarzeggerij en ster» 
renkijkerij een kennis van en verzeker 
ring voor de komende dingen ging zoc 
ken, blijkt wel uit het feit dat vooraah-
staande figuren uit het Derde Rijk —« 
o.m. Hitler zelf — beroep deden op as« 
trologen. Een der grootste figuren uit de 
vooroorlogse astrologie was wel Hanus-
sen : hij was een berlijnse attraktie, een 
duitse beroemdheid geworden en had 
door zijn praktijk een kapitaal verza-
ineld. 

De omvang van het bijgeloof kan besf 
gemeten worden aan de cijfers die ons 
bijvoorbeeld uit de dertiger jaren be
kend zijn. In Berlijn alleen al waren er 
ongeveer 3.000 waarzeggers en waarzeg
sters, en in Parijs was dit aantal niet 
minder. De financiële « omzet » bereik
te zeer hoge cijfers. 

Ook elders dan in Duitsland lieten 
zich politici door sterrenkundigen, waar
zeggers of andere bezitters van magische 
kennis « voorlichten ». Zo raadpleegde 
Mussolini een zekere heer Rosconi, ie» 
mand die aan sterrenlezen deed en die 
over een grote reputatie op dat gebied 
beschikte. Tijdens de eerste wereldoor
log was hij gewoon soldaat en men had 
hem al bijna in een gekkenhuis gestopt 
omwille van zijn eksentrieke bewerin
gen, toen hij het geluk had te voorspel
len dat de oorlog in de maand november 
zou eindigen Dat was in 1918 — en zijn 
voorspelling kwam uit. Ze verschafte 
hem een reputatie waarin hij zelf steeds 
meer en meer begon te geloven en die 
hem tot astrologisch raadsman van' de 
Duce maakte ! 

Hekserij, toverij, bijgeloof en de meer 
« wetenschappelijke » vormen ervan die 
van astrologie tot spiritisme gaan : ze 
hebben altijd bestaan en ze zullen waar
schijnlijk, zij het in andere vormen dan 
vroeger, ook blijven voortleven Want 
de zo kritisch ingestelde mens van he
den kan, met al zijn rationalisme, niet 
voorbij aan het menigmaal onduidelijk 
ervaren, maar toch niet te loochenen 
besef van een irrationele wereld, van 
metafizische dingen. Een besef dat Sha
kespeare reeds aan Hamlet deed zeggen: 
« er zijn meer dingen in hemel en aar
de, Horatio, dan die waarvan uw file-
zofie bewust is ». 

En het bijgeloof is de simplistische 

uitdrukking van dit shakespeariaans 

adagium 

R. BOSMANS. 
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haar eigenLiiJsje 

SPORT 

VOOR DE 

VROUW 
Er gaat ongetwijfeld een zekere simpatie uit van het meisje en de vrouw die er 

sportief uitzien en die zich sportief weten te gedragen. Maar er sportief uitzien 
wil daarom nog niet zeggen sportief zijn. Zonder te veel in het vaarwater van 
onze sportmedewerker te gaan zeilen hadden wij het graag eens over de sport 
voor de vrouw gehad. Het gaat hem natuurlijk niet over de beroeps- of kompe-
titiesport, maar wel over de noodzakelijke lichamelijke ontspanning voor het 
jonge meisje, de ietwat oudere « meid» : studente of bureelbediende en de 
gehuwde vrouw al dan niet buitenshuis werkend. 

Het is werkelijk nog niet zo heel lang 
geleden dat sport voor de vrouw uit den 
boze was. Het ging doodgewoon niet dat 
een meisje, voorbestemd om moeder te 
worden, zich zou bezighouden met 
sport. Bovendien, zo beweerde men al-
tans, was het gevaarlijk voor de vrouw 
er zou ze haar «schoonheid» kunnen 
verliezen, In 1.912 mochten voor het 
eerst vrouwen meedoen aan de Olim-
pische Spelen enkel maar voor tennis 

' en zwemmen. Het spreekt voor zich dat 
het beide sporten waren die meisjes 
ui t het volk zich niet konden permitte
ren met als gevolg dat slechts dochters 
van gegoeden aan sport deden. In 1926 
mocht er atletiek komen maar in 1936 
wist een zekere Westman te verklaren 
da t verspringen zeer gevaarlijk wiiS 
voor vrouwen omdat de buikspieren 
niet bestand zouden zijn tegen spier-
verrekkingen en dat misgeboorten het 
direkte gevolg konden zijn. Zelfs nu 
nog houdt men beweringen in het le
ven als zou sport tijdens de puberteits
jaren de groei van het meisje schaden. 
Een bewerin die zo oud als de straat 
is. Dat sport tijdens de r aandstonden 
uit den boze zou zijn is eveneen- on
waar en gelukkig hoort men meer en 
meer ouders die er van overtuigd zijn 
dat hun opgroeiende meisjes alleen 
maar voordelen halen uit de sport. 

Verliest een vrouw haar vrouwelijk
heid met de sport ? Een vraag die voor 
sommige vrouwen nog steeds niet 
beantwoord schijnt te zijn. Zelfs nu nog 
lopen er dames met de idee rond dat de 
hormonensamenstelling bij sportbeoefe
ning door mekaar gegooid wordt en dat 
aldus mannelijke eigenschappen naar 
voor komen. Larie is dat. 

WAAROM AAN SPORT DOEN ? 
2Tiet om hoge toppen te scheren in het 

Stadion! Laten wij dergelijke dingen 
over aan mensen zoals Wilma Rudolph, 
VM-a Caslavska en andere. Het dage
lijkse leven van de oudere en jonge 

vrouw is zo ingedeeld dat er weinig 
tijd is om veel aan sport te doen. Er 
hoeft ook niet veel tijd te zijn. Over
daad schaadt ook hier. 

Het is bewezen dat vrouwen die aan 
sport doen veel minder pijnen hebben 
bij de maandstonden, dat tijdens de pe
riode van zwangerschap de rugpijnen 
heel wat minder zijn en dat... de dub
bele kin verdwijnt. Ook de borstspie
ren winnen aan stevigheid. Om de buik
spieren goed te houden of weer goed te 
mr ken is sportbeoefening een deugde
lijk middel Kortom om volledig op te 
knappen als men een ganse dag achter 
de rug heeft. Maar het kost wel even
tjes moeite. Het zal van de vrouw in 
kwestie afhangen wanneer zij de tijd 
vindt om het te doen. Veel dames, aan
gezet door hun organizatietijdschrift. 
staan elke morgen een kwartiertje 
vroeger op om wat te turnen. Ze varen 
er allemaal goed bij. 

Elke vrouw zal voor zich zo een beet
je moeten uitmaken welke oefeningen 
ze het meest geschikt acht voor zich 
Ze doet er natuurlijk steeds goed aan 
er ooit eens met een dokter over te 
praten. Een handboekje met turnoefe-
ningen zouden alle dames zich moeten 
aanschaffen. 

De meest beoefende sporten voor da
mes zijn hier bij ons turnen, zwemmen 
en atletiek, voor de ploegsporten zijn 
dat basket en volley-ball. De sporten 
die het meest lichamelijke waarde 
schijnen te bezitten zijn hardlopen en 
lange afstandzwemmen. 

Nog even dit • onze geneeskunde is zo
ver gevorderd dat iedereen wat kan 
vinden voor zijn kwalen. Voor de kwaal 
van de zwaarlijvigheid en gemakzucht 
bestaat slechts één geneesmiddel ; ge
makkelijke kleren aantrekken, een 
stukje lopen, een stukje marcheren, 
eer. afstandje fietsen, een keertje gaan 
zwemmen, eens aan de trapeze in de 
tuin hangen enz., enz. en dan voelen dat 
men leeft : want buikspieren zijn als 
kleine kinderen, zij slapen gemakkelijk 
in... 

EEN MODERNE ZIEKTE 

Geneesmiddelen die er voor zou
den moeten zorgen dat wij gezon
der worden zijn er vaak en steeds 
meer en meer de oorzaak van dat 
mensen zieker worden en zelfs 
s t e r v n . Sinds 1950 is het slikken 
van pillen met meer dan 100 % 
gestegen. Het aantal mensen die 
pillen nemen om zogezegd beter 
te kunnen slapen stijgt met het 
het aantal rondsnorrende wagens. 
Een andere vaststelling : steeds 
meer en meer neemt men genees
middelen zonder dat ze door de 
dokter werden voorgeschreven. De 
ongeveer 4 miljoen Denen slikken 
per jaar 150 miljoen asnerienen en 
10.000 kg slaapmiddelen. West-
Duitsland speelt jaarlijks drie 
miljoen voor « alles - goed -
tabletten » binnen en 350.000 pil-
'en om de pijnen te stillen. 125 
miljoen slaapmiddelen. 125 mil-
ioen asperienen er 180 miljoen 
laxeermiddelen .. 

Waar moet dat naartoe waar 
moet dat naartoe? Misschien komt 
er ooit een ogenblik dat men me-
dikamenten moet nemen omdat 
men teveel geneesmiddelen geno
men heeft, om de teveel geslikte 
nillen te bestrijden ? 

VROUWELIJKE DUIKBOTEN 

VOOR ZUID AFRIKA 

Op 18 maar t van dit jaar werd 
in Zuid-Afrika de eerste duikboot 
van dit land te water gelaten, zijn 
naam : « Maria van Riebeeck», 
de echtgenote van Jan van Rie
beeck, de man aan wie Zuid-Afri
ka zijn ontstaan dankt. De tweede 
duikboot zal «Johanna van der 
Merwe » noemen. Niet dat wij ons 
zo verheugen dat het arsenaal van 
oorlogswapens weer een aantal 
at tr ibuten rijker geworden Is 
maar we willen toch wel even 

stil staan bij deze vrouwelij kt 
duikboten. 

Vooral om Johanna van dei 
Merwe die sinds jaren onze per
soonlijke simpatie wegdraagt, 
waarom dat weten wij zo precies 
niet, maar hoeft dat wel ? 

Johanna van der Merwe komt ii 
de geschiedenis wanneer tijden? 
de Grote Trek de Voortrekkers
leider Pie ter Retief en de zijnen 
door de Zoeloes aangevallen en 
vermoord werden. Bij deze Grote 
Moord verloren 50 mannen, 56 
vrouwen, 185 kinderen en 200 in
boorlingen, (goedgezind tegenover 
de Boeren) het leven. Johanna 
van der Merve werd door 20 aas
giersteken zwaar gewond terugge
vonden. Samen met Katharina 
Prinsloo was zij de enige overle 
vende van de eerste twee Voor 
trekkersfamilies die Zuid-Afrik? 
stichtten. 

Het is een daad van dankbaar 
heid dat een « gearr iveerd» lanc 
zijn vrouwen die ongetwijfeld aar 
de opgang meehielpen niet ver
geet. Of deze hulde met duikbo
ten moest gebeuren is een vraag 
die wij open laten.. . 

VROUWEN IN DUITSUND 

ZIJN WERKZAAM 

Een onderzoek heeft uitgewe 
zen dat de westduitse vrouw na 
haar huwelijk blijft verder wer
ken. 3,8 miljoen of 36,9 % van de 
10,3 miljoen vrouwen tussen 40 er 
65 jaar gaan werken, / a n de o,o 
miljoen die dan overblijven 
hadden 5,4 miljoen reeds gewerkt 
Op die manier heeft 9,2 miljoen oi 
89,6 % van de duitse vrouwen oort 
eens een betrekking gehad. 52 > 
houden op als zij trouwen, 10 % 
als een kind geboren wordt, 4i > 
van de vrouwen die bij hun huwe
lijk een baantje lieten varen n e 
men in een latere periode we^r 
een job aan. 



wu IS 

herman vos 

ik ben de maraboe 
Herman Vos is de auteur van «De Zonen van Pepe Gimenez » waarmee hij in 

1960 debuteerde, evenals van de romans « Een man kwam van de Cerro » en 

* Het ultieme salvo ». Vos, die vijf jaar in Argentinië verbleef, haalde daar voor 

zijn eerste proza-werk tema en inspiratie. 

« I k ben de maraboe » speelt zich af tussen Europa en Afrika, tnet drie grote 

lokalizaties : Vlaanderen, waar familie, vrouw en kinderen wonen; Korsika, waar 

ze met vakantie gaan; Oostafrika — van Djiboeti tot Oeganda — waar hij als 

charter-piloot zijn job vindt en zijn avonturen beleeft. 

Ben Cardoen is boordkommandant 
van een DC 7. Wanneer hij na maan
den zijn gezin in Vlaanderen weervindt, 
konstateert hij telkens een voortschrij
dende vervreemding, zowel zijn eigen 
gezin — vrouw en kinderen — als van 
de hele familie en wat zij vertegen
woordigt : een braaf-kristelijk Vlaan
deren met een aanta l vaste leefregels, 
zekerheden en taboes. Hij rebelleert 
tegen deze familie-diktatuur maar kan 
anderzijds niet loskomen van wat zij 
essentieel vertegenwoordigt — en even
min kan hij , die zich tegen een tradi
tionele bigotterie verzet (en uit esprit 
de contradiction eveneens tegen de 
nieuwste kwezelarij van het progressief 
katolicisme), zich losmaken van wat hij 
vergelijkt met de antabuse-inplanting 
onder de huid van de alkoholist : de 
kern van een godsgeloof. Maar tussen 
deze beide begrenzingen van zijn men
selijke vrijheid die hem telkens weer 

de toren 

van babel 

staot in 

limburg 
Maurits Standaert , joernalist van 

« Het Volk », heeft in een aantal repor
tages de toestand van de vreemde arbei
ders in ons land nagegaan en zich voor 
öeze reportages gericht naar een gebied 
waar het aantal talen en nationali tei ten 
wel de grootste verscheidenheid aan
wijst bij de gevestigde bevolking : naa r 
i.imburg Een en dertig talen, vijf gods-
aiensten, grote tegenstellingen op poli
tiek, sociaal en moreel gebied : dit 
rechtvaardigt in ieder geval reeds de 
xitei waaronder deze reportages gebun-
i A- .y^^^en. De auteur laat enkele 
tn + j^^® gevallen spreken voor de 
toestanden die oorzaak waren voor de 
inwijking : bij de — reeds langer ge
vestigde en geassimileerde — Polen is 
net meestal de politieke situatie in hun 
iand voor of na de oorlog die er hen 
Rr n^v* ^^^^ te komen of te blijven. 
f>i3 Italianen, Grieken en Turken zijn 
" „ ; ^°pral de ekonomische redenen die 
land^^ ziin var hun verbluf in ons 

Benevens deze individualizatie, on
derzoekt de auteur ook het probleem 
Algemener : statistische gegevens, ana-
z ^ t ^ ^ " immigratiepolitiek, onder-
WK naar de levensvoorwaarden in het 

I T ^ ^ " de kriminaliteit enz 
ak n ® j om deze algemene gegevens 
tX2^ . weergave van - soms tragi-
w t r individuele lotgevallen is dit 
srrnlt'"^^®,^^^"* «" door zijn onopge-
vW 1 1" levendige joernalistieke stijl 

„VJeesbaar voor elkeen 
bi i ra ! ^^^^'ï ^ 3 " Bafee' ' t a a t in Lim-
L i l P u ^ e / 1 uitgegeven bij Van In, 
i^ier. bevat 111 blz. en kost 99 fr. 

tot een soort plichtsbesef dwingen, wil 
hij toch zijn vrijheid als mens beleven. 
Als totale mens. Wat aan de koele nuch
tere liefde van zijn mooie vlaamse 
vrouw schort, vindt hij in de armen van 
een gewezen hostess van Air France, die 
in Djiboeti is blijven hangen. 

Wij gaan u het hele verhaal hier niet 
in enkele regels t rachten te vertellen. 
Trouwens, de charme ervan zit niet al
leen in de feiten maar ook in de sfeer, 
de taal, de tegenstellingen tussen men
sen, landschappen en omgevingen. Want 
het hoofdpersonage is niet zozeer de 
man tussen twee vrouwen — waarbij 
ieder van hen een facet der vrouwelijk
heid vertoont — dan wel de heen- en 
weer-getrokkene tussen de hunker naar 
een manneli jke kosmopolitische vrij
heid en de jnnerlijke gebondenheid aan 
stam, land, familie. 

Onvermijdbaar is het uiteenroeien, 
alleen al door beroep en milieu die een 

zekere geestelijke en gevoels-ongebon-
denheid veronderstellen, een vrijheid 
waarvoor de honkvaste huiverig staat 
hoewel hij er van droomt! Onvermijd
baar ook door de diversiteit van karak
ter en van opvatting in verband met 
liefde en huwelijk. Cardoens vrouw 
doet ons aan Nietzsches uitspraak den
ken over de « voorname » vrouwen die 
menen dat iets niet bestaat omdat men 
er gevoeglijk in een «deft ig» gezel
schap niet over spreken kan. 

Daarmee zijn de materiele en psicho-
logische grondslagen geleverd voor de 
konfliktsituatie, waarrond het verhaal 
is opgebouwd. Een innerlijk konflikt, 
zonder grote woorden, zonder grote bot
singen — maar dat kulmineert in de 
laatste regels van het boek, in de bijna 
smekende klacht van de man tot de 
vrouw : laat me zijn wie ik ben, blijf 
jij wat je bent, maar laat ons aan dit 
kompromis de warmte geven van de 
liefde Niet de koele, nuchtere, antisep-
tische liefde voor de broodwinner, maar 
die van man en vrouw in hun geeste-
hjke en lichamelijke totaliteit. 

Er blijven, nadat het boek gelezen is, 
nadat het verhaal voorbij is, nog dra
den loshangen die niet geknoopt wer
den De «switch-over» van de ene si
tuatie naar de andere, van Vlaandeien 
naar Korsika en Afrika, van gezin en 
vrouw naar geliefde, van vakantie naar 
werk laat vragen open en problemen 

onopgelost Maar zelfs al had de struis. 
tuur iets s t rakker mogen zijn : Herman 
Vos' nieuwste roman is een zeer lees
baar én lezenswaard boek dat getuigt 
voor het meesterschap van deze auteuR 
Een meesterschap in de taal, dat zich 
uit in de vlotte natuurl i jkheid van di»» 
loog en verhaal. Een meesterschap in 
het vertellen zelf, dat een oorspronka» 
lijk natuur ta lent verraadt, mijlen v e t 
boven de kunstig en vernuftig ineenge» 
draaide produkten der jongste nouveau» 
roman-epigonen. Een boek dat iedereen 
lezen kan en dat iedereen aanspreek t 
En dat een bevestiging is van het waar
achtig kunstenaarschap van Herman 
Vos. 

He) man Vos : < Ik ben de maraboe » 
— 188 blz. — geb. — Boehengilde De Clau-
waeit, Kessel-Lo, leden : 100 fr., niet-ledetH 
160 ƒ». 

DATNoETU... 

• • • bezoeken «•• 

Het parijse Muzeum voor Schone Kunsten heeft deze dagen de werken van Pau 
Delvaux op bezoek gekregen. De -< prins » van het surtealisme gaf zelf uitleg bi. 

Zijn werken. 

M.J. Stiykens stelt zijn werk ten 
toon tot 22 juni in de kunstgalerij 
< Windekind •», Oude Kooinmarkt 
30 te Antwerpen. 

's Maandags gesloten. 

... meemaken... 
De Koninklijke Vlaamse Schouw-

buig Brussel progiammeert in juni 
twee toneelwerken : « Een zomer 
smeult tot as » van Tenessee Wd-
liams in de regie van Kris Betz (t>p 
1 en van 4 tot 8 en van 11 tot 15 ju
ni) en < La Mamma » van Andrê 
Roussein in de regie van Yvonne Lex 
(van 19 tot 22 juni en van 25 tot 29 
pmi). 

In hel kader van de tentoonstelling 
Meunter-Minne tn het muzeum voor 
modetne kunst. Koningsplein l te 
Biu.tsel, wordt elke woensdagavond 
tussen 18 en 20 uur een klankbeeld 
van teksten en brieven van E. Ver-
haeren, A. Vermeylen, K. van de 
Woestijne, M. Maeterlinck e.a. met 
muzikale begeleiding uitgezonden. 
Deze begeleiding is samengesteld uit 
het klassiek repertoire. 

...bijwonen... 
De Eugeen van Oye-herdenktng te 

Gistel op 8 juni a.s. begint om 11 uur 
met een mts tn de abdijkerk « Ten 
Putte > met homilie door Dom Du-
mon van Steenbrugge. Om 12 uur 
gaat men ten dis m het < Hotel Ten 
Putte > (175 fr. inschrijving door 
storting op postiek. nr. 890937 van 
Herman Panckoucke-Decoster voor 5 
}uni). Om halfdrie volgt een ont
vangst ten stadhutze, waarna om 16 
uur burgemeester Eeckftoudt m de 
Heyvaertlaan het van Oye-monument 
onthult, met oveidracht aan de stad 
door dr. J. van Overstraeten, alge
meen VTB-VAB-voorzitter, die de 
eerste feestrede houdt. Prof. em. dr. 
Paul van Oye dankt namens de fa
milie. De akademische zitting om 17 
uur tn * Ten Putte » wordt geopend 
door komiteevoorzilter Carhs van 
Louwe. Michel De Cvyper van Brug
ge zingt liederen op tekst van van 
Oye, dr ƒ. Westenbroek houdt de 
teestrede (betekenis van Eugeen van 
Oye als dichter en lievelingsleerling 
van Gutdo Gezette), met deklamatie 
van van Oye-gedichten door Karet 
Decandelaere. Tot stol volgt om halj 
zeven de opening van de grote en 
vverxichleli]ke van Oye tentoonstel
ling tn de laadszoal van het gistelse 
stadhuis. 



Toen wij enkele jaren geleden in dit blad de figuur van Hendrik de Man 
belichtten, was het stilzwijgen rond de gewezen voorzitter van de socialistische 
partij in België nog maar pas verbroken. Nu nog blijkt zijn figuur en zijn werk 
niet steeds onbevooroordeeld tegemoetgetreden, allerminst door zijn vroegere 
geestes- en partijgenoten. Is het wellicht omdat de Man scherp en scherpzinnig 
de tekorten en het falen van de huidige socialistische beweging in Europa aan
duidde ? 

Een der auteurs die op de betekenis 
van de Man wees en er aanzienlijk toe 
bijgedragen heeft dat de naam van de 
socialistische denker terug vernoemd 
werd is ds. Adriaan M. van Pleski. Ge
promoveerd tot doctor in de teologie 
aan de universiteit van Leiden, is van 
Pleski tans predikant te Breda en lesge
ver aan verscheidene — ook katolieke — 
instituten. Voordien had hij zich reeds 
verdienstelijk gemaakt als predikant in 
Sleeswij k-Holstein, in Groningen en 
AJkmaar en gestudeerd aan het Union 
Theological Seminary in New York. 
Zijn belangstelling voor de sociale pro
blematiek bracht hem na de oorlog in 
kontakt met Hendrik de Man. die toen 
reeds in ballingschap in Zwitserland 
verbleef. Onder leiding van prof. H. D. 
Ortlieb schreef hij een seminariewerk 
over de Man dat echter niet uitgegeven 
werd. De bro ^hure «Hendrik de Man 
eii Wille zum Sozialismus» dat een 
klein gedeelte uit het gelijknamige gro
te werk bevatte, verscheen in 1963 te 
Tubingen door de z'^rgen der Akademie 
für Wirtschaft und Politik van Ham
burg. 

Tans Verschijnt bij de uitgeverij 
E>escléee-De Brouwer een kritische stu
die van de Man's werk, gekoppeld aan 
een levensschets, van de hand van ds. 
van Pleski. Een inleiding tot de Man's 
gedachtenwereld moet noodzakelijk de 

verschillende fazen van zijn leven be
t rekken in he t overzicht, omdat zijn 
denken een evolutie vertoont, die gaat 
van he t strenge marxisme der jeugd tot 
een etisch getint en voluntaristisch so
cialisme en omdat deze evolutie tevens 
beantwoordt aan grote fazen of gebeur
tenissen in zijn leven. Van Pleskis boek 
wordt ingeleid door dr. Maurits Naes-
sens; een inleiding die alleen al de 
moeite loont om te lezen, omdat schrij
ver ervan op zeer bevatteli jke wijze 
enkele voorname punten ui t de Man's 
denken formuleert 

In zijn «Woord Vooraf» zegt de 
schrijver van het boek dat de betekenis 
van de Man vooral ligt in de blijvende 
aansporing tot bewogen én onafhanke
lijk denken. Zijn direkte invloed is el
ders — bv. in Nederland — groter ge
weest dan in België, waar de politieke 
nijd in eigen parti j hem tracht te van de 
massa te izoleren waar hij — vooral dan 
in zijn part i j — zich « op een intellek-
tuele hoogte bewoog waar het reeds vri j 
eenzaam word t» , dixit van Pleski. 

De interessantste hoofdstukken uit dit 
boek zijn die, waar de auteur het werk 
van de Man — inzonderheid .. Psicholo-
gie van he t Socialisme», «Arbeids
vreugd », « De socialistische idee », maar 
ook zijn later werk « Au dela du natio
nalisme» «»n " • '̂'ori ipt;s;ung und Kultur-

verfall » analizeert en kritisch benadert. 
De andere, meer biografische hoofdstuk
ken zijn dan de wegwijzers in de evo
lutie : zij verklaren en scheppen de 
atmosfeer, het klimaat, de groei van de 
gedachtenwereld. 

Naar de auteur in het woord vooraf 
2elf zegt, zijn juist de gedeelten die 
over de Man's politieke aktiviteit han
delen veel kritischer van toon dan de 
andere. Dit geldt zowel de Man's voor
oorlogse pacifistische en neutralistische 
opvattmgen als zijn houding tijdens de 
oorlog, houding die door beide zijden 
vaak al te pro of contra werd uitgelegd, 
n aar waarin wij de grote beginselen 
van de Man's politieke overtuiging te
rugvinden. De kritiek op zijn pacifisme 
ev neutralisme is slechts in zoverre 
aanvaardbaar, als men uitgaat van de 
veronderstelling dat de oorlog onver
mijdbaar was en een kompromisvrede 
onmogelijk Het feit dat de historische 
evolutie anders verliep, betekent echter 
niét dat deze onvermijdbaarheid bewe
zen is : elke krit iek in die zin is dus ge-
konditioneerd door het onvermijdbaar-
heidsaxioma. 

Uit de kritische analize van de Man's 
werk en zijn ideeën volgt een laatste 
samenvattend hoofdstuk • «wat heeft 
Hendrik de Man ons tans nog te zeg
ge..: ?». Daarin worden — uiteraara in 
korte notities, omdat een wetenschap
pelijke evaluatie een veel grotere 
plaatsruimte zou vergen — de moeilijk
heden aangetoond bij een plaatsen van 
de Man's denkbeelden in deze tijd Dit 
laat de lezer tevens toe, met d-̂  auteur, 
vast te stellen welke ideeën in nieuwe 
toepassing nog vruchtbaar zijn voor nu. 
De auteur gaat daarbij uit van de on
derti tel van zijn vorig werk « Ein Wille 
zum Sozialismus» waarbij de Man's 
ideeën en hun betekenis geprojekteerd 
V orden op de toekomst; het sociale mo
tief, de kans van de wil en zijn vri j
heid en tenslotte het begrip socialisme 
zelf en de verwijding ervan in een uni
versele solidariteit 

Van Pleski's boek is een Konfrontatie 
met geest en leven van een man, die 
naar dr. W. van Ravesteyn in de «Nieu
we Rotterdamse Couran t» schreef, een 
der weinige grote figuren ,is geweest 
di- het socialisme in Europa en in de 
wereld tussen de twee oorlogen gekend 
heeft. Een konfrontatie die meer is dan 
een rehabili tatie • mensen al? de Man 
hebben die niet nodig! 

Daarenboven heeft dit boek ook een 
aktuele waarde : het wijst op de zwak
heden en fouten van een sisteem waar
tegen de Man zich tot op het laatst ge
keerd heeft. In « Ecrits de Pa r i s» ver
scheen kort na zijn dood nog een brief 
waarin hij o.m zegt « De socialistische 
beweging in Europa heeft een groots 
verleden, maar geen toekomst —- bij ge
brek aan jeugd. . .» Dit vastgeroest zit
ten in oude schemas en deze bureaukra-
tizering hebben aan de socialistische 

In dit historisch slot van 
Caernarvon zal zondag de 
prins van Wales zijn inves
tituur krijgen. De nationa
listen van Wales zijn met 
deze eer niet erg opgezet, 
maar willen of niet willen 
als mama Elisabeth het wil 
dan moet het. Het kasteel 
is alle nachten sprookjes
achtig verlicht. Of de klas
sieke engelse spoken zullen 
blijven slapen is nog een 

open vraag ? 

veroveringstocht een einde gesteld. In 
België vooral hebben zij een doorbraak 
belet naar andere groepen : België was 
— en is nog — het meest ongeschikte 
gebied voor «doorbraak »-pogingen, alle 
platonische liefdesverklaringen van Col-
lard of de C.V.P.-jongeren ten spijt. 

Van Pleski stelt dit vast voor het ver-
Ie den : is er momenteel reeds zulk een 
ommekeer in de geesten, zulk een wij
ziging in de mental i tei t ? Ook hier was 
de Man niet alleen vooruitziend ; hij 
was voorbeeld. 

Di. A.M. van Pleski : «.Hendiik de Man* 
Desclée-de Brouwer, Biiigge. 200 bh. 145 
Ir. 

TeNEElIE 

K.V.S. BRUSSEL 
Met Tennessee Williams zijn we 

zeket dat ive goed toneel te zien krij
gen. « Een •Somer smeult tot as » be
hoort tot het soort teater waarvan we 
houden. Geen nK)deine opschepperij, 
geen efjelUjageii], geen snobisme, 
maai een stuk met inhoud, psicholo-
gische inslag, een steike dialoog, ge
voel, en een reeks peisonages waar 
men kan in geloven {behalve mis
schien de figuur van de jonge dok
ter). 

Hel gaat over een histerisch meis
je, die haar jeugdvriend, de jonge 
dok'er, niet durft toegeven, om later 
zich zelf aan te bieden (maar afge
wezen uVrdt!) als haar beminde 
leeds met een ander meisje verloofd 
is; ze lokt dan de eerste de beste aan. 

Chiislme Lomme speelt de hoofd-
tol met gevoel en ovei tuiging; het 
is zowat haar beste prestatie, waar
in de vaaidige hand van regisseur 
Klis Betz te bespeuren ts; alhoewel, 
m de kruciale ogenblikken, het no
dige kruim ontbreekt... 

Stellen we daartegenover b.v. Ann 
Petersen, in een korte rol, dan valt 
het verschil tip. Rik Andries geeft 
insgelijks een lofwaardige vertolking 
van de jonge dokter, maar helemaal 
af IS het ook niet. 

K.N.S. 
GENT 

Jean Anouihl, de auteur van « De 
ie petitie of de liefde gestraft > (een 
« piece brillante > uit zijn zeer uitge
breid oeuvre) ts niet alleen een veel
schrijver, maar ook een mooiprater. 
« De repetitie > is dan ook een 
praalstuk, met overigens zeer waar-
deeibaie opmeikingen, verklaringen 
en gei edeneer. Hiermee is met ge
zegd dat er niets in gebeurt; de in-
Irige is speciaal : hij gebruikt « het 
ipel in het spel » en laat de frivole 
personages een stuk van Marivaux 
I epetet en om hierdoor te bewijzen 
dat huichelarij en maskerade de 
sleunpilaien van de maatschappij zijn 
— en blijven 1 DU spelletje drijft hij 
zo ver dat de repeterende personages 
ook m het weikelijk leven door het
zelfde minnespel gebonden zijn : het 
IS de enige bezigheid van deze ver
dorven schimmen, die alleen het ge
not najagen. 

Anouihl bezit een groot meester
schap om personages uit te tekenen • 
de giaaf (Jef Demedts), de gravin 
(Chris Boni), de minnares (Lieve 
M\)orthamer), de alkolist (Werner 
Kopers), Lucile, het onschuldige 
meisje (Marilou Mermans), de min
naar (Daniël De Cock), zijn als zo
vele geslaagde gestalten uit een apar
te wereld buiten de werkelijkheid. 
Homogene vertolking onder de regie 
van Frans Roggen. 

J.V. 
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Jnspekteur Lapo'mte (Wies 
Andersen) de trouwe helper 
van de onfeilbare Maigret mi 
in «De ter dood veroordeelde^). 

Brussel Ned., 3 juni. 

I OZE 

SELEKTDE 

ƒ 
Zaterdag 31 mei 
eo.40 u. : NEDERLAND 2 
Snarenspul. 
22.10 u. : NEDERLAND 1 
Kabaret geprezenteerd door 
Wim lbo. 

Zondag 1 juni 
21.35 u. : BRUSSEL NED. 
De ontmoeting (een eenakter 
van de britse televizie). 
20.20 u. : NEDERLAND 2 
Moderne gewijde muziek. 
19.30 u. : FRANKRIJK 1 
Joernaal met de uitslagen van 
de prezidentsverkiezingen. 

Maandag 2 juni 
21.20 u. : BRUSSEL NED. 
Fout aan de bazis (een onder
zoek over de lichamelijke op
voeding op de lagere school.) 
21 n. : BRUSSEL FRANS 
Zonderlingd verhalen (een 
poolse reeks). 
21-20 u. : FRANKRIJK 2 
Macbeth (Orson Welles retro-
spekt ieve). 

Dinsdag 3 juni 
19 u. : BRUSSEL NED. 
Schimmen op Maleisië (een 
avonturenreis van de B.B.C.) 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Maigret. 

Woensdag 4 juni 
20.30 u. : BRUSSEL FRANS 
^euf millions (gevolgd van 
debat). 
20.55 u. : NEDERLAND 2 
Merkwinkel (kabaret). 
21 u. : DUITSLAND 2 
^ii Kleinbuerger (van Maxim 
^orki). 

Donderdag 5 juni 
19 40 u. : BRUSSEL NED. 
^e Volksunie. 
20.45 u. : NEDERLAND 1 
\^t^&s at war (een dokumen-
faire). 
20.50 u. : NEDERLAND 2 
Danny Kaye. 
22 u. : FRANKRIJK % 

" ^nonstres (speelfilm met 
°f: ^'•t(orio Gassmann en Mi-
Cfi'e Mercier). 

JJ'i^iag 6 juni 
5 « u. NEDERLAND 1 
^^portage ; T.V.-rechtbank, 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 

OP DE LAGERE SCHOOL 

Lichamelijke opvoeding, spel 
en sport zijn ideale en spot
goedkope vormen van preven
tieve gezondheidszorg. Hoe het 
daarmee gesteld is in het lager 
onderwijs in Belgié, is het on
derwerp van deze enquête door 
TV-sportjoernalist Daniel Mor
tier. De voornaamste vaststel
ling die daarbij naar voren 
wordt gebracht, is dat het op 
dat gebied bij ons niet bijster 
schitterend gesteld is. Specia
listen zijn immers van oordeel 
dat het kind tussen zes en 
twaalf jaar per dag minstens 
een uur lichamelijke opvoeding 
zou moeten krijgen. Maar in 
het allerbeste geval krijgt het 
kind op de belgische lagere 
scholen per week twee uur li
chamelijke opvoeding. Erger 
nog, in heel wat lagere scholen 
in ons land weet men gewoon 
niet wat turnen is en zeker 
niet hoe een gimnastiekzaal er
uit ziet. Wat men wel weet, is 
dat bijna de helft van de Bel
gen sterven aan har tkwalen. 
Men zou moeten weten dat 
bijna de helft van die sterfge
vallen zou kunnen uitgesteld 
worden door meer beweging. 

Maandag 2 juni om 21,20 u. 
Brussel Ned. 

DE MONOCLE 

LACHT GROEN 
In deze plezierige politieko-

medie van Georges Lautner 
speelt Paul Meurisse één van 
de hoofdrolen als «.Ie mono
cle ». Het is een geestige persi
flage op spionageverhalen 
waarin een schalkse humor en 
tot het einde toe volgehouden 
aktie, de boventoon voeren. 
Het scenario is in een oosterse 
sfeer gedrenkt : over heel de 
wereld worden atoomgeleerden 
en kerninstallaties aangeval
len. Ook in Marcoule hebben 
de misdadigers toegeslagen en 
kommandant Dromard, bijge
naamd « de monocle », moet de 
daders bij de lurven vatten. 
Sergeant Poussin zal hem hier
bij een handje toesteken. Het 
spoor leidt naar de geheimzin
nige onderwereld van Hong-

Kong waar Cora, een jonge Chi
nese, bij één en ander betrok
ken blijkt *<=> zijn. Maar door de 
schuld van Frederic, de franse 
konsulaire attaché, geraakt «de 
monocle » het spoort kwijt. Hij 
belooft echter samen met Elie, 
een ex-legioensoldaat, het ge
recht te helpen. Toch niet hele
maal het spoor bijster, belan
den de mannen op een jonk 
waar zij het bestaan vernemen 
van een geheimzinnige sekte 
die het omwille van de vrede 
zowel op geleerden nis op oor-
logsfabrieken heeft gemunt. 
Het blijkt echter een valstrik 
te zijn en het eerste lijk is dat 
van een man die zijn mond 
heeft voorbijgepraat 

Vriidag 6 juni om 21 15 u. 
Brussel Ned. 

SCHIMMEN OP MALEISIË 
Het adventure-team van de 

britse televizie-BBC gmg op 
verkenning in de meest afgele
gen plaatsen te wereld om er 
dokumentaires te draaien. Nu 
naar Maleizië waar zij in de 
dichte jungle op zoek gaan 
naar de geheimzinnige Temiar-
stammen. Over deze primitieve 
mensen is slechts weinig be
kend, over hun oorsprong en 
geschiedenis tast men nog in 
het duister. 

Zij leven in sterk georgani-
zeerde groepen en zijn uitste
kende jagers en woudlopers. 
Sedert de tweede wereldoorlog 
bleef het gedurende lange tijd 
stil over de Temiar-stammen 
omdat hun gebied achtereen
volgens door de Japanners en 
door maleizische terroristen 
werd bezet. 

Men vreesde al dat zij zouden 
uiteengejaagd zijn en dat zij 
langzaam aan het ui ts terven 
waren. In opdracht van de BBC 
gingen twee joernalisten he t 
gebied bezoeken. Zij vonden e r 
nog verscheidene s tammen en 
leefden met hen in hun rivier-
dorpen. 

Dinsdag 3 juni om 19 u. 

MARTIN EN LEWIS 
BIJ DE SPOKEN 

Dit wordt de eerste in de 
reeks van acht speelfilms die 
werden geprogrammeerd in het 

Het simpa'ieke paar, James en Bonnie, dinsdag opnieuw in « De 
indringer ». Brussel Ned., 2 juni. 

Je r ry Lewis-festival : Scared 
Stiff Kineast George Marshall 
deed naast het onvergelijkelij 
ke duo Je r ry Lewis- Dean Mar
tin ook een beroep op Lizbeth 
Scott .Carmen Miranda en Do-
tweetal wordt in deze onder-
rothy Malone Naast de gebrui
kelijke humor van het bekende 

Maar een gangster laat niet 
met zich spotten en neemt he t 
bijgevolg niet dat Larry hem 
zijn vriendinnetje ontfutselt. 
Een wilde achtervolging wordt 
ingezet. Het tweetal Larry-
Myron ziet zich gedwongen de 
benen te nemen en in te sche
pen voor de Antillen met de 

houdende prent ook een loopje 
genomen met de gangsterprak
tijken. Het begint voor Dean 
Martin, die de rol speelt van 
een charmezanger, Larry Todd, 
allemaal met een ogenschijn
lijk onschuldig flirtpartijtje. 
Hij werkt samen met de pot
sierlijke Myron (Jerry Lewis) 
in een kabaret in New York. 

charmante Mary Carroll. Deze 
jongedame erfde daar een oud 
kasteel, maar daarmee i" he t 
ook niet helemaal in orde want 
de muren hebben er handen 
en er dwalen onzichtbare we
zens door de folterkamer... 

Woensdag 4 juni om 20.25 u. 
Brussel Ned. 

VlflJlM^F TU Öinsdag3juni 
i L n n l f l U L l l f l 'S 55 Zandmannc 

Zaterdag 31 mei 
18 50 Zandmannet je — 18 55 Huck 
Finn De zonnekoning — 19 20 Au to -
rama — 19 50 : Keurtg Frans 
19 52 Zoekl icht — 19 57 • Mededeim 
gen — 20 00 • TV-nreuws — 20 25 
Memorandum van een dokter Op eigen 
benen — 21 15 • Vakant ie in Zwitser
land Var iéteprogramma — 22 00 ; Echo 
— 22 30 Geheime opdracht : De k lu i ' 
— 23 20 . TV-nieuws 

18 55 Zandmannet je — }9 00 • Schim
men op Maleisië — 19 30 In ternat io
naal Volksdansfesttval te Middelkerke — 
19 55 . Mededelingen — 20 00 . TV-
nieuws — 20 25 Maigret en de ter 
dood veroordeelde — 21 45 Vergeet 
niet te lezen — 22 2 ' ' • TV-nieuws 

Woensdag 4 juni 

Zondag 1 juni 

18 55 • Zandmannet je — 19 00 . Klein, 
klein k leutert je — 19 25 . T ip- top te 
paard — 19 55 : Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 : Jerry-Lewis-Festi-
val — 22 15 : Gastprogrammo . Het 
vrije woord — 22 45 TV-nieuws 

11 00 to t i 1 40 Eucharistieviering — 
14 30 Boer en tuinder — 15 00 De 
woonschuit , Bevoorrading — 15 15 : 
Binnen en bui ten — 17 15 to t 17 55 . 
Tienerklanken — 18 40 • Kiem, klem 
kleuter t je — '9 05 . Daktar i Judy de 
verpleegster — 19 55 Mededelingen — 
20 00 TV-nieuws — 20 1 5 Sportweek
end — 20 40 Henkie's Club Show — 
21 35 De ontmoet ing Eenakter var 
A lun Owpn — 22 00 • Premiere-magazine 
— 22 50 TV-nieuws 

Donderdag 5 juni 
Rond 14 00 to t ongeveer 15 30 : Ronda 
van ( tahe — 18 55 • Zandmannet je — 
19 00 Dons Day-show : De ongevraag
de hulp — 19 25 Filmmuseum von de 
schaterloch — 19 40 Polit ieke tr ibune ; 
De Volksunie — 19 55 MedeJeiingen — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 De Forsyte 
Saga Staking — 21 15 Panorama — 
22 25 • Premiere — 23 05 . TV-nieuws. 

Maandag 2 juni 

Paul Meurisse zoals hij meesterlijk « De monocle lacht groen » 
speelt. Brussel Ned., 6 juni. 

18 55 : Zandmannet je — 19 00 Zorro: 
De prrns u i t Chjno — 19 25 ' f f Rondo • 
Tekcnf i lmpie — 19 30 . Atel ier — 
19 55 • De Weermon — 20 00 : TV-
nceuws — 20 30 • De rndnngers TV-
feui l ieton Ie o f l • Het bruggehoofd — 
21 20 : « Fout aan de bosjs > Enquête 
— 22 05 : Gastprogrammo • De Socio-
listische gedachte — 22.35 : TV-nieuws 

Vrijdag 6 juni 
Rond 14 00 to t ongeveer l5 30 Rond» 
van I tal ië — 18 55 : Zandmonnet je — 
19 00 : Luceot — 19 30 : Z iet u er wa t 
in > — 19 45 . Zoekl icht — 19 55 De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 - D-Doy 25 laar later — 21 15 : 
Speelfilm : De monocle locht groen —• 
22.50 : TV-niews. 
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ONGELUKJE 
Tijdens de ronde van Italië gingen de 

geachte sportliefhebbers zodanig te 
keer dat een tr ibune instortte. Een 
knaap werd gedood. Een slachtoffer 
meer van de infantiele, gevaarlijke 
waanzin die nien supporters en fans te
genwoordig als een deugd aanrekent. 
Hij ware beter met zijn vriendjes blij
ven spelen, lazen we in een krant. Dat 
ware inderdaad beter geweest, dan het 
zotteken te komen uithangen bij de 
« arrivee » van de « idolen ». Maar dat 
zelfs de kinderen de aanblik der «go
den » niet meer kunnen missen, is vol
gens ons toch een beetje de schuld van 
de sportpers, die,'omwille van de smeer, 
de sporthisterie op onverbeterlijke 
wijze heeft opgepept. En waarom eigen
lijk de kinderen niet weren op al die 
« sportfestijnen », evengoed als uit sta-
mmees en cinema's-met-blote-billen ? 
Het ene is al niet veel beter dan het an
dere, dunkt ons en tenslotte zouden de 
kinderen veel beter aan sport doen dan 
aai een koersarrivee te komen krijsen. 

GROOT PROZA 
Och here, « ze » beginnen weer. Clau-

dine Merckx gaat in Sport 69 een roman 
fleuve (vooral fleuve) schrijven over 
haar eenzaam leven aan de zijde van 
Eddy. Zonder onthullingen (gelukkig) 

I of sensationele verklaringen, zegt zij. 
j In de eerste «aflevering» lazen wij al 
(i dal dehon'd van Eddy nooit in huis p. . . 

(normaal voor de hond van een vedet
te) • dat Eddy eens naar zijn «papie
ren » zocht, die naast hem lagen (die 
verstrooidheid van de geleerden toch); 
dat Eddy graag worteltjes eet; dat Eddy 
zich niets moet aantrekken van weg-
kode en andere voor het vee ontworpen 
voorschriften (zou er nog maar aan 

]l n-ïankerenv nespa); dat de was van 
!' Eddy's broekjes zeer delikaat is (be

grijpelijk) en door Claudine eigenhan
dig wordt uitgevoerd en dat Eddy beter 
zou slapen als de draperieën van de 
slaapkamer wat dikker zouden zijn. 
Enfin, proza waar we al jaren zitten op 
te wachten. 

FIJNE REISJES 
Tijdens de zomer wordt op europees 

vlak een zogenaamde zomerbeker (voet
bal) gespeeld. Belang heeft die kompe
titie niet, maar ze lijkt ons een goede 
voorbereiding op het komende seizoen, 
met de mogelijkheid nieuwe spelers te 
.testen, de taktiek uit te stippelen en 
dies. meer, zodanig dat men in septem
ber al direkt zonder verder eksperimen-

teren kan van start gaan. Gezien de 
kompetitie gespeeld wordt met heen-
en terugwedstrijden, kan er geen groot 
finantieel riziko aan verbonc'en zijn. 
Tenslotte zijn de reisjes voor de spe
lers, zo denken wij toch. altijd een op 
prijs gestelde gelegenheid om een stuk
je van de wereld te zien. Dit jaar ne
men twee belgische ploegen deel : 
Lierse en Beveren. Lierse gaat naar De
nemarken (Esbjerg), Polen (Krakov) 
en Tsjechoslovakije (Kosice), Beveren 
naar Denemarken (Odense), Polen (Op-
peln) en Zwitserland (Chaux-de-Fonds). 
Wij zouden best meewillen. 

NIEUW GELUID 
Eenvoudig gesteld kan men zeggen 

dat de voorzitter van Standard Luik 
(basket) volgend jaar de geldschieter 
wordt van Oxaco en de sportbestuurder 
van Oxaco (Guy vanden Broeck) trai
ner-coach bij Standard. Nog eenvoudi
ger : dat Oxaco zowat een onderafde
ling wordt van Standard. Dat is, voor 
zover wij weten, een nieuw verschijn
sel in het belgische basketbal. Het zal 
waarschijnlijk zijn weerslag hebben op 
het verloop van de kompetitie. Scherp 
gesteld en overdreven nog komt het er 
immers op neer dat Standard met twee 
ploegen speelt in eerste afdeling en 
vier punten vóór krijgt op de anderen. 
Begin van een evolutie misschien, ge
richt op het monopolizeren van de kom
petitie, door de kontrole over een ge
deelte der deelnemende ploegen, zoals 
dai in de wielersport in bepaalde grote 
wedstrijden al lang het geval is ? Voor 
de «sport». in ieder geval geen goede 
zaak. 

VRIJHEID? 
Op ogenblik dat we dit neerpennen, 

weten we niet waarom juist, maar het 
scheidsrechterskomitee schorste de in
ternationaal H. Burguet. Dat gebeurt 
hoogst zelden. Iedereen vraagt zich dus 
af wat de reden kon zijn. Het schijnt 
dat het gaat om al te sterke kritiek van 
Burguet aan het adres van kollega's en 
bcnd, in verband met hun weigerachti
ge houding tegenover de Liga-plannen 
voor een eigen, onafhankelijk scheids
rechterskomitee. Eigenlijk vinden wij 
dat geen reden om de man te schorsen. 
Wij zien niet in waarom hij er geen 
eigen mening betreffende de beste orga-
nizatie van de arbiters zou mogen op 
nahouden en daar ronduit voor uitko
men, zolang hij zijn werk in de schoot 
van de bond naar behoren uitvoert. Dit 
zonder dat wij zelf overtuigd zijn van 
de noodzaak van eigen liga-arbiters. 

Dit zou wel de beste manier kunnen zijn om je tegenstrever klein te krijgen • 
doodgewoon zijn voetje grijpen... Of is het maar gezichtsbedrog 7 Foto uit de 

wedstrijd België B-Engelse beloften (0-1). 

Struktuurhervormingen 

f" 
Het winnend team in de reeks « twee zonder stuurman » op de jaarlijkse roei-

wedstrijden van de Noordzee tijdens het voorbije Pinksterweekeinde. 

De zogenaamde nationale liga, de 
verenig'nig van de grote voetbalklubs 
in \3ns land, heeft nog maar eens bij 
monde van voorzitter Hoste geëkspli-
kcerd, luelke oplossingen zij ziet voor 
de problemen waarmee de voetbal-
iport in België te xvorstelen heeft. 

Het ging natuurlijk weer over het 
luetsvoorstel Declercq — boeman al
ler sholters en aanverwanten — maar 
daarover hebben wif hel hier al dik
wijls gen\)eg gehad. Dat laten we 
maar even rusten. De heer Hoste 
sprak ook over de nodige struktuur
hervormingen die in de bond zoiiden 
moeten doorgevoerd worden en die 
interesseren ons meer. 

Op dit ogenblik wordt de bona in 
feite bestuurd d(X>r een stelsel van 
provinciale afvaardigingen. ledere 
provincie levert een aantal « dele-
gees >, van grote en kleine klubs door 
elkaar. Vermits de kleine klubs veruit 
het talrijkst zijn, hebben zij ook de 
grote meerderheid der stemmen in de 
algemene vergadering en beslissen zij 
in feite voor de grote klubs mee. 

Nu is het niet moeilijk te aanvaar
den dat de grote klubs met anders 
problemen en andere belangen te 
doen hebben dan de kleine Een pro
vinciaal klubje heeft doorgaans geen 
grote kapitalen te beheren, de kom-
merciële belangen ervan spitsen zich, 
bij manier van spreken, hoofdzakelijk 
toe op het debiet van de bierkraan 
va7i de stamineebaas-iokaalhouder-
delegee. Grote klubs hebben echter 
wél de verantwoordelijkheid over 
grote geïnvesteerde kapitalen en het 
rendement daarvan. Het is dus lo
gisch dat zij niet erg gelukkig zijn 
met de voorschriften en de kont\\jle 
van de verenigingetjes van « keske-
schiet > en dat zij er kort en goed los 
van willen, om zelfstandig hun zaken 
te kunnen behartigen. 

De heer Hoste stelt nu voor, het sts-
teem van de provinciale afvaardigin
gen te vervangen door een sisteem 
van afvaardigingen per belangen
groep. Er zouden vier groepen afge
vaardigden komen : één van eerste en 
tiueede afdeling, één van derde afde
ling, één van de bevorderingspihegen, 
en tenslotte één van de provinciale 
klubs. Uit die vier groepen zouden 
dan twee besturen worden samenge
steld. Eén voor de afdeling « be
taald voetbal » en één voor de afde
ling « amatearsvoetbal ». De eerste 
afdeling zou de ploegen van eerste, 
tweede en derde afdeling omvatten; 
de tweede die vnn bevordering en 

provinciale afdelingen. Ieder van die 
twee besturen zou letaal zelfstandig 
staan voor zover het kwesties betreft 
die tot hun eigen domein behoren, 
maar ze zouden samen — met pari
taire vertegenwoordiging — een soort 
uitvoerend komitee en een soort be-
roepskomitee iVrmen, die de betrek
kingen tussen beide bestuurslichamen 
en de gemeenschappelijke zaken zou
den behartigen. 

Dat voorstel lijkt ons niet zo 
kwaad. Het onttrekt inderdaad de 
enkele grote klubs aan de greep van 
de vele kleine. En omgekeerd. Er zal 
echter eerst nog veel moeten over
dacht worden. 

Het sisteem zou wel tot moeilijk
heden kunnen leiden, bij voorbeeld 
in verband met de financiële orga-
niiMtie. Op dit ogenblik is het zo dat 
het vooral de grote klubs zijn die de 
winst van de bond verwezenlijken, 
terwijl nochtans bij de verdeling van 
die winst de kleine klubs met het 
grootste stuk gaan lopen. Zou dat, na 
een eventuele splitsing, nog het ge
val zijn ? 

Het voorstel laat vocntoptg ook nog 
zeer moeilijke vraagstukken onopge
lost. Wat bij voorbeeld met een 
(amateurs-) bevorderingsploeg die 
promoveert naar de (beroeps-) derde 
afdeling ? Of omgekeerd ? Of : on
der wiens bevoegdheid gaan de 
jeugdpttoegen van de grote klubs val
len, en de spelers die zij af en toe uit 
de jeugdelftallen halen om in de eer
ste ploeg op te stellen 1 Misschien 
wordt door het liga-voorstel het pro
bleem dat het wil omzeilen, ook 
slechts een beetje verschoven. Gaat in 
de afdeling « betaald voetbal > de 
tegenstelling tussen de enkele werke
lijk grote klubs (Anderlecht, Stan
dard enz.) en de toch nog zeer be
scheiden klubs uit derde af deling niet 
even scherp en even gi^>ot worden 
als nu tussen de liga en de provin
ciale klubs? 

Voorbeelden als deze kan men nog 
met tientallen vinden. Toch komt het 
ons voor dat men ze allemaal betrek
kelijk gemakkelijk zou kunnen oplos
sen, eens dat men akkoord gaat ovei 
het principe. Maar — en dat wordt 
de grote vraag — zal men erin slagen 
in de bond voldoende eensgezindheid 
te bereiken, o.m. tussen groot en 
klein, om de voorgestelde principiële 
struktuurhervormingen door te voe
ren. Het plan lijkt ons goed. Maai 
om het in een realiteit om te zetten, 
dat zal wat anders worden. 
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L. MOUS 
BANDENSPECIALIST 

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

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

Informeer eens naar de 

van deze publiciteit 

prijs 

Het zal U verbazen, hoe fel 

hij meevalt 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering „ D P \ / P T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting t$ K t V C I 
in gephojsfateerde staalplaat. O *? H Q P 
Zeer lichte bediening. ^ O ü » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

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 o-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 ! 

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 
t e l 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 

HERMES 
scH^ei 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPOSJDENTIE 
E N i 

DAG- EN AVONDLESSEN 

secretariaatcursussen . . . . , « . , • 
M. Lemonnierlaan 211, Brussel 

Tel. (02)11.00.33 
STENO- en DACTYLOGRAFIE ^^ « • ' o o ' « a a r Vlamingen 

in vier talen z ich thuis voelen 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaaltvoerder M. Vanderbruggen - Tel. 03/79.07.95 

BRETOENSE FOLKLORE.... 
... oude keltische kui tuur, een uitstekende bretoense 
keuken, een onvervalst « pardon » en de prachtige bre
toense kusten : d i t z i jn de fijnproeversingrediënten bij 
uitstek van een onvergetelijke achtdaagse V.T.B.-groeps

reis per autocar naar Bretanje. 

Afreizen op 21 juli (met' de « pardon » van Sint 

Anne d'Auray) en 10 augustus. 

Reissom : 6.160 fr. 

ALLE INLICHTINGEN : V.T.B.-sekretariaat, 

St. Jakobsmarkt 45, ANTWERPEN 

(TeL 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren. 

Aanbevolen 
Huizen 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension - Rijlessen • 
Wandelingen. 

Restaura nt-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL (011)648.34 

PENSION . CAFÉ • FRITURE 

W E R E D l 
R. Cornells-DenIssen 

P. De Smet Da Nayerstraat 19 
MIddelkerka 

Vlugge en verzorgde bediening 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 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 Ramsdonh 

tel. 015/714.47 
Vochfbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen i 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwavezele 

tel 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

HOTEL-PENSION BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

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

Bezoek « Gasthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. (052)332.73 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

). LEEMANS Deurne zuid 
Van Havrelei 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

VLOERBERGHS-VANHOVE 
Tea-Room - Ijsbar 

Wetstraat 37 
Blankenberge R 04 

J-S-68 

Tapijten GASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbel<ledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
TeL (053) 291.89 
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PERS 

« Als de schoolstri jd niet bestond, moesten 
w e hem ui tv inden » heeft ooit achtbare graaf 
Woeste eens gezegd. Zi jn geest is met deze 
Sinksendagen bl i jkbaar neergedaald op de 
hoofden van de rooms-rode broeders. Van 
het lokgezang van de laatste weken b l i j f t niet 
veel meer over, we horen zelfs al een K Weg 
met Collard » opk l inken. En dat enkele dagen 
nadat het huwel i jksgeschenk al gegeven was 
aan de socialisten in de stevige vorm van de 
mi l joenen van kristel i jke mutual i te i ten. Ze zu l 
len weer maar terug te binden z i jn , als het 
tegen de Vlaams-nationalisten of andere fe 
deralisten moet gaan. 

VOl'^SGAZET 

De geest van Saint Verhaegen is neerge
daald over het weelder ige hoofd van Jos Van 
Eynde, zodat hi j ons de achterhoofdgedachten 
van « zi jn vr ienden van de C.V.P. » kan ont
hu l len. Laat ze maar komen Jos is ten str i jd 
bereid. 

« Mogen w i j zeggen dat w i j het gezamen
li jk spel van de hh. Houben, Vande Kerckho-
ve en Servais gemakkel i jk doorzien. 

Doel één van de operatie : zoveel mogel i jk 
bin. ienhalen van de 35 mi l jard die voor de 
universitaire expansie beschikbaar worden ge
steld. 

Doel twee : daarvan zo we in ig mogel i jk 
overlaten voor de r i jksuniversi tei ten en un i 
versitaire centra en vooral voor de v r i j z inn i 
ge Vlaamse Universiteit Brussel. 

Doel drie : proberen de schuld voor de 
moei l i jkheden op de socialisten te werpen en 
aldus doen vergeten dat heel de universiteits
tragedie werd ui tgelokt door Jan Verroken, 
hun duurbare part i jgenoot. 

Doel vier : Leo Collard van fanatisme be
schuldigen omdat hi j de kothol ieke onder
handelaars niet tot de laatste centime wenst 
te geven wat zi j vragen en daardoor het ef-
fek t van zi jn redevoer ing van Chorleroi af
zwakken. 

Doel v i j f , misschien : de niet al leen be
dre igde, doch v r i jwe l onbestaand geworden 
eenheid van de C.V.P.-P.S.C. herstellen in een 
herui tgave van de schoolstr i jd, met de broe
der l i jke zielen van de Waalse en Vlaamse ka
thol ieke studenten in de weer gemeenschap
pel i jk geworden str i jdvlag. 

De heren kunnen het er, wat ons betreft , 
op wagen ». 

DE STANDAARD 

De kristel i jke mutual i tei ten l i jken volgens 
de Standaard zowat op de oude ju f fer die 
op bazis van vage huwel i jksbelof ten haar l ie
ve zuinig beheerde centjes zomaar toever
t rouwt aan de vlotte jongen die er z i jn geld 
heeft doorgedraaid. Na het kwi j tspelen van 
het tekort van de socialisten in de jaren v i j f 
t ig , toch een veert ig mi l joen, is di t we l een 
n ieuwe rendabele amnestie. Niet te ve rwon
deren dat de B.S.P.-lokalen en feestzalen 
ove.'al zo veel prachtiger zi jn dan de kr is te l i j 
ke di to. 

« De grote vakverenig ingen, ACV en ABVV, 
2i j i \ reeds geruime t i jd verenigd in een ge
meenschappeli jk f ront . Dat nu ook de twee 
grote ziekenfondsen elkaar v inden, wordt u i 
teraard geïnterpreteerd als een n ieuwe stap 
in de r icht ing van een linkse koncentratie. De 
samenwerking is vooralsnog « technisch », 
maar alles evolueert vandaag wel zeer snel. 
(En IS het niet juist de linkse pers die dezer 
dagen voortdurend beweert dat technische sa
menwerk ing onvermi jdel i jk tot fusies moet 
leiden ?...) 

Is het t rouwens normaal dat een zo ver
strekkende beslissing zomaar binnenkamers 
door een bestuur getrof fen word t ? Van l ink
se zi jde is men er steeds onmiddel l i jk b i j om 
elke aanf lu i t ing van de demokratische spel
regels te schandvlekken. Maar is deze beslis

sing soms demokratisch get ro f fen ? Werden 
de honderdduizenden leden van de z ieken
fondsen geraadpleegd ? Is het zo vanzel fspre
kend dat een gedeelte van de bi jdragebons 
van de talloze aangeslotenen, die niets voe
len voor een nauwere samenwerk ing met so
cialistische organizaties, daarvoor toch word t 
aangewend ? En hoe verantwoord men dat 
wat volgens de bestaande reglementer ing aan 
de kr istel i jke z iekenfondsen toekwam, word t 
afgestaan aan de socialistische ? Welke tegen
prestatie word t verwacht ? » 

HET VOLK 
Nu door de universi tei tstroebeien de n ieu

we B.S.P.-minnaar nog niet openl i jk in het 
Vlaamse C.V.P.-huis kan binnengelaten wor 
den, k i jk t het C.V.P.-Volk uit hoe het staat 
met haar vroegere echtgenoot van de waalse 
C.V.P. en diens sl ippert je in de r icht ing van 
het waalse federal isme. 

« Wi j wensen de P.S.C.-congressisten ook te 
waarschuwen tegen een andere misstap. De 
Waalse P.S.C, vangt haar congres aan in een 
gevaarl i jke dubbelz inn igheid d ie niemand 
ontgaat. Een aantal vooraanstaande P.S.C.-ers 
schijnt niet goed te weten wat zij w i l l en . Zij 
wensen enerzi jds, het voortbestaan van de 
P.S.C, maar terzel fder t i jd verb inden zij zich 
in een n ieuwe beweg ing , de zgn. « Object i f -
Wal lonie-Bruxel les-1972 », een anti-Vlaamse 
str i jdmachine met het oog op de aanstaande 
gemeenteverkiezingen te Brussel, waardoor 
zij naar samenwerk ing zoeken met het F D.F. 
en de Rassemblement Wal lon. 

Wat de taaiverhoudingen en de toekomstige 
posit ie van de hoofdstad in ons tweeta l ig 
land betreft , zal de P.S.C, onvermi jde l i jk en 
ondubbelz inn ig moeten kiezen tussen Vanden 
Boeynants en Persoons. Indien het P.S.C-
congres zich achter Persoons schaart zal de 
Vlaamse C.V.P. zulks beschouwen als een oor
logsverklar ing en zal elke toekomst ige sa
menwerk ing tussen P.S.C, en C.V.P. van bi j 
de aanvang onherstelbaar gehypotekeerd zi jn. 

Wanneer w i j d i t onderstrepen dan is het 
niet om drukk ing uit te oefenen op het con
gres van de P.S.C, maar degenen die er hun 
stem zul len moeten u i tbrengen de ogen te 
openen voor de gevolgen van hun beslissin
gen. Een gewaarschuwd man is er twee 
waard, zegt het spreekwoord. 

LA LIBRE 6ELGIQUE 
Verl iest niet gemakkel i jk haar def t ighe id 

meer, maar aU het gaat tegen een federal ist 
mag het w e l wa t straffer. Zelfs als die fede
ralist de vice-eersteminister is, die zich voor 
de R.T.B, uitsprak voor een federal isme met 
2 en een half. En dat is dan volop tegen de 
brusselse kar van de Libre. 

« Kortom, het federal isme van Cools is ver
ward en we in ig a fge l i jnd. Het is niet meer 
dan een woord geladen met dubbelz inn ighe id . 
Deze minister is onbekwaam om te zeggen 
hoe het zou w o r d e n met de brusselse agglo
meratie en hoe Walen en V lamingen zouden 
overeenkomen in een federaal kader. 

Wanneer men zo'n warhoo fd is zwi jg t men. 
Wanneer, mi jnheer Cools rekent zoals hi j 
denkt, dan beklagen w i j het budget waarvan 
hi j de touwtjes in handen heeft. Men moet 
ook aanstippen dat mijnheer Cools heeft ver
klaard dat naar zi jn mening » men genoeg 
kr i jgt van die brusselse problemen in de 
waalse gebieden : men word t wreve l ig , zegt 
h i j , tegen de we iger ing van de brusselaars 
een redel i jke oplossing te voorz ien, die re
kening houdt met de fe i te l i jke toestand waar
in w i j ons bevinden. Dat zou een verstand
houding van de twee volkeren over Brussel 
heen in de hand werken ». 

Men bemerkt dus dat deze vice-eerste-mi-
nister in funk t ie niet aarzelt om s vuurt je 
stook » te spelen en in fei te een verbond te 
wensen tussen de extremisten der gemeen
schappen ». 

LE SOIR 

Gebruikmakend van de « Tribune l ibre » 
van deze vader landsminnende krant heeft de 
redder des vaderlands nogmaals gezegd van
waar het heil moet komen. A lzo sprak Pau-
lus, de profeet van het Boeyenland. 

« Op korte termi jn moeten w i j weggera-
ken uit de warboel waar in het land zich be
vindt. Dit kan slechts gebeuren door het ka
naal van de part i jen. Door het samenvoegen 
van de w i l van mannen uit de dr ie part i jen. 
Welbesliste mannen, met heldere geest en 
gemat igd, die volgens het woord van m i jn 
heer Spaak nog durven zeggen, de moed nog 
hebben om te zeggen dat zij hun land l ief
hebben. Boven de kommunautaire be tw is t in 
gen heen en de tradit ionele oppozit ies over
schri jdend moeten deze mannen de nood
zakeli jke toekomstkeuzen doen om aan het 

land een poli t iek van voorui tgang te verzeke
ren en middelen te verschaffen voor deze 
pol i t iek ». 

GA7FT VAN ANTWERPEN 

Wat die middelen betreft die mijnheer Van 
den Boeynants nodig heeft voor « de een
heid van het land » is het we l interessant, via 
een vlaams mil i tair uit Duitsland, hoe de f ran-
kofone of f ic ieren er daar over denken. 

« Waalse eenheden worden systematisch 
kort bij de grens geplaatst, te rw i j l alle neder-
landstalige eenheden zo ver mogel i jk naar het 
IJzeren Gordi jn gelegerd worden , ook al 
moeten hiervoor honderden Vlaamse famil ies 
onnodig een verhuis doen we lke aan de staat 
mi l joenen en mi l joenen kost. 

Nu zou men wel l icht kunnen denken dat 
di t alles louter toeval is en gebeurt omwi l l e 
van taktische of strategische behoeften. Niets 
is echter minder waar. Het geheel vormt het 
resultaat van een we loverwogen plan van on 
ze generale staf. 

Sommige wal l ingant ische of f ic ieren zi jn er 
nameli jk van over tu igd dat het vroeg of laat 
in het land we l eens tot moei l i jkheden zou 
kunnen komen in verband met de kommunau
taire betrekkingen. Met het oog h ierop, en 
rekening houdend met het fei t dat in der
gel i jk geval het leger zou moeten ingezet 
worden voor het handhaven der orde, achten 
zij het noodzakel i jk dat op dat ogenbl ik er 
in de eerste plaats beroep zou moeten ge
daan worden op « bet rouwbare » eenheden 
en dat daarom deze zo kort mogel i jk bi j de 
grens moeten l iggen ». 

ELSEVIERS WEEKBLAD 

De belgische reger ing en het hof beginnen 
de moed op te geven dat zi j het schandaal 
rond Prins Karel zul len kunnen b l i jven in de 
doofpot houden, zo ongeveer begint d i t def
t ige nederlandse blad een bladzi jden lang 
verhaal over onze graaf Karel, want ze noe
men hem toch, die van Vlaanderen. Zi jn laat
ste l ief je, was dan we l geen « Madchen aus 
Flandern » maar ze sprak toch beter Neder
lands dan Frans. En werd hierom dan ook 
belachel i jk gemaakt door de l ieve vr iendjes 
van de prins. 

B Toen kon ing in Elisabeth op sterven lag, 
verspreidde het agentschap Belga het bericht 
dat de Prins ergens in de Ardennen verzorgd 
werd wegens een ernstige ziekte en de be
grafenis niet zou kunnen b i jwonen . Twee jaar 
daarna zond Al lard aan de Belgische pers een 
minut ieuze beschr i jv ing van 's pr insen bewe
g ingen op de avond van de dood van z i jn 
moeder en de daarop volgende dagen, waar
uit bleek dat hi j d iezel fde avond nog uit Brus
sel was ver t rokken en via een gastronomische 
route twee dagen later in Zuid-Frankr i jk aan
kwam. En dezel fde A l la rd , d ie in die t i jd nog 
zeer Int iem met de Prins bevr iend was, p u 
bliceert bovendien een br ief die Karel zou 
geschreven hebben op 5 november 1965, de 
dag nadat z i jn moeder door een hersenbloe
d ing was get ro fen, en waar in hi j hem enthou
siast vertel t van zi jn plannen naar Zwi tser land 
te reizen met zi jn Nederlandse vr iendinnet je 
Katharina (genoemd Karine) Vernooy. En 
ver leden maand kwam daar nog een « do 
cument » bi j — een persoonl i jke, door het 
blad Pan gepubl iceerde brief, door dezel fde 
Karine aan de Prins geschreven, waaru i t zou 
kunnen b l i j ken dat er tussen d ie twee een 
geheim huwel i j k is gesloten. Al lards voor 
naamste bedoel ing was echter de v r iend in 
van de Prins, en dus via haar de Prins zelf, 
om haar execrabele Frans belachel i jk te ma
ken ». 

VOORUIT 

Rond de ophefmakende T.V.-ui tzending 
« krisis van het ambt » geeft hot B.S.P.-blad 
uit Gent heel wat (objekt ieve) beschouwingen 
Op het e ind van het stuk v inden w e zelfs 
een soort eerherstel aan Mauri ts De Wi lde . 
Wat gaat B.S.P.-opperhoofd Geldhol f nu zeg
gen ? 

« Misschien zul len sommigen opmerken dat 
de Televisie een veel te aanmatigend medium 
is, dat de krisissen van het ambt elders en 
binnenskamers opgelost w o r d e n , maar mag ik 
er aan her inneren dat een drietal havenre-
portages het gehele land bewust gemaakt heb
ben van onze havenproblemat iek, dat één 
stukje televisiejournaal over Stekene meer op
schudding heeft verwekt dan t ien par lemen
taire tussenkomsten, dat ook in het geval van 
de Franse inter im-president Poher over het 
beslissend aandeel van de televisie word t ge
sproken in z i jn groeiende popular i te i t . 

Een vo lk dat leeft, kan vandaag een open
hart ige televisie niet meer ontberen ». 

WALTER LUYTEN 

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

inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS ZIEKENFONDS FLANDRIA 
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Kipdorp. 50 
ANTWERPEN 

tel. (03132 31.39 

Keizer Karelstraat. 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de aktivi teiten van 

het pol i t iek vormingsinst i tuut l . DOSFEL 

zal een grote lessenciklus starten af

gestemd op de direkte polit ieke aktu-

al i teit . Hel betref t een uitgebreide 

lessenciklus over 

GEMEENTEBELEID 

DUUR : 5 zondagen van november 1969 
tot maart 1970. 

PLAATS : de 5 provinciehoofdsteden. 
Het vo lgen van de ciklus wordt be

kroond met het brevet van 

DOSFELINSTITUUT 

Ikikkkikiiikikikikkkkkkikkkki 
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Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

TH IER BRAU HOF 
kan U op ieder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag, 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag - en avondmaal in groep 
gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 

Inlichtingen ter plaatse 
TH IER BRAU HOF 

Leuven - Tel. (016)46311 
TH IER BRAU HOF 

Hulste - Tel. (056)71536 
THIÉR BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)31203? 
DE KLAROEN 

Aalst - Tel. (053)22853 
Nieuwbrugstr. 28, Brussel i 

Tel. (02)18.74.89 
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ANTWERPEN 

Antwerpen (Stad) 
ZITDAG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR DR. H. BALLET 

Op maandag 2 juni van 18 uur 30 
tol 19 uur 30 bij hein aan huis, J a n 
van Rijswijcklaan 74 te Antwerpen 
o) na telefonische afspraak (nr. 
3S.03."7). 

VERGADERING 
Woensdag 18 juni om 20 iiin- 30 

Sclieldehof, Oude Koornnnirkt 28, 
sjireekt voorüitter Bergers G, over 
sindikalisme. Alle leden en sinipa-
ti/anten welkom. 

MEETING 
De morgen van het zangfeest op 

ïondag 1 juni organiseert het ar-
rond. bestuur een meeting in de 
ïaal Carnot om 10 uur "s morgens. 

BT.W. 
Herhaling der geslaagde vergade

ring over de B.T.W. in de maand 
september, maar dan speciaal voor 
kleinhandelaars uit onze afdeling. 

KARAVAAN 
Voor de grote autokaravaan die 

zaterdag 7 juni door de vlaamse 
randgemeenten in de agglomeratie 
Brussel trekt, vertrekken de deel
nemers uit on/.e afdeling op de af-
spraakplaats « Permeke », recht
over het Tankgedenkteken op de 
Jan van Rijswijcklaan, om 12 uur 
30. Simpatizanten die geen eigen 
wagen hebben kunnen daar wel 
meerijden met vrienden ot beken
den. 

BEVLAGGING 
Op Vlaanderens hoogdag, 11 juli, 

moeten we weer meer Leeuwevlag-
gen zien wapperen in onze afdeling. 
Op het sekretariaat kan u de ge
wone raamvlag liopen tegen een 
zeer lage prijs. 

SPAARPOTJES 
We hebben bij een aantal simpa

tizanten een klein blikken spaart-
potje geplaatst. Deze simpatieke 
vorm van inzameling, zal ons toe
laten, de propaganda nog beter te 
voeren, die we vanaf nu reeds rich
ten naar de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen, ledereen weet al 
pp voorhand, dat de V.U. goed zal 
vooruitgaan. Maar, we mogen niet 
gauw tevreden zijn. We moeten er 
alles uithalen. En, u kan ons hier
bij, zonder inspanning, geweldig, 
helpen. Mogen we bij u (X)k zo'n 
potje laten afgeven ? U zet het er
gens bij de hand en stopt er bij 
een passende gelegenheid iets in ! 
Kan dat? Bel ons even op tel. nr. 
32.81.01 (sekretariaat). Is later 't 
potje vol! U kent ons nummer a l ! 

DIENSTBETOON 
Allerlei inlichtingen en dienst

betoon op ons vast sekretariaat, 
Otide Koornmarkt 28, Antwerpen, 
* Scheldehof i», met aparte ingang 
sekretariaat langs de Pelgrim.straat 
nr. 2. Open alle werkdagen van 9 
uin- 's morgens tot 16 uur 30 door
lopend. Donderdags zelfs tot 19 uur 
(zaterdag en zondag gesloten). 
TE KOOP 

V.L.-autokentekens, origineel 
war te letter op witte grond, de 
enige zmvolle kentekens, internatio
naal bekeken : 20 fr. Leeuwespeld-
l?s : 10 fr. V.U.-speldjes : 12 fr., 
lietswunpels : 10 fr., sluitzegels per 
Blad : 5 fr., autokleefvignetten met 
'eeuwmotief : 15 fr. 

BESLUITEN V.U.-KONGRES 
. Waar alle leden en simpatizanten 
in (Ie afdeling werden de besluiten 
van het elfde V.U.-kongres opge-
j T ™ - H e t is een nuttige dokumen-
7 A vragen onze leden dit 
goed te willen bewaren. Ook aan 
h!t A "^' '^* nieuwe kiezers in 
•et Antwerpse werden duizenden 

van deze besluiten toegestuurd. 

Borgerhout 
TELEFOONNUMMER 
VOORZITTER 

Bij vergissing verscheen er her
haaldelijk, ook in l)e Schelde, een 
\e rkeerd oproepnummei" voor voor
zitter Slappaerts. 

Het juiste nummer is : 21..39.*)" 
(en niet 47). Bede t>n» hiervoor te 
\ erontsclnddigen. 
MEETING VOORMIDDAG 
ZANGFEEST 

Wij verwachten onze leden vol-
gende zondag, 1 juni, voor 10 uur 
in de « Majestic » te Antwerpen 
voor de V.U.-meeting aldaar. 

Laat ons de mensen van buiten 
het Antwerpse goed onthalen, hen 
meedelen waar ze kunnen middag-
of avondmalen, of bij hun knapzak 
koffie kunnen bekomen. 
DAG VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Alles laat voorzien dat de auto
karavaan lond Brussel een dave
rend sukses wordt en dat Borger-
liout in groot getal zal aanwezig 
zijn. 

Wij vertrekken zaterdag 7 juni 
te halftwaalf aan de Bikschotelei. 
Mogen wij onze vrienden automo
bilisten, die nog plaatsen vrij heb
ben, vragen dit onverwijld mee te 
delen aan het sekretariaat : afd. 
Borgerhout : Juul Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184, Tel. 21.30.90 — of 
dienst or.ganizatie : Piet Willems, 
De Winterstraat 14, tel. .36.43.08 -
of bij de voorzitter : Dirk Stap-
paerts, Bikschotelaan 246, tel. 
21.39.97. 
PERSONALIA 

Wij vernemen het overlijden van 
mevrouw Van Craenendouck, echt
genote Mallants. Aan de familie, in 
het bijzonder de heer en mevrouw 
Volckerick en hun kinderen, onze 
innige deelneming. 
WENSEN 

Wij wensen onze vriend Fons 
Janssens, voorlopig opgenomen in 
de H. Familie-kliniek, Lamornière-
straat 231, een spoedig herstel toe. 
Onze trouwe en stipte borgerhoutse 
korrespondent speelt het ook na 
zijn opname in het ziekenhuis klaar, 
ons kopij over de V. U.-Borgerhout 
te bezorgen. 

Ekeren 
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 « Bonte Os », Ka-
pelse.steenweg 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 
ZANGFEEST 

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

Hoboken 

WERFTOCHT 
De slechte weersomstandighe

den waren wellicht de grote 
oorzaak dat slechts enkelen 
deelnamen aan de werftocht op 
zondag 18 mei. Er werden weer 
enkele adressen van nieuwe 
simpatizanten genoteerd. 

Naar aanleiding van de Dag 
der Randgemeenten op 7 juni 

wordt de maandelijkse werf
tocht verschoven naar zondag 
15 juni. 
BEVLAGGING 

Wie met ons wil bevlaggen 
op de vlaams-nationale hoogda
gen, kan aan de demokratische 
prijs van 195 fr. een prachtige 
leeuwevlag verkrijgen bij A. 
Crick, Broydenborglaan 19, Ho
boken. 
ZILVEREN JUBILEUM 

Dhr en Mevr. Van Dorst-
Scherens vierden op 20 mei hun 
zilveren bruiloft. Rik, onze ge
wezen voorzitter was verrast, 
toen provincieraadslid De Ran
ter, de huidige voorzitter en de 
penningmeester het echtpaar 
kwamen feliciteren namens de 
afdeling. 

Merksem 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Wie met eigen wagen wenst deel 
te nemen aan de massale autokara
vaan, zaterdagnamiddag 7 juni, stel
le zich in verbinding met ons sekre
tariaat, met onze voorzitter Luc 
Droogmans, Kruisbaanveldcn 1.5, 
tel. 45.51.77 of met bestuurelid Rik 
Raes, Lebaudystraat .39. 
STUDIEVERGADERINGEN 

In het vooruitzicht van de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen belegt onze afdeling ge
regeld werk- en studievergade
ringen. Onze eerste vergade
ring in die zin, waar onze 
vriend Rik Geelen het onder
werp Sociale zaken, Volksge
zondheid en Kuituur behandel
de, was een sukses. Een tweede 
vergadering zal plaats hebben 
op donderdag 12 juni a.s. te 
20.30 uur in ons lokaal Vlaams 
Huis Tijl. Onderwerp « Ge
meentelijk apparaat ». Inleider: 
Luc Droogmans. 
DANK 

Vriend Jef Bastiaens en echt
genote danken de vrienden en 
bekenden voor de blijken van 
vriendschap en hartelijkheid 
naar aanleiding van de vijftig
ste verjaardag van hun trouw
dag. We wensen onze trouwe 
medewerker een spoedig en 
volledig herstel toe. 

Mortsel 
MORGEN VAN HET ZANGFEEST 

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

Schoten 
BTW-VOORLICHTING 

Voorlichtingsavond over BTW, op 
20.5.69. Alle schotense middenstan
ders werden liierop uitgenodigd. Er 
had meer volk moeten zijn. Een 
dertigtal aanwezigen volgden met 
aandacht de uiteenzetting van ons 
gemeenteraadslid M. Stockbroeckx. 
Al bij al toch nog een sukses. 
GULDENSPORENFEEST 

Onze leden houden nu reeds de 
avond vrij van 10 juli. Wij verwach
ten hen op de Guldensporenviering 
in zaal Forum. Programma ver
zorgd door het kunstgezelschap 
« Die Scahneye » uit Brugge. Deze 
feestavond wordt ingericht door het 
plaatselijk Vlaams Aktiekomitee 
met medewerking van alle scho
tense verenigingen 
BEVLAGGING 

Al onze leden vlaggen op 11 juli 
met de leeuwenvlag. 

Vlaggen te bekomen bij de vlaam
se werkgemeenschap, sekr. W. Ver-
duyn, A. Verhoevenlaan 6, Schoten, 
tel. 52.54.60. 
VERKIEZINGEN 

Ons programma voor de gemeen
teraadsverkiezingen wordt nu voor
bereid. Wensen en opmerkingen 
van onze leden zijn ten zeerste wel
kom. Insturen bij raadslid J. Jor-
daens, Paalstraat 49. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
ARR RAAD 

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

DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Het Arr. Brussel doet een 
dringende oproep aan alle 
Volksunie-afdelingen van het 
Vlaamse land, om het initiatief 
voor de Vlaamse Randgemeen
ten tot een sukses te laten uit
groeien. Verzamelen om 13 uur 
te Strombeek-Bever (zwem
bad). Vandaar door de voor
naamste bedreigde gementen 
rond Brussel. 

Slagzin : « De Randgemeen
ten zijn Vlaams en zullen het 
blijven ! ». Wij rekenen op de 
steun en de medewerking van 
iedereen, om de frontlijn van 
onze Vlaamse strijd te verste
vigen. Deze aktie valt echter fi
nancieel zeier zwaar uit, zodat 
wij hier nogmaals vragen uw 
(geldelijke) steun te storten cp 
PCR 8654.50 van de Volksunie 
van Brussel te Brussel, met 
vermelding D.V.R. 7 juni 1969. 

Beste dank. 

LEDENVERNIEUWING 1969 
Nog steeds zijn er enkele af

delingen die hun ledenhernieu
wing 1969 niet hebben overge
maakt aan het Arr. sekreta
riaat. Indien zij dit niet zo vlug 
mogelijk doen, -unnen wij niet 
borg staan dat zij voor de her
nieuwing van 1970, die dit keer 
vanaf september begint, al hun 
lidkaarten krijgen. Reken on
middellijk af wat U reeds hebt. 
Wil de lijst liefst in 2 exempla
ren opzenden op naam van 
Frans Adang, arr. sekretaris, 
Dupontstraat 27, te Schaarbeek, 
Brussel 3, en de som storten op 
PCR 8654.50 van de Volksunie, 
arr. Brussel te Brussel, met de 
nodige vermeldingen a.u.b. 

Brussel (stad) 
AGENDA 

Zondag 1 juni in samenwerking 
met het koördinatiekomitee ver
trekt onze bus naar het nat. zang
feest en niassameeting 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. 

Hekelgem - Essene • Teralfene 
ZANGFEEST 

Davidsfonds en Volksunie He
kelgem morgen zondag samen 
naar het zangfeest te Antwer
pen. 

PRIJS : 120 fr. (komfortabele 
autocar en zitplaats zangfeest). 

VERTREKUUR : Teralfene 
(kerk) te 8 u. 10, Hekelgem 
(Vijfhoek) 8 u. 25, Hekelgem 
(Oud Zandtapijt) 8 u. 35 en Es
sene (Koudenberg) te 8 u. 45. 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Samenkomst zaterdag 7 juni, 
op parking Oud Zandtapijt te 
Hekelgem. Vertrek stipt óm 12 
u. 30, samen met de deelnemers 
uit Essene en TeraKene. Wie 
geen auto bezit wordt adaar 
medegenomen. 
42ste IJZERBEDEVAART 

Met luxe autocar. PRIJS : 
100 fr. Kinderen .tot 12 jaar : 
70 fr. 

VERTREKUUR ; Hekelgem 
(Vijfhoek) te 6 u. 45. Hekelgem 
(Oud Zandtapijt) 6 u. 50, Esse
ne (Koudenberg) 6 u. 55 en Es
sene (kerk) 7 u. 10. 

Na de plechtigheid prettige 
tocht langs de kust naar Sluis. 
Terug via Aardenburg en Mal-
degem. 

St-Pleters-Leeuw 
Groots Gulden Sporenbal op 

12 juli 1969 in zaal Riekens, 
Steenweg op Bergen te St-Pie-
ters-Leeuw. Alle nationalisten 
uit het brusselse houden deze 
datum vrij. 

Orkes; : Wab-a (Stan Filips);. 

T. van Overstraeten. 
Hoofdredakteur : 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110, Brus. 7. Tel. 23.11.98. 

Beheer ; 
Voldersstraat 71, Brussel 1. 
Tel. (02)125.160. 

Alle klachten voor niet ont
vangen V. blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement : 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
« Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad. 

Verantw. uitg. Mr. F. Van 
der Eist, Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

zoekertjes 
COSTA BRA VA - Lransa 
Er is nog plaats in ju l i . 

Voordeligste voorwaarden 
in juni en september. 

Tel. 03-55.36.30 
T 79 

Luxe appartement te huur in ' t 
hart van 't Zoute-Knokke, Zeedijk . 
alle komfort - centrale verwarming 
(mazout) - 3 slaapkamers - badka-
nter - stortbad - T.V. - v r i j voor 
juni - 2de helft augustus en septem
ber - tel. 050-22763 — T 77. 

O p rust gesteld handelsvertegen
woordiger (V.U. kaderlid) met ver
minderd rustgeld (gevolg repressie) 
vraagt dringend bijverdienst van 
gelijk welke aard (hulp op bureel 
of in magazijn, bestellingen thuis 
brengen enz.) beschikt over rijbe
wijs B . Schrijven of telefoneren 
.luul Dillen, schepen te Borgerhout, 
Lode van Berkenlaan 184, T. 213090 
- T 78. 

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

Te huur, in mooie villa, een a]> 
partement, heel kalme ligging 
maanden juni, juli, augustus en 
september, max. 5 personen. Schrij
ven : Osiris, Lommergang 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 .lorissen. Astridlaan 
80, Mechelen - T 76. 

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

1 JUNI • VOORMIDDAG ZANGFEEST 

VOLKSUNIE NASSANEETING 
TE 10 UUR IN DE ZAAL «MAJESTIC», CARNOTSTRAAT, ANTWERPEN 

Sprekers : 

Senator 

lORISSEN 

Volksvertegenwoordiger 

MATTHEYSSENS 
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BRABANT 

Grimbergen - Beigem 
Humbeek • Strombeek 
NAAR ANTWERPEN 

Onze autobus vei'trekt mor
gen zondag te 12.30 u. op het 
Kerkplein. Op verzoek wordt 
een halte voorzien te Beigem. 
Inschrijvingsgeld : 100 fr., reis 
en inkomkaart inbegrepen. Bij 
voldoende belangstelling stel
len wij een autobus gratis ter 
beschikking van de ieugd Deze 
laatste zal dan evenwel haar in
komkaart (staanolaats) dienen 
te kopen — 25 fr. — aan het 
sportpaleis. Spoedig inschrij
ven : sekretariaat tel. 59.14.88' 
of bi' uw wijkmeester. 

DAG DER VLAAMSE 
R ANDGEMEENTEN 

Zaterdag 7 juni te 13 u., ver
trek van een massale autokara
vaan aan het zwembad te 
Strom beek-Bever. 

Wij rijden een gordel rond 
Brussel en eindigen rond 19 u. 
met een meeting in de zaal 
Toekomst te Wezembeek-Op-
hem. Iedereen op post. 

Halie 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Al de bestuursleden, leden en 
simpatizanten van het Kanton 
Halle zijn uitgenodigd op de 
driemaandelijkse kantonnale 
gespreksavond om 20 uur, op 5 
juni e.k. te Halle-Essenbeek, in 
lokaal « Escargot », Steenweg 
naar Nijvel (Tegenover de 
Kasteelstraat). 

Sprekers : Volksvertegen
woordigers Anciaux, De Facq 
en Raskin (Limburg). 

Vilvoorde 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

De deelnemers aan de autokara
vaan van 7 juni a.s., dag van de 
vlaanise randgemeenten, verzame
len te 12 uur aan de kerk te Vil
voorde (Schaarbeeklei). In kara-
\ a an rijden wij dan naar Strom-
beek-Bever, via Koningslo en Het 
Voor. Ailiches voor deze belang
rijke aktie zijn te verkrijgen bij de 
aïdelingssekrelarissen. 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermonde (Arr.) 
DAG VAN DE 
RANDGEMEENTEN 

Het arrondissement Dendermon
de roept hiermee zijn leden-chauf-
feurs op om op zaterdag 7 juni a.s. 
zo talrijk mogelijk deel te nemen 
aan de rit door de randgemeenten 
van Brussel. 

Natuurlijk nodigen wij mederei
zigers uit voor deze uitstap. Wij 
zorgen voor leeuwenvlaggen. Wie 
zoigt voor mlkro-installatie ? 

Vertrek te Dendermonde (Markt) 
om 12ul5. Aansluiten te St-Gillis 
(12u20) oi te Lebbeke (12u25) tel
kens op het plein. Daarna naar 
Strombeek via Opwijk, Merchtem, 
\\ 'olvertem, Grimbergen. Nadere 
gege\ens volgen per circulaire 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
ZKLE : zaterdag 14 juni 1009 van 
18 tot 19 uur door de heren Dr DE 
COMMER V. en DE MEESTER 
H. in het « Vlaamshuis », Kloos
terstraat. 
DENDERMONDE : op zondag 1 
juni 1969 van 10 tot 11 uur door de 
heren DE PUS en MEERT, in het 
\ . U.-sekretariaat, Ridderstraat 
LEBBEKE : zondag 1 juni 1969 van 
11 tot 12 uur door de heren DE 
PUS Osc., provincieraadslid en 
MEERT R., Gewest. Sekr. dienst
betoon, in het « Palinghuis » Gro
te plaats. 
SCHOONAARDE : zaterdag 14 
juni 1%9 van 16 tot 16u.45 door de 
heren VAN DEN ABEELE en 
MEERT, in het «. Palinghuis », 
Brugstraat (bij de h. PAUWELS 
Jan). 
SCHELLEBELLE : zaterdag 14 
juni 1969 van 17 tol 17 u 45 door de 
heren MATHVS en MEERT dienst
betoon, in de herberg «DE VALK» 

l)o,p 29 (bij de h. DE WILDE C ) . 
W E I T E R E N : op zaterdag 14 juni 
19()9 \ an IH tol 19 uur door de he
ren DE KEGEL en CHRISTEAN, 
in het « Vlaams Huis », Markt. 

AANDACHT : gedurende de 
maanden .lULI en AUCiUSTUS 
zullen er GEEN zitda,gen plaats 
hebben. Dringende gevallen stellen 
zich in verbinding met ons «Ge
westelijk sekretariaat, Stuifstraal 7, 
Appels,' tel. (O.V2)217.7(i)>. 

Denderleeuw 
ZANGFEEST 

Op 1 juni vertreUt de bus te 8 uur 
1.') aan het lokaal a De Klok ». 

Prijs 110 Ir (toegangsUaart van 
VO Ir. inbegrepen). 

lnsclirlj\ing bij de bestuursleden 
en in a De Klok o 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Neemt deel op zaterdag 7 ju
ni aan de dag der Randgemeen
ten. U die een auto hebt, doe 
met ons de verplaatsing mee. 
Ook wie geen auto heeft kan 
mee. Neem kontakt op met W. 
De Metsenaere of met Rob. Van 
Der Weëen, tel. 66960. Vertrek 
te 12 u. 30 op het dorp, recht
streeks naar Strombeek. 

Erembodegem 
ZANGFEEST EN 
VOLKSVERGADERING V U. 
ANTWERPEN 

^ ertrck om 9 uur Dorp (minibus 
bejierkt aantal pkiatsen) GO fr. (zon
der toegangskaart). Teiug min üï 
meer 20 uur. Inschrij\en bij de be
stuursleden ol tel. 202.79. 
VLAAMS NATIONALE 
VROUWENBOND 

Zondag 8 juni om 14 uur 30 in 
café « Congo » (rechto^er zaal Ani
mo, Denderbrug) uitgesteld moe-
derkensfeest : koffiekrans, verras
singen, bestuursverkiezing, uitstap
je. We verwachten alle leden ! Spe
ciale omzendbrief volgt. 

Merelbeke 
IJZERBEDEVAART 

De V.O.S. afdeling Merelbeke is 
zinnens een autobus voor de eerst
volgende IJzerbedevaart in te leg
gen. Bespreek nu reeds uw plaats, 
telefonisch op nr 527506 of schrifte
lijk op adres Jef Haudenhuyze, Jan 
X'erhoegenwijk 5, Merelbeke. 

Nlnove 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

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

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

Okegem 
IN MEMORIAM 

De Volksunie van het kanton Ni
nove rouwt om het heengaan van 
een harer trouwste propagandisten, 
de heer Bert Janssens. 

Zelfs tijdens zijn langdurige en 
pijnlijke ziekte volgde hij met be
langstelling de vlaamse strijd en 
bleef hij een regelmatig lezer van 
o Wij ». Hij ruste in vrede. Aan 
moeder Maria en de familie Jans
sens ons diep mede voelen. 
HUWELIJK 

Dirk Agneesens trad in het 
huwelijk met mej. Martha De 
Kegel uit Kerksken. Hartelijke 
gelukwensen. Het jonge paar 
vestigde zich in Denderleeuw. 
Dirk werd opgenomen in het 
afdelingsbestuur als kernafge
vaardigde der afdeling Oke
gem. 

Ronse 
DAG VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Gevolggevend aan de oproep van 
het arrondissementeel bestuur 
Brussel, besloten alle bestuursleden 
de aktie financieel te steunen. 
VLAAMSE SCHOLEN BRUSSEL 

Ons afdelingsbestuur besliste in 
zijn jongste vergadering, bij alge
meenheid van stemmen, bij te dra
gen tot de bouw van vlaamse scho
len te Brussel. 

SInt-Nikiaas (Arr.) 
ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Over het tema « V.U. zweep-
partij of toekomstpartij ? » 
richt het arrondissement een 
kaderdag in, heden zaterdag 31 
mei te Bazel in café « De Een
hoorn » achter de kerk. 

Inleider : senator dr. M. Van 
Haegendoren. 

SintNiklaas (afd.) 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Neemt deel aan de dag der 
Vlaamse Randgemeenten op 7 
juni 69. De deelnemers van St.-
Niklaas gelieven te verzamelen 
om 12,30 u. op de Grote Markt, 
waarna gezamenlijk vertrek 
naar Temse, waar de andere 
deelnemers uit het Waasland 
verzamelen. 

Wij zorgen voor affichen, 
tracht U te zorgen voor leeu-
wevlaggen. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge (Arr.) 
NATIONAAL ZANGFEEST 

Op 1 jimi vertrekken toerauto's 
uit Brugge naar Antwerpen, In
schrijven tegen 90 fr. per persoon 
in het Breydelliof, Brugge. 

Bredene 
WIM JORISSEN TE BREDENE 

Hedenavond spreekt senator 
Wiui .lorissen, nationaal sekretaris 
\ an de Volksunie in de zaal «Tijl», 
Duinenstraai 343, te 20 uur 30. Ie
dereen is welkom en er zal gelegen
heid zijn tot vragen stellen. Toe
gang kosteloos. Daarbij wordt de 
film van F. Annys gedraaid, in pre-
mièie, over de Oostende Volksunie-
week van maart jl. 

Dlksmuide 
AUTOBUS ZANGFEEST 

De autobus \ an de afdeling Diks-
muide \er l rekt om 7 uur 45 aan het 
Vlaams Huis Diksmuide. 8 uur te 
Ichte.geni. Nog enkele plaatsen zijn 
be.schikbaar. Prijs 110 fr. Kaarten 
zijn Ol) de bus te verkrijgen. 

Gistel 
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 
10, Gistel. VS'e vertrekken aan de 
markt om 8 uur 15. 
HULDIGING DR E. VAN OYE 

De onthulling van het standbeeld 
Dr Eugeen van Oye gebeurt op 8 
juni 1969 te 16 uur in de Heyvaert-
laan. Daarna toespraak door dr. 
Jozef Van Over.straeten, algemeen 
voorzitter VTB-VAB. 
GEBOORTE 

Proficiat aan onze vrienden-leden 
Willy Steenkiste-Carola Defour bij 
de geboorte van hun zoon Koen 
NAAR HET ZANGFEEST 

Wij vertrekken morgen om 8 luir 
15 aan de markt, opdat de liefheb
bers de volksvergadering in Ant
werpen kunnen bijwonen. 

Jabbeke - Stalhille • Zerkegem 
VL.-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Ook uit onze aldel'mg wordt een 
loerauto ingelegd, tegen 100 fr. per 
persoon. 

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

Koekelare 
MEE NAAR ANTWERPEN 

Onze afdeling richt een speciale 
autocar in om deel te nemen aan 
de Volksunievergadering te Antwer
pen en aan het zangfeest op 1 ju
ni. Vertrek om 9 uur op de markt 
te Koekelare. Prijs : 120 fr. 

Lendelede 
FAMILIEFEEST 

Als eerste aktiviteit geeft V.U.-
afdeling Lendelede op zaterdag 31 
mei om 20 uur 30 een familiefeest 
in zaal a De Handboog »; inkom : 
25 fr. Kaarten bij de bestuursleden, 
in lokaal <t De Handboog Ï en in 
lokaal « 1302 » te Kortrijk. 

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

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

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

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

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

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

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

Ondergetekende 

wonende neemt deel | 

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

• met wagen en nog beschikbare zitplaatsen 

9 zonder wagen 

ZANGFEEST 
V.U.-afdeling Kortrijk richt een 

autocarreis in naar het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest te Antwerpen op 
1 jimi. 

Vertrek te 7 uur 45 uur aan lo
kaal « 1302 ». Prijs : 90 fr. voor ile 
reis. 

140 fr. met inbegrip van een toe
gangskaart. Tiketten te bekomen in 
lokaal «1302». N'ooridgaandelijk in
schrijven is noodzakelijk. 

Leffinge 
KLEINKUNSTAVOND MET 
WILLEM VERMANDERE 
VAN 11 MEI 1969 

Onze kleinkunstavond met Wil
lem Vermandere kende een enor
me bijval. Ruim 308 kaarten wer
den verkocht. Onze afdeling dankt 
dan ook al de afdelingen uit ons 
arrondissement die zich AoHedig in
gezet hebben om van deze avond 
een waar sukses te maken. 
IN MEMORIAM 

Wij melden het droevig heengaan 
van de heer Achiel Verplancke, va
der van onze vriend en medestrij
der Lucien Verplancke uit Slijpe 
De afdeling biedt Lucien en zijn 
familie do initige deelneming aan. 
AFDELINGSREIS ! 

Dit jaar ook richt onze afdeling 
een jaarlijkse reis in. Degenen die 
verletten jaar van de partij waren, 
zullen zich nog heel goed herinne
ren hoe deze reis een waar sukses 
werd. Leden die eventueel sugges
ties kunnen doen komen terecht 
bij ons bestuiu". 

Menen 
NAAR ANTWERPEN' 

Wij reizen per lukseciir naar het 
zangfeest te Antwerpen op zondag 
1 juni a.s. O. i iedereen de gelegen
heid te geven de meeting van de 
V.U. bij te wonen vertrekken wij 
om 8 uur op de Grote Markt. In-
.schrijvingen in « De Beiaard », Kor-
trijksestraat 3, bij de propagandist 
lepersestraat 133, Menen. 
STUDIEKOMMISSIES 

De studiekommissies in verband 
met verschillende problemen op ge
meentelijk vlak hebben hun eerste 
dokuraenlatievergaderingen beslo
ten. Nu volgt het praktische werk, 
de plannen worden uitgewerkt en 
weldra worden de eerste rezulta-
len vrijgegeven. 
VROUWENBEWEGING V.U. 

ledere maandag om 20 uur in de 
turnzaal van de Broedersscbool (in
gang Debunnestraat) turnlessen on
der leiding van een kundi,ge leraar. 
Nadere inlichtingen : café de Bei
aard of bij de bestuursleden. Er 
zijn nu reeds een 30-tal deelneem
sters. 

Oostende 
DAG DER RANDGEMEENTEN 

Onze afdeling neemt deel aan de 
karavaan door de brusselse rand
gemeenten. Verzamelen op 7 juni 
om 10 uur aan het sportcentrum. 
Mensen zonder auto worden mee
genomen 

Klemskerke 
Voor 71 aanwezigen in de Mispel

burg hield Toon van Overstraeten 
een merkwaardige toespraak over 
de « Dag van de Vlaiunse Werk
man ». Een uitvoerig debat volgde 
op de uiteenzetting. Er werden ook 

nuttige kontakten gelegd TOOT de 
komende stichting van de eigen af
deling Klemskerke-Vlissegem. 
BESTUUR VAN DE AFDELING 

Op zijn vergadering van 21 mei 
heeft het bestmir een 16de ea 17de 
lid gekoöpteerd en het waren twee 
leden van Vujo. Linde Vandevelde 
en Guido Vanhoecke kwamen on
ze j)loeg uitbreiden en vooral ver
sterken. Welkom en vruchtbar© 
werking. 

Oostrozebeke 
BAL 

De aideünjj Oostrozebeke geeft 
op zondag 29 juni 1969 (dag van de 
IJzerbedevaart) een groot bal in de 
zaal Relais te Meulebeke. 

Aanvang om 18 uur . Ockest Ri-
cadona. 

Alle « afzakkers » van de Uzer-
bedevaait worden verwacht. 

Sijsele 
SUKSES 

De kolportage van 11 mei jl. werd 
een sukses, rekening gehouden met 
de plaatselijke toestanden. Wij trof. 
fen héél wat Vlaamsbewuste inwo
ners thuis, zodat toch de 100 nrs. 
aan de m a n werden gebracht op 
één irar tijd. J a m m e r dat al deze 
mensen nog hun mening niet dur
ven manifesteren. Wij durven ver
onderstellen dat de C.V.P. er toch 
geen schrikbewind voert ? Daarom 
een dubbele pluim voor het hard
werkend kembestnur , da t dit jaar 
ook reeds ^ iiienwe leden verwe
zenlijkte. 

Ruddervoorde 
ARROND. K O L P O R T A G E 

Zondag 8 jimi a.s. gaat de kol-
portageronde verder te Ruddervoor
de, samen niet het stevig plaatse
lijk afdelingsbestuur-. 

O m 10 uur verzamelt d e arr . 
ploeg in het Breydellxof t« Brugge 
en te 10u30 algemene verzanreling 
te Ruddervoorde in calé Oud G ^ 
meentehuis, Dorpsplein. We herin
neren ons het goed onthaal van 
vorige keer en bestellen alvast wat 
ekseniplaren méér. 

Stene 
GULDENSPORENVIERiNG 
EN 
VLAGOVERHANDIGING 

Op donderdag 10 juli e.k. te 20 
uur in de zaal « Pekelton », Guido 
Gezellestraat, Stene-Konterdam 
(nabij het rond punt) Guldensporen-
viering met Miei Cools. Tevens 
vlagoverhandiging aan de afdehng 
Stene. Wij roepen al onze leden 
en simpatizanten op dit belangrijk 
feest bij te wonen. 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met de afdeling 
Oostende wordt op zondag 29 jun» 
e.k. een autocar naar de IJzerbede-
\ aa r t te Diksmuide ingelegd, t t 
kan vanaf heden ingeschreven w o ^ 
den bij éó» der bestuursleden M 
op het sekretariaat Druivenlaan U, 
tel. 808.41. Vertrek te 8 uur 43. 
Prijs 45 fr. 

De liouders van een Pf^°°^^ 
wagen worden verzocht te 8 nur « 
aan café « Sportwereld ». " « ^ j 
straat 91 samen te k o n ^ ^ j . j ' 
sluiten aan bij de karavaan, die w 
9 uur vanuit Oostende aan n ^ 
« Sportcentruna » wrtre*^-
wordt vooraf een vaste «wsweg uu 
gestippeld. 
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W E I N I G G E L D ? V E E L G E L D ? ? G E L D Z O R G E N Ü ! 
koop arbeidsuren.... 

jF'"' 

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 eigen 
land. maar ook weldra een stijgende méérwaarde. 
Bovendien wint of spaart U een huishuur W i j leverden in 1968 méér dan eén 
miljoen arbeidsuren = zes eeuwen werk ! 

maakzelt uw berekening.... 
Hoewel de index van de kleinhandefsprijzen van december ^& foï 67 slechts 
sTeeg van 131.18 tot 135,35 bedroeg de meerwaarde van onze eigendommen 
volgens het nationaal insti tuut voor hulsvesting meer dan 9% Tel daarbij 
slechts 5% opbrengst min 20% lasten en U heeft 13% NETTO » 
U zult tevergeefs dergelijke belegging zoeken in binnen- en buitenland 
Na jaren ondervinding en jaren studie zi jn w i | er In geslaagd met het oog op 
beleggingen het komfort van een mlljoenenvllla te kondenseren in apparte
menten van 555 000 F tot 1 190.000 F. 
Wi j hebben ook de woonkosten kunnen verlagen met 50%. 

konservatjet ot progressief 
Inzake eerlijkheid, degelijkheid, prijsbeleid en service zijn wl ] 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 
Wij 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 mei 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 wi 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-spirlt Daarom kunnen wi j op verzoek de wederver-
koop waarborgen Er zi jn voldoende liefhebbers Onze beste kllënten z i j n . 
trouwens diegenen, waarvoor wi j gisteren reeds bouwden 

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

reeds met 150.000 fr. kontant kunnen wij uw helpen! 
ftf l " JU ^'^" bouwgrond zoekt, een belegging, een buitengoed, een bungalow 
toVcin 4 i l ^ ^ ® " tower-building of een fabriek. W i j bieden U een financiering 

t "AJ è 100% van de bouwkosten. W i j bieden U eveneens een ongeëvenaarde 
sdl ' - l t^^" ^^ ^ ^ ^ ^ * ° ^ ^^ " ^^ Noordzee, van Brussel tot Antwerpen W i j be
schikken Immers over méér dan 1000 bouwgronden aan ongelooflijke prijzen 

op de beste ligging U spaart heel wat t i jd als U ons Tijdig raadpleegt. 

meer dan 6000 tevreden kliënten 
•runnen wi j met U bezoeken I Dat is een referentie > W i j 

')n daar fier op » W i j verwachten U graag, liefst op afspraak 

°P een van onze vier zetels 1 

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

• • # VVS Bffff ft^# • • • 
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BRASSER ZIET... 

. . .APOLLO 10 

Lancering Apollo 10 kwam op tv.. 

Dag van vlaamse randgemeenten 
Sint Joost ten node roepen. 

Papirusboot « Ra » steekt oceaan over 
Hoera! 

Wat is er tussen Lollobrigida en Cris Barnard ? 
Een hart ? 

Bisschop van Luii( mee in waalse optoclit 
Hij is tegen de verzuyling. 

ONGET̂ FELD 
LP. Boon gaat schilderen 
Louis Paul dopt zijn boontjes in de verf. 

Starfighters voor Jordaanse luchtmacht 
Klein Duimpje krijgt laarzen. 

Kongres Boerenbond: 
« Landbouw moet grondig herzien worden ». 

Oostende heeft grootse zomerplannen 
Met Oostanding! 

Russen willen Zond bemannen 
't Is zonde. 

ZE 
ZEGDEN... 
# « Ook de leuvense politie is er tegen dat er 

twee hogescholen zouden zijn in één stad. 
Het stond in de krant : samenscholingen 
zijn verboden ». 

FONS JANSEN 

• « De Vlaming schept behagen in het uitno
digen. De Nederlanders in het uitgenodigd 
worden. Voortreffelijke aanvulling ». 

KABEL JONCKHEERE 

«Een Vlaming heeft veel intellekt want 
hij spreekt Frans en dialekt». 

MARC VAN DEN EYNDE 

«De brave burger dekt gaarne de naakt
heid van zijn eigenbelang met het vijge
blad van de vaderlandsliefde ». 

ANTOON VLOEMANS 

«Nederlandse kinderen leren het A.B.C. 
Vlaamse kinderen het A.B.N.». 

FONS JANSEN 

«Onze nationale politiekers zeggen : wij 
zullen, en de anderen geloven het maar, 
de snullen... 

GERD DE LEY 

« België : een schuur tegen bomen gedrukt; 
gewoon onder Nederland». 

LEO VROMAN 

• «Ik ben van het ras der Belgen die Bel
gisch spreken, hard werken in hun kruide
nierswinkel en geen manieren hebben». 

GERARD WALSCHAP 

# «Men zegt mij dat de kuituur in Vlaan
deren alsmaar veld wint. Ach, en ik hoopte 
zó dat zij eindelijk van de grond zou ko
men ». 

GASTON DURNEZ 

« Het verschil tussen Vlamingen en Neder
landers : verse melk en melk in blikjes». 

KAREL JONCKHEERE 

« Kort samengevat omschrijft een Vlaming 
een niet geheel gevuld glas met de vast
stelling : het is half vol. Wij zeggen : het 
is half leeg. Beide standpunten zijn juist, 
maar het eerste gaat uit van wat er is, het 
tweede van wat er nog te wensen valt». 

GODFRIED ROMANS 

In Gent werd Vlaanjs gebeden in een 
franse kerkdienst. Riep de pastoor van de 
preekstoel : beminde gelovigen, als gij vol
hardt in het gebed, roep ik de politie». 

FONS JANSEN 

c :̂& 
Kijk, ze zijn terug op zoek naar onderontwikkel» 

de gebieden... » 
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