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De Volksunie heeft er nooit enige t 
besloten was « met alle middelen » 
meerderheidspozitie zou verkwansel 
was de manifestatie van onze vastb 
len om een onaanvaardbare en onhe 
se demokratische meerderheid door 
recht aan de waalse minderheid te 
Nadat reeds vri jwel alle vlaamse 
de grendelgrondwet stelling namen, 
feest tienduizende Vlamingen de 
van het A.N.Z. stormachtig toegejui 

Aan ons die in de aktieve politiek 
staan komt het toe, te beslissen welke 
houding het best geschikt is om de be
raamde aanslag te verijdelen. Wij wil
len ons niet laten maneuvreren. Duide
lijk en ondubbelzinnig hebben wij ge
waarschuwd dat wij ons niet zouden le
nen tot een spel van wisselmeerderhe
den of welkdanig geknoei ook. 

Toen de regering einde vorig jaar met 
haar plan voor de dag kwam Ae stem
mingsprocedure te wijzigen en de ont
houdingen niet meer mee te tellen voor 
de berekening van de vereiste meerder
heid maar wel voor de berekening van 
het vereiste aantal aanwezigen, was de 
bedoeling al te doorzichtig en ik heb dan 
ook onmiddellijk — en nog vóór de 
P.V.V. ter zake een standpunt ingeno
men had — scherp gereageerd. In een 
schriftelijke nota van 17 december 1988 
heb ik de regering gewaarschuwd dal 
wij dit geknoei met de procedure in 
geen geval zouden nemen en er de kon-
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wijfel laten over bestaan dat zij vast 
te verhinderen dat de vlaamse 

d worden. Onze anti-grendelaktie 
eraden w i l , alles in het werk te stel-
rstelbare afgrendeling van de vlaam-

het verlenen van een waar veto-
beletten. 
strijd- en kultuurverenigingen tegen 

hebben vorige zondag op het Zang-
scherpe afwijzing door de voorzitter 
cht. 

sekwentie uit zouden trekken, wat er op 
neerkwam dat wij iedere verdere mede
werking aan de grondwetsherziening 
zouden weigeren. 

Ik weet wel dat de openbare mening 
geen belangstelling kan opbrengen voor 
een verwarde juridische diskussie, maar 
hetgeen iedereen begrijpt is dat men de 
regels van het spel, die men eensgezind 
aanvaard heeft, niet eenzijdig wijzigt 
nadat de kaarten uitgedeeld zijn. In Idht 
hebben meerderheid en oppozitie zich 
akkoord gesteld over de interpretatie 
van artikel 131 van de grondwet en de 
wijze van stemmen. Tans dringt de 
meerderheid aan de oppozitie een ande
re interpretatie op die voor de oppozi
tie — voor gans de oppozitie — onaan
vaardbaar is. Dat is geen eerlijk spel ! 

Alle waarschuwingen ten spijt dat 
gans de grondwetsherziening in het ge
drang kwam, hebben de regering en de 
regeringspartijen koppig hun wil door
gezet. Voor de huidige situatie zi.m zi.) 
verantwoordelijk. 

Het is nu zo ver dat het praktisch ze
ker is dat gans de grondwetsherziening 
op niets zal uitdraaien. Dit betekent 
voor de regering en de regeringsparti.ien 
een volslagen mislukking en een zware 
nederlaag. Zij zullen ongetwi.ifeld de 
schuld in de schoenen van de oppozitie 
schuiven. Maar dit is politieke onzin : 
het was of is niet de taak van de oppo-
zitiepartijen maar wel van de tegering 
zélf, de grondwetsherziening die zi,i be
loofde en die de grondslag vormt van 
het regeringsprogramma te verwezenli.i-

Overigens heeft de Volksunie haar me 
dewerking aangeboden en pozitieve te 
genvoorstellen gedaan. Wij waren be 
reid mede te werken aan een aanvaard
bare grondwetsherziening. Op ons voor
stel kwam geen antwoord. Wij zijn nog 

(vervolg op blz. 3) 
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en vooral niet 

iCHOLEN MET OF 
ZONDER STANDING ? 

In verband met het artikel 
« Brussel » van H.B., Halle 
(« Wij » 26 april) wensen wij 
enkele bedenkingen in het mid
den te brengen. 

Gewis zullen de nieuwe scho
len te Brussel waarvan sprake, 
een gelukkige terugslag hebben 
op de ontwikkelingsgraad van 
onze Vlaamse jeugd ; maar het 
zwaartepunt ligt elders : het is 
vooral het konstant en keurig 
gebruik van de «moederspraak» 
tijdens de schooluren dat van 
het meeste belang zou zijn. Op 
korte termijn zouden deze A. 
B.N.-oogmerken hetzelfde pres
tige opwekken bij de vlaamse 
mgezetenen als de frankofone 
scholen bij de franstaligen. De 
doelmatigheid en de leefbaar
heid van deze nieuwe onder
wijsinstellingen is daaraan 
nauw verbonden. 

Die noodzaak schijnt maar 
moeilijk door te dringen in de 
geest van onze A.B.N.-promo-
tors : zij gaan halsstarrig een 
andere weg op ! En nochtans... 
Is het niet wijs af en toe de 
hand m eigen boezem te steken 
om onze tekortkomingen of ver
gissingen tijdig te onderken
nen ? Weeklagen over verbas
tering, verdrukking, achter
stelling e.d. zonder te pogen een 
soliede dam op te werpen te
gen deze dreigende vloedgol
ven, heeft maar een geringe 
betekenis. Die « dam » betekent 
voor ons het « vlaams nationaal 
gevoel » dat zijn rijkste voe
dingsbodem vindt in de kultus 

- van eigen taal : « onder haar 
edelste gedaante ». 

Deze taal is overigens een 
krachtbron in de politieke strijd 
naar buiten. Opdat zij gemeen-

~ goed worde en leve in de mond 
van het puik van ons volk is 
het nodig, naar onze overtui
ging, de taalkulturele infra-
struktuur van ons schoolwezen 
onder de loep te nemen en ge-
beurlijk aan te passen aan de 
normen van het milieu ; ook 
zonder nationale inslag is zulks 
een vereiste, want « scholen met 
taaJstandmg baren een volk 
met standing!» 
« Scholen zonder taalstanding 
baren een volk zonder stan
ding !» 

Een kluif voor onze pedago
gen! " 

Mattray 
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Onlangs was ik aanwezig op 
de bijeenkomst van een vrien
denkring van 15 mensen, in het 
Brusselse. De leeftijd schommel
de tussen 18 en 70 jaar. Het ge
sprek verliep de hele tijd in 
het Frans. Ik heb me daar niet 
aan gestoord omdat ik dacht 
met Walen of franstalige Brus
selaars te doen te hebben 
(voorkeur voor dit laatste ge
zien het lelijk en vreemdsoor
tig Frans van enkelen). Mijn 
verbazing was niet gering toen 
Ik achteraf vernam dat zij van 
de eerste tot de laatste Vlamin
gen waren. 

Zo «maakt» men te Brussel 
« la majorité francophone p. De 
gewone man kan geen weer
stand bieden en laat zich uit
eindelijk verbeulemansen. Ver 
op de maatschappelijke ladder 
brengt hij het hiermee (logisch) 
niet. 

Reeds meer dan 130 jaar gaat 
dit onmenselijk bedrijf door 
dank zij de medeplichtigheid 
van de unitaire machten. Tans 
IS het welletjes. Wij, jonge brus-
selse Vlamingen, rekenen in ie
der geval op de enige die hier
aan een eind kan maken : de 
Volksunie ! 

J.V., Brussel 4 

VAN EXTERGEM 

Geachte heer R.C., troost je • 
je krijgt geen proza omtrent 
Anseele te herkauwen. Want 
was je regelmatig lezer van een 
vlaams-nationaal strijdblad, dan 
zou je het artikel over Edward 
Anseele, in «Wij» reeds ver
schenen, niet te boven zijn ge
komen en hoefde je je nu niet 
te schamen over de recente bij-

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wani- . . . 

koop bij 
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drage aangaande Jef van Ex-
tergem ! 

Als m'n geheugen me niet 
bedriegt, kwam « de kleine er
ge », zoals zijn kameraad Geert 
Pijnenburg hem tipeert, al aan 
bod m «Pallieterke». Geldt 
dan voor « Pallieterke » ook niet 
uw tu-quoque-fili-mi ? 

Dat men en « Wij » van een 
slag « hamer en sikkel » weten ? 
R.C., mag ik je even herinneren 
aan de jaren 1939 tot 1941 ' Je 
weet wel, toen de Von Ribben-
trop- en Molotov-coktail met 
sjampieter besiegd werd ! 

Wat denk je zoal van een 1 
mei-herdenking voor 1970 in 
«Wij », bijdrage in de aard van 
Berten Fermont, Dienstweige
raar ? 

In « Wij» nummer 21 vindt 
je een kunstkritiek over schil
der, Vlaming en kommunist 
War van Overstraeten, stichter 
van de Kommunistische Par
ti.] m Wallonië ! Hopelijk hou 
je er de mazelen niet van over. 

F.C.. Willebroek 

van Wallonië 
naar Brussel. 

Welnu, Leuven-Frans gaat 
niet naar het hartje van Wallo
nië, maar naar Ottignies, en de 
voornaamste fakulteit, de medi
sche, die een derde van de 
franstalige studenten omvat, 
gaat naar Brussel. 

Blijkbaar leggen de Vlamin
gen zich bij hun Pyrrhus-over-
wmnmg in verband met de 
overheveling neer, want er 
heerst volledige windstilte en 
ook de leidende figuren van het 
5 - novemberkomitee zwijgen 
Is er naast een belgisch ook een 
Vlaams establishment en wat 
denken de vlaamse universi
teitsstudenten over die gang 
van zaken. Waar blijft «hun 
kontestatie » ? 

Er is vanwege de leuvense 
akademische overheid altijd 
zeer schijnheilig een vals spel 
gespeeld met het oprichten van 
hft akademisch ziekenhuis in 
Woluwe. Het zou slechts voor 
post-universitair onderwijs die
nen ook voor nederlandstalige 
studenten. Nu komt er de gan
se medische fakulteit van Leu
ven-Frans en van vlaamse zij
de is er geen of een zeer zwak 
protest. 

De vlaamse manifestanten 
voor de overheveling Leuven-
Frans voelen zich nu beet ge-
nqrnen en als maneuvermassa 
misbruikt. 

Het is alles zeer onverkwik
kelijk, temeer daar nog niets 
bekend wordt over het oprich
ten van een vlaams akademisch 
ziekenhuis voor de vlaamse 
V.U.B. 

B.B. - Mortsel 

Hitler, de 
stand van nazi's of de weer 

toeten noch blatol" 
en voor een jonge meid is dt v" 
n d ee"-i,runderfeest (v2) I 
1302 en Paasfeest kennen J 
wel. En dat is n a t u u S ' l ] , " ^ 
maal de schuld van die ft,^-
gantische schoolmeesters °* 

Welnu ik geef die leraar» 
overschot van gelijk ' HOP t " 
men volhouden dat er dient' '^ 
streefd te worden naar een v l ^ 
enigd Europa door een drnJIa" 
me verstandhouding ondpr IT 
europese volken, w l n n ^ r ^ n 
aan de andere kant voortSat 
m herdenkingen en mpt ct?^"^ 
beelden allerhande d T h a l H " 
der die volken te bestendigen"" 

In verband hiermee kan ik 
niet begrijpen hoe de Walen 
dit jaar meer dan ooit, gild 
noch moeite sparen om Nan^ 
lepn te verheerlijken, ofschwn 
ZIJ onder diens schrikbewind 
vreselijk hebben geleden ter 
wijl ZIJ nauwelijks wat 'over 
hebben om iemand als Zénobe 
Gramme, de uitvinder van de 
dinamo, te herdenken. 

Dat onze leerlingen'tenslotte 
de betekenis van 1302 en van 
het Paasfeest spontaan verkla
ren is heel normaal. 1302 is voor 
ons meer dan de datum van een 
veldslag : het is een simbool zo
als de eed van 1291 voor de 
Zwitsers ; en het Paasfeest 
heeft voor de gelovigen een 
blijvende betekenis. 

P.S. : U hoeft zich van de 
uitlatingen van een lezer over 
van Extergem niets aan te trek-
ken. De overgrote meerderheid 
der lezers zijn het met de re-
daktie eens ! 

H.V., Brussel 

PYRRHUS-OVERWINNING ONWETENDHEID... 

Gedurende maanden hebben 
de Vlamingen en hoofdzakelijk 
de studerende jeugd gemanifes
teerd voor de overheveling van 
Leuven-Frans naar het hartje 

De «Rode Vaan» bericht zijn 
lezers over de krasse onwetend
heid van onze vlaamse leerlin-
gen nopens de jongste wereld
oorlog. De meesten weten over 

De redaktie draagt geen ve^ 
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrievee 
wordt geen briefwisselini 
gevoerd 

van de redaktie 

Brussel, 5 juni 196^. 
Betr . : beroerin? in de pers . 

Na_Frankrijk, Duitsland,^Nederland en Engeland 
krijgt eindelijk ook ons bloedeigen Vlaanderen 
zijn eerste levensgroot konflikt^tussen de r e 
daktie en de uitfrevers van een belangrijke krant: 
op "De Gazet van Antwerpen" zal gestaakt worden, 
wanneer de heren van de u i tgever i j De Vl i j t n ie t 
ingaan op de redaktionele e is om de versmelting 
van De V l i j t - en 3t and aard-^.-eek blad en - eigenli jk 
een koude overname - niet door te drilven. 
Met het verzet van de "aazet"-redakteurs en met 
hun eis to t vertegenwoordiging in de beheerraad 
zijn we zowat aan het verschijnen van de "comitos 
de redaction" in ons land toe - nadat Frankrük en 
t a l van andere westeuropese landen deze komitees 
reeds hadden leren kennen. Dit eers te teken aan de 
wand moet onvermijdelijk leiden tot het herzien 
van gans het statuut van de joemali^st binnen zün 
bedrijf. 

Een andere vaststelling is, dat Springer-koncen-
t r a t i e s m ons lan^ op toenemend verzet zullen 
s tu i t en . De Standaard-groep wordt momenteel aange
vallen op twee fronten : door de stakin^rsaanzeg in 
de "Gazet van Antwerpen" en door de eis^tot ont-
sl^g van de heer De Smaele uit de'Beheerraad van 

Deze evolutie kan alleen m«ar toegejuicht worden : 
de perskoncentraties zijn reeds tans in ons lar^ 
een regelrechte bedreiging geworden voor een ech
t e persvrijheid. De huidige konflikten kunnen de 
openbare mening gevoelig m̂ aken voor het orobleem. 
în dat is noodzakelijk ! M "^ * 
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(vervolg van blz. 1) 
„order gegaan, wij hebben gepoogd door 
Hpel te nemen aan de besprekingen m 
Sfsenaatskommissie voor de grondwets-
hpr/iening en door het indienen van 
amendementen de regeringsontwerpen 
?p verbeteren en aanvaardbaar te ma-
tPti Echter zonder enig sukses. Integen-
Hppi • de oorspronkelijke regeringsont-
werDen werden in de kommissie nog uit-
S l d afgetakeld, verslechterd. Slecht 
voorgelicht door de dagbladpers, inge-
vnlee de mateloze verwarring m de be
sprekingen geeft de vlaamse openbare 
mening zich onvoldoende rekenschap 
van de vertoning die in de kommissie 
ooeevoerd werd en die Hertoginnedal in 
de schaduw stelt, van de vernederende 
en beschamende rol gespeeld door de 
Vlaamse kommissieleden van de meer
derheidspartijen, die zo ver gegaan zijn 
hun eigen amendementen te helpen ver
werpen ! . i j 

'''oen aan de regeringsontwerpen de 
nariteit in de regering toegevoegd werd 
on eis van de P.S.C., slikten de vlaamse 
CVP-ers en B.S.P.-ers deze nieuwe 
waalse eis, met de verzekering dat zi] 
na deze nieuwe toegeving artikel 38 bis 
(het grendelartikel) niet meer zouden 
aanvaarden. Welnu : allemaal hebben zij 
ook artikel 38bis, ook de grendel ge
stemd ! , , , . . i 

Het bewijs is dus geleverd dat er niets 
te verhopen valt, dat alle pogingen nut
teloos zijn om door overreding, door te 
hopen op een vlaamse frontvorming iets 
te bereiken. Wat zin heeft het dan nog 
verder te blijven meewerken aan derge
lijke georkestreerde vertoning ? Waar
op zouden wij nog moeten wachten om 
ons protest in daden om te zetten ? 

Van de beloofde kulturele autonomie 
~- het lokaas — blijft praktisch niets 
meer over, nadat zij stelselmatig uitge
hold en afgezwakt werd in de kommis
sie ; de grendels en de pariteit in de re
gering zijn zonder verzet aanvaard door 
de Vlaamse C.V.P. en B.S.P. ; zij zijn on
vermijdbaar indien het tot een stem
ming komt, indien wij zelfs maar aan
wezig blijven. Wij moeten afwezig blij
ven om het ganse opzet te doen misluk
ken. 

Is het trouwens niet zo dat men zelfs 
van Vlaamse C.V.P.- en B.S.P.-zijde in 
de grond, zoals de zaken nu staan, ver
kiest dat deze grondwetsherziening er 
niet doorkomt omdat men zich wel be
wust is veel te veel te hebben toegege
ven ? 

De voorzitter van de V.V.B., de heer 
Daels, heeft op zijn jongste perskonfe-
rentie verklaard dat het beter is de 
grondwetsherziening in de gegeven om
standigheden te 1 verdagen ». 

Met de ekonomische decentralizatie is 
het evenzeer mis gelopen, in zo ver dat 
de heer Jan Verroken een amendement 
ingediend had om het woord « decentra
lizatie » te schrappen ! Daarbij komt dat 
Brabant in feite een wingewest van 
Brussel wordt. 

Wat hebben wij dus van deze regering 
nog goeds te verwachten ? Een misluk
king te meer. Wij hebben haar niet te 
helpen of te steunen. 

Voor al wie even wil nadenken zal het 
duidelijk zijn dat het verwijt alsof de 
Volksunie de P.V.V. wil navolgen barre 
onzin is, politiek infantilisme. Niet al
leen hebben wij reeds vóór de P.V.V. 
verwittigd dat wij « alle middelen » 
zouden aanwenden en dat wij ons niet 
zouden lenen tot geknoei, maar onze be
weegredenen en onze bedoeling zijn on
miskenbaar. 

Het is niet doenbaar of niet logisch 
een onderscheid te maken tussen tech
nische en politieke artikelen, tussen 
« goede » en « slechte » : het is gans de 
grondwetsherziening die door de schuld 
van de regering een mislukking wordt. 
De Volksunie als vlaams-nationale par

tij neemt in deze haar politieke verant
woordelijkheid, zelfstandig, ondubbel
zinnig, met voor ogen het vlaamse volks
belang en de eerbiediging van de demo-
kratische beginselen. Reeds kijken wij 
uit naar de toekomst, naar een andere 
grondwetsherziening die zal beantwoor
den aan wat het land en de volksge
meenschappen wensen en nodig hebben. 

mr. F. Van der Eist. 

Na de wootden,de daden! Verleden ,o„.. .« --'^ zangfeest onder het motto «Brus
sel ». Vandaag een autokaravaan doorheen de randgemeenten. Vertrek te 13 u 
aan het zwembad te Strombeek-Bever. Aankomst rond 19.30 u. te Zaventem. 

NAAR EEN STAKING ? 

bekeken 
ZWELLENDE BOEZEM 

De vaderlandse boezems hebben 
dezer dagen meer dan één (twij
felachtige) reden om te gaan 
zwellen, vermits niet alleen het 
« drama Merckx » een — zij het 
schimmige — eenheid-der-Belgen-
in-de-verontwaardiging veroor
zaakt doch bovendien de nationale 
feestdag van 21 juli 1969 de eeu
wigheid zal ingaan als de dag, 
waarop de eerste mens de maan 
zal betreden. Het mag dan zijn dat 
die eerste mens een volbloed Yan
kee zal zijn, men zal in de patriot-
se kringen ongetwijfeld de delika-
te attentie van Witte Huis en 
Cape Kennedy waarderen om 
juist die dag tot hét historisch mo
ment van de 20ste eeuw te verkie
zen. Ook al bestaat er door het 
tijdsverschil grote kans dat het 
maanexploot op 20 juli zal geschie
den, zulks doet niets af van de ei
genlijke datering. In een tijd dat 
het met het ene België zo droevig 
gesteld is, komt het op een precie-
se tijdberekening niet zo nauw 
aan. 

Overigens heeft de belgische 
goegemeente geen tijd gehad om 
een dergelijk subtiel onderscheid 
te gaan maken, want alle aandacht 
ging naar Milaan, waar de grote 
B.W.B.-manitoe uit Belgenland 
een onderzoek ging instellen naar 
de dopingstragedie. Men zou zeg
gen dat we een nieuw nationaal 
monument hebben gekregen « dat 
de wereld ons benijdt », zoals des
tijds de wereld ons Spaak benijd

de. Ook de politiek heeft zich van 
de zaak Merckx meester gemaakt, 
zodat we dan toch min of meer op 
eigen terrein zitten met hier even 
te memoreren aan dit verschijnsel 
van massa-histerie, waaraan we zo 
vrij zijn niet mee te doen. Niet 
omdat de held van het verhaal 
destijds in het Frans trouwde of 
verklaarde Belg te zijn (wat hem 
de toewijding van Van den Boey-
nants, eenheid-van-het-land-Achil-
le of de irreversibele Simonet be
zorgde), doch omdat we nu een
maal niet aan idolenkompleksen 
lijden. Voor de politici als voor de 
massa zal het incident met de af
metingen van een roman-fleuve 
inmiddels wel een verademing 
zijn in de dorre wildernis van 
grondwetsherziening en B.T.W.-
nachtmerrie. Iedereen weze zijn 
pretje gegund. 

SPELLINGSEENHEID 
Het verslag van de gemengde 

belgisch-nederlandse taaikommis
sie zoals het vorige week werd be
kend gemaakt, blijkt niet over 
een pad van rozen naar een wet
telijke bekrachtiging te zullen 
gaan. Zowel in Nederland als in 
ons land is er tameiijk veel kri
tiek op het feit, dat de kommissie 
bepaalde kwesties onopgelost 
heeft gelaten. Zo is er de kwestie 
van de ei-ij-spelling waarin de 
kommissie geen beslissing durfde 
nemen, trouwens met kracht van 
technische argumenten Ook voor 

het konflikt 

op 
" de gazet " 
Cfr.fr.) Wie over enige inside-infor-

matie beschikt weet, dat de inwendige 
krizis bij de NV. De Vlijt — uitgeef-
ster van «Gazet van Antwerpen,» — 
nog niet is opgelost. De dialoog tussen 
de raad van beheer enerzijds en de 
hoofdredaktie, de redaktie en de direk-
ties anderzijds gaat verder. 

Formeel gezien is de inzet van het ge
schil de toekomst van het oorspronke
lijk aan De Vlijt toebehorende week
blad « Zie » en het bevoegdheidsgebied 
va^i de NV. Perexma. waarin De Vlijt 
en « De Standaard » elk voor 50 % parti
ciperen. 

In werkeliikheid reikt het dispuut 
veel verder. Het gaat erom of, in de 
toekomst, een raad van beheer in ziin 
«splendid isolation» nog kan beschik
ken over de likwidatie van het geeste
lijk patrimonium dat een personderne
ming in de eerste plaats is of moét zijn. 

Het is zeer wenselijk dat de beheer-
raad van de N.V. De Vlijt begrijpt dat 
men een week- of dagblad niet kan 
vervreemden, verkopen of verpachten 
zoals een zielloos en louter stoffelijk 
element van de aktiva. 

Verontrustend is ook de geheimzin
nigheid waarin de «Zie »-transaktie 
kunstmatig gehuld bhjft. Waarom 
wordt niet openbaar gemaakt wat de 
Standaardeigenaar De Smaele en «zijn» 
man in De Vlijt — ondervoorzitter 

'Picavet — op het oog hadden toen ze 
het weekblad «Zie» uit zijn vroeger 
verband lo'smaakten en de N.V. Perex
ma oprichtten? 

(vervolg blz. 4). 

de au-en ou-klank werd geen keu
ze gedaan. Met de allerjongste 
voorstellen tot wijziging van de 
spelling van het Nederlands blij
ven we dus met een onderscheid 
zitten, dat volgens taalkundigen 
had kunnen vermeden worden. 

Bepaalde nederlandse kritiek 
doet intussen kinderachtig en on
zinnig aan. Het verwijt als zou de 
spellingskommissie zich in « haar 
progressistische woede » door de 
Vlaamse leden op sleeptouw heb
ben laten nemen, is nonsens. Er 
was eenstemmigheid op bijna alle 
punten. Is het ten andere niet zo 
dat juist de nederlandse onderwij
zersbond een zeer progressieve 
spelling voorstond, minstens zo 
vooruitstrevend als de Vlamin
gen ? 

Maakt men een voorlopige ba
lans van de voorgestelde wijzigin
gen, dan komt men tot de slotsom 
dat — alle bezwaren in acht ge
nomen — de voorgestelde spelling 
eenvoudiger zal zijn dan de huidi
ge. Bovendien zou de goedkeuring 
het voordeel hebben, een einde te 
maken aan een pedagogische en 
kulturele spraakverwarring die nu 
niet meer mag aanslepen, op ge
vaar definitieve schade toe te 
brengen aan onze taaleenheid. Het 
komt er op aan, een bestand in de 
honderdjarige spellingsoorlog te 
bewerken, dat voor iedereen geldt 
en aldus een einde zou maken aan 
een toestand die in beide gebieden 
aanleiding geeft tot een zeer ver
schillend spellen. Er is bij voor
beeld haast geen enkele krant 
meer die niet een min of meer ei
gen spelling toepast, terwijl de 
voorkeur - toegelaten - spellingsel
lende in de scholen nu al meer 
dan voldoende generaties school
kinderen (en onderwijzers) bijko
mende last en vertraging (indien 
niet erger) in de kulturele ont
wikkeling heeft bezorgd, 
het huidige voorstel opnieuw ver
worpen, dan zitten we weer voor 
jaren met onzekerheid en een ver
der uiteengroeien van de spelling 
opgescheept. 

LANDBOUW OP HAAR HOEDE 

De bespreking van de landbouw
begroting in de senaat gaf enkele 
V.U.-parlementsleden gelegenheid, 
zeer gefundeerde en gedetailleer
de kritiek uit te brengen op het 
belgisch landbouwbeleid. Uiter
aard kwam ook het plan Mansholt 
ter sprake. Het heeft in de E.E.G.-
landen weinig geestdrift gewekt 
en terecht werd er van V.U.-zijde 
voor gewaarschuwd, dat bij even
tuele toepassing en bij overscha
keling van hen die uit de land
bouw zullen verdwijnen, het so
ciale vraagstuk uit het oog zal 
verloren worden. Te veel wordt de 
indruk gewekt dat men de belan
gen van de mens in dit omschake
lingsproces over het hoofd zal 
zien, in de hoop dat alles wel van
zelf zal in orde komen. Niettemin 
stelt men vooral na de bekendma
king van het Mansholt-plan vast, 
dat de industrializering van onze 
landbouw zich vooral toespitst op 
tuinbouw en vleesproduktie. Men 
gaat meer en meer en steeds vlug
ger van gemengde naar gespecia-
lizeerde bedrijven. De hele kwes
tie met het Mansholtnlan is niet 
het principe ervan dan wel de 
duur die men voor deze omschake
ling wil voorzien. Over het alge
meen wenst men in onze land-
bouwmiddens. en ook elders, een 
langere termijn in de evolutie 
naar koncentratie en specializatie 
dan de heer Mansholt zelf voorzag 
(10 jaar). Deze evolutie vergt met
een ook een strukturele verbete
ring van de landbouw degeliiker 
prospektie in het buitenland, 
strenger sanitaire kontrole, strnd 
tegen de vervalsing van bepaalde 
produkten en dies meer. Een lang
zamer tempo zal de drang naar 
specializering beter opvangen en 
tevens de riziko's aanvaardbaar
der en drageliiker maken Het 
voornaamste nut van het Mans
holt-plan zal intussen zijn geweest 
dat het dan toch de leemten van 
het bpstaande stelsel heeft aange
toond en een prikkel uitmaakt tot 
grondige herstrukturering. 

http://Cfr.fr
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volksunie 
autokaravaan 

(vervolg van blz. 3). 
De geruchten dat de h. De Smaele 

aanstuur t op de oprichting van een su
per-grote Vlaamse weekblad-trust ne
men toe. De operaties « Zie » en Perex-
ma zouden slechts een eerste stap zijn 
naar de versmelting van nog andere 
geïllustreerde weekbladen. 

Daarna zou De Smaele's integratie
instrument Perexma ook in de dagblad
wereld zelf aktief worden, met verder 
liggende doelstellingen dan de tot de 
publiciteitsmarkt beperkte «Groep 
Eén», waarin «De Standaard», «De Ga
zet van Antwerpen» en «He t Belang 
van Limburg» participeren. 

We vinden de h. De Smaele een 
krachtdadig bedrijfsleider, die zijn be
langen meestal doeltreffend behartigt. 
Maar hij moet leren waar de grenzen 
liggen van een trustvorming en waar 
die ontaardt in een voor heel de ge
meenschap gevaarlijke machtskoncen-
trat ie . De heerser van « De Standaard » 
moet leren dat hij niet alles kan doen 
wat hij wil. Hij moet rekening houden 
met de openbare mening in Vlaanderen. 

De houding van de beheerders van 
de N.V. De Vlijt is in deze aangelegen
heid totaal onbegrijpelijk. Hun welva
rende onderneming had niemands hulp 
nodig. Ze is ri jker dan «De Standaard». 
Ze kan zich niet beroepen op financië
le en technische moeilijkheden om hun 
huidige maneuvers goed te praten. Ze 
heeft de financiële middelen om zelf
standig te bliiven in alle sektoren van 
het bedrijf. Door autonoom te blijven 
dient de N.V. De Vlijt een algemeen be
lang. 

Waarom wil ondervoorzitter Picavet 
volstrekt een binding met de h. De 
Smaele ? Waarom trotseert de griffier 
van de provincie Antwerpen een kri
tisch geworden openbare opinie ? Zijn 
ei- beweegredenen van zeer persoonlij
ke aard ? 

C.V.P.-senator De Bondt — hij be
hoort tot Picavet's eigen parti j — stelde 
een parlementaire vraag over de onduld
bare politieke rol die gespeeld wordt 
door de provinciale ambtenaar Picavet. 
Is die eerste verwittiging niet voldoen
de voor deze door machtsdorst verteer
de S t r ebe r? 

IN DE B.R.T.-BEHEERRAAD 

eerste 
bezem in 
augiasstal 

(red.) Op het ogenblik dat we dit 
schrijven zijn de heren Maertens en De 
Smaele respektievelijk voorzitter en 
lid van de Beheerraad van de B.R.T Wij 
veronderstellen dat zij zaterdag, wan
neer dit blad verschijnt, nog altijd in 
funktie zullen zijn : de heer Maertens is 
immers tot die dag in het buitenland 
en voor zijn terugkomst zal er dus wel 
niets gebeuren. 

En daarna? Hoe lang zal het duren 
alvorens de heren ontslag nemen ? In 
de pers is een berichtje verschenen dat 
wees op een mogelijk nakend ontslag. 
Er zijn aanduidingen, dat het bericht 
meer was dan een proefballonnetje en 
dat met name de heer Maertens ernstig 
aan ontslag denkt, doch gewacht zou 
hebben op de beslissing van de minder 
tot ontslag geneigde heer De Smaele. 

Hoe dan ook : de pozitie van de twee 
die hun mandaat in de B.R.T.-Beheer-
raad koppelen aan het uitgeven van een 
gespeciahzeerd tv-weekblad, is onhoud
baar geworden. De pers heeft de zaak 

m e t meer losgelaten. Aan C.V.P.-kant 
schreef Emiel Van Cauwelaert in « Het 
Volk » een stuk, dat niet mals was voor 
de twee beheerders-uitgevers. In 
« Volksgazet» ging Van Eynde lelijk te 
keer; de B.S.P-ondervoorzitter kondig
de trouwens een interpellatie aan. 

Het ziet er naar uit dat uiteindelijk 
alleen nog ontslag een einde aan de hei
bel kan stellen. Onze senator Edgard 
Bauwens heeft de lessen uit deze ge
schiedenis reeds voor de toekomst wil
len t rekken en kondigde een wetsvoor
stel aan, dat de onverenigbaarheid be
paalt van een mandaat in de B.R.T.-
Beheerraad met de verantwoordelijk
heid voor het uitgeven van radio- en 
tv-bladen. 

Hoe noodzakelijk en onvermijdelijk 
het verdwijnen van de heren Maertens 
en De Smaele uit de B.R.T.-Beheerraad 
ook geworden is, het zou fout zijn te 
veronderstellen dat met deze verdwij
ning de augiasstal gereinigd is en er 
verder geen enkele smet meer kleeft op 
het blazoen van het B.R.T.-toporgaan. 

Wel integendeel : de zaak Maertens-
De Smaele heeft als dusdanig slechts 
zeer onrechtstreeks te maken met de 
ongezonde toestanden in de Beheerraad. 
Het voornaamste bezwaar blijft dat, in 
tegenstelling met wat de wetgever des
tijds voor ogen heeft gezweefd, de Be
heerraad samengesteld wordt volgens 
louter partijpolitieke kriteria. Zelfs in
dien alle beheerders fatsoenlijke opvat
tingen over de plichtenleer hadden, dan 
zou er niets veranderd zijn aan het feit 
dat zij verkozen werden niet op grond 
van enige bekwaamheid of zelfs maar 
belangstelling voor de media radio en 
tv maar uitsluitend omwille van de po
litieke kleur. Dat is het baziseuvel en 
daaronder moet heel ons omroepbestel 
lijden. 

Saksisch porselein 
Een Saksen-Koburg-Gota heeft de spreekwoordelijke olifant achterna gedaan: 

hij is gaan dansen in een winkeltje vol porselein. Om het nog even spreekxi.K>orde-
lijk te houden : hem hangt de bedreiging boven het hc\>fd van het gezegde « pot
je breken, potje betalen ». 

Prins Alben, welgedane echtgenoot van De Posfs minstbetaalde covergirl, 
maakt zich niet alleen als handelsreiziger verdienstelijk voor het vaderland; hij 
is ook nog voorzitter van het Rode Kruis. Een verstandige vrijetijdsbestedi7ig 
overigens : de organizatie vaart wel bij de luister van een p)i?iselijke i>joizitter 
en een klad liefdadigheid is een behoorlijk verguldsel voor ieder blazoen. 

Laat ons gemakkelijkheidshalve aanvaarden dat de prins zijn taak tei harte 
neemt, dat hij doordrongen is van het belang dat hef Rode Kruis heeft t\>or 's 
lands welzijn en dat hij dus gedieven xuordt door de bekommering om dat Rode 

. Kruis zo populair, zo efficient en zo stetk mogelijk te maken. Dan dungt zich 
toch dê vaststelling op dal hij tot ?,^g toe als voorzitter lelijk gefaald heeft. 

Want inderdaad, evenmin als onder zijn voorgangers is het Rode Ki uis er on
der zijn leiding in geslaagd, zich in Vlaanderen sterk én geliefd te maken. Steeds 
opnieuw vulden klachten de vlanmse grieventiommel. Enkele dagen geleden ont
stond efin fikse rel naar aanleiding van het ontslag van de vlaamse adjunkt-din!>k-
teur-generaal. Plots werd duidelijk dat het Rode Kruis nog altijd de oude anti-
Vlaamse koers vaarde. En meteen — *of hij het wilde of niet — werd prins Albert 
in het geding betrokken. Het is toch duidelijk dat het vooizitterschap hem niet 
alleen een verguld blazoen mag bezorgen, maar hem een reeks verplichtingen op
legt. En de allereerste verplichting zou moeten zijn, dat de prinselijke aanwezig
heid een absolute waarborg is voor een perfekte gelijkberechtiging van de twee 
volksgemeenschappen. Dat is nooit het geval geweest. En vanonder die verant-
w\)ordelijkheid kan Albert zich niet uitwii?igen : de vooizitlerlijke tekortkomin
gen werden meteen prinselijke — bijna koninklijke — paters. Als het hof op
houdt een waarborg te zijn, ivat is het dan nog wél ? 

De toestand in het Rode Kruis is voor de Vlamingen zo ergerlijk, dal ibeeds 
meer vlaamse kuituur. en stiijdverenigingen aandringen op een splitsing kort en 
goed, op vlaamse en waalse autonomie aan de top \3f op andere formules die alle 
neerkomen op het aftakelen van het voor Vlaanderen zo nadelige Rode Kiuis-
unitarisme. Dat is geen eis van « ekstremisten > en hij is stellig aan de orde van 
de dag op een ogenblik dat het streven naar autonomie zich zo krachtig heeft 
doorgezet, dat alle belangrijke instanties en gezagsdragers er rekening mee hou-
den. Onze universiteiten te Leuven en te Brussel zijn gesplitst, de kerkelijke over. 
heid heeft al lang de konsekiuenties van de belgische tweeledigheid aanvaard, de 
huidige regering verkoopt een produkt dat wel niet naar de inhoud maar dan 
toch op de verpakking de naam autonomie draagt; zelfs een Van den Boeynants 
kan er niet onderuit te zeggen dat het unitarisme heeft afgedaan. In een derge
lijke ontwikkeling is de splitsing van het Rode Kruis hoogstens een konsekwentie 
die rA)g moet getrokken worden; ovei het beginsel kan alvast geen betwisting 
meer zijn. 

Dat IS niet de mening van de prinselijke voorzitter. Een paar jaar na het 
mislukte bisschoppelijk mandement is er nu eeii prinselijk mandement gekomen. 
Albert van Saksen-Koburg-Gota heeft den volke verkondigd « dat elke idee van 
scheiding tussen de nationale gemeenschappen in de schoot van het Rode Kruis 
onverenigbaar is met het wezen van de instelling. Het Rode Kruis moet struktu-
reel één bllijven ». 

Gevaarlijke woorden, prins! De bisschoppen hebben rul hun scha en schan-
de moeten ondervinden, hoe gevaarlijk-lichtziymig de eenheidsbezweringen zijn en 
hoe kansloos hun unitaire gok reeds gebleken was een paai maanden nadat zij 
hem hadden geiuaagd. 

Vorstelijke en prinselijke verklaringen munten doorgaans niet uit door hel
derheid en konkrete taal. Met de kerstmisboodschappen van de lening bevoor-
beeld kan iedereen zich blij voelen e» de zoetgevooisde algemeenheden lenen 
zich tol citaten voor zowat iedereen van iedere opinie plus van de tegengestelde. 
Deze prinselijke verklaring is wel diMeUik. Malheureusement gaat zij recht
streeks in tegen de lijn van de evolutit. 

Het porselein dat onder de oUfantsp^gn aan diggelen is gegaan, -at uitein
delijk afkomstig blijken te zijn van hel x*orstelijk servies. En dat is voorwaar niet 
onze fout! 

De Rode Kruistoiht tegen « elke idee van scheiding » is op voorhand verlo
ren. Een prinselijke voorzitter is voor een karitatieve vereniging een goede blik
vanger : hij hoede er zich voor, een republikvanger te worden ! 

di\j Gerres. 

Tot welke partijdige en bekromoer, 
eksessen dat kan leiden, werd o E 
meer aangetoond door de wijze waaron 
het gastprogramma «De v laams-nat i ï 
nale gedachte » van het scherm werd i ^ 
weerd^ Natuurlijk, het zijn wijzelf d ^ 
naar de keel gegrepen werden en daar 
om schreeuwen wij het hardst. Maar 
eigenlijk is het toch een zaak die iedere 
rechtgeaarde demokraat moet aangaan • 
het willekeurig weren van een belans ' 
rijk deel van de openbare opinie en het 
inroepen van beschamende drogredenpr, 
daarvoor zou niemand onverschillis rnrl 
gen laten. Wie de vrijheid van een 
minderheid of een fraktie vermindert 
verminkt de hele vrijheid! ' 

Het is een kras staaltje van wanbe
leid en ondemokratisch geknoei dat 
twee van de leden — waaronder dl 
voorzitter — die deel ui tmaken van dl 
Beheerraad die de « De vlaams-nationa-
le gedachte » weerde, tans praktisch tot 
ontslag moeten gedwongen worden te 
midden van een groot kabaal over hun 
morele pozitie. 

• HET JONGERENSTEMRECHT 

en nu 
naar de 
tweede taze! 

(red.) De kleurpolit iekers die een paar 
weken geleden in de Senaat uitpakten 
met ver t ragmgsmaneuvers om te belet
ten dat de achttienjarigen reeds bij de 
eers tkomende gemeenteraadsverkiezin
gen zouden kunnen stemmen, hebben 
bij de publieke opinie zo'n slechte beurt 
gemaakt dat zij wijselijk er toe beslo
ten, geen verdere riziko's te lopen en het 
verzet dan maar te staken. Ergens een 
eenzame Kiebooms in de vrije t r ibune 
van de « Gazet van Antwerpen » werd 
de bedenkelijke eer gelaten, het achter
hoedegevecht te leveren en te jammeren 
over zoveel jeugdige onbezonnenheid 
die voortaan haar woordje mee zal pra
ten in de politiek. 

De Senaat heeft uiteindelijk de drie 
wetsvoorstellen die het kiesrecht verrui
men goedgekeurd. Voortaan mag men 
vanaf achttien jaar s temmen voor de ge
meenteraadsverkiezingen en vanaf een
entwint ig kan men in de gemeenteraden 
zetelen. De mil i tairen krijgen stemrecht 
en het ziet er naar uit dat ook het stem
recht van de in het bui tenland verbli j
vende kiezers weldra een feit zal zijn. 

Daarmee is de eerste faze afgesloten 
van een strijd, die uiteindelijk kort en 
goed het stemhokje bij alle verkiezingen 
toegankelijk moet maken voor de jonge
ren. 

De Volksunie is de eerste part i j ge
weest die voor het jongerenstemrecht 
heeft geijverd ; de par lementai re doku-
menten zijn er om het t e bewijzen. Zij 
IS de enige part i j geweest die ook buiten 
de verkiezingsperioden gedurende jaren 
dit programmapunt ernstig en stelsel
matig heeft gepropageerd. 

De eerste stap naar het algemeen jon-
gerenstemrecht werd dan ook mede on
der druk van de vlaams-nationale oppo-
zitie gezet. 

De veralgemening en de verlenging 
van de onderwijsplicht, de snelle door
stroming van ideeën en informatie, de 
aktieve deelneming van de jonge gene
rat ie aan allerlei vormen van modern 
maatschappelijk leven zijn een aantal 
faktoren die alle wijzen in de richting 
van de noodzaak om de stemgerechtigde 
leeftijd te verlagen. 

Er zijn reeds pogingen ondernomen 
om ui t te maken, in welke mate de 
eerstkomende gemeenteraadsverkiezin
gen zullen beïnvloed worden door de 
deelneming van zowat 430 duizend jeug
dige kiezers. Voorspellingen terzake zijn 
niet gemakkelijk te maken, omdat ge
meenteraadsverkiezingen toch nog altijd 
een ander beeld vertonen dan parle
mentsverkiezingen. De bekende jonge 
politoloog De Wachter, van de leuvense 
universiteit , heeft aan de hand van vroe
gere verkiezingsuitslagen en opiniepei
lingen een ruwe schatt ing gemaakt. 
Daarui t zou blijken dat B.S.P. en C.V.P. 
bij de jeugdige kiezers een lager percen
tage zullen halen dan bij he t kiezers
korps zoals het nu nog is. De kommunis-
ten zouden noch winnen noch verliezen ; 
de P.V.V. zou een lichte winst maken. 
De winst van het R.W.-F.D.F. zou dub
bel zo groot zijn als die van de P.V.V. 
en die van de Volksunie driemaal zo 
groot. De winst van de Volksunie zou zo 
groot zijn als het verlies van de C.V.P. 
en bijna zo groot als het verlies van de 
B.S.P. 

Hoe dan ook : de deelneming van de 
jongeren, voorlopig alleen nog aan de 
gemeenteraadsverkiezingen, kan met 
anders worden dan een faktor van ver
nieuwing : een belangrijke stap in een 
versnelde evolutie. 

De jeugd zal er bij zijn om Vlaanae-
ren te ontvoogden ! . 
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Alhoewel het reeds duidelijk 
blijkt uit het hoofdartikel van 
partijvoorzitter Van der Eist, 
weze hier nogmaals herhaald 
dat de Volksunie niet langer 
,,,enst mee te spelen in de ko
medie van de grondwetsherzie
ning. Op pagina's één en drie 
van ons blad worden de rede
nen daarvoor omstandig uiteen 
gezet. 

Onze kamer- en senaatsfrak-
ties hebben dan ook verleden 
donderdag besloten, zich afzij
dig te zullen houden van de 
verdere besprekingen over de 
grondwetsherziening, en dit zo
wel in de kommissies als in de 
openbare vergadering. 

EEN POGING ? 
De houding van de Volksunie 

en van de overige oppozitiepar-
tijen bekommert de regering zo
danig, dat zij voornemens 
schijnt om op korte termijn uit 
te maken waar zij eindelijk aan 
toe is. Naar verluidt zou zij 
reeds over enkele dagen een 
paar artikelen van de grond
wetswijziging willen laten be
spreken in openbare vergade
ring. Daarbij zal dan blijken, 
hoe de zaken definitief liggen. 

Voor de grondwetsherziening 
ziet het er in ieder geval niet 
rooskleurig u i t : ze is tans reeds 
virtueel mislukt. Als dat op 
korte termijn in openbare ver
gadering zou blijken, dan stelt 
zich de vraag hoe de P.S.C. 
daarop gaat reageren. Op haar 
kongres verleden zaterdag werd 
nog eens extra onderstreept dat 
de P.S.C, geen belang stelt in 
verdere regeringsdeelneming, 
als er van de grendels niets in 
huis komt. 

Eyskens heeft reeds gezegd 
dat zijn regering ook zonder 
grondwetsherziening redenen 
van bestaan heeft. Het is echter 
de vraag, of dat ook het stand
punt is van alle frakties 
waarop hij steunt. 

Wordt het een proefballon
netje in afwachting van het 
parlementair reces, om dan na 
oktober de grote veranderingen 
aan de beurt te laten? 

POPULAIRSTE MAN 
In de pers werden de rezul-

taten gepubliceerd van een 
opiniepeiling, die werd gehou
den bij een publiek dat voor 
de ene helft uit tieners en voor 
de andere helft uit volwassenen 
bestond. De opiniepeilers heb
ben getracht, te weten te ko
men wie de populairste politi-
kus in het land is. 

Hoogste cijfers haalde Van 
den Boeynants : 150 mensen 
vonden hem de beste, maar 216 
oordeelden dat hij de slechtste 
politikus was. Negatieve uit
spraak van de vox populi dus. 

De kampioen van de popula
riteit is onbetwistbaar Hugo 
Schiltz : 140 inzenders vonden 
hem de beste en slechhts 20 de 
slechtste. 

Bij de kopgroep van de tien 
populairsten behoort — naast 
gevestigde grootheden als een 
Spaak, Van Acker en Lefèvre 
— ook partijvoorzitter mr. Van 
der Eist. 

EN DE P.V.V. 
De reeks voorjaarskongressen 

wordi dit weekend besloten door 
de P.V.V. 

Vanaudenhove zal daar dan 
definitief afscheid nemen van 
het voorzitterschap. Hij doet 
dat echter niet zonder nog eens 
een stunt te hebben uitgehaald: 
hij laat aan zijn opvolger de 
opdracht na, de partij opnieuw 
te verruimen en ze uit te bou
wen tot de « grote centrumpar
tij ». 

De bazis voor die nieuwe op-
marsj lijkt echter niet voor
handen : het is beslist niet uit 
de asse van de verkiezingsne
derlaag anno 1968 dat de fe
niks zal herrijzen. En nu Van 
den Boeynants zijn voornemen 
heeft te kennen gegeven om van 
de P.S.C.-C.V.P. een grote cen
trumpartij te maken, lijkt er 
toch wel een beetje te veel kon-
kurrentie op een te eng terrein 
te komen. 

Het recept zal echter niet he
lemaal zonder uitwerking blij
ven : achter de holle frazen 
over de grote centrumpartij kan 
de verdeeldheid binnen de 
P.V.V. nog voor een keertje 
weggemoffeld worden. 

(ACO) Het jaarverslag over 1968 van 
de Landelijke Bedienden Centrale 
(L.B.C.) is een dokument dat om aller
lei redenen de aandacht verdient. 

We zullen er slechts één aspekt van 
belichten : de bedrijvigheid van de 
rechtskundige dienst. Het blijkt dat de 
interventies van de L.B.C, in de juri
dische sfeer als rezultaat gehad hebben 
dat (in 1968) 28.713.408 fr. onder ver
schillende vormen door de werkgevers 
aan hun bedienden werd uitbetaald — 
een bedrag dat anders door de patroons 
zou geheel of gedeeltelijk achtergehou
den zijn. Meer dan de helft van de aldus 
verkregen uitkeringen dient gerubri
ceerd in het hoofdstuk «schadevergoe
ding » : in totaal 18.293.877 fr. 

De hieropvolgende post (meer dan 4 
miljoen fr) hoort thuis onder de rubriek 
«te weinig betaalde bezoldiging ». Meer 
dan 3 miljoen fr diende door de werk
gevers uitbetaald wegens aanvankelijk 
te lage berekening van de vakantiever
goedingen en meer dan 2 miljoen tr om
dat de pensioenregeling te laag bere
kend was. 

Een gedetailleerde ontleding per ru
briek en per gewest (L.B.C, heeft m 
Vlaanderen 15 gewestelijke sekretaria-
ten) zou de moeite lonen, maar past 
niet in het raam van deze beschouwing. 
Het is mogelijk dat ook zonder tussen
komst van de rechtskundige dienst van 
de L B C een deel van bovengenoemde 
28 miljoen fr in het bezit zou gekomen 
zijn van de bedienden die er recht op 
hadden. Maar we vergissen ons zeker 
niet als we schrijven dat het optreden 
van de vakbondsdiensten noodzakeh.ik 
of zeer nuttig is geweest om een korrek-
te toepassing van het bediendenkon-
trakt en van de sociale wetgeving te 

Wie de maatschappelijke werkelijk
heid aldus van aan de bazis benadert, 

EEN 
JAARVERSLAG 
ziet opnieuw hoe noodzakelijk de vak
beweging gebleven is, ook indien de 
heroïsche tijden van strijd en offer 
voorbij zijn. 

Een kollektieve vertegenwoordiging 
van de loon- en weddetrekkenden via 
degelijke uitgebouwde en reprezenta-
tieve organizaties, is volstrekt niet over
bodig geworden. Ze is onder meer nood
zakelijk omdat de sociale wetgeving in 
de teksten en in de praktijk zo ingewik
keld is geworden dat «een gewoon 
mens » het niet zonder adviezen en bij
stand stellen kan. 
Daarenboven is niet ondenkbaar dat 
zekere werkgevers opnieuw hun 
machtsgebied ten nadele van de tewerk-
gestelden zouden trachten uit te brei
den indien de loon- en weddetrekkenden 
niet door mondige vertegenwoordigers 
aan bod konden komen. , . . j • 

De vakbeweging is er niet altijd m 
geslaagd zich in alle opzichten tijdig 
aan de veranderde maatschappelijke 
verhoudingen aan te passen. Welke or-
ganizatie kon dit wel? Maar wie een 
betere toekomst voor ons volk projek-
teert zal steeds rekening moeten houden 
met de sociale, juridische en psichologi-
sche kader waarin Vlaanderen's man
nen en vrouwen deelnemen aan het pro-
duktieproces. Hoe en waar ze hun ar
beid verrichten en in welke mate ze 
deel hebben aan het nationaal produkt 
is een kwestie van wezenlijk belang. 

HET P.S.C.- KONGRES 

Er is in de grond bitter weinig te 
schrijven over het P.S.C.-kongres. De 
hele bijeenkomst heeft zich afgespeeld 
naar de letter van het scenario ; de ge-
prefabrikeerde besluiten werden inte
graal goedgekeurd ; van een « breuk » 
met de C.V.P. was hoegenaamd geen 
sprake meer. 

Een spektakulair intermezzo: het duel 
Persoons-Van den Boeynants. Persoons 
was op het podium gekomen om het 
beeld te schetsen van wat volgens hem 
de nieuwe partij moest zijn : een vrij 
linkse kristendemokratie die steeds 
dichter zou aanleunen bij de socialisten, 
om uiteindelijk op te houden als zelf
standige partij te bestaan. Persoons had 
zijn aanhang meegebracht : veelal jonge 
mensen wier luidruchtige ijver in om
gekeerde verhouding stond tot de m 
vloed die ze hebben in de P.S.C. 

Van den Boeynants zorgde voor de re-
Pliek. De kongresverslaggever had hem 
alvast één weg afgesneden, door zich 
scherp-afkeurend uit te laten over de 
Konstellatie-plannen en de rol van de 
zogenaamd sterke man. De gewezen pre
mier bleef dan ook binnen de perken 
van wat een C.V.P .-P.S.C, hem aan toe-
komstvizioenen inspireerde. Hij pleitte 
ï,°or een nauwe binding met de vlaamse 
'-•V.P. en maakte zich sterk, dat hijzelf 
zou zorgen voor een kontaktorgaan met 

ruime bevoegdheid en nationale vizie 
Alleen zo, zegde hij, zou de P.b.C.-*-.v.r 
in staat zijn om te beantwoorden aan 
het toekomstbeeld dat hij schilderde : 
dat van een grote centrumparti] Dat 
was een week geleden en op dat ogen
blik had Vanaudenhove nog met dezelt-
de formule gebruikt om het komend 
P V V -kongres aan te kondigen : ook te 
Knokke zal de grote centrumpartij het 
gedroomde toekomstperspektiet zijn. 
Twee grote centrumpartijen is een beet
je « des Guten zuviel », maar dat bleek 
nog niet door te dringen tot de P.b.C-
kongressisten die zich graag lieten mee
drijven op de fantazie van Van den 
Boeynants en die de Brusselaar bedank 
ten met een applaus dat in schrille te 
genstelling stond tot het verward pro 
en contra-geroep tijdens en na df 
spreekbeurt van Persoons. 

Persoons leed kennelnk de nederlaag 
De grenzen van die nederlaag zijn ech 
ter nog onduidelijk. Betekent de man en 
betekenen zijn opvattingen met meer 
dan wat op het P.S.C.-kongres opper
vlakkig gebleken is ? Men zou er aan 
kunnen twijfelen. Het is zeer opvallend 
dat de M.O.C.-mensen — de knsten-de-
mokratische sindikalisten — geen enke
le kandidatuur ingediend hebben voor 
het hoofdbestuur van de P.S.C; Victor 
Michel verzaakte aan een vernieuwmg 

van zijn mandaat en geen enkele kris-
ten-demokratische kandidaat stelde zich 
in zijn plaats. In de euforie van het kon-
gres werd er nauwelijks acht op gesla-
Sen maar de slagschaduw van de groep 
« Obiectif 72 » hing zwaar over de bij
eenkomst. Persoons is een hardnekkig 
man. de scheiding in de geesten tussen 
de konservatieve P.S.C.-ers en de 
M.O.C.-ers blijft bestendigd en is zelfs 
vergroot : het is allesbehalve denkbeel
dig dat dit kongres « van de eenheid » 
slechts het voorspel za . WiJken te zijn 
van een verdere aftakehng, splitsing en 
verzwakking van de P.S.C. 

De evolutie in Wallonië zelf — hoe be 
langrijk ook - interesseert ons uiter 
aard minder dan de rol die P.S.C, en 
CVP. voortaan op het nationale vlak 
zullen spelen. Een eerste vaststellim-
dan : de middenpuntvliedende krach
ten zijn zo sterk, dat een herstel van de 
oude absoluut-unitaire nationale partij 
niet meer mogelijk is. Met de liefde tus
sen C.V.P. en P.S.C, is het uit. In de 
olaats komt echter een berekende en be
schamende « mariage de raison », een 
schijn-eenheid die alleen moet dienen 
om de C.V.P.-ers en de P.S.C.-ers m een 
nationale schijngedaante toegang te ver 
lenen tot de macht en alle voordelen er 
van die zij zolang genoten hebben en 
die zij in ieder geval niet willen ontbe 

Van Vlaams standpunt uit is dat ge 
woonweg monsterachtig : het nationaal 
scenario schrijft voor, dat C.V.F, en 
? S C. samen hun « nationale » verant 
woordelijkheid moeten nemen ; ondanks 
het tegenwringen aan de bazis in Vlaan
deren en zelfs van een paar flamingan-
tische C.V.P.-mandatarissen zal dat sce

nario ook gespeeld worden. De sterkste 
politieke groep in Vlaanderen haakt 
zich aldus vast aan het afgetakelde 
groepje waalse reaktionairen, met als 
uitsluitend doel en rezultaat dat enkele • 
unitaire avonturiers en profiteurs ver
der hun trieste rol « aan de top » zullen 
kunnen blijven spelen. 

Veel toekomst schuilt daar echter niet 
in. De werkelijkheden in dit land wegen 
zo zwaar door, dat het balansspelletje 
tussen C.V.P. en P.S.C, op langere ter
mijn onhoudbaar is. In de grond besef
fen de touwtjestrekkers aan de top dat 
ook wel en zijn ze al héél blij dat de 
twee kongressen hen toegelaten hebben, 
voorlopig nog te overleven en alleszms 
het nog vol te houden tot bü de volgen
de politieke storm. 

Dramatisch is echter dat aan deze toe-
komstloze schijneenheid door de vlaam
se C.V.P. het offer wordt gebracht van 
het Vlaams verzaken : het vasthouden 
aan heel de anti-vlaamse grondwetsher
ziening met haar grendels, haar fop
speen van de kulturele autonomie en 
^laar uitgeholde ekonomische decentrali
satie. , . . j 
De P.S.C.-ers zijn dan toch m ieder ge^ 

val konsekwenter dan de C.V.P.-ers : zy 
blijken tot geen enkele koncessie bereid. 
Op het kongres werd duidelijk herhaald 
dat, indien er geen grendels komen, er 
ook geen verdere steun van de waalse 
P S.C. is te verwachten. 

Ook nadat de eenheid vervangen werd 
door de schijnheiligheid, blijven de 
kaarten in het C.V.P.-P.S.C.-spel zitten 
gelijk ze altijd verdeeld werden : de 
Walen winnen met desnoods een magere 
handkaart ; de Vlamingen passen met 
de troeven in hun hand ! 
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BEK IN DE PLUIMEN 

Het blijkt steeds meer, wat 
een flater Van den Boeynants 

-̂  heeft begaan toen hij — te 
vroeg ? — start te met zijn ron
kende verklarmgen over de 
«nieuwe konstellatie» Dat hij 
met verstrekkende plannen 
rondliep, staat buiten kijf Hij 
heeft zich echter grondig ver
gist in de keuze van het ogen
blik om zijn onderneming aan 
te kondigen. 

Op het P.S.C.-kongres sprak 
de verslaggever zich duidelijk 
uit tegen een nieuwe konstella
t ie rond de een of andere ster
ke man of groep van sterke 
mannen. Van den Boeynants 
heeft daar niet op gereplikeerd 
ei beperkte zich tot een ver
klaring van trouw aan de P S C. 

We geven u op een briefje 
da t de Brusselaar (pardon, de 
« Waal ») op vinkenslag ligt om 
vroeg of laat voor de dag te ko
men met zijn konstellatie. 
Maar gemakkelijker is het voor 
hem beslist niet geworden : hij 
heeft zelf voor een verkeerde 
s tar t gezorgd 

krant deze bij uitstek kapitalis
tische truuk gebruikt om ver
warring bij de lezers te schep
pen, is wel het toppunt ! 

DUiTSTALIGEN 

Op het PSC.-kongres is 
een amendement goedgekeurd, 
waarin gezegd wordt dat de' 
parti j het als haar taak be
schouwt, naast' de belangen van 
de franstaligen OOK die van de 
duitstaligen in de Oostkantons 
te verdedigen 

Het amendement was in het 
Frans, de bespreking ervan ge
beurde in het Frans en de goed
keuring was ook al een eenta-
lig-franse aangelegenheid Nie
mand vroeg de vertaling in hel 
Duits en niemand had de ele
mentaire elegantie om op op 
dit kongres — dat beweert de 
duitstaligen te verdedigen — 
ook maar één woord in de taal 
van de beschermden t^ 7eegen 

Als de duitstaligen het moe

ten hebben van deze Voer-be
zetenen en Louvain-maniakken, 
dan gaan ze bij -ie duivel te 
biechten. 

Maar dat schijnt men daar
ginds in de Oostkantons lang
zamerhand zélf wel te snap
pen. 

WEGENMIZERIE 

GEEN GRENDELS 

Op een perskonferentie heeft 
V V B -voorzitter Daels nog
maals krachtig het verzet van 
zijn vereniging tegen de gren
dels onderstreept. Hij zegde 
uitdrukkelijk « dat het beter is 
de grondwetsherziening te ver
dagen, dan een grondwet goed 
keuren met de grendels er in ». 

Dit is de zoveelste scherpe 
verwit t iging aan het adres van 
de Vlaamse C V P . en de B S P. 
Of het baten zal. valt te be
twijfelen : de slappe houding 
van de vlaamse C V P - e r s bij 
de bespreking in kommissie 
van het beruchte artikel 38 bis 
wijst op het tegenovergestelde. 

In ieder geval is nogmaals 
kernachtig het enig-mogelijke 
Vlaamse s tandpunt bevestigd : 
liever geen grondwetsherzie
ning dan een grondwetsherzie
ning met grendels 

Dit s tandpunt heeft steeds 
de houding van de Volksunie 
in het parlement bepaald. 

IN HET FRANS 

In het kader van het Interna
tionaal Teater Festival werd 
verleden week te Antwerpen 
een receptie gehouden ter ere 
van het Teatro Stabile di Geno-
va. Tijdens deze receptie werd 
het woord gevoerd door Gaston 
Ariën . in het Frans. Let wel : 
uitsluitend in het Frans, zon
der een jota Nederlands Er 
dient aan toegevoegd dat de 
receptie aangeboden werd door 
het antwerps stadsbestuur. 

Op die manier werd weer 
eens ten overstaan van buiten
landers de indruk gevestigd 
dat België een transsprekend 
land is waar hoogstens een 
handjevol mensen uit het zoge
naamde klootjesvolk een dui
ster germaans dialektje wauwe
len. 

Onze antwerpse gemeente-
raadsfraktie zal het daarbij 
met laten en VU-gemeente 
raadslid Ray De Bouvre heeft 
h e t schepen kollege r e e d s 
schriftelijk om opheldering 
verzocht. 

Terwijl Antwerpen aan de 
en? kant met de tweede Schel-
detunnel een nieuwe — en zeer 
laattijdige — uitweg krijgt, 
wordt het aan de andere kant 
afgesloten : de werken aan de 
brug te Boom zullen maanden 
in beslag nemen Gedurende al 
die maand in zal het verkeer op 
deze drukste weg van het land 
aanzienlijke hinder ondervin
den • tienduizenden voertuigen 
per dag moeten in het rijtje 
staan aanschuiven 

De baan Antwerpen-Meche-

Het IS nauwelijks te ramen 
hoeveel miljoenen deze gra„ 
de weggebruikers en de ekom! 
mie gaat kosten. 

Een « ongelukkige samenloon 
van omstandigheden », zoals het 
depar tement van Openbare 
Werken zegt ? 

Och kom : op zichzeP al is 
het een tergende schande dat 
er nog ophaalbruggen bestaan 
op de drukste weg van het 
land Reeds jaren moesten de 
hoofdstad en de havenstad ver 
bonden zijn door een moderne 
en zeer brede autosnelweg De 
rest is praat voor de vaak. 

Een prachtvoorheeld van efficiënte bevlaggingsaktie : de leeuw 
was er op heel wat plaatsen bij om de nieuwe antwerpse tunnel 

te vieren. 

len-Brussel nemen heeft niet 
veel zin : zij is niet alleen lan
ger en slecht, maar zij wordt 
daarenboven nog gedeeltelijk 
onderbroken door werken te 
Vilvoorde. 

PUBLICITEIT 

Er is onlangs enige deining 
ontstaan omwille van het teit 
dat een hele reeks bladen ver
schenen met een reusachtige 
publiciteit op pagina een. 

Er zijn in de pers echter nog 
andere vormen van laakbare 
publiciteit. Zo brengt « Volks
gazet» om de haverklap publi
citaire teksten die in opmaak 
en lettertype niet te onder
scheiden ziin van de redaktio-
nele kopij Een kleint letter P, 
gevolgd door een andere letter, 
onderaan het artikel moeten 
volstaan om de lezers « duide-
i jk» te maken, dat het er bo
ven staande artikel een publici
taire tekst IS Deze week ver
scheen zo onder meer een vrij 
uitvoerige tekst over de Grand 
Bazar. Onderaan deze tekst 
pri jkten de letters P / D Voor 
de doorsnee lezer zijn dat ge
woon de initialen van de man 
die het stuk schreef. 

Dat juist een socialistische 

atMtiimli 

Het ongineelste voertuig dat wel ooit door de E 3-tunnel zal rijden 

getrokken door een geestdriftige vader. 
een stevige kinderwagen. 

ONS KONGRES 
Geen enkel kaderlid en 

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

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

De brosjure «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 1 
reden der betaling. Afde j 
tingen die voortverko-
pen, kunnen (bij afna
me van rrinstens 10 
exemplaren) de brosju-
ren betrekken aan 55 fr 
en 7 fr. 



BELANGRIJKE DAG 
De inhuldiging van de nieu-

^P antwerpse Scheldetunnel 
verleden waterdag is niet alleen 

r onze havenstad, maar te
vens voor heel Vlaanderen een 
belangrijke dag geweest Ein
delijk dan toch kwam - welis
waar met grote vertraging -
een stuk infrastruktuur klaar 
waarzonder het gewoonweg 
met verder kon gaan : de Ko-
nnnepÜP met haar urenlange 
verkeersopstoppingen was een 
regelrecht schandaal geworden. 

Antwerpen krijgt nu de 
kans om — ook al weer met 
een te grote vertraging — de 
ontsluiting van de Linkeroever 
giondig aan te pakken Dat een 
•(met eens zo brede) stroom 
nog tot een flink eind in de 
tweede helft van de twintigste 
eeuw een belemmering kon 
zijn voor de normale en har
monische uitbouw van een 
grote stad in West-Europa, was 
beslist geen erebladzijde. Ze is 
tans echter definitief omge
draaid. 

VOLKSUNIE EN E-3 
Met een tikkeltje chauvinis

me zouden we durven zeggen 
dat de nieuwe antwerpse tun
nel voor een goed deel « onze » 
tunnel is : de tunnel en de E-3 
waarvoor de vlaamsgezinden 
— met de Volksunie aan de 
spits — geijverd en gemanifes
teerd hebben. 

Wie zich het klimaat van de 
Vlaamse betogingen enkele ja
ren geleden terug voor het ge
heugen roept, zal zich herinne
ren hoe de spandoeken en de 
kreten en de redevoeringen 
emde der vijftiger jaren sterk 
in het teken stonden van de 
E-3 en Sidmar. Het was een 
opvallende verschijnsel, dat 
aan de vlaamse manifestaties 
een uitgesproken modern en 
zakelijk aspekt gaf. 

ONDER DRUK 
Het is niet eens zo chauvi

nistisch, vandaag vast te stel
len dat de Interkommunale E-3 
destijds in het leven werd ge
roepen mede onder de druk 
v.An de manifesterende vlaams-
gezinde opinie : « men » kon er 
doodgewoon niet meer aan den
ken, een zo krachtig gestelde 
eis op de lange baan te schui
ven. 

Al de Volksunie-propagandis
ten en -kaderleden die gemar-
sjeerd en geroepen hebben, die 
de speciale E-3-akties hielpen 
verwezenlijken en die maan

denlang zijn gaan venten met 
de E-3-brosjure, mogen zich een 
(bescheiden) tunnelpluim op 
de hoed steken. 

V.U. EN RANDGEMEENTEN 
Zoals de meeste lezers waar

schijnlijk zelf hebben gezien, 
handelde het tv-gastprogram-
ma van de Volksunie verleden 
donderdag over de brusselse 
randgemeenten. 

Aan het einde van dit tv-
programma deed volksverte
genwoordiger Vic Anciaux een 
oproep tot alle Vlamingen, van 
welke pratij of gezindheid ook, 
om samen vlaamse eenheids-
lijsten in te dienen in de brus
selse randgemeenten Alleen op 
die wijze, zo zegde dr. Anciaux, 
heeft men de zekerheid dat de 
gemeentehuizen van de be
dreigde Vlaams - brabantse 
streek in vlaamse handen blij
ven 

Door deze oproep van dr. An
ciaux heeft de Volksunie voor 
de zoveelste maal bewezen, dat 
het algemeen vlaams belang 
haar hoofdbekommernis is en 
dat zij een eerlijke bondgenoot 
wil zijn voor al wie deze hoofd
bekommernis deelt. 

Het woord is nu aan de ande
ren ! 

A.N.Z.-voorzltter Valeer Portier. 

EN DE M.O.C. ? 
De C.V.P.-P.S.C.-top heeft 

zich dezer dagen alle moeite 
van de wereld gegeven, om het 
P.S.C.-kongres om te toveren 
tot een operatie «rozegeur en 
maneschijn». Alles is dik in 
orde, zeggen ze. Alhoewel som
migen onder hen met een zucht 
beamen : «... tot in oktober». 

Inmiddels is het echter vrij 
duidehjk dat de P.S.C, minder 
dan ooit eén hech'te en sterke 
groep vormt. Zo is bijvoorbeeld 
de MO.C. — de waalse kriste-
lijke arbeidersvereniging — 
niet meer vertegenwoordigd in 
het P.S.C. - hoofdbestuur : 
M.0 C -leider en « Objectif 72 »-
man Victor Michel liet zijn 
mandaat niet vernieuwen en 
geen enkele andere M.O.C.-ver-
tegenwoordiger diende zijn 
kandidatuur in. 

De P.S.C, is meer dan ooit 
een beperkt en toekomstloos 
onder-onsje van een klein aan
tal waalse konservatieven. Het 
enige gewicht dat deze heer
schappen hebben, wordt hen 
verleend door de C.V.P. En zo 
zal het voorlopig dus blijven... 

A.N.Z.-REDE 
Zoals ieder jaar hield A N Z.-

voorzitter Valeer Portier een 

uitstekende strijdrede op het 
Zangfeest. Dit jaar had hij het 
— in het kader van het Zang
feest-motto — vooral over Brus
sel Hij sprak zich echter ook 
heel scherp uit tegen gelijk 
welke grendelprocedure, waar
achter de vlaamse meerderheid 
zou worden opgesloten. En hij 
herinnerde er aan, dat het 
AN.Z. zich reeds lang geleden 
uitgesproken heeft ten voordele 
van het federalisme. 

Het donderend applaus dat in 
het Sportpaleis Portier's ver
klaringen over de grendels on
derstreepte, vertolkte op in
drukwekkende wijze de wil 
van de gehele vlaamse bewe
ging om de grendelplannen te 
verijdelen. 

voerd door P.S.C.-er Persoons. 
Deze kombatieve kemphaan, 
indachtig het woord dat de 
massa's slechts de overwinnin
gen ter hulp springen, vergast
te zijn toehoorders op een opti
mistische redevoering waarvan 
het leitmotiv was : Brussel zal 
over 15 jaar een volledig eenta-
lig-franse stad zijn. Een varian
te dus op de «onomkeerbaar
heid» van Simonet, maar met 
een precizering : over vijftien 
jaar zal het proces volledig af
gesloten zijn. 

Persoons is te verstandig om 
daar zelf in te geloven. Hij 
stipte terloops aan, dat hij er
gens toch wel in z'n maag zat 

met het feit, dat de vlaamse 
gemeenschap te Brussel niet 
meer zoals voorheen behoort 
tot de laagste sociale klassen, 
maar dat er een groeiende 
vlaamse en vlaamsgezinde in
telligentsia in de hoofdstad is. 

VOORSPELLING MIS 
Persoons mag er gerust (of 

ongerust...) in zijn : de vlaamse 
gemeenschap te Brussel is in
derdaad niet meer onder de 
voeten te lopen. Wie zich blind 
staart op percentages in de sta»-
tistieken, kan wel eens moede
loos vaststelen dat de vlaamse 
aanwezigheid te Brussel vast
gevroren zit rond een te laag 
percentage. Maar wie even de 
levende werkelijkheid onder
zoekt, weet meteen dat — al
hoewel numeriek niet sterker 
dan vroeger — de vlaamse 
hoofdstedelijke gemeenschap 
veel taaier en weerstands-
krachtiger is geworden. 

Persoons zal er met zijtt 
voorspelling aan zijn voor de 
moeite : dat geven we hem op 
een briefje. 

Trouwens, de volledige ver-
fransing van Brussel zou met
een het einde betekenen van 
de hoofdstedelijke funktie. 
Daaraan zouden al die razende 
fransdolle Brusselaars best wel 
eens mogen denken : zes mil
joen Vlamingen gaan zich niet 
de les laten spellen door hen l 

25.000 
Het ene Zangfeest volgt het 

andere op en allemaal lijken ze 
zo sterk op mekaar, dat een uit
voerig verslag feiteljk onbe
gonnen werk is. Dit jaar was er 
wellicht een tikkeltje minder 
lawaaierige geestdrift, omdat 
de politieke toestand zich tans 
niet leent tot onvergetelijke 
uitbarstingen zoals na het be
ruchte leuvense mandement. 

Maar de 25 000 duizend deel
nemers waren er, in een Sport
paleis dat weer tot op het aller
laatste plaatsje was gevuld. 

Er is m heel Europa en wel
licht in de gehele wereld geen 
enkele volkse kultuurmanifes-
tatie, die ook maar van verre 
de vergelijking kan doorstaan 
met het jaarlijkse A.N.Z.-won-
der. 

TEGENSTRIJDIGHEID 
Op de meeting van de brus-

sel-waalse solidariteit in de 
brusselse Magdalenazaal werd 
onder andere ook het woord ge-

ARTIS 1 

Voor duizenden Antwerpenaren was de inhuldiging van de tweede Scheldetunnel en van de toe. 
gangswegen een feestelijke aangelegenheid, die met een familiale uitstap werd gevierd. 

Zelfs in die nu al vergeten tijd toen het toerisme m het 
buitenland bijna onbestaande was, toen we nog niet op 
weg waren om tefug te keren tot een nomadenbestaan, 
kon men uit een of ander boek leren dat de dierentuin in 
Amsterdam Artis werd genoemd. En dat is dan zonder 
meer een naam waarover men. zich geen vragen stelt, 
zoals de Himalaya, Himalaya heet, en de Elbroes. Elbroes. 
We nemen deze gegevens in ons geheugen op en gebrui
ken die veider, zcs. ongeveer als een computer met de ge
gevens van zijn geheugen, met zijn ponskaarten werkt. 

En dan kan men vele jaren later, heel toevallig, ont
dekken waar die « naam » vandaan komt. Boven de_ m-
gang van die amsterdamse dierentuin staat de latijnse 
spreuk : « Natura artis magistra ». En onze broeders uit 
het Noorden hebben toen al, met diezelfde onstuitbare 
drang om door onbegrepen woorden indruk te maken op 
zichzelf en ook op de anderen, het middenste woordje 
« artis » er uit gehaald, want het woord « dierentuin » is 
toch zo gewoontjes, zo alledaagjes, zo iets zeg je toch met, 
helemaal niet gekultiveerd. ' , , , , . , , 

Is die naam dan een woord zonder betekenis, de spreuk 
is des te belangrijker ! Wat kunnen die bouwers van de 
dierentuin toch bedoeld hebben toen zij beweerden dat 
«de natuur de leermeesteres is van de kunst» ? ^ ^ aan 
nog wel die « natuur » die zij in hun dierentuin hebben 
bijeen gebracht ! , .. ^ j 

Het is niet helemaal uitgesloten dat zi] met de opper
vlakkigheid die in dergelijke «leidende» kringen waar 
ter wereld ook, niet zo zeldzaam is, alleen maar bedoel
den dat de leerlingen van de kunstakademie die een paard 
of een olifant, of zelfs een leeuw wilden schilderen ot 
schetsen, er goed zouden aan doen naar de «natuur» te 
gaan kijken. Het is niet onmogelijk dat zi] alleen maar 
wilden dat de «kunst» «natuurlijk» zou blijven, wat 
dat dan verder ook moge betekenen. 

Waarschijnlijk hebben zij zich echter geen vragen ge
steld over de eigenlijke betekenis van de verhouding die 
zij beschreven. Want men hoeft toch niet te blijven staan 
bij de natuur, of bij die natuur in de dierentuin als in
spiratiebron voor wat gewoonlijk kunst wordt genoemd. 
Is dit niet slechts een deel van iets veel ruimers : de ver
houding tussen alle mensenwerk, alle bewerking door de 
mens, en datgene wat aan de invloed, aan de overheer
sing door de mens is ontsnapt ? 

Kunnen wij van de rotsen leren onverzettelijk en on
breekbaar te zijn, en een geduld te hebben dat door geen 
eeuwen wordt beroerd ? Kunnen wij van de « ongetem
de» dieren leren ons te verzetten tegen alles wat ons 
vreemd is, tegen alles wat ons « anders » wil maken, te- . 
een alles wat ons overheersen wil ? Of moeten we vre
zen dat « de ene mens voor de andere een wolf» wordt .' 
Moeten wij het « olifantengeheugen » vrezen van hen die 
nooit vergeten, maar die ook nooit het grotere geheel 
zien waarin dit kleine, nooit vergetene, gebeurde .' 

Misschien echter ligt de laatste zin ook m een zeer een
voudige betekenis : dat alle mensenwerk van de natuur, 
van deze natuur, leren moet méér mensenwerk te zijn, 
zoals de natuur, zoals deze natuur tenslotte onberoerd. 
ongeschonden zichzelf is gebleven. Zelfs van de leeuwen 
moeten we geen «moed » leren, want leeuwen zijn met 
moedig, dat kunnen alleen mensen zijn, maar zij ook maar 
als mensen. En een « arendsblik» hebben is mets meer 
dan een dichterlijk beeld, eigenlijk is dit een belediging 
voor mens : een arend heeft nooit de sterren bekeken 
zoals die toch zo nuchtere Kant dat deed ! • „ ;„ 

Maar we kunnen er in elk geval de waarschuwing in 
lezen dat zelfs onze hoogste menselijke gave, onze rede, 
menselijk moet blijjven. En zo eenvoudig, zo gemakKe-
hjk is dat niet. Waarschuwde Goethe al niet «hij (de 
mens) noemt het rede en hij gebruikt het alleen om dier
lijker als elk dier te zijn » ? NEMROD 



PARLEMENTAIRE KRABBELS 

IN DE 

KAMER 

Op de agenda een stel interpellaties 
over de waarschijnlijke sluiting van een 
tekstielfabriek te Aalst. In dit vlaams 
arrondissement daalt de werkgelegen
heid steeds met de stijging van de be
volking. Het werd door de interpellan-
ten een rezervaat van arbeidskrachten 
genoemd en een slaapkamer van Brus
sel. In dit arrondissement neemt de pen
del schrikwekkende afmetingen aan. 
Een nieuwe sluiting is dan ook drama
tisch daar de herplaatsing en de her-
kiassering onbestaand is. 

De kommunist Moulin had het elek-
torale aas geroken en was zelfs zijn kol
leg a s van de streek vóór geweest. Hij 
kwam eerst op de tribune. Hij is na 
P.V.V-er Gillet de grootste praatvaar. 
Maar hij is minder saai, minder zelfin
genomen en hij is tot (moskovitisch) 
stakanovisme verplicht, doordat Dru-
meaux, voorzitter van de kommunisti-
sche partij, vaak afwezig moet zijn en 
de andere leden van de fraktie beneden 
peil zijn en nauwelijks hun morsig ge-

. westtaaltje zijn ontgroeid. Moulin meng
de, volgens het beproefde recept, de tre
molo's met de goedkope geintjes, afge
wisseld met plotse prikken en onbe
schaamde insinuaties, voorgedragen met 

, een brede grijns, kulminerend in de ge-
f bruikeliike aanval op het kapi ta l i sme. ' 

Het ontlokte aan al de aanwezigen spot-
gelach. ook aan de roze broeders-in-Marx 
van de B.S.P. 

De twee geïnterpelleerde ministers ' 
zaten naast mekaar in hun bank. Minis
te r Leburton (B.S.P.) roze. goed door
voed en aristokratisch zilvergrijs, rus
tig vertrouwend op zijn dossier en zijn 
slagvaardigheid. Minister Vlerick (CV. 
P.) , simpatiek, ernstig en een tikkeltje , 
dor-professoraal, schrok even onder de 
wat akelige kommunistische beeld-

' spraak over de regering. Leburton stel
de henn gerust met een paar woorden en 
een schouderophalen. Hij heeft al ande
re stormen overleefd, dan het hinkend 
kommunistisch stormloopje. 
De P.V.V.-er D'Haeseleer uit het Aal-
sterse deed ook zijn duit in het zakje. 
Hij kwam de bezorgdheid van het be
dreigde personeel « veruitwendigen » m 
een stijf boekentaaltje dat hij van zijn 
partijgenoot Vanderpoorten moet heb
ben, die het zelf uit de vorige eeuw 
moet hebben opgegraven. 

IN DE 

SENAAT 

Richard van Leemputten wees erop 
dat de Volksunie reeds in een studie in 
1967 opkwam voor een aktieve omscha-
kelingspolitiek. Hij legde de oorzaken 
bloot van de krizis in de tekstielnijver-
heid : torpedering van de inlandse 
markt door aziatische invoer tegen dum-
pingprijzen. Hij verzocht de regering 
om een aktieve omschakelingspolitiek 
in een arrondissement, waar het even 
nodig is als m de waalse arrondissemen
ten die de voorkeur van de regering ge
nieten. 

Van Hoorick. een vinnig kereltje die 
van het aktieve flamingantisme zwenk
te naar het internationale kommunisme 
en dan met een boogje uit de harde 
marxistische koers in het roze kamp van 
de sociaal-demokratie terecht kwam, 
praat te zich warm en formuleerde 
overmoedige eisen. Hij wou de regering 
een prioritaire ekonomische politiek 
zien voeren, anders zou hij , zei hij stoer 
de eenvoudige motie niet goedkeuren' 
Wi.1 zullen hem bij het stemmen in de 
gaten houden. 

Minister Vlerick, een' professor niet-
parlementair, maakte een uitstekende 

. indruk. Hij zei formeel : geen nieuwe 
kredieten ter beschikking te zullen stel
len van het zinkend bedrijf. Hij door
spekte zijn helder betoog met weten
schappelijke definities en ekonomische 
beginselen. Hij betoogde met gloed dat 
het fout is de gelden van de gemeen
schap in niet-levensvatbare bedrijven 
te investeren. 

Hij zei dat deze politiek er mede ver
antwoordelijk voor is, dat Wallonië nu 
aan de grond zit. Het was een zware ver
oordeling van de verspillingspolitiek der 
vorige regeringen, die tientallen miljar
den m de veroordeelde waalse mijnen 
verloren gooiden. 

j^ ^^.-'^ ^P}.'^'^^ ^°y » van de Volksunie-
trakt ie . Mik Babyion, van wie zure (en 
afgunstige ?) kollega's beweren dat hij 
veel meer kiezeressen dan kiezers heeft, 
kwam op de t r ibune bij de bespreking 
van de pensioensverhoging. Hij verde
digde de solidariteit tussen de aktieve 
bevolking en de gepensioeneerde. Hij re-
plikeerde gevat op een dwaze opmer
king van de P.V.V.-er Decroo, die her
haaldelijk in de Kamer werd uitgela
chen. De Volksuniewoordvoerder kreeg 
het naar aanleiding van een ui tspraak 
over het elektoraal incivisme van de 
meerderheidsparti jen geducht aan de 
stok met Van Eynde, die allergisch is 
voor dit woordgebruik. Van Eynde 
kreeg een aanval van akute dolheid en 
raasde als een bezetene. Babyion coun
terde raak terug en wreef hem zijn ver
leden, tussen de schuimvlokken, onder 
de neus. De voorzitter kwam Van Eynde 
ter hulp door een eind te maken aan het 
incident. 

In een tussenkomst, waarui t stevige 
onderlegdheid bleek, verdedigde Hugo 
Schiltz de arbeid als evenwaardig met 
het kapitaal en het ondernemingsinitia
tief. Hij voorzag dat hieruit het betrek
ken van de arbeid bij de besluitvorming 
zou voortvloeien. Schiltz waarschuwde 
tegen de tradit ionele interpretat ie van 
het misbruik van het recht en kwam op 
voor een ruimere interpretat ie van dit 
beginsel. Hij wees erop dat de grotere 
stabiliteit van de werknemer moet ge
paard gaan met grotere zelftucht en ver
antwoordelijkheid, anders wordt de eko-
nomie geschaad en vervalt men in de 
moeilijkheden die de britse ekonomie zo 
gevaarlijk teisteren. 

NIK CLAES. 

Van Haegendoren : stevige V.U. aanwinst in de senaat. 

Vorige week donderdag werd dan de 
kieswet veranderd in die zin dat de jon
geren vanaf 18 jaar mogen kiezen en 
van l\ ]aar af verkiesbaar zijn voor de 
gemeenteraden. Ook de militairen zul
len mogen stemmen. Daarvoor moet 
echter de techniek nog uitgewerkt wor
den en de minister heeft beloofd dat dit 
ui terst vlug zou gebeuren. Het zal 
hoogst waarschijnlijk een stemming per 
briefwisseling worden, zo liet de minis
te r verstaan. 

Deze week werd dan begonnen met de 
z\vaarste begroting, begroting die de 40 
^'^^ j te boven gaat en die volgend 
jaar de 46 miljard zou bereiken. 

Minister Dubois, een ex-turnleraar, 
volgde de debatten aandachtig. Hetzelf-
de kon niet gezegd worden van minister 
Vermeylen, die een deel van de bespre
king ongegeneerd zat of lag te slapen. 

Vermeylen, die destijds als minister van 
Justi t ie een goed figuur sloeg, geniet als 
minister van Nationale Opvoeding geen 
goede faam. Men verwijt hem dat hij 
door zijn mtellektuele luiheid en door 
zijn nonchalantie een steeds grotere 
warboel schept. 

De rede van senator Van de Kerckho-
ve werd scherp onderbroken door de 
B.b.P-senatoren, vooral door senator 
Van Hoeglandt, uit het Dendermondse 
een nogal vurig senator, die niet bang 
is voor een robbertje. Van de Kerckhove 
had het immers over nieuwe voordelen 
voor de vrije scholen. Het katoliek on
derwijs stelt immers nieuwe eisen inza
ke scholenbouw. Het scherpe steekspel 
liet de y.U.-senatoren toe spottend te 
roepen dat de travaillistische eenheid 
nog niet voor morgen is. 

Senator Van Haegendoren was als 
kommissiehd de woordvoerder van de 
groep. Hij klaagde de achterstand in de 
uitbetaling van sommige wedden aan 
evenals het te t raag vorderen van het 
deniokratizeringsproces. 
, Hij hekelde scherp het te vroeg onder

richt m de tweede taal, wat hij als een 
soort zwendel voorstelde en eveneens het 
misbruik van de vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel. 

De gebrekkige taal van de administra
tie van Nationale Opvoeding vond uiter
aard evenmin genade en de spreker 
pleitte voor uitwisseling van leerkrach
ten met Nederland. Spreker nam verder 
uitvoerig de universitaire ekspansie op 
de korrel. 

De bespreking van deze begroting 
duurde zeer lang. Zowel dinsdag als 
woensdag werd de zitting verlengd tot 
na 19 uur en het zag er woensdag naar 
uit dat he t donderdag ten minste even 
lang zou duren. 

Alle andere punten van de agenda 

werden uitgesteld tot volgende week 
ook de diskussie over de reglementswij
ziging m verband met de onthoudingen 
en eveneens de interpellatie van sena
tor Jonssen over de taaipari tei t bij de 
hogere gemeenteambtenaren in hoofd
stad Brussel. 

Enkele nieuwe wetsvoorstellen kregen 
de aandacht. Zo het voorstel van sena
tor Bauwens, dat een wijziging wil aan
brengen in de samenstelling van de 
Kaad van Beheer van de B.R.T. door die
genen uit te sluiten die uitgever ot ver
spreider zijn van tijdschriften, gespecia-
lizeerd in radio en T.V.-nieuws. 

Ook senator Jorissen diende een paar 
nieuwe wetsvoorstellen in voor de ver
betering van de pensioenregeling van de 
zelfstandigen en van de arbeiders, die 
hun pensioen enkele jaren vroeger ne
men dan de vaste pensioenleeftijd 

De senatoren Jorissen. Van Haegendo-
^"en en Baert schijnen trouwens van plan 
?r 11 voornaamste punten van het 
Volksunieprogram als wetsvoorstel in te 
dienen : een enorme taak die de V U -
senatoren niet schijnt af te schrikken. 

Ook een aangekondigde interpellatie 
van senator Elaut over de uitspraak van 
prins Albert over het unitair karakter 
van het Rode Kruis kreeg ruime aan
dacht. 

Ten slotte was er deze week het gevai 
Merckx. Een verzoek tot interpellatie 
tot liefst vier ministers werd ingediend 
door de P.V.V.-er Cuvelier uit Ronse 
een verzoek dat dan nog in het Frans 
werd ingediend ! Zal dat een karwei 
worden om vier ministers samen op de 
regeringsbanken te krijgen voor een in
terpellatie ! 

Ook de senatoren Van de Wiele en 
Bauwens dienden mondelinge vragen in 
over dit tema. De senaat volgt het sport
gebeuren op de voet.. . 

• Senator L. Van de Weqe dipnrf-
een interpellatiever zoek in „o 
richt tot de ministers van ht 
grotmg en jinanciën over rf« 
disknminatoire hehandelhm 
van de gepensioneerde amhte. 
naren van het personeel van 
Afrika en hun weduwen. 

• Senator Jorissen vertolkte hot 
standpunt van de Volksunm 
tijdens het debat over het wetZ 
voorstel tot vastlegging van do 
verkiesbare leeftijd voor nrZ 
mncie- en gemeenteraden ort 
21 jaar. '^ 

• Senator Vanhaegendoren dieu' 
de een wetsvoorstel tot ujü. 
ziging van de wetten over de 
rechtpersoonlijkheid der uni. 
versitaire stichting en over de 
taalregeling in het onderwijt, 

• Senator Elaut diende een ver
zoek tot interpellatie in ocer 
de jongste verklaring van prins 
Albert inzake de struktuur van 
het Rode Kruis. Senator Claes 
diende van zijn kant een ver' 
zoek tot interpellatie in over 
de 10 jaarlijks op te richten ne-
derlandse rijkslagere scholen 
in Brussel hoofdstad. 

• Senator Jorissen diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging 
van de verlaging per jaar van 
het rust- en overlevingspensir' 
oen van 5 tof 2,5%. Senator 
Bauwens diende een wetsvoor
stel in, strekkende tot het in
stellen van onverenigbaarheid 
tussen het lidmaatschap van de 
B.R.T.-beheerraad en het op
stellen, drukken of versprei-
spreiden van persorganen, af
gestemd op radio- en tv-pro-
gramma's. 

I Schriftelijke vragen werden 
gesteld door senatoren Joris
sen, Bauwens, Van de Weghe, 
Ballet. Van Haegendoren, Roo-

sens, Persyn, Blanquaert en 
Baert. 

ONZE 
PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

• Volksvertegenwoordiger Ras
kin diende een verzoek tot irir 
terpellatie in tot de minister 
van Nationale Opvoeding, over 
de gebrekkige deelneming van 
de limburgse jeugd aan het 
universitair onderwijs. 

• Volksvertegenwoordiger Leys 
ondervroeg mondeling de minis
ter van Landsverdediging over 
de herwaardering van de wed
den der rijkswachters. Hij stel
de ook een mondelinge vraag 
tot de minister van P.T.T. over 
de recente verhogingen der 
telefoontarieven en de benoe
mingen bij de Regie van Tele
graaf en Telefoon. 

• Volksvertegenwoordiger De 
Facq stelde een mondelinge 
vraag tot de minister van Open
bare Werken over de finan
ciële toestand der voor het rijk 
werkende aannemers. 

• Kamerlid Babyion ondervroeg 
de minister voor Nederlandse 
Kuituur over het mogelijk ver
trek van het « Ballet der 20ste 
Eeuwen » uit ons land. 

• Kamerlid Schiltz ondervroeg 
mondeling en bij hoogdringend
heid de minister van Openbare 
Werken over de ernstige ver-
keersbelemmeringen te Boom, 

• Bij de bespreking van de ^ö"^ 
bouwbegroting kwam kamerlid 
Babyion tussenbeide. Hetzelf
de kamerlid diende 'n interpel-
Jatieverzoek in tot de minster 
van Nationale Opvoeding en 
van Openbare Werken over het 
uitblijven van antwoorden op 
door hem gestelde vragen. 

• Kamerlid Van Leemputten 
kwam tussenbeide in het debat 
naar aanleiding van de '̂'•* '̂'' 
pellatie Moulin en ks. over het 
verlies van werkgelegenheden 
in de Denderstreek. 

m Schriftelijke vragen werden 
gesteld door de kamerleden 
Goemans, Schiltz, Van Steen-
kiste, Anciaux en Babyion. 

• Volgende kamerleden woonden 
kommissiezittingen bij •' . Vo^ 
der Eist en Olaerts (Finarir 
cies) en Belmans (Justitie). 



ina|6Sttc-ies... 
DEFINITIE 

Spj-ekend over Wilfriea Martens de-
(nieerde Reimond Mattheyssens, die 
vorige zondag in een beste dag was, 
j (i; Y^p.-Jongerenvoorzitter als « een 
33.iarigè op rust gestelde revolutio
nair ». Verder stelde de antwerpse 
volksvertegenwoordiger vast dat die
zelfde Martens, omdat hij beweerde dat 
de V U. konservalief is en aan de ne-
derlandse boerenpartij gelijkt en het 
Klfde profiel heeft als de P V V , <c dat 
diezelfde jongeman niet alleen kort
achtig is, doch dat we nu ook weten 
dat hij bijziende is ». 

Als Martens nu ook al niet hard-
horig is zal hij voortaan weten dat hij 
een bijziende, 33-jarige op rust gestelde 
revolutionair is 

VERTROUWDE STIJL 
De ouderen in de Volksunie zullen 

zich vorige zondag in de i Majestic » 
thuis gevoeld hebben Niet alleen werd 
met drie kwartier vertraging begon
nen, doch ook de « illustratie »-experi. 
menten der vorige jaren bleven achter
wege. Deze keer zaten we niet in een 
pikdonkere zaal met onzichtbare spre
kers, doch in een hel verlicht audito-

I rium met goed zichtbare «prekers, en 
I als attraktie een kort maar des te 

schetterender optreden van een trom
mel- en trompetterskorps 

DE BESTE MINISTER 
Sprekend over minister Bertrand zei 

Wim Jorissen dat hij tot het soort der 
beste minister» behoorde. Dit soort 
omschreef onze algemene sekretari» als 
volgt : I De beste ministers zijn deze 
die nieU doen, want ze blijven het 
langst in hun zetel zitten ». 

PLAATSELIJK IDOOL 
Bertrand behoort tot het goede soort 

C.V.P.-ministers want, aldus senator 
Jorissen, hij liep school bij het plaat
selijk idool Hier onderbrak spreker 
lijn betoog en zei : « Ik zie Hugo 
Schiltz hoopvol naar me opkijken maar 
ik moet hem teleurstellen, want met 
dit plaatselijk idool bedoel ik P W 
Segers » De zaal schaterde het uit en 
Hugo lachte nog het hartelijkst van 
allemaal. 

AURM EN DOODSKLOKKEN 
Met zijn stem als een klok slingerde 

Wim Jorissen als slot van zijn betoog 
deze beeldende en beeldige volzinnen 
de zaal in : « Wij zijn en blijven tegen 
de alarmklokken, zoals die volgens de 
meerderheidspartijen in de kulturele 
autonomie zouden moeten luiden. Ze 
zullen in oktober van volgend jaar een 
andere klok horen luiden. Het zullen 
voor hen alarmklokken zijn in afwach
ting dat de doodsklok over het unitai
re België zal luiden ». 

MEETING VAN 
YLAAMS-NATIONALE 

STRIJDBAARHEID 

De traditionele meeting van de Volksunie in de voormiddag van het 

Zangfeest te Antwerpen kende de gebruikelijke belangstelling. De mee

ting stond dit jaar in het teken van het verzet tegen de grendels in de 

grondv^etsherziening en van een (negatieve) balans van één jaar Eyskens-

bewind. 

Wim Jorissen 

Met de even gebruikelijke ver t raging 
werd gestart toen alle V.U.-vooraan-
staanden hun plaatsen vooraan hadden 
ingenomen. Behalve slechts enkelen wa
ren praktisch alle V.U.-parlementsleden 
op post. Karel Dillen opende de mee
t ing met een In Memoriam Wim Maes 
Etienne Slosse, e.h. Jean-Marie Gantois 
en mevrouw Wies Moens. Tevens wer
den alle verdiensteli jke vlaamsover-
tuigden die ons ontvielen mede her
dacht. 

Mevrouw Lise Rummen stond in voor 
het voordragen van de korte bindtek-
sten en leidde de drie volgende spre
kers in. Arrondissementsvoorzitter Fri-
ckel had het over de mil i tant en de 
vlaamsgezinde die zich aan zijn gezin 
wijdt, doch niet temin bij gelegenheden 
als deze meeting met de mil i tant ver
broedert en hem de steun van zijn sim-
patie, zijn aanwezigheid en zijn gaven 
toezegt. Dat was meteen het sein voor 
de klassieke geldomhaling. 

OVERMOEDIGE EYSKENS 
Na het optreden van een trommel- en 

t rompetkorps betrad volksvertegen
woordiger Reimond Mattheyssens het 
podium. Isi een scherpe taal, niet zonder 
bijtende humor, hekelde hij de over
moedige regering Eyskens, die de grond
wetsherziening zou doordrijven doch 
de verwezenlijking ervan voortdurend 
moet uitstellen. « Het is zo goed als ze
ker dat de grondwetsherziening er niet 
komt spijts het geknoei van de rege
ring met de onthoudingen. En het is 
goed dat ze er niet komt want ze zou 
voor Vlaanderen een r amp zijn, ver
mits de Vlaamse meerderheid door de 
grendels in haar opgang zou afgeremd 
worden» . Daarna lichtte hij de rede
nen toe, waarom de Volksunie zich m-
spant om deze grendelprocedures onmo-
geliik te maken en waarom «he t haar 
verdomde plicht is, afwezig te bliiven » 
want dit is in de gegeven omstandighe
den de enig mogelijke en efficiënte 
vorm van verzet tegen de vervalsing 
van de demokratie en tegen de afrem
ming van de vlaamse macht en opgang. 

FEDERALISME: ENIGE UITWEG 
Pari te i t en grendels zijn in de unitai

re staat een aanfluiting van de demo
krat ie en een onrecht aan de vlaamse 
gemeenschap. De V.U stelt de Walen 
een eerlijk federalisme met twee voor 
waar in ieder zelfstandig zijn zaken be
slecht en het overige van de gemeen
schappelijke problematiek loyaal samen 
wordt aangepakt Dat is het enige alter
natief voor de onmogelijke knoeiwin-
kel die men ons wil opsolferen Dit fe
deralisme, dat gebiedsroof uitsluit er 
ieder meester in eigen huis maakt is het 
eerste programmapunt van de Volks
unie. Dat is ook de reden waarom de 
V.U nooit zal deelnemen aan een rege
ring die federalisme niet in haar pro
gramma schrijft. 

We doen dat omdat het federalisme 
de hoogste kans is voor ons volk op een 
volwaardige uitbouw van de vlaamse 
gemeenschap In dit verband verwees 
spreker naar de kansen o m. op indus
trieel en marit iem gebied : het federa
lisme zal ons toelaten de tweede indu
striële revolutie te winnen, waar we die 
in Limburg verloren, het zal ons toe
laten het Beneluxmiddengebied uit *e 
bouwen tot een industrieel blok. ster
ker dan het Roergebied. Het federalis
me zal ons ook in staat stellen, onze uit
stekende mari t ieme ligging volledig uit 
te baten. , , ^ v ^ 

Met het federalisme zal het bruto 
nationaal produkt in Vlaanderen verho
gen en zal de welvaart van de vlaamse 
mens en zijn inspraak in het produktie-
proces gewaarborgd zijn, terwijl de 

jeugd gelijke studiekansen zal krijgen 
Deze toekomst ziet de Volksunie met 
ver t rouwen tegemoet. 

NEGATIEVE BALANS 
Senator Wim Jorissen maakte als 

laatste spreker van deze meeting het 
proces van een jaar Eyskens-bewind. 
Hij hamerde vooral op de manke of uit
blijvende doorvoering van de taalka-
ders. De vorige regering bevroor de ge
meenschapsproblemen, Eyskens zou dat 
veranderen en een einde maken aan de 
kolonizatiepolitiek ten opzichte van 
Vlaanderen Na een jaar bewind, met 
een grote vlaamse meerderheid en een 
minimum van frankofone brusselso aan
wezigheid in de regering, stellen we 
vast, dat de regering met haar plannen 
geen stap gevorderd is. Na er op gewe
zen te hebben dat de V.U de taalwet
ten van 1963 niet kon goedkeuren stelt 
Wim Jorissen vast, dat zelfs de weinig 
pozitieve punten van Hertoginnedal 
niet verwezenlijkt worden. Er moet in 
dit land immers niet alleen gevochten 
worden voor taalwetten, doch ook voor 
de toepassing ervan. Alleen de Volks
unie vecht daarvoor, de overigen zwij
gen. Spreker il lustreerde dit metj^tal van 
treffende voorbeelden : uitbliiven van 
taalkaders. de perikelen van de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht enz. De 
zogenaamde « geschenken » aan het 
vlaamse volk blijken geen cent waard 
te zijn. ' 

Wim Jorissen zette ook een en ander 
recht in verband met de oprichting van 
de vlaamse scholen te Brussel. Op 6 jaar 
tijds had men er 60 moeten oprichten. 
Er werden er 36 opgericht doch slechts 
14 werkelijk geopend. Het toppunt is 
dat van de 14 er 9 door franstaliee mi
nisters werden opgericht en slechts 5 
door zgn. flamingantische ministers 
(Grootjans en Vermeylen) . 

En spreker citeert verder : cijfers 
over de Sabena, over het leger, de uni
versi taire expansie, de verwaarlozing 
van bet «minzame Limburg», het we
tenschappelijk onderzoek enz. 

Ook over de grondwetsherziening en 
de ekonomische decentralizatie zei Wim 
Jorissen in een vaak sarkastische stijl 
behartenswaardige dingen I " verband 
met de randgemeenten onthulde hu dat 
de nieuwe in betwisting stelling van de 
brusselse randgemeenten een maneuver 
is van Evskens die een argument zocht 
om ons de grendels te doen slikken. Wat 
de vorige regering niet aandurfde poogt 
de huidige te doen, alleen om haar 
grendelnrocedure «aanvaardbaar» te 
doen schijnen. 

In een volgende pasjas handelde se
nator Jorissen over de ekonomisf'h-fi-
nanciële bevoordeling van Wallonië en 
toonde hij, cijfers bij de hand. duidelijk 
aan dat de zogenaamde grote kukurele 
autonomie in werkeliikheid slechts een 
mini-autonomie zal zijn, voor het geval 
de regering haar ontwerpen zou aan
vaard zien, een kultuurautonomie van 
4 % op een verdeling van een begroting 
die weldra 250 miljard zal jedragen 
Deze 4 % kredieten zouden dan nog uni
tair moeten goedgekeurd worden, zodat 
er uiteindelijk 2 % overblijft!.. . _ 

Het slot van zijn betoog was gewijd 
aan de uitbreiding van de Volksunie, de 
enige parti j die de minorizering van het 
vlaamse volk kan beletten De kaderle
den en propagandisten, die op 2 jaar 
tijds 20 000 nieuwe leden aanbrachten, 
zullen hard moeten voortwerken om 
onze partij zo vlug en zo maximaal mo
gelijk uit te bouwen, om klaar te staan 
voor de vervanging van de versleten 
kleurpartijen en vooral ook om de aan
slag op de vlaamse zelfstandigheid te 
verhinderen, beraamd door de fransta-
ligen met de medeplichtigheid van 
vlaamse koUaborateurs.. . 

R. Mattheyssens 

• • • majestlc-jes 
KUTTIGE UITVINDIKG 
De Majestic-zaal — balkon inkluus — 

zat zondagvoormiddag vol aandachtige 
Volksunie-leden en simpatizanten. Er; 
waren ook een paar a stillen » achter
aan in de zaal, van wie er een op ze
ker ogenblik de «mannen aan de toog» 
in de ingangshall ging vervoegen. Daar 
kon hij in het geroezemoes van de 
dorstigen toch luisteren naar de stem 
van de spreker via de luidsprekers. 
Luidsprekers zijn nuttige uitvindingeni 
men mist niets van de meeting doch 
men kan terzelfdertijd « de vlaamse 
kwestie » tussen pot, pint en oude of 
nieuwe vrienden oplossen. Of nog, zoal» 
zondag een hele resem boeken bekij
ken en eventueel kopen aan de stand 
van de sinds enkele tijd weelderig 
bloeiende boom der vlaams-nationale 
geschiedenis. 

KORT EN GOED 
De meeting eindigde kort en goed 

Nauwelijks had Wim Jorissen de 
doodsklok over het i Belglque de pa
pa » laten luiden, of daar weerklonken 
de eerste tonen van de Vlaamse 
Leeuw, die in stormtempo door de 
rechtgerezen zaal werd meegezongen. 
Het was precies ineens "edaan, maar 
toch moesten de haastigen aan de uit
gang intomen, want weldra begon het 
pijpestelen te regenen De zon was de
ze keer niet van de partij, wat maak
te dat tegen halfeen de Carnotstraat 
het beeld van een doodgewone zon
dagmiddag vertoonde En niet het ge
wemel van vlaggen en keuvelende na-
kaarters en « oude getrouwen ». 

HOSTESSEN 
Al was de meeting van 1 juni 1969 

in vele opzichten een soort herinne
ring aan de « goede oude tijd », één 
K progressistische » aanwinst houdt 
stand 1 de hostessen. Ze waren er weer, 
keurig, mooi en stijlvol, om de plaat
sen aan te wijzen en rond te gaan met 
de traditionele mand na de oproep tot 
steun van arrondissementsvoorzitter 
Frickel. 

HERINNERING 
Reimond Mattheyssens citeerde zich 

zelf toen hij herinnerde aan een mee
ting 13 of 14 jaar geleden (we precize-
ren : dat is vermoedelijk geleden van 
1954, in de Roeland te Gent. toen Leo 
Wouters het voortdurend had over 
« om wetsvoorstellen in te dienen moe. 
ten we met vijven zijn ») toen de V U 
« nog een klein hoopje politieke pest
lijders was » Hier het zelfcitaat : « ik 
heb toen op dit kongres gezegd tot de 
pioniers, die ook vaak wanhopig wa
ren : wij hebben geen geld en wij heb-
ben geen macht, maar wij hebben ?e 
lijk ! Vandaag zeg ik : en wij zullen 
gelijk halen wanneer wij dat allemaa' 
willen, zo zeker als een natuurwet, zo 
zeker als de lente op de winter volgt » 
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RADIKALIZERING 
De uitslag van de eerste slemiotide in de franse prezidentsverkiezingen bevestigt op 
het eerste gezicht de bestaande politieke krachtverhoudwgen in Frankrijk : een 
stefk blijvend gaullistisch blok, een evenmin veel veranderend centrum doch wel 
een verschuiving naar de uiterste kant in het linkse kamp, waarvan de socialisten 
als gevolg van hun verdeeldheid het gelag betalen. 
In feite is het zo dat alleen de gaulliüische en de koinmunistische leiders hun poli
tiek voortbestaan gewaarborgd zien terwijl zowel leidende figuren van het onafhan
kelijke cetitrum als van de socialistische romppartijen sinds vorige zondag een kruis 
over hmi harrier e mogen maken. We gaan in Frankrijk naar een radikalizering van 
de politiek door het bankroet vati de gematigde (vooral ook vermolmde) paitijen 
en het standhouden van r edits en van uiterst links. 

Vooilopig blijft echter links de veilie-
zende partij. De kommuniitische kandidaat 
Duclos mag dan bijna 22 t. h. der uitge-
biaclue stemmen op zijn naam \ ei enigen 
in deze eeiste ronde, omdat de ladikaalst 
denkende aibeiders ondanks de zware te
kortkomingen en de inertie van de kom-
munistische partij (zoals deze vooral in de 
meidagen van voiig jaar tot uiting kwam) 
in haar hun « vaderland » zien, tot nader 
ordei blijft ze een geizoleerde macht. Op 
lange termijn spekuleert ze natuurlijk op 
de erfenis van de in ontbinding geraakte 
socialisten. Deze ontbinding is vorige zon
dag duidelijk aan het licht getieden. Nog 
in december van 1965 kon het linkse kamp 
profiteren van een wankele « eenheid » 
op naam van Mitterand. Voor één maal 
stonden toen links en rechts (in een zeer 
ruim \eiband weliswaar) als bijna gelijke 
eenheden tegenovei mekaar. Maar Mitte
rand danste slechts één wintei, daags na 
de krappe overwinning \an de Gaulle 
spatte het linkse kamp als een zeepbel uit
een. De meidagen \an 1968 boden de Fran
sen het beeld van een hopeloos verdeelde 
linkerzijde, het bruusk \ertrek van de 
Gaulle heeft niet kunnen veihinderen dat 
de zogenaamde dinamiek \an de verdeeld
heid op \ ei snelde tempo ging draaien, ook 
omdai de gaullisten onmiddellijk met de 
figuur \an Pompidou konden uitpakken, 
l'ompidou blijkt wel degelijk \oor bijna 
de helft dei fianse kiezels de man te zijn, 
die in een gcmatigdei \oim « Ie guide » 
kan \ei\angen, het land'voor een chaos en 
\ooi een terugkeer naar de Vierde Repu
bliek (de Zesde Republiek als wegbeieid-
stei \ooigesield van een kommunistische 
diktaiiiin) behoedend. 

Zijn Defferie en Mendès-France doch ook 
Guy Mollet de meest spektakulaire verlie
zers van deze eerste londe — in eigen 
burcht Marseille boerde ex-Monsieur X Def-
feire geweldig achteruit, nauwelijks een 
paar weken nadat hij verklaard bad, zich 
allereerst maire van Marseille te voelen — 
ook Poher wordt in zijn verwachtingen te
leur gesteld. Terwijl Pompidou zich wel de 
luxe kan permitteren met enkele percenta
ges linkse stemmen zijn gooi naar de meer
derheid aan te vullen — hoewel de voor
naamste aanvulling van het ontbrekende 
van het centrum moet komen — kan Poher 
zich dit niet peimitteren. Als plots opge
doken middenfiguur moet hij meer dan de 
helft van wat hem in de tweede ronde ont
breekt van links halen. Daartoe volstaan 
de socialistische stemmen niet, hij zou dus 
ook kommunistische stemmen moeten aan
trekken. De houding van de kommunisti
sche partij en van de andere uiterst link
sen is de onthouding in de tweede stem-
londe. De reden daar\oor is dat ten 
eerste Polier toch niet als reprezentatief 
voor links kan beschouwd worden en ten 
tweede dat het te verwachten buitenlands 
beleid van Pompidou (minder atlantisch 
geoiienteerd en in een of andere voim toch 
een erfenis van de balanspolitiek van de 
Gaulle) de kommunisten meer aanspreekt 
dan de uitgesproken westeuropese oriënta
tie van Polier. De huidige situatie is wel 
zo dal de opvattingen ter zake van de fran
se kommunistische partij blijken overeen 
te stemmen met de opvattingen van Mos
kou. Dat is na de meningsverschillen tus
sen de fianse kommunisten en Moskou 
over Tsjecho Slovakije voor de franse kom
munisten een aangenaiiie vaststelling, al is 

het wel zo dat door de wijzigingen te 
Praag zelf deze kwestie op de gisteren te 
Moskou begonnen wereldkonferentie van 
de kommunistische partijen vermoedelijk 
officieel niet ter sprake komt. 

Een en ander herinnert wel aan de ver
houdingen in de dertiger jaren. Ook toen 
tekende zich een opdeling in links en rechts 
af, scherp tegenover mekaar. Maar toen 
zat in Frankrijk toch het centrum telkens 
opnieuw op de wip, was de linkerzijde 
eensgezinder dan vandaag en rechts zwak
ker. De Gaulle heeft een erfenis nagelaten 
waaiin het rechtse kamp vandaag van ge
matigde « diktatuur » evolueert naar een 
nog gematigder vorm van overheersing. 
Dat denkt men altans. Pompidou, die nu 
de meeste kansen tot veikiezing heeft, zal 
deze verwachting moeten waarmaken, in 
een juiste maar dan toch ongezellige situa
tie, met een meerderheid in het parlement 
die aan de sluwheid van de waarschijnlijke 
nieuwe prezident vrij veel speelruimte 
openlaat. 

DEZE WEEK 

IN DE W E R E L D 

• Sociale onrust in Latijns Amerika j 
onlusten in de argentijnse stad Cor. 
doba, oproer in Willemsstad (Neder
landse Antillen) en beroering in 
Venezuela, waarvan de regering 
Nixon-afgevaardigde Nelson Rocke. 
feller verzoekt van zijn voorgenomen 
bezoek af te willen zien. 

• Westerse technici in dienst van pe. 
troleummaatschappijen door bia-
(raanse legereenheden gevangen ge. 
nomen Elf van hen terecht gesteld. 

• Pompidou leidt met bijna 45 l h 
in de eerste stemronde de Wedloop 
naar het Elysée, gevolgd door een 
onder de verwachting blijvende Po. 
her (23 t. h.) met Duclos (komm.) 
als derde, met een hoger aantal 
stemmen dan algemeen verwacht. 
Ondanks aandringen van gaullisten 
en eigen aanhangers weigert Poher 
zich terug te trekken. 

• Zuid-Slavië weigert de kommunis. 
tische topkonferentie te Moskou bij 
te wonen. Ook China, Albanië, 
Noord-Vietnam en Kuba blijven er 
weg Onder de reeds aanwezige af. 
vaardigingen te Moskou zouden 
reeds hoogoplopende diskussies heb. 
ben plaats gehad. 

• Nieuwe israëlische waarschuwing 
aan Jordanië. Arabische afkeuring 
voor de aanslag door het Palestijns 
bevrijdingsfront op oliepijpleiding 
in door Israël bezet gebied ; de 
vernieling bracht de arabische eko. 
nomie schade toe terwijl xe geen 
nadeel aan Israël berokkende. 

Bevoorrading van een patroelje nederlandse marinefuzeliers na het oproer in 
Willemstad, Curagao. Dit oproer dient men o.a. in het kader te zien van de 
algemene sociaal-ekonomische spanningen die gans Latijns Amerika momenteel 
beheersen, want ook in Argentinië kwam het dezer dagen tot onlusten als ge
volg van sociale diskriminatie. Vooralsnog nam de ontevredenheid op de Neder

landse Antillen geen anti-nederlands karakter aan. 

WQt betekent een naam? 

HET SOVJETLEGER 
Scherpe, sarkastische uitspraken .worden wel geboren uit het verstand 

maar zijn toch sterk aan de tijdsomstandigheden gebonden. Een dergellikè 
uitspraak had enkele jaren geleden nogal wat sukses, ze is nu echter al in 
ruime mate vergeten. Zozeer zelfs dat ze bijna als nieuw kan worden ver
teld. Die uitspraak luidde dat de optimist Russisch leert, maar dat de pes
simist al begonnen is met het Chinees. Maar de puntigheid is er als het 
ware uit verdwenen : er is een soort bewustzijn gegroeid dat de interna
tionale stabiliteit, voor wat de grote machtsverhoudingen betreft, te groot 
IS geworden, dat elke grote verandering ook dé grote katastrofe zal zijn 
en daaraan wordt elke gedachte vermeden. Maar de vraag blijft ! 

Uit de Verenigde Staten is het verhaal bekend dat een veiligheidsoffi-
cier zich beklaagt over de onbeschaamde russische spionage die een krant 
heeft meegenomen waar in alle militaire geheimen werden gepubliceerd. 
Ten dele is dit verhaal natuurl i jk onjuist, want ook daar kunnen gehei
men worden verborgen gehouden, dat heeft in elk geval de jarenlange 
volledige geheimhouding rond het bouwen van de atoombom bewezen. 
Uver de in alle opzichten meest onzekere van de grootmachten, China, we
ten we vriijwel mets. We zijn van China gescheiden door de gewone, gewil
de geheimzinnigheid, maar wellicht nog meer door de « natuurl i jke schei
dingsmuren », de ons totaal vreemde taal en levensgewoonten. Ook over 
de Sovjets weten we heel weinig • enkel als er buitenlanders bij betrok
ken zijn of als de omvang een verzwijgen onmogelijk maakt horen we 
iets over rampen en ongelukken. Vanzelfsprekend blijven daardoor over 
het leger m de Sovejtume nog méér vragen onbeantwoord dan in welk 
ander land, China uitgezonderd, ook. 

En toch kan ook wie tot geen enkele spionagedienst behoort heel wat 
meer te weten komen dan men vermoeden zou. In 1956 verscheen een 
groot verzamelwerk « The Soviet Army » onder de leiding van B.H. Lid-
dell Hart en waaraan ook toen al mensen als Guderian en von Manstein 
medewerkten. Een andere, toegankelijke bron is de geschiedenis, vooral 
dan van de jongste wereldoorlog van de sovjetzijde gezien. 

Trotzky werd, voordat hij volledig uit de partijgeschiedenis verdween, 
zozeer gehuldigd als de schepper en bouwer van het Rode Leger, dat het 
Westen wel eens vergat dat ook dit Rode Leger gewoonweg onmogelijk 
was zonder de niet-kommunisten, zonder de bijdrage van het oude tsaris
tische leger. Cijfers zeggen nooit alles maar meestal wel iets : het is belang
rijk te weten dat het Rode Leger dat in 1920 vijf en een half miljoen man
schappen telde, niet meer dan 280.000 kommunisten omvatte ! En dat Rode 
Leger heeft waarschijnlijk veel meer tégen het Witte Leger gevochten dan 
voor het Sovjetregiem ! 

De strijd om de macht van Stalin was ook de strijd rond de stelling « het 
kommunisme in een land ». Maar de oude kommunistische snorrebaarden 
hebben in het leger die strijd het langst, vaak zelfs overleefd. De officier 
bleet « kameraad », het uniform bleef dat van de gewone soldaat, maar de 
dwingende noodzaak van de organizatie deed ook daar de technische be
kwaamheid en pntwikkeling in feite de leiding nemen. De politieke zuive
ring van het leger kwam laat, maar onverbiddellijk : de terechtstelling 
van ioekatsjevski, die iedereen kent, vernietigde bijna volledig een 
gehele generatie generaals en officieren. Met Toekatsjevski gebeurde 
echter wat met Trotzky niet gebeurde : hij werd in eer hersteld ! 

Want de politieke zuivering van 1937 werd gevolgd door de «militaire 
zuivering» tijdens de wereldoorlog. Hoogtepunt en eigenlijke begindatum 
was de oekaze van 9 oktober 1942 waardoor het insti tuut van de 
politieke kommissarissen werd afgeschaft. Het Rode Leger werd het Sov-
jetleger ! De politieke opleiding bleef, ook de kommissaris, maar het bevel 
lag opnieuw, zonder meer bij de officier. Hij kreeg, tijdens de oorlog, een 
uniform met goudgalon, met epauletten, hij mocht geen pakjes meer dra
gen. Hield hij op « kommunis t» te zijn ? Natuurli jk niet ! Maar hij, het 
leger, werd weer zichzelf. En daardoor alleen al is van toen af de eenheid 
tussen partij regering en leger totaal anders geworden ! Een eenheid die 
spanningen kent. Was de aanslag bij het Kremlin een teken van die span
ning ? 
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Deze knaap had het zéér handig bekeken : Alain Krivine, trots
kistisch kandidaat bij de prezidentsv er kiezingen, haalde weinig 
stemmen maar kreeg voor zich en zijn opvattingen een reusach

tige publiciteit. 

DOODEENVOUDIG 
Het is tamelijk moeilijk de 

gehele wereld in het oog te 
houden, al was het maar omdat 
het ding rond is, daarom me
nen we wel eens dat alleen 
maar bij ons, in het Westen, 
gedacht en gedroomd wordt 
over een derde wereldmacht. 
In het Oosten gebeurt dit al 
evenzeer. De Japanse eerste-mi-
nister Eisakoe Sato zei het la-
tonisch kort zo : « Tegenwoor
dig zijn er twee grote wereld
machten, ik vind dat er plaats 
genoeg is voor een derde». 

In Japan wordt daar echter 
sinds jaren heel hard aange
werkt : sinds vorig jaar is Ja
pan de derde ekonomische 
grootmacht geworden. Dood
eenvoudig eigenlijk, men moet 
er maar aan denken en vooral 
het doen. 

TOYOTA 
Pas in 1958 kon de autopro

ducent Toyota zijn eerste wa
gen naar de Verenigde Staten 
uitvoeren. Het was de «Toyo-
tapet» die een snelheid van 
'lic km. kon halen en een vol
ledige mislukking werd. Vijf 
iiaar later herbegon Toyota met 
de kleine wagen « Corona ». In 
'1968, tien jaar na de eerste mis
lukking verkocht Toyota in 
het autoland, de Verenigde Sta
ten, 182.500 wagens en werd te
gelijk de scherpste konkurrent 
va.i de Volkswagen. In Latijns-
Amerika heeft de Japanse auto
industrie trouwens de Volks-
Vî agen ook al in een konkurren-
tiële pozitie gedrongen. 

HET ENIGE DOEt* 
Meer nog dan Duitsland 

kwam Japan helemaal versla
gen uit de laatste wereldoor
log Er werden zo maar 101 ste
den verwoest en alleen in To
kio verbrandden ruim 720.000 
huizen. Iedereen kent wel 
""• hima en de ongeveer ze-
**̂  ^ duizend doden die daar 
î>' n, maar een groot bombar

dement met brandbommen 
Kostte Tokio 83.000 slachtoffers. 

Ook in het leger waren de 
verliezen reusachtig. Na de 
oorlog kende Japan maar een 
enkel doel : de heropbouw 
van de ekonomie. Schitterend 
zijn de Japanners daarin ge
slaagd, ook wel omdat zij hele
maal geen militaire uitgaven 
mochten doen, en ook nu nog 
eigenlijk geen leger hebben. 

TECHNOLOGIE 

Pas sinds 1854 is Japan « geo
pend » voor de westerse bescha
ving. Trouwens door een ka
nonschot van een amerikaans 
schip. Honderd jaar lang heeft 
Japan het Westen gekopieerd, 
zowel voor wat zijn recht, zijn 
leger als zijn industrie betreft. 
Geen Japanner schaamde zich 
daarover. Waarom ook ? Is het 
niet normaal te leren wat men 
nog niet kan ? Maar zij kozen 

steeds het beste om te kopiëren 
en dat is ook al een kunst. Nog 
steeds voert Japan meer licen
ties in dan uit, de verhouding 
is ook nu nog tien tegen één. 
Maar sinds 1960 heeft de Japan
se regering de uitgaven voor 
wetenschap en onderzoek ver
vijfvoudigd. De privé-industrie 
geeft vandaag zelfs achtmaal 
meer uit voor de ontwikke
ling van nieuwe produkten als 
acht jaar geleden .Op het ge
bied van de scheepsbouw bij
voorbeeld is de Japanse tech
nologie nu al onbetwist leidend. 

PERZISCHE MINDERHEID 
Irak schijnt nog niet genoeg 

te hebben aan zijn oorlog met 
de Koerden. Voor ons is de 
spanning tussen Irak ^n Iran of 
Perzië een « grensverschi^ » en 
daarbij denken we dan gewoon
weg aan een twist over wat 
grondgebied. De eigenlijke 
werkelijkheid is heel wat er
ger. De werkelijkheid voor de 
mensen die daar wonen : 
want in een grensstreek wonen 
steeds mensen van « de andere 
kant». Zij die een perzische 
naam hebben dragen de last 
van het «grensgeschil». Zij 
worden bijeengedreven en over 
de grens gezet, vaak na enkele 
duchtige pakken slaag. Niet 
ongewoon daar, maar ook daar 
toch niet zo aangenaam. 

BELANGRIJK ? 
Het amerikaanse weekblad 

« Life» liet een onderzoek in
stellen over de toestanden op 
d. «high schools», zowat ons 
hoger middelbaar onderwijs. 
Zoals gebruikelijk gebeurde dit 
door een aantal ondervragin
gen. De antwoorden werden 
daarna netjes in statistieken 
geperst. Ook weer zo'n handig
heidje, dat voor veel bruikbaar 
is. Een paar van die statistie
ken gaan, uiteraard zou men 
kunnen zeggen, over de politie
ke belangstelling, de deelname 
aan de politiek, het inspraak-
recht. 

De belangrijkste statistiek 
lijkt ons echter die over de 
onderwerpen die in de klas 
moeten worden gediskuteerd. 
En dan nog niet omwille van 
de berekende procenten, maar 
wel omwille van de onderwer
pen zelf. Het zijn : «folk rock 
music; black student's rights 
(rechten der negerstudenten); 

underground paper and films 
(hiermee worden natuurlijk 
bladen en filmen van een heel 
speciale soort bedoeld); sex 
hygiene (dit is niet «opvoe
ding ); hair (haar), dress (kle
dij), styles; use of drugs (of 
gebruik van verdovende mid
delen, dat zal wel filozofisch 
zijn). 

Dit zijn dus de levensbelang
rijke onderwerpen. Misschien 
is een van hen wel echt de 
moeite waard om voor te- leven, 
namelijk : hair, drëss, styles. 
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aan hun eigen nageslacht en ia 
dit slechts een voorgezette 
« wonderkind-droom ». Maar 
slechts één procent meent dat 
zij, de studenten, te weinig 
zelfrespekt hebben; eveneens 
één procent dat zij geen goede 
studie-gewoonten hebben. Maar 
vierentwintig procent klaagt 
over het gebrek aan eerbied 
voor het gezag. Dat is dan ook 
het grootste procent in de lijst 
van de afkeuringen. Om deze 
statistiek te kunnen begrijpen 
zouden we twee onbekenden 

Deze week vieren de Kubanen de « dag van de solidariteit met 
de arabische volkeren^». Deze affiche (met o.m. merkwaardige 

hiërogliefen...) prijkt te Havanna op alle schuttingen. 

WAT TEGENVALT 

Bij een opinieonderzoek bij 
amerikaanse ouders werd ook 
gevraagd waarvan zij niet 
houden bij de studenten. Het 
meest opvallende antwoord is 
wellicht dit van de twintig pro
cent die menen dat er niets is 
dat zij bij de studenten mis
sen. Wellicht denken zij hierbij 

moeten kennen : de ouders en 
de studenten zoals die in Ame
rika leven. Men kan toch moei
lijk veronderstellen dat alle 
ouders grenzeloos naïef zijn, of 
alle studenten prettige, begaaf
de en hard studerende jongeluL 

QUEEH ELISABETH 

De Amerikanen zijn optimistisch : het sprongetje naar de maan is nog niet gemaakt en reeds 
vakken ze uit met ruimtetuigen die 46 passagie rs en 2 piloten interplanetair zullen vervoeren. 

Het bouwen van dit reuze-
schip is nogal een mislukking 
geweest : het tijdsschema werd 
niet gehouden, de afwerking 
was alles behalve in orde en bij 
de tewaterlating leek het veel 
O" een katastrofe. Het schip is 
nu echter afgewerkt : het is de 
grootste drijvende nachtklub 
ter wereld geworden Het 
schip meet 66.000 ton, heeft ne
gen dekken voor de passagiers, 
negen bars, drie restaurants, 
een toneelzaal met 530 plaat
sen, vier zwemkommen een 
juke box, een diskoteek. enz., 
enr. Om er, ten minste schijn
baar, een koninklijk leven te 
leiden, 3D die Queen Elisabeth. 

GOED GEPUND 
De nieuw gekozen prezident 

va 1 de Bondsrepubliek Heine-
mann is al volop bezig zijn vijf
jarige ambtstermijn voor te be
reiden. Dat gebeurt bijvoor
beeld door het aanwerven van 
eigen hoger personeel maar 
ook door het opstellen van een 
tijdsschema. Het behoort tot de 
gewoonten dat de nieuwe prezi
dent de verschillende «Lan
der» een bezoek brengt. Heine-
mann zal dat doen over een 
langere tijd, telkens a ^ er ver
kiezingen op komst zijn. Lou
ter toeval zei zijn nieuwe 
staatssekretaris. 
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Nu ongeveer 37 jaar geleden, meei be
paald op 26 novembei 1932 werd in een 
klein vlaams dorpje Tessenderlo, een jon
getje geboren, I K de ouders fier « Louis > 
lieten dopen. Verbeeck kreeg het als fami
lienaam mee. 

Vader Verbeeck was aannemei van bouw
werken en droomde ervan dat zijn zoon 
eens architekt zou zijn. Louis voelde even
wel niet veel voor hf tekenen en bouwen 
van huizen en ging na zijn kollegejaren 
germaanse filologie studeren te Leuven. 

Zoals alle Germanisten dat doen, begon 
ook Lodewijk versjes te schrijven. Al spoe
dig verschenen zijn eerste dichtwerkjes m 
de studentenbladen « L'niversitas » en 
« Ons Leven ». 

In de verschillende takulteitskringen en 
studentenklub* wa«; hij steeds hartelijk wel
kom Louis werd vaak gevraagd op feest
avonden waar hi) dan op een tafel ot s.toel 
klom en uit zijii werk voordroeg. 

Verzen uitgeven 

V^le jaren later, reeds afgestudeerd en 
aan een baantje gewaaid stapte Louis een 
uitgeverij binnen met zijn eerste verzen
bundel op zak Het toeval wilde, dal bj|na 
gelijktijdig een ander vlaams poeei Jos 
Ghysen, bij dezelfde uiigevei kwam aan
kloppen, eveneens met een verzen bundel. 

Zo ontstond het idee om gezamehjk een 
pocket uit te geven. « De muzen hebben 
hun ekskuzen » werd een siikscs 

Nog een derde man kwam achtei het 
hoekje kijken . Miei Cools 

Een trio kwam tot stano dal m Vlaan
deren niet meei weg te denken is. Reeds 
tien laar ziet men Loui« Jos en Miei samen 
optreden. 

Louis Verbeeck was ondertussen gehuwd 
en had even buiten Hasselt een villa ge
kocht Hl) had die een beetje laten verbou
wen, zodat er meer plaats kwam levens 

« Kom binnen en wacht even, want ik ben nog niet ge-

v»rassen ». In de gang viel ons oog op een doek van Walter 

Vilain. Rita had voor ons opengedaan en sprak nu even-

tjes met ons, tot m'nheer klaar was. Even later zaten we sa

men met Louis Verbeeck aan de koffietafel. 

Wij dronken een koel glaasje bier, terwijl Louis van een tas 
koffie slurpte. 

kreeg het hele ffeval een persoonliiker 
kleurtje. 

41s natuurminnaar wist Louis naiuuilijk 
ook alles van de ooievaar — hij heeft het 
zelf gezegd — en die ooievaar wist wat 
Louis wou : een dochtertje, Leentje, nu 
negen, een jaartje later een zoontje, Wim; 
weer een dochter. Lieveke en tenslotte op
nieuw een zoon, Johan. die nu 15 maand 
is 

Lodewijk houdt van al wat mooi is, van 
zijn vrouw van zijn kinderen, van de na
tuur en van kunst 

Hij leeft met de kunst in huis. Buiten 
zijn eigen werken en talrijke andeie bun
dels troffen we in de woning ook een aan 
tal schilderijen aan. 

— ' hou van alle schildeiijen, zei l o 
dewijk, maar er moot iets inzitten. 

Er hangen ind'-rdaad figuratieve, zowel 
als non figuratieve doeken. Vele ervan zijn 
van de hand van broeder Max In een 
hoekje ontwaren we een tekening van Ja
cob Smits, wiens « Hooiwagen » vorig jaar 

Hasselt. Hij staat in de latijnse afdelin 
van het lager middelbaai. ' 

- Ik doe dat graag. ,k heb er trouweiJ 
voor gestudeerd Lesgeven is voor mij 
gen I IJk een optreden, net als al de andew 
Alleen het publiek is natuurlijk een berid 
anders. Als ik het eens speciaal goed do 
kjijg ik ook van mijn leerlingen een an 
plausje " 

En men moet tenslotte ook een ietwal 
vaste betrekking hebben. 

Dat lost de pioblemen van pensioen 
kindergeld op. 

Op school zegt men mijnheer Verbctvi 
tegen Louis. In het kader van het huidig 
ondeiwijssisteem kan dat moeilijk anderJ 

— Het zou echter niet onprettig njnj 
noch voor mij. noch voor mijn leerlinge' 
dat we elkaai met de voornaam noemdew 

De tijd schijnt daar echter nog niet rij* 
voor te zrjn. 

Mevrouw Verbeeck is onderwijyeres. Zijj 
houdt er niet van thuis te blijven Net ahl 
haar man vindt zij het aangenaam om i J 
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bij Campo te Antwerpen voor één miljoen 
weid verkocht. 

Het lievelingssthildeiij, als je dat zo mag 
noemen, van Louis Veibeeck is de « Bour
geois » van broeder Max. 

— HIJ staat er echt op als iemand die 
denkt zijn spoien verdiend te hebben en 
nu de test van de wereld aan zijn laars mag 
lappen 

Louis loodst ons mee naai buiten, naar 
zijn eigen groene zone. Joke draaft vooi het 
eerst — waarschijnlijk toch — tussen de 
gele en witte weidcbloempjes achter de bal 
aan die papa juist een schop heeft gegeven. 
Dan loopt de bal met Joke terug naar pa
pa, voorbij die twee m nheren, die daai nog 
nooit eeidei waren 

Louis vertel 1 ons, dat hij graag met zijn 
kinderen speelt. 

— fk hou niet van zitten en werkelijk 
niets doen. Ik speel dan liever met mijn 
kinderen. Dat is ook een ontspanning en ik 
word er ook niet moe van. 

Optreden 

Een normale weekdag is altijd zeer goed 
gevuld Louis geeft les in het ateneum van 

de klas ïe staan. 
Wanneer mevrouw naar school is, M 

mijnheer naar het ateneum, zorgt Rita voor 
Joke. Daarbuiten helpt het meisje ook nog 
in de huishouding. Wanneer we in de zon
overgoten tuin van Louis zitten, op een 
schommel, zien we Rita bezig Bid de 
schildpadden van Lieveke. Af en toe zitten 
we met zo'n beestje op schoot. 

— Het eet sla en het wordt wel 150 jaar, 
vertelt Lieveke ons. 

Af en toe moet papa even naar de tele
foon. We horen hoe voor een van de ko
mende dagen afspraken worden gemaakt, 

Als Louis terugkomt, heeft bij 
foto-album bij. Er staan prentjes in van 
zijn vakantiereizen en ook van verschillende 
van zijn optredens. 

— Dit, zegt LOUIS, terwijl hij een foto 
aanwijst die van het TV-scherm werd ge
nomen, kreeg ik toegestuurd van één van 
mijn beste vriendinnen Zt is al meerdere 
jaren ziek, maar volgt al mijn voorstellin
gen voor de televizie vanop haar ziekbed. 

Ze stuurde me deze foto, samen met een 
briefje, waar onder meer in stond : * *' 
zon schijnt vooi miJ nog dank zij jon» 
Louis >, 

"jé 

een 
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lO BJ's 
verieeck 

Gelijkaardige brieven krijgt Lodewijk 

'trouwens meer. 
Na een vertoning tijdens dewelke de au-

leur zijn gekend « Liefdeslied » naar voor 
bracht, ontving hij een schrijven van twee 
jonge mensen. 

Ze zaten naast elkaar in de zaal en wer
den smoorverliefd op elkaar na Louis' lied 
gehoord te hebben. Enkele maanden later 
zijn ze in het huwelijk getreden... 

Welke optredens de voorkeur wegdragen, 

vroegen wij. . . •, 
_ Wel, een bepaalde voorkeur heb ik 

eigenlijk niet. Ik treed uiteraard wel liever 
op voor een zaal, die mee kan en die mee 
wil, dan voor een publiek, dat er stijfjes bij 
blijft zitten. 

Louis stelt zijn werk meestal voor in een 
zaal waar ongeveer 300 man in kan. Dik
wijls zijn het groeperingen of verenigin
gen die hem uitnodigen. 

Bepaalde perioden van het jaai zijn zeer 
druk. De kleinkunst draait dan op volle 
toeren. Vooral het voor- en het najaar 

Elke avond is dan bijna bezet en vaak 
moet de auteur op twee of meer plaatsen 
tegelijk zijn Van deftig slapen kpmt dan 
gewoonlijk niet veel in huis. 

Dikwijls klimt Louis samen met Jos Ghy-
«en en Miei Cools op het podium. In de 
toekomst zal daar niet veel aan verande
ren. Nochtans blijft het merendeel van de 
voorstellii^en toch een soort one-man show, 
zoals dat trouwens de mode is in het genre 
kunst dat door Lodewijk beoefend wordt. 

Over die kunst, dat is het werkelijk, iets 
meer. 

Louis wil in zijn liedjes en zijn gedichten 
een beetje zwanzen, zonder evenwel iemand 
ïe kwetsen. De « reaktionaire » teksten die 
hij dicht en zingt zijn niet gezocht, maar 

spontaan Het is nooit zijn bedoeling om 
met de mensen te spotten. Alhoewel zijn 
teksten soms anders zouden doen vermoe
den, is Verbeeck een zeei breeddenkend 
man. 

In de kolder van Louis komt dikv>'ijls 
zijn sterke vlaamsgezindheid tot uiting. 
Fijntjes vestigt hij de aandacht op de wan
toestanden waarvan de Vlaming nog steeds 
het slachtoffer is. 

In al zijn werken zorgt Louis voor de 
nodige « verpakking ». Hij vertelt ons : 

— Men mag de feiten niet brutaal op het 
tapijt gooien, dan storen ze de mensen en 
sommigen gaan zich zelfs gekwetst voelen. 
Men mag nooit te ver g-aan, de zaken moe
ten goed ingekleed zijn. 

Inkleden van kritische teksten is de grote 
kunst. Louis slaagt er in de kolder als dus
danig te bewaren, zonder te vervallen in 
sarkasme. 

Vêelzijdhg 
en 
gewaardeerd 

Louis Verbeeck en zijn werk worden ge
waardeerd. Dat blijkt overduidelijk uit de 
lijst van aanbiedingen voor optredens. 
Reeds verschillende dag- en weekbladen 
vroegen hem om een bepaald rubriekje te 
vullen. Zo vinden we Louis in « Het Be
lang van Limburg » en < De Bond ». 

Op het TV-scherm is hij ook geen onbe
kende meer. Voor enkele jaren maakte hij 
deel uit van het « t is maar een woord »-
paneel. De musical < Allo Sjoe » was ge
deeltelijk een kreatie van hem. 

Verder zijn er nog de talrijke humoristi
sche stukjes, die we 's morgens op de ra
dio te horen krijgen. 

De jongste maanden houdt Louis Ver
beeck zich ook onledig met het schrijven 
van teksten bij dierenfilms. 

— Dieren en kinderen zijn de btsit ak-
teurs, zegt Louis, ik schrijf ei graag over. 
Daarom vind ik liet ook fijn om teksten te 
maken bi) soortgelijke tilms. 

Suikerzoet blijven de wereld volsmeren 
met slagroom en af en toe eens uitglijden 
over een zuurzoete auguik ; het werk van 
Louis Verbeeck. 

Politiek bedrijft hij ook. Op zijn manier 
dan. Met politiek kruidt Louis zijn ver
zen. 

Wanneer het op stemmen aankomt, dan 
vindt hij personen veel belangrijker dan 
kleuren. 

De verzen \an Louis Verbeeck werden 
verzameld in een aantal pockets. Eerst wer
den het Ghysen - Verbeeck - bloemlezingen, 
maar later besloot de uitgever om beide 
schrijvers een afzonderlijk boekdeeltje toe 
te wijzen. 

« De Muzen hebben hun ekskuzen » werd 
de eerste Vlaamse Pocket met werk van 
Louis Verbeeck in. Nadien kwam, weer ge
zamenlijk met Tos Ghysen, « De tweede 

j ï i i fc" aiJi WmSllsiïftiiiimrailiillim 

Muzen... ». 
BIJ de uitgeverij < De bladen vooi de 

poëzie » was ondertussen een klein bun
deltje verschenen van Louis, dat de titel 
droeg « Flin met de muze ». 

De reeks weid verder gezet met * Bubbel-
gummen ». « Een droom met heel veel 
groen », « Droomsoes » én « Dagboek van 
een ongedoopte »• De boekjes kenden alle
maal een onverwacht sukses. Herdrukken 
waren vaak nodig om het publiek te bevre
digen. 

Mensen die optredens van de auteur had
den bijgewoond, wilden latei nog eens glim-
lachen en kochten daarom één van de bun
dels. Glimlachen doet iedereen met Ver-
beeck wanneer hij het vlaamse land be
zingt. En wanneer Louis even spitsvondig 
spiritueel blijft, en dat zal wel. gaan Vla
mingen nog vaak glimlachen 

Voor we afscheid namen van koldermees
ter Verbeeck, maakten we een afspraak voor 
één van zijn volgende voorstellingen. 

yNi] vonden het immers fijn om eens in 
de mei bij Louis te zijn. 

Tekst : Pieter Lievens 
Foto's : Bruno Stevens 
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LEIDING EN MISLEIDING IN DE REKLAME 
Onze wegen hangen er vol van. 

Grote en kleine reklameborden, 

geslaagde en minder geslaagde 

(ont)sieren de wegen en het land

schap. De tijd dat men het 't allen-

kanten vertelde wanneer ergens in 

een klein dorpje een groot rekla-

mebord aangebracht werd is defi

nitief voorbij. Wij zijn er aan ge

woon geraakt, wi j hebben geleerd 

er mee te leven. De reklame is een 

deel van ons bestaan geworden. 

Wat maakt een goede reklame 

uit ? Een mooi lachend meisje, een 

trefzin. Maar is het allemaal wel zo 

onschuldig ? 

Steeds meer en meer begint men de produkten te « verseksualizeren .... 

Om uw tanden mooi te houden bestaat 
er slechts één middel : een automati-
sche tandenborstel kopen. Wam wie 
wd er met zo mooi zijn als deze lachen-

de vrouw ? 

Een oververzadigde markt 

De markt is overrompeld van nrodulc 
or^ ^Tu'K''^^^^ f°^ "fe, een £v2cht 
om het bestaan, is aan gang Om voor 
die markt kopers te vinden is e S Led 
georganizeerde publiciteit nodig^Het 
doel van de reklame is ons kooplustif te 
^ f l f " i ' '^ ' '^^°'" eerden zeer handigi 

writer-f n ^ ^ ^ ^" opgeleid tot copy 

vlnzelf d.^ w " P " ^ r f . ^ " ^^^ ^P^eekt 
g S i r i p i , KI- P^?^"kt met de meest 
geslaagde publicitaire omhaal de beste 
ïn ' ' ' h? t ' ' . ^V°"" '^^" "^P i" dit verband 
o H e m ^ f t . 1 ^ ' ^ - ""̂ ^ ^^^ amerikaanse 
Oliemaatschappij een paar jaar geleden. 

De taal van de reklame 

Eigenlijk is de publicitaire taal zeer 
eenvoudig. Men zorgt er steeds voor een 
lieflijke wereld met mooie mensen en 
tóZf'^v^f" ''°°' i^ ^t^"^"- Mensin 

u,-^l yak zeggen dat de taal van de 
pubhciteit «roze» is. In de slagzinnen 
|«oeten zeker de woorden : zach! goed 
lekker, snel, wit, schoon, gezond, warm 
ï̂ . ',,^"^- voorkomen. Het beeld is het 
t ^ re ^fi'f ^"^"i^^^^^t van de publici-
IflA ^l u'^A''^ veel mensen nog 
s eeds met beelden lezen. Mooie vrou
wen jeugdig en lachend, gelukkige fa
milies, moeten kinderen «vuil» zijn dan 
s mn^t iT^ zo voorgesteld dat ze lief en 
simpatiek aandoen. De bewegingen van 
lopende vrouwen zijn licht als sat ïn o" 
M L " ^ ^ ° " , ° ^ als dansende haarlokken. 
Mensen die op de reklame voorkomen 
WWH ̂  n'^' ''^^^^"^ ^^ l^^tste mode ge" 
^t^ -^ °™ mannen te beïnvloeden zal 
men droomvrouwen op het bord plaat

sen met bv een scheermesje en als on-
te^F^' \ ^ . ° . Z A C H T ' A L S EEN MKISJE » Met als gevolg dat al de 

^en"me1s.fe'". "^'''^ "^'" '^ "° ^^^^ «'« 
Op een dergelijke manier kan men al 

de In^i r^^" '^^"" HitPuren en steeds 
^fn^*"^?^^' ^^"^ niet verborgen ont
dekken. Dames kunnen zo goede van 
'"^"der goede en slechte rekfar^e leren 
onderscheiden En dat is heden ten da|e 
een met onaardige eigenschap. 

modellen op de foto's Jongelui zo sim
patiek met de kleine wagen die de re
klame de massa opdringt. Schoonheid 
en gezondheid lijken spotgoedkoop. 
Iedereen wil er een deeltje van. Zeker 
alle vrouwen krijgen eens neiging even 
mooi te zijn als de duurbetaalde foto
modellen Vrouwen gaan het een beetje 
nun plicht vinden er stralend voor te 
komen en daar is maar één middel 
voor : het wonderprodukt dat jeugd en 
gezondheid verschaft te kopen .En weer 

"zs Z"^7zr^£i - fr, n/:=r-iïïr r 
De misleiding 

l«i^!*'!f'"^l''^¥.'' is prettig maar mis
leidend ook. Met plezier bekijken we 
steeds opnieuw de glanzende mooie 
oeelden, net een vervolgverhaal. Men
sen verlangen gelukkig te zijn zoals 
mensen in de reklame. Kinderen wen
sen zo snel te zijn met de fiets die ze 
op de reklameborden gezien hebben 
Meisjes zo opvallend gekleed als dé 

heeft de reklanrie haar doel bereikt 
c.i^ 1 •f '̂̂ ^^en IS natuurlijk zo onper
soonlijk als maar zijn kan en wij voe
len ons dan ook verplicht te zeggen dat 
ï è k l a m l l ' ' ' ' ^ ' ' ^ ' ^ ' uitwerkmTvan de 

Reklame is verraderlijk want de din
gen worden vals voorgesteld. Een meis
je met een niet lekker ruikende adem 
kan geen sukses hebben bij de mannen 
Gebruikt ze dit of dat produkt is haar 

probleem opgelost. In Nederland drukt 
men het zo uit : «Bij gebruik van die 
deodorant krijg je een vriendje.. » 
Vrouwen die op het eerste plaatje hun 
was zo doen zien er ongelukkig uit, bij 
gebruik van een bepaald waspoeder 
gaat het al lachend... 

Maandenlang heeft men langs de we
gen van bij ons het reklamebord kun
nen zien van dat automerk dat een wa
gen aanbood waarop een in blauwe 
overall getooide dame lag waarvan de 
boezem vrij duidelijk ten aanschouwe 

as Het meesterlijke van die reklame 
I g hem daar dat de wagen en de vrouw 

s het ware beiden te koop waren, 
annen werden door het veelvuldige 

1 ïkijken dermate bewerkt alsof het 
ooie objekt van hen werd bij het k o 

1 n̂ van de auto. Een meer en meer 
>orkomend feit in de reklame is het 
/erseksualizeren» van produkten en 

voorwerpen... 
Maar het zou zeker niet goed zijn 

enkel met negatieve voorbeelden een 
bedenking over de reklame te besluiten. 

Kritisch zijn 

Publiciteit is ook kommunikatie. De 
wereld wordt kond gedaan van nieuwe 
dingen, uitvindingen, verbeteringen, 
veilige sistemen, meer rationele midde
len voor keuken, huis, bureel enz. 

Laten wij echter niet vergeten dat 
WIJ bij de aankoop het motief hoger 
moeten achten dan onze simpatie voor 
een gezicht, kleurenkombinaties, let
ters en andere attributen die kundig 
werden uitgekiend. 

Kritisch worden tegenover de rekla
me is er voor zorgen dat wijzelf en ons 
geld minder de speelbal worden van dat 
geweldige medium. 

Kritisch worden tegenover de rekla
me in de hoop dat de ontwerpers van 
«roze » naar objektiviteit overschakelen. 
Kenners ter zake beweren dat het in
lassen van mannen in de reklame reeds 
een verandering in die zin is. Wij kun
nen echter met deze stelling geen ge
noegen nemen, want de «ingevoerde» 
mannen zijn dan weer zo gekwalifi
ceerd dat ze bij de breedste lagen van 
de bevolking moeten doorgaan als 
«schone jongens», het streefdoel van 
menig man. En zo blijft de zaak dan 
weer eens rond. 
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het 
kolonialisme 
in Vlaanderen 

« De taalflaminganten hebhen goed werk verricht, zij het eenzijdig. Wij zon
den verder gestaan hebben indien zij ook in de sociale beweging hadden 
gevochten. 

De sociale strijders hebhen ook goed werk verricht, hun eenzijdigheid 
bestond er in de taaiflaminganten niet te hebben begrepen en de vlaamse 
strijd van verre te hebben gevolgd zonder er voldoende daarwerkelijk te heb
ben aan mee gedaan. 

Dat is de autokritiek die wij, Vlamingen, in alle eerlijkheid moeien doen. 

(blz. 192-193) » 

« De ware vi3anden van ons volk zijn 
niet de Walen, noch de onderpastoors, 
noch de gewone Brusselaars, noch de 
inlandse kommunisten, noch de Vlaams
nationalisten, maar de franskiljonse 
bourgeoisie in België, of zij nu vrijzin
nig is of gelovig. Het semi-kolonialisme 
in Vlaanderen geraakt nooit overwon
nen zolang zij de macht in handen hou
den» (blz. 194). 

«Wij hebben werkelijk hartzeer om 
die Unkse en progressieve jongeren die 
vol vuur en terecht, opkomen voor de 
vrijheid van Kuba en het Vietnamese 
volk en juichen om de strijd van het 
socialisme, de nationale vrijheidsstrijd 
en het federalisme van de Tsjecho-Slo-
vaken, maar tegelijkertijd stekeblind 
blijven voor de nationale onvrijheid 
van hun eigen vlaamse volk en schich

tig opspringen voor het woordje Vlaams 
en Nationalisme, als gold het een be
smetteli jke virus, terwijl ze datzelfde 
nationalisme in Kuba en Vietnam toe
juichen. » 

«Wij hebben evenzeer hartzeer om die 
Vlaamsnationale idealisten die te
recht de mond vol hebben over de « vri j
heid van het Vlaamse Volk » maar die 
dat slechts zien in het eng perspektief 
van «weg met de Franse p reken» en 
niet eens beseffen hoe verschrikkelijk 
diep de sociale uitbuiting v a * hun volk 
re ik t . . .» (blz. 9-10). 
• « Het ' Vlaams probleem is dus in we
zen een koloniaal probleem, nl. de so-
ciaal-ekonomische uitbuiting van de 
Vlaamse gemeenschap en de nationale 
onderdrukking die er mee gepaard 
gaat» (blz. 30). 

«De idee van bepaalde rechts-natio-
nalisten als zou een Vlaamse bourgeoi
sie moeten en kunnen gevormd worden, 
is al even illusoir. De tijd om nieuwe 
nationale bourgeoisieen in België te 
scheppen is reeds lang voorbij nu het 
neo-kapitalisme meer en meer interna
tionaal uitgebouwd wordt »(blz. 19). 

« De enige bewuste « élite » waarover 
het Vlaamse VOIK beschikt in zijn strijd, 
behoort natuurli jk niet tot de kapitaal
krachtige frankofone bourgeoisie, maar 
bestaat uit mtellektuelen, kunstenaars, 
technisch geschoolden. ambtenaren, 
funktionarissen, bewuste arbeiders, ho
gere bedienden, vakbondmilitanten en 
studenten De meesten onder hen bevin
den zich in loondienst van staat of pri-
vé-sektor» (blz. 20). 

« Dat nieuwe maatschappijbeeld moet 
uitsluitend gebouwd worden op de be
langen van de «arbeiders in ruimere 
zin » waarin niet alleen de klassieke ar
beidersklasse, maar alle loontrekken-
den, kleine zelfstandigen en boeren be-
grenen zijn, d.w.z., het hele werkende 
volk» (blz, 81). 

Om een idee te geven van het « galge
boekje 30 » dat onder de titel « het kolo
nialisme in Vlaanderen» verscheen heb
ben we een reeks kenschetsende citaten 
aangehaald die heel de geest van het 
boek weergeven. 

Het is een boek, tipisch voor de vlaam
se jongeren van deze tijd. Het is een ge-
zamelijk werk van een groep jongeren 
(Werkgroep « de witte kaproenen ») uit 
Deurne-Antwerpen, flaminganten uit 
het Davidsfonds, Vermeylenfonds en de 
Vlaamse Volksbeweging zoals het 
luidt. Het zijn handarbeiders, intellek-
tuelen. bedienden, studenten. Het zijn 
zowel gelovigen als vrijzinnigen en ko
men uit verschillende politieke richtin
gen : socialisten, kristen-demokraten, 
sindikalisten, Vlaams-nationalisten, fla
minganten en vlaamse kommunisten. 
Zij hebben allen één ding gemeen : zij 
willen een «vrij en progressief Vlaande
ren ». 

Wie de uittreksels leest ziet tot welke 
sintese van vlaamse en sociale bewe
ging deze jongeren gekomen zijn en 
welke open, eerlijke geest ze kenmerkt . 
Zo het juist is dat de kleinzoon vaak op 
de grootvader gelijkt meer dan op de 
vader dan is dit treffend van toepassing 
op deze jongeren die ons doen denken 
aan de 'frontbeweging te Antwerpen 
waar ook vlaamse jongeren uit alle rich
tingen elkaar vonden in een radikale 
vlaamse sociale strijd : toen volledig 
ontzuild zoals nu opnieuw. 

Zoals Jan Olsen, een van dai velen die 
om een nawoord gevraagd werd, 
schreef, zijn deze jongeren drager van 
een charisma « de stem van de bazis ». 

Het werk is inderdaad tipisch voor de 
geest van het merendeel van l̂e huidige 
vlaamse grootstads jonger en, geest die 
zich trouwens vlug over heel Vlaande
ren verspreidt. 

Deze jongeren staan los van de ver
zuilde partijen en voelen zich nog het 

meest aangetrokken tot de Volksunie, 
voor zover ze ernst maakt met een ra-
dikaal sociaal-vooruitstrevend program, 
want de andere pool van het denken 
van deze jongeren, het federalisme, vin
den ze vooalsnog alleen bij de Volks
unie. 

Het werk is daarbij een vrijmoedige 
kritiek op de historische en huidige 
Vlaamse en sociale beweging, op het 
parlement en de vakverenigingen, op de 
technokratie en het managerdom, kom-
munisme en staatsnationalisme terwij l 
het probeert de begrippen volksnatio-
nalisme en sociale demokratie eerlijk te 
stellen. 

Een proeve van een politiek program 
vormt het besluit van het werk. 

Een boek dat ieder politiek geïnteres
seerd Vlaamsgezinde moet lezen, ook al 
zal hij hier en daar eens door elkaar 
geschud worden, wat altijd heilzaam is 
en het denken prikkelt . 

Het werk kan verkregen worden in 
alle boekhandels (70fr.) of door te 
schrijven aan L. Hemelaer, Dordrecht-
laan 47 a, Deurne. 

WIM JORISSEN 

ToNEEl 

K.N.S. GENT 
De K.N.S. speelt tans « De Alche

mist » van Ben Jonson, Shakespeares 
meest gekende tijdgenoot. Alhoewel 
Jonsvn meer auteur was van gelegen-
hetdistukken (Masques), is « The 
Alchemist », met « Bartholomew 
Fair *, « The Silent Woman » m 
vooral « Volpone the Fox » eeti klein 
meesteriuerk in het genre en nog al
tijd speelbaar, een stuk waarin hij de 
klassieke eenheid van tijd, plaats en 
aktie bereikt, geen noodzakelijkheid, 
maar een bewijs van grote toneelvaar, 
digheid. 

Ben Jonson had niet de bedoeling 
het doen en laten van zijn medebur
gers te schilderen; hij wou alleen een 
tijdsbeeld ophangen en de menselijke 
gebreken en hun nairenspel bespot
ten — niet de deugnieten en misda
digers zelf; bewijs hiervan : de deug
nieten ontspringen de dans en de 
gtootste onder hen behoudt het afge-
truggelde geld. 

De weergegeven afwijkingen van 
normale handelingen van evenxuich-
tige mensen, het « anderszijn » noem
de hij « humour » en door het dra-
matizeren van zijn « humours > wil
de hij zijn publiek opwekken en ver
maken. 

Hij munt uit tn het scheppen van 
lipen en eksentrieke figuren die een 
speciale geesteshouding of gedrag op
zettelijk kultiveren : hebzucht, genot 
en bed)\)g zijn hier de hoofdkenmer
ken. Van deze hebzuchtigen en gente
ters is gezegd dat elk van deze onno
zelaars, die in 't ootje genomen wordt, 
anders wil worden dan hij is, maar 
alleen maar meer wordt wat hij fei
telijk IS • df wneld wil bedrogen 
woi ilcii 

« De /iicnemisi » is aui een char
ge op de menselijke gebreken en te
kortkomingen en staat vanzelfspre
kend dik in de verf. We begrijpen 
dan niet waarom regisseur Cos Baas, 
er nog een duchtig schepje heeft bi] 
gedaan en de spelers een reeks dwaze 
toeren (waartassen menige versleten 
kneep) heeft doen uithalen, zodanig 
dat het dooigaans meer weg heeft van 
een vaudeville of een dolle klucht 
dan van een komedie. Dit doet niets 
af van de overgave en het talent van 
een op dreef zijnde ploeg : de dames 
Suzanne Juchtmans en Greta Verniers 
en de heien Roger Bolders, Hugo 
Van den Berghe, Eric Raes, Eddy 
4sselbergs, Cyriel Van Gent, Werner 
Kopers, Jo De Neyere, Jaak Vissena-
ken, Jo Delvaux en Jo Gevers heb
ben zich totaal ingezet. 

J.V. 

Zwartberg, opstand tegen het kolonialisme... 
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de wereld van de islam 
De Islam is een godsdienst, een wereldbeschouwing zo men wil. Maar hij is zn het 

verleden — en ook in het hedeii — méér dan dat geweest. Hij is ook de kern van 

een politieke macht, van een politieke wereld waarin de verschillen weliswaar zeer 

groot zijn, maar die zich van westen zowel als van oosten duidelijk onderscheidt. 

Toen de karavaanleider en zakenman Mohamed in een politeïstisch Arabië de leer 

van de éne god verspreidde en zich daarbij Zowel op knstelijke als op joodse leer en 

traditie bazeerde, kreeg hij last met de plaatselijke regeerders die voor zijn invloed 

vreesden. Na zijn vlucht — de beroemde hegiya in 622, begin der mohamedaanse 

jaartelling — vestigde hij zijn invloed niet alleen met de overtuigingskracht van zijn 

leer maar ook met het zwaard. Na Mekka viel heel Arabië onder het gezag van de 

profeet 

Zip> volgelingen en de opeenvolgende of gelijktijdig-regerende islamietische dinas-

tiëen — van de Omayyaden tot de Osmanli — breidden de macht en de invloed van 

de Islam uit, van Spanje tot Indië en Indonezië. En toen de politieke macht van de 

Islam met de ondergang van het Turkse Rijk en de osmaanse dinastie voorbij scheen 

te zijn groeiden de jonge Islamstaten uit tot een — zij het wellicht militair — 

zwakke maar politiek toch niet te onderschatten machtsgroep. 

De geestelijke en politieke macht van 
de Islam ging gepaard met een kulturele 
invloed die zich vanaf het Alhambra te 
Granada tot het Taj Mahal in Indié 
deed gelden en die samengesteld was uit 
een groot aantal nationale elementen, 
waarbij de eeuwenlange ottomaanse 
overheersing de verspreidende invloed 
van de Turken het grootst heeft ge
maakt. Toch is de arabische inbreng — 
met schrift, l i teratuur, wijsbegeerte en 
wetenschappen — wel het grootst, met 
die van Perzie en die van Bagdad in de 
Abassiedenperiode. 

Heel deze kui tuur en de kunst die 
uit haar ontsproot, zijn getekend door 
de strenge religioziteit van de Islam, 

Jos Ghysen: 
Ik dacht 

maar ook door de verschillende karak
tertrekken der volkeren die er het hun
ne toe bijdroegen. 

In « De Wereld van de Islam n, ver
schenen in de reeks « Wegwijzers in het 
Rijk der Kunst » wordt het veelvoudige 
en kleurige beeld dezer ku i tuur voor ons 
opgeroepen in een prachtig verzorgde en 
rijk geïllustreerde nederlandstalige uit
gave van het werk van Ernst J. Grube, 
curator van de islamietische afdeling van 
het Metropolitan Museum of Art, New 
York. Deze nederlandse uitgave is reeds 
een tijdje op de markt en wij zijn daar
om hier zeker niet de laatsten, want zo 
pas werd de uitgave in het Duits bij 
Beltelsmann aangekondigd ! 

Zoals de auteur in de inleiding 
schrijft, is de islamitische kunst niet die 
van een speciaal volk, maar die van een 
hele beschaving : een beschaving die ont
slaan is door de konfrontatie van een 
arabische wereld die in de islam een di-
namische veroveringsleer had gevonden, 
met de oude wereld van grieks-latijnse 
beschaving en kristendom. Deze ku i tuur 
en macht kende in haar essentieel reli
gieuze gerichtheid geen strukturen of 
belemmeringen van geografische of na
tionale aard. 

Zij groeide uit een mengsel van arabi
sche, turkse en perzische tradities op de 
ondergrond van de pre-islamietische tra
dities der verschillende volkeren. Zo ont
stond een ku i tuur van een zeer gekom-
plikeerde aard. 

De auteur gaat de specifieke aard van 
elke inbreng na : het arabische element, 
de grote turkse invloed (van de 10de tot 
de 19de eeuw werd de islamietische we
reld door turkse volkeren geregeerd) en 
tenslotte het dichterlijke en metafizi-
sche, dat vooral door het perzische ele
ment werd aangebracht. 

He t is ons onmogelijk een volledig 
overzicht te geven van dit ook naar in
houd zeer rijke boek. 

Stippen wij slechts aan dat de auteur 
zijn overzicht heeft ingedeeld volgens de 
verschillende islamietische dmastieen, be
ginnend met de Omayyaden, over de 
Mogol-voisten in Indie, tot de Otto
maanse Turken , waarbij vaak gelijktij
digheid optreedt. 

Een kronologische tabel dezer verschil
lende dinastieen, met aanduiding van de 
eeuw waarin ze regeerden en land of 
hoofdstad, geeft de lezer die niet al te 

n 

het maar ff 

Na Ghysens gebundelde kur&iefjes bij 
Heideland uitgegeven in pocket, veischijnt 
nu bij het Davidsfonds een bundel in een 
wat groter tormaat. 

De hoeveelste weten wij niet : men ge-
raakt er gewoon de tel bij kwijt. Maar m 
ieder geval : deze nieuwe bundel is even
als de vorige een schitterend bewijs voor 
de taalvaardigheid en de ironie van de au
teur, een ironie die nooit brutaal wordt 
nooit kwetsend, maar die een zekere voriu 
van meewarigheid met het slachtoffer — 
een ander of zichzelf — niet uitsluit. 

De humor bij Ghysen is zelden zo, dat 
men er om schaterlachen moet, maar al
tijd weet hij u te boeien en een glimlach 
te ontlokken. 

Evenmin schiet öij gittige pijien at of 
rent als een Don Quichotte van het protest 
tegen de windmolens van echte of ingebeel
de mistoestanden, maar hij laat zijn humor 
glimlachend heenstrijken over menselijke 
hoogmoed en betweterij, en zet de poliüeke 
en andere beunhazen op hun plaats in één 
zinnetje, met een paar woorden. Hij tipeert 
de kleine dingen des dagelijksen levens, de 
kleine hebbelijkheden en onhebbelijkheden, 
met enkele pennetrekken. 

Voorbeelden r In het stukje « Bescha
ving » . t Beschaving is op de lange duur 
niet tegen te houden. Door het meest ge
waarborgde Braziliaanse oerwoud komt uit
eindelijk toch een spoorweg lopen... In 
Brussel hoor je af n toe al Nederlands in 
volle straat ». In het stukje < Klingelinge-
ling » b.v. wordt op uiterst fijnzinnige wij
ze de draak gestoken met een ker
kelijke vemieuwings-voortvarendheid, die 
zelfs het poëtische rationalizeren wil... 

]os Ghysen, « Ik dacht het maar » _ Da- ^ ' ^ ^ ^ " " ^ Ze ZO uit de grijze hallen va,. „ . t,-^^....denis gestapt • Ar„in Boleyn 
vidsfonds, Leuven - 191 blz. - 90 fr. - de vrou., van Heno,,1c VUL Met Rirka,d B.rlön als HenHHk zal a.trtce J n l 

vieve Bujold du tragische leven voor de kamera's nog eens overdoen. 

best met de geschiedenis vertrouwd is, 
een orièntatie in ruimte en tijd. We ver
noemden reeds het grote aantal illustra. 
ties, waarvan vele in kleuren. Een lijst 
met de bibliografie, een verklarende 
woordenlijst en een naam- en zaakregis-
ter, met vermelding der illustraties, slui
ten dit prachtig boek af, dat een groots 
panorama ontvouwt van wat eeuwen is
lamietische ku i tuur tot stand hebben ge-
bracht en ons hebben nagelaten. Een 
waardevol bezit voor de biblioteek van 
de kunstliefhebber 1 

« De Wereld van de Islam » — Heide
land, Hasselt. Reeks « Gaade's wegwij
zers door het Rijk der Kunst », deel 7. 
Als los deel : 490 fr.; voor de reeks van 
10 delen : 3.940 jr. 

J.S.BACH 
Philips Festivo-Serie. 
Steieo 839560-62 VGY (auch nDono 
abspielbar). 

WIJ kozen vandaag voor « uit de 
Festivo-Serie van Philips een meester
lijke Uitvoering van de monumentale 
« Hohe Messe » van J.S. Back. 

Hoe weinig zijn tijdgenoten de on-
schalbaie waarde van dit m,eester-
werk hebben beseft, blijkt uit het feit 
dat pas na een eeuw de Mis voor het 
eerst m haar geheel werd uitgevoerd, 
en wel dooi de Berlijnse Stngakade-
mie tn 1834. Ook tegenw(K>rdig is een 
volledige uitvoering van dit uiterlijk 
en innerlijk zo kolossale werk een 
evenement van artistieke betekenis, 
dat van uitvoeiders en dirigent een 
enotme inspanning vraagt. 

Slaan we even een blik op de na
men, veimeld op de fraaie hoes, dan 
IS het ons wel vlug duidelijk dat we 
hier te doen hebben met een bezet
ting van top-klasse. 

Namen zoals Hertha Topper, Peter 
Pears, Kim Borg en v(A}ral dirigent 
Eugen Jochum, staan daar borg voor, 
tei-wij de koren van de Bayrische 
Rundfunk een qnasi-perfektie berei
ken, zoals tn het machtige < Kyrie > 
eii het overrompelende « Gloria > 
en « Sanctus > 

Heel de « Hohe Messe » in detail 
bespreken, zou ons te ver voeren; 
mag ik echter vei melden het duet 
voor sop) aan en tertor « Domine 
Deus », een der mooiste delen, en 
vet der het « Crucifixus > dat velen 
als het hoogtepunt uit de Messe be
schouwen. 

Opvallend goed is ook het « Or-
chester des Bayuschen Rundfunks » 
wat bijzonder tot viting komt als 
men de pinten ^trteo[oiasch kan be
luisteren 

Wilhelm tUItwangler dirigiert Wa
gner and Mendelssohn 

Berliner Philharmomker. 
Helfodor - Historisch 5 88012. 
In de reeks < Historisch > ver 

scheen bij Helwdor tans een nieuwe 
LP waarop de tn 1954 overleden di
rigent Fut twangler werken dirigeert 
van Wagner en Mendelssohn. 

< Historisch » üaat hier wel dege
lijk op de geniale duitse dirigent, on
bekend enerzijds voor de huidige 
longe muziekliefhebbers, anderzijds' 
voor de oudere generatie een aange
name terugblik tn het verleden. 

Mede door de moderne techniek 
tifordt hier de Original Aufnahme 
feilloos weergegeven. 

Een LP voor meer gexnyrmde pla
tenliefhebbers, warm aanbevolen ! 

W. 
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Zaterdag 7 juni 
16 u. : NEDERLAND 1 
Liichlvaartshow op Le Bour-
get 

(80 30 u. : BRUSSEL FRANS 
OK. Cleo (klucht naar Wil
liam Shakespeare). 

Zondag 8 juni 
21.35 u. : BRUSSEL NED. 
De Sovjetstnjdkrachten (een 
russische dokumentaire over 
het rode leger). 

20 u. : NEDERLAND 2 
Een mens is maar een mens 
(een programma over men
sen) 

1710 n. : FRANKRIJK 1 
Au fil de l'épee (speelfilm met 
o a B Lancaster, K. Douglas 
en L Olivier) 

20 50 u. : FRANKRIJK 1 
Symphonic pour un massacre 
(speelfilm.). 

2015 u. : DUITSLAND 1 
Bliek von der Bruecke (toneel 
van Arthur Miller). 

Maandag 9 juni 
20 20 u. : NEDERLAND 1 
Kaap Hoornvaarders (pro
gramma over oude zeilvaart). 

2120 u. : FRANKRIJK 2 
Sayonara (speelfilm met o a. 
Marlon Brando en Patricia 
Owens). 

Dinsdag 10 juni 
20.25 u. : BRUSSEL NED. 
Hoe groen is Julia ? (T.V.-
spel). 
2150 u. : NEDERLAND 1 
Langs de weg van Dtemen naar 
Naarden (een dokumentaire 
over zandwinning in het IJsel-
meer). 

2110 u. : NEDERLAND 2 
Jk vind dat.. (een programma 
waarin Nederlanders vrij mo
gen zeggen wat zij er van den
ken). 

Woensdag 11 juni 
22 u. : BRUSSEL NED. 
Vertel mij iets nieuws over de 
regenwormen (nederlands te-
levtztespel met o.a. Dora van 
der Groen). 

21 u. : NEDERLAND 1 
Les quatre cents coups (speel
film). 

Donderdag 12 juni 
21.15 u. : BRUSSEL NED. 
Debat. 

20.30 u. : BRUSSEL FRANS 
Les bas fonds (drama van 
Maxim Gorki met o.a. Jean 
Cabin). 

Vrijdag 13 juni 
20 25 u. : BRUSSEL NED. 
De vrouw als model (komedie 
van Mtnellt met Gregory 
Peck) 

22.25 u. : BRUSSEL NED. 
Negers in de buurt (dokumen
taire over de kleurlingen in de 
V.S.A.), 

DE VROUW ALS MODEL 

In deze speelfilm van 1957 
verhaalt de amerikaanse ki
neast Vincente Minelli de joer-
nalistieke en amoereuze bele
venissen van de sportreporter 
Mike Hagen De joernabst — 
schitterend gespeeld door Gre
gory Peck — gaat een bliksem-
huwelijk aan met de knappe, 
blonde Maritfa Pas na het hu
welijk komt hl] te weten dat 
zijn vrouw éen van de meest 
vooraanstaande modeontwerp
sters IS van New York Mike 
gaat inmiddels door beschuldi
gende artikels te schrijven te
gen Martin Daylor de ganster-
koning van de boksonderwe-
reld Terwijl de joernalist al
lerlei amoereuze verwikkelin
gen meemaakt met zijn vrouw 
die een aanval beleeft van ja
loezie moet hij zich de gang
sters van bet lijf zien te hou
den Dat lukt hem — voorgoed 
— na een homeusch gevecht 

En eind goed, al goed : het ja
loerse vrouwtje merkt dat ze 
het verkeerd voorhad Alles sa
men een vlot verhaal, waarin 
de kineast uitstekend gediend 
werd door het voorbeeldige 
spel van Gregory Peck, Lauren 
Bacall en Dolores Gray 

Vrijdag 13 juni om 20 25 u. 
Brussel Ned. 

HOE GROEN IS JULIA ? 
Twee studenten delen al een 

eeuwigheid dezelfde kamer Ze 
zijn ondanks hun verschillend 
karakter eig op elkaar gesteld. 
Ze spelen beiden gekke spelle
tjes tot het ogenblik komt dat 
éen van beiden afgestudeerd is 
en vertrekt Dan komt Julia op 
de proppen Zij is het liefje 
van de afgestudeerde student 
en er wordt een feestje op 
touw gezet om het afscheid te 
vieren Maar Julia komt niet 
opdagen 7e is een paar keer 
dichtbij, maar telkens gaat ze 

De Troehadoers van Duhrovnik Brussel Ned, maandag 9 juni. 

JULIA 
De eerste aflevering van dit nieuwe amerikaanse vervolgver

haal start op de beeldbuis Merkwaardig is dat hier een voor de 
amerikaanse samenleving wel kies probleem centraal wordt 
gesteld • nl het rassenvraagstuk. De hoofdrol wordt gespeeld 
door een knappe zwarte verpleegster, Julia, een weduwe wier 
man, een helikopterpiloot, sneuvelde m de oorlog Ze heeft een 
zesjarig zoontje, Corey De foto ; Diahann Carol! als Julia. 
Brussel Ned, zaterdag 14 juni. 

\^eer in rook op Ieder eer mag 
mee raden naar wat er met Ju
li? aan de hand is 

Oinsdag 10 juni om 20 25 u. 
Biussel Ned. 

GROETEN 
UIT JOEGO-SLAVIE 

De bedoeling van de reeks 
«Groeten uit » is kennis te ma
ken met zangers en zangeres
sen van een bepaalde nationa
liteit die om diverse redenen 
not, niet tot ons zijn doorge-
di ingen De enigen van de 
hifi optredende artiesten 
die öij ons eijige bekendheid 
hebben /ijn de Troebadoers 
van Dubrovnik Men zal zich 
herinneren welke bijval zij 
oogstten op het Eurovisie Song 
Festival van verleden jaar met 
hun Je Dan Dan Deze vijf m 
historische klederdracht uitge
doste jongelui zingen zoals 
steeds uitsluitend in hun moe
dertaal zoals overigens alle 
andere vedetten Er is Tereza 
die al enige tijd in Parijs woont 
en werkt en met franse liedjes 
de aandacht op zich wist te 
vestigen Er is Beety Yurko 
vic die geregeld optreedt voor 
prezident Tito wanneer deze 
buitenlandse gasten ontvangt. 
Zij spreekt Nederlands : geen 
wonder, haar moeder was Ne

derlandse Vice Vukov heeft 
zijn land enige jaren geleden 
vertegenwoordigd op een Euro-
vizie Song Festival Er is ten
slotte Maruska Sinkovic, vol
gens het oordeel van producer 
Jef Vandenberg dé revelatie 
van het festival te Split, verle
den jaar 

Maandag 9 juni om 2120 u, 
Brussel Ned. 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 7 juni 
Rond 14 00 Ronde van I to l ie — Rond 
15 45 to t ongeveer 17 -45 Herdenkings
plechtigheid te Saint Lö n a v de 25e 
veriQordag •jort de landing van de gea l 
lieerde troepen in 1944 — 18 55 Z a n d -
mannet ie — 19 00 Huck Finn Dokter 
Filostro — 19 25 Tienerklanken — 
' 9 55 Mededelingen — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Memorandum van een 
dokter 9e en loatste a f l Arsenicum 
in het oude pond — 21 05 Etienne 
Verschueren leidt ten dans — 21 35 i 
Echo — 22 05 Mannix • Ben ik eea 
moordenaar ? — 22 25 . TV nieuws. 

Zondag 8 juni 
14 30 Binnen en bui ten — 17 00 De 
woonschuit Schipbreuk — 17 15 Zep-
pos I I I Tweng — 17 45 to t 18 15 : 
Tienerklanken presenteert Das lunge 
Orchester — 18 45 Klem k lem k l e u 
ter t je — 19 05 Doktar i De leeuwen-
lacht — 19 55 Mededelingen — 20 0 0 ! 
TV nieuws — 20 15 Sportweekend - ^ 
20 40 Zomercorrousel (I) — 2 1 3 5 C 
De Sowietstr i jdkrachten — 22 40 : TV< 
nieuws 

Maandag 9 juni 
18 55 • Zandmannet ie ^ 19 00 • Zorro. 
Laatste o f l De overval — 19 25 Het 
dert iende schoap Tekenf i lmpie — 19 3 0 : 
Wereld zonder grenzen — 19 45 Open-
boor kunstbezi t H Cathar ino door J . 
Von Steffensweert — 9 55 De Weer
man — 20 00 TV nieuws — 20 30 : 
High Chaparral El Tigre — 21 20 S 
Groeten ui t joegoslovie — 22 05 Con
tac t — 22 50 TV-nieuws 

Dinsdag 10 juni 
Von 9 30 t o t 10 00 — '>/an 1 1 3 0 t o t 
13 00 en om 16 45 Bezoek van Paus 
Paulus VI aar^ Geneve — 19 30 Tiener-
k lonken — 19 55 Mededelingen — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Hoe groen 
ts Jul ' TV spel van Paul Ab leman — 
21 55 « De gevangene » Opera van 
Luiq Dolloo rcnio — 22 40 TV nieuws 

Woensdag 11 juni 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 Klein, 
k lein k leuter t ie — 19 20 Tip top — 
19 55 De Weerman — 20 00 T V -
nieuws — 20 25 Knokke — 21 10 ; 
Verover de aarde — 22 00 Vertel mij 
iets nieuws over de reqenv^'ormen - ^ 
22 45 TV r- ei ws 

Donderdag 12 juni 
18 55 Zandmannet ie — 19 00 De 
geschiedenis 'jar\ de XXIe eeuw En da 
droom werd werkel i ikheid — 19 25 : 
Filmmuseum van de schaterlach « De 
virtuoos ï met Billy West — ' 9 40 : 
Politteke tr ibune De Belgische Sociolis-
tische Portn — 19 55 Mededelingen 
— 20 00 TV nieuwe — 20 25 De 
Forsyte Saga Een namiddag te Ascot 
— 2 1 1 5 Debat — 21 55 Première 
^ ^ 22 35 TV nieuw* 

Vrijdag 13 juni 

Van Vincente Minelli komt « De vrouw als model» op het scherm Een amerikaanse speelfilm 
met o.a. Gregory Peck. Brussel Ned., vrijdag 13 juni. 

18 55 Zandmannet ie — 19 00 Dag 
In dag ui t — 19 30 Z ie t u er wat in ? 
— 19 45 Zoekl icht — 19 SS De 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 Speelfilm Oe vrouw als 
model — 22 20 • TV-nieuws — 2 ' 75 
t o t 23 15 « Negers in de buurt > Oo-
cumentoire t i lm 



nationaal I 

« GOD » BEDOT 
Dat was nu eens sportnieuws dat In

sloeg als een bom : Merckx in de ronde 
van Itahé gediskwalificeerd wegens do-
pinspraktijken Met normaal gesproken 
nog een maand schorsing op de koop 
toe, zodat hij niet kan deelnemen aan 
de ronde van Frankri jk Aan dat laatste 
zal echter bijna zeker een mouw kun
nen gepast worden, want al die regle
menten zijn zo waterdicht als een zeef. 
Misschien is dat ook maar goed, voor 
deze ene keer, want Merckx zweert bij 
hoog en bij laag dat hij zelf met « pak
te » en dat hij het voorwerp is van een 
komplot. Wij behoren niet tot zijn fans 
(van niemand trouwens), maar het kost 
ons geen moeite hem te geloven Wij 
aanvaarden dat hij het slachtoffer is 
van bedrog en onrechtvaardigheid en 
zonder dat wij daarom willen gaan 
«doorslaan» zoals de sportgazetten, 
vinden wij het maar normaal, voor 
Merckx zowel als voor iemand anders, 
dat hu niet onschuldig gestraft wordt. 

WIE? 
Het geval Merckx, weer veel te veel 

opgeschroefd tot een drama, is voor ons 
simpelweg de bevestiging van wat we 
hier al wel eens meer als onze steeds 
bescheiden mening ten beste gaven : 
dat de wielersport stillekensaan de weg 
van de misdadigheid opgaat. Als men 
renners al dopingsprodukten opgeeft, 
staan we niet meer zo ver van giftmen-

[ gerii zoals ten tijde der Borgia's en 
van de misdadige prakti jken in het 
amerikaanse bokswereldje destijds. Wij 
kregen van zg échte wielerliefhebbers 
ai meermaals te horen dat wij te nega
tief staan tegenover de kommercièle 
wielesport Zou het ' Zou het aanklagen 
van misbruiken de wielersport meer 
schade berokkenen dan de passies van 
de «geachte wielerliefhebbers», onder 
de kundige leiding van de aanbeden 
renner gazet en m e r k ' Passies die de 
sport herleiden tot een walgelijke, on
verbiddelijk naar de ondergang leiden
de boel En zou het, voor de veiligheid 
der half-goden niet beter zijn de sport 
t t r u g te brengen tot de zeer betrekke
lijke waarde die ze werkelijk bezit ? Zo 
men dat tenminste nog kan. 

VRAAG ? 
Sport 69 vraagt • « Kan een wezen dat 

sterker fietsen kan dan om het even 

wie, vergeleken worden met de helden 
van de huidige were lddevo lu t i e ' Die 
helden zijn dan Stafford, Cernan ... 
omringd door de honderden genieën^ 
medewerkenden tot het ontstaan van' 
het nieuwe ruimteti jdperk ' » 

De auteur geeft niet het antwoord, 
maar hij legt het joernalistiek-handig 
de lezer in de mond, en het moet na
tuurlijk « j a » klinken. 

Hoe is het mogeli jk? De geleerden 
die inderdaad werken aan een nieuw 
tijdperk, aan een betere toekomst voor 
heel de mensheid, vergelijken bij een 
kommercieel tot half-god verheven koe-
reur, wiens bijdrage tot de lotsverbete-
n n g van de mens, tot de leefbaarheid 
van de mensheid, tot de vorming van 
een nieuwe wereld, tot een hogere be
schaving nul komma nul is ' 

Zet de koereurs op een verhoog, aan
bidt en verafgoodt ze. Geen bezwaar. 
Maar vergelijkt ze niet met grote gees
ten, die werkelijk wat doen voor de on
begrijpende massa, die daar staat te 
loeien van begeestering bij het zien van 
de straffe billen van de koereur Ver
war t niet doelbewust gefokte populari
teit met werkelijke verdienste. Wijst de 
«sportl iefhebbers» er eens op dat de 
waarde van de afgoderij en het voor
werp dier afgoderij vooral gelegen is in 
(kultureel zo goedkoop mogelijk) be
drukt gazettepapier. 

NORMALE UITSLAG 
Iedereen wist dat Ajax in de bekerfi

nale tegenover A C. Milaan geen schijn 
van een kans had, maar iedereen hoopte 
toch halvehngs op een soort voetbalmi
rakel. Het is niet gekomen Het mees
terschap van Milaan was rustig en vak
kundig en Ajax heeft het niet verder 
kunnen brengen dan tot enig tijdelijk 
overv/icht in het middenveld (zoals ge
woonlijk door de Italianen lijdzaam ge
duld) en enkele flitsen van Cruyff in 
de punt van de aanval. 

Flitsen waren er ook aan de andere 
kant te zien, van Rivera namelijk, maar 
dan van een gevaarlijker allooi Hij 
toonde zich meer dan ooit «mis ter 50 
percent». Al met al dus een betrekke
lijk gemakkelijke overwinning van de 
Milanezen, die zich voor de ongeveer 
250.000 frank die ze per man ontvingen 
niet eens bijzonder moesten inspannen. 
En wat wij over die 250 000 ballen den
ken, gaan we deze week nu eens niet 
zeggen. 

op ptlleties - op deze foto een illegaal receptje in het oor van Merckx... 

De Australiër Clayton liep het hardst tijdens de internationale maraton te Am. 
werpen en kwam op het ereschavot tussen de Japanner Usami en de Engelsman 

Jim Alder. 

HET GEBEURDE TE NAPELS 
Het gebeulde m Napels, aan de 

poott van het ai me Italië, dat v(A>r 
de eerste keer (bij ons weten) luid
keels het beslaajide sportestablish-
ment weid gekontesteerd. Een gtoep 
tuerklozen en aibeiders wilde de « gi-
io » vethmdeien verder te toeren, uu 
piotest tegen het vele geld dat m de 
spoit miteloos verkwist wordt, terwijl^ 
ei nog zoveel ai moede en ellende 
moet bestreden woiden, zonder dat 
men daar bhjkbaa) geld voor vindt. 

In de pers leest men daarover met 
veel, maai het Itjkt ons toch beliek-
kelqk belangiijk, en, we zullen het 
maar londutt zeggen, veiheugend. 

Natuwlijk, het gaat met op de m-
richteis en de koereurs van de « gj-
lo » veiantwoordehjk te stellen voor 
wat er allemaal misloopt tn onze luk-
sueuze konsumptiemaalschappij. Er 
zipi andeis takken van de ontspan-
nings-business waai img met veel 
meer geld wordt gesmost. Denk maar 
aan de « httpereet » en zo. De napo-
litaanse arbeiders ztjn m feite hun 
eigen kollega's werkmensen, dikwijls 
nog meer op de sukkel dan zijzelf, 
gaan lastig vallen. 

Sociale eisen, hoe geiechttgd ook, 
moeten met op spoilmanifestaties uit 
de doeken woiden gedaan — de ver
koop van londeibioeken, haargroei
middelen en sleutelhangers eist im
mers alle aandacht op Wat men er 
daar m Napels ook over dacht, de 
sport vei schaft enkele mensen een 
dikke en vele mensen een dunne bo-
teiham. Ze is belangrijk tn het eko-
nomisch proces. Ze beantwvoidt aan 
onze diang naar spehtakulaire ont
spanning. Het IS van die arbeiders 
misschien inkonsekwent nu te gaan 
vei branden wat ze wellicht zo lang 
aanbeden hebben Hun houding was 
te Kjngenuanceerd. We achten het 
lang met uitgesloten dat zij geleid 
werden door steih pohtiek-gekleurde 
agitatoren. 

WIJ gaan dus niet diiekt in de pol
len kletsen en luide onze solidariteit 
met de napolitaanse protestanten ver
kondigen. 

Maar tn principe vinden wij het 
toch met slecht dat de kleine man 
eens laat merken dat hij met van 
Plan IS zich met die zaligmakende 

sport om de turn te laten leiden tot 
tn der eeuwigheid. 

Hebben wtj met jaren en jaren, 
van m de tijd van Baitali en Coppt 

• al, gelezen dat de ronde van Italië 
de meest grandioze « trutertj > ts die 
men zich indenken kan ? Dat uj, 

, sportief bekeken, van nul en generlei' 
waarde ts? Of heeft het feit dat on
ze Merckx haar verleden jaar won, 
dat allemaal verandeid? Komen de 
vele miljoenen die aan de <!.truteiij* 
gespendeerd worden, tenslotte niet 
uit de zak van genoemde kleine man? 
Krijgt hij, in ruil daarvoor, bij het 
slechte spektakel, nog niet een pu
blicitaire strop om de nek? Is hei 
niet begrijpelijk dat htj dat beu 
woidt ? 

Lezen we met m onze krant dat 
een belgtsch renner — we zullen hem 
met noemen, om niet te moeten, ho
ren dat wi] « ei tegen » zijn •— in 
Italië wor een koerske van een paar 
uur zestigduizend ballen startgeld 
kieeg? Mo£t dat nu veel mensen, 
die zwaar en langdurig en nuttig 
weik moeten piesteren voor een be
scheiden — al te bescheiden — loon, 
niet voor de kop slaan ? Doet het ons 
toch. 

Is het met te verslaan dat meer en 
meer mensen de buik vol knjgen van 
de onbenullige schijnwaarden van de 
kommercièle sport, en teiug willlen 
naar werkelijke waarden ? 

Zijn het die dingen met, waarte
gen te Napels geprotesteerd werd t 

Men kan dat incident nu natuur
lijk achteloos opzij schuiven, zoals de 
machtige giro de kontestatte opztj 
heeft geschoven, om haar weg voort 
te zetten. 

Het zou volgens ons vei keel d ztjn, 
want er zullen andere incidenten vol
gen. 

WIJ denken bescheiden dat het be
ter zou zijn zich eens degelijk af te 
vragen of men het ballonnetje van 
de suppoi tershisterte, de sportafgode-
rij, de vedettenkultus, de verblinde-
rij, het klatergoud, de schijnwaarden 
en de aftruggelarij nog dikker meent 
te moeten opblazen. Kwestie van te 
voorkomen dat men er eens zal in 
prikken, zoals men in Napels al eens 
eventjes, maar nog vergeefs, gepro 
beeid heeft. 
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BOEIEND BLOEIEND I 

Op enkele minuten van het stadscentrum : het weel
derig Gruga Park met zijn wondere schakering van 
bloemen, het Baldeney Meer en zijn blanke zeilers, 
het uitgestrekte stadswoud, de beboste Ruhrvallel en 
de villa Hügel... Een betoverende omlijsting van deze 
oude én moderne stad. Essen rekent op uw bezoek I 

BON* 
Gelieve mij gratis een documentatie over ESSEN en zijn om
geving te sturen. 

Naam « Beroep ^ 

Straat Gemeente 

• Terug te zenden naar de DUITSE DIENST VOOR TOERISME 
Luxemburgstraat 23, Brussel 4. 
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BECO BECO BECO 
Benzine en gasolie steeds goedkoper ! 
ledere maand grafis benzine en olie... 

Voor gas- en stookolie vanaf 1.000 L.: 
U bestelt p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236 

Zwijndrecht Tel. (03)52.81.73-32.02.10 
wij leveren : tegen BECO-prijs I 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering „ D P \ / C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t I 
in gephosfateerde staalplaat. O ' ^ O Q fl 
Zeer lichte bediening. Z O U » O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

U MOET ER BIJ ZIJN 

La ten w i j op Vlaanderens nat iona le feestdag demons t re ren 

me t he t s imboo l van « de V laamse Beweg ing , he t op rech ts t 

en edelst s t reven da t in België o p k w a m » ( A . V e r m e y l e n ) . 

De Leeuw aan onze hu i xen en openbare gebouwen is inder 

daad een demons t ra t i e van so l ida r i te i t m e t degenen die in 

« H O O F D S T A D »-Brussel , in de Voer , te Moesk roen , op de 

taalgrens en (ook nog) i n V laanderen dagel i jks in ' t ge

weer z i j n . 

O N T B R E E K N I E T OP H E T APPEL ! 

• 
S t i c h t i n u w woonp laa ts een k e r n van de Na t iona le Bevlag-

g ingsak t ie . 

Vraag de fo lde r ' 6 9 , m e t a f m e t i n g e n en p r i j z e n van k a t o e 

nen , w o l l e n en ny lon v laggen, aan de 

Nationale Bevlaggingsaktie 
W a t e r s t r a a t 133 

S I N T - A M A N D S B E R C 

t e l . 0 9 - 5 1 . 1 5 . 8 3 

Informeer eens naar de 

van deze publiciteit 

prijs 

Het zal U verbazen, hoe fel 
hij meevalL 

HERMES 
SGH^ei 

Zuidlaan 54 Bruttel 

Vo l led ige 
secretar iaatcursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
in vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERlsrï tALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ • 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211, Bruttel 
Tel (02)11.00.33 

De school waar V l a m i n g e n 
z i ch thu i s voelen 

Aanbevolen 
Huizen 

Manége « VOLMOLEN i 
Opoeteren ( l . ) 

Paardenpeiision - Rijlessen • 
Wandelingen. 

Restaura nt-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

HOME 
Eigentijdse woninginrichting 

Rijschoolstraat 45 B 
ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
ingevoerd door Jantsens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen Tol 03/79.07.95 

GEEN REISPROBLEMEN VOOR ONZE LEDEN 
WANT DE V.T.B.-AFDELING 

DOET HET VOOR U... 
— v e r h u r i n g van v i l la 's en a p p a r t e m e n t e n in he t b u i t e n 

land 
— re izen m e t e igen au to 
— vakan t i e re i zen per spoor, v l i e g t u i g , au tocar o f boo t 
— o rgan iza t ie van z a k e n - en s tud ie re i zen 
— he t u i t s ch r i j ven van al le b i l j e t t e n tegen de norma le 

o f f i c i ë l e ta r ieven 
— de rezerva t ie van ho te l kamers , waar ook te r w e r e l d ! 
— de organ iza t ie van safar i 's , ( f o t o - en jach tsa fa r i ) 
— h u w e l i j k s r e i z e n 
— de a f l eve r i ng van verzeker ingspo l issen 
— speciale d iens t « S T U D I E V A K A N T I E » voor h e t aan

leren van v reemde ta len in he t b u i t e n l a n d . 

AANBOUWKEUKENS 
Specialist H . DOX p.v.b a 
Carnotttraat 133, Antv^erpen 

Standaard- en nnaatwerk 
MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramtdonb 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen i 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

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 
Volt. pens. 200-220 fr. — R 05 

Bezoek « Castho f 

DE V E E R M A N » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. (052)332.73 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

| . L E E M A N S Deurne zuid 
Van Havrelei 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

TEA-ROOM « HIMALAYA > 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room - Ijsbai 
Weststraat 37 

Blankenberge — — — R 04 

»-a-68 

Tapi j ten CASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel. (053) 291.89 
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PERS 

U WALLONIË 

Dit Waalse federalistische blad zegt het al 
even duidelijk. Er is niets veranderd. De 
Waalse C V P . verkiest de oude veilige weg 
van het profiteren op de rug van de vlaam-
se C V P. Durft het niet aan, zich mee in te 
zetten voor de waalse strijd. 

« De franstalige C.V.P. heeft zich in iedei 
geval als conservateur voorgedaan. Niet pre
cies omdat zij opa Servais aan de leiding 
heeft gelaten,, maar dit is reeds een aanwij-
zmg die door de rede\ oeringen bekrachtigd 
werd 

Het is de h. Hanin die bevi-eert dat de 
L-V.p. noch hnks noch rechts mag zijn, als
of deze werkelijkheid reeds door de massa 
niet \yaargenomen is geworden. De grote be
tekenis van de manifestatie van 22 mei te 
Luik IS er een bewijs van. 

Dan was het de beurt aan de h. Van den 
Boeynants om de onenigheid tussen Vlamin
gen en Walen te verwerpen, aldus vergeten

de dat de regering die hij leidde onder de 
gezamenlijke slagen van de h. Verroken en 
al de CV.P.-niinisters gevallen is. 

Als zodanig is de algemene indruk die men 
van het F.S.C.-congres heeft, een blind en 
naïef conservatisme, de wil om de werkelijk-

| . heid niet te herkennen, een hardnekkgiheiil 
om de oude principes van de gewezen P.S.C-
eenheid te laten herboren worden. » 

van het s(eiiiicclit en de veikiesbaarheid 
reeds ' voor de .•.;emeen raadsverkiezingen 
van oktober 11)70 te veiliiyen. » 

GAZET VAN ANTWERPEN 

t Wij rijden verder mee met de vlaamse 
C V P . » is de leuze geworden van de Waalse 
CV.P.-ers op hun kongres. Niet als mede
trekker van de kar, maar als paraziet op de 
rlaamse CV,P. -macht . Zo is wel de samen
vatting van de houding van de frankofone 
C.V.P. 

De politieke plank is goed gevuld deze 
week. Aannemen van het principe van het 
stemrecht op 18 jaar door de senaat. Vervol
gens een zangfeest met een « voorwaardelijke 
trouw aan België » van Valeer Portier, En 
natuurlijk de tunnel die na jaren dreigen en 
betogen dan toch van de Belgische tafel is 
gevallen. 

DE STANDAARD 

Manu Ruys zegt het niet zo uitdrukkelijk, 
maa r het komt er op neer : « De waalse 
C.V.P. wil verder paraziteren op de vlaamse 
trekpaarden ». 

Onder de leuze n wilt gij minister wor
den, tracht dan waals CV.P.-parlementair 
te geraken u. 

« In verband met de hoofdstad heeft het 
kongres een probleem doen rijzen. De voor
zitter van de Brusselse federatie heeft beklem
toond dat de franstalige Brusselaars volwaar
dige leden willen zijn van de P.S.C, en ge
heel soUdair zijn met Wallonië. Het is moei
lijk betwistbaar dat die verklaring de P .S .C-
parlementsleden, die ook een (soms belang
rijk) aantal kiezers hebben in Vlaams-Bia-
bant, in een delikate positie plaatst. 

Wat de betrekkingen met de C.V.P be
treft, rijst een ander probleem. De P.S.C die 
kennelijk opnieuw bescherming zoekt bij de 
zoveel sterkere Vlaamse broer, stelt de op
richting voor van een gemeenschappelijk or
gaan, da( het beleid van C.V.P.-P.S.C, koör-
dineer t 

NVeliui. het kongres van de Vlaamse C.V.P. 
heeft zich gekant tegen het toekennen van 
beshssin.gsmacht aan het gemeenschappelijk 
orgaan 

De P.S.C, wil daarenboven een paritair or
gaan. Dat zal de C.V.P allicht nog minder 
gemakkelijk nemen. De P.S.C, telt immers 
driemaal minder kiezers dan de C.V.P. In 
een federaal regime, «aar in de problemen 
maximaal naar de deelstaten zijn opgedeeld, 
ts pariteit aanvaardbaar. iMaar in een sys
teem waarbij de communautaire zaken 
slechts 20 t. h. van het geheel uitmaken en 
de gemeenschappelijke zaken 80 t. h. — zo 
zal het voorlopig wel zijn — betekent pari
teit een zeer grote toegeving aan de kleinere 
partner. » 

LESOIR 

Pariteit aan de top in de C.V.P., grendel 
op de vlaamse meerderheid : dat zijn de ei
sen, op bazis waarmee de « lieve kristelijke 
waalse broeders » nog verder willen op de 
rug zitten van « het kristelijke Vlaanderen », 
zegt het van uit haar standpunt deze brus-
selse krant. 

« Mijnheer Servais behoort niet tot diege
nen die geneigd zijn om zo maar een onher
stelbare afstand te nemen van de vlaamse 
medelegionnairs. Hij moet daarom echter 
niet beschouwd worden als een al te gewillig 
gesprekspartner. Flij hield zelfs een kloeke 
slottoespraak. 

Hij i.s zover gegaan te dreigen met een kri-
zis indien bij mislukking van de grondwets
herziening de franstaligen de waarborgen niet 
zouden krijgen, die zij opeisen tegen elke po
litieke minderheidsonderdrukking. » 

DE NIEUWE GIDS 

De vlaamse C.V.P., die ons nog steeds 
tracht wijs te maken dat de grendels zt,n 
uitgevonden om de Vlamingen te bescher
men, blaast hieromtrent weer koud en warm 
uit de mond van Van Haverbeke. 

Even dubbelzinnig, als met het « al of niet 
beslissend » overlegorgaan, 

« In de slotrede van het kongres heeft de 
herkozen voorzitter Leon Servais gewezen 
op het belang van de grondwetswijziging voor 
de bescherming van de Waalse en franstalige 
minderheid. 

Nu het blijkt vast te staan na de verkla
ringen van de P.V.V.-leiders, dat geen twee 
derde meerderheid zal worden gevonden, is 
men aan Vlaamse C.V.P.-zijde de overtuiging 
toegedaan dat de kulturele autonomie gro
tendeels kan worden verwezenlijkt bij ge
wone wetgeving. De vraag is nu of de P.S.C, 
metjdie zienswijze kan instemmen. 

Blijkbaar houdt zij vast aan de opvatting 
dat de kulturele autonomie moet worden ver
wezenlijkt, samen met de bescherming van 
de minderheden en dat zelfs de ekonomische 
decentralisering moet worden afgewezen zo
lang' de grondwetswijziging niet verworven 
is. 

Het is evenwel te verwachten dat tijdens 
de komende onderhandelin,gen de term «over
legorgaan» van CV.P.-zijde zodanig zal wor
den geïnterpreteerd, dat het een beslissend 
toporgaan insluit, » 

ONS LEVEN 

Nu ze met lange tanden, na jaren aarzelen 
het principe van het stemrecht op 18 jaar 
hebben aanvaard, trachten de traditionelen 
die pluim op hun verkleurde hoed te steken. 
Het leuvense studentenblad maakt een histo
riek die wel wat afwijkt van de vervalste offi
ciële versie. 

« Volksvertegenwoordiger Coppieters was 
de eerste die in de huidige zittijd dergelijk 
wetsvoorstel indiende. De auteur wil het kies
recht vanaf 19 jaar. Hij verdedigt die verjon
ging met een algemeen en met een aktueel 
argument. De 19-jarige betoogt hij, kan opge
roepen worden voor legerdienst en heeft 
meestal zijn toekomsttaak reeds gekozen. An
derzijds voltrekt zich thans een revolutionai
re ontwikkeling naar emancipatie van de 
jeugd. Daaraan tegemoetkomen door de ver
laging van de leeftijd van stemgerechtigd
heid en verkiesbaarheid zal volgens de in
diener op de koop toe het demokratisch re
gime behoeden voor verstarring en verhinde
ren dat een gevaarlijk grote afstand ontstaat 
« tussen de werkelijke geestes- en gemoeds-
bewegingen eensdeels, en de pollitieke partij
en en gezagsdragers anderdeels ». Volksverte
genwoordiger Coppieters heeft geen geluk. Ka
mervoorzitter Van Acker schenkt weinig 
aandacht aan de wetsvoorstellen van de V.U 

De Senaat was heel wat aktiever (?!). De 
heren Van Cauwenberghe (P.S.B.) en Joris-
sen (V.U.) stelden onlangs de vraag aan de 
minister van Binnenlandse Zaken welke 
maatregelen hij zou nemen om de leeftijd 

« Grootva raaskalt » zegt Vondel ergens 
in Jozef in Dothan. 

Kiebooms, de bijbelse patriarch van Wil
rijk, teruggedrongen op zijn dorpspolitieke 
stellingen, is alles behalve geestdriftig over 
het jongerenstemrecht. Hij weet waarschijn
lijk dat zelfs de Katolieke Aktiemannen niet 
meer voor de C.V.P. stemmen. 

Hij raaskalt zo, dat hij IJzeren-gordijn-
vizioenen krijgt. 

« Men zegge niet dat het maar om een on-
.schuldig experiment gaat, namelijk de ge
meenteverkiezingen. 

In de steden en grote gemeenten zijn 
het niet zo zeer de plaatselijke belangen die 
een rol spelen, maar zijn het de nationale 
problemen die de openbare opinie beroeren 
en waaraan de bevolking uiting geeft ook 
langs de gemeenteverkiezingen. 

Trouwens, er worden initiatieven genomen 
om zo spoedig mogelijk ook voor de parle
mentsverkiezingen de 18-jarigen te laten stem
men. 

En men gaat nog verder, ook de leeftijd 
voor de meerderjarigheid is men vanzins te
rug te brengen van 21 op 18 jaar Ja , en 
waarom niet ? 

Welnu, dat is allemaal niet gewenst met 
het oog op een goede organizatie van het 
maatschappelijk leven. 

Tenzij men de verkiezingen organizeeit op 
het model van de éénpartij-staten.,, » 

Een nooit geziene massa, ook zeer veel 
jongeren op het zangfeest. 

Een vaststelling : de vlaamse liederenschat 
wordt door die jeugd steeds minder beheerst. 
De hoofdschuldige is hier wel degelijk de 
B,R,T, Met een weigerachtig stukje radio
reportage maakt zij zich jaarlijks af van dit 
europese unicum dat het zangfeest is, en 
waarover onze buitenlandse relaties steeds 
bewonderend-entoeziast zijn. Indertijd toen 
de Dag van het Vlaamse Verdriet het Vlaams. 
Nationaal Zangfeest poogde kapot te maken, 
gooide de verpolitiekte B.R.T. met zendtijd 
en voorbereidingsavonden voor die C,V,P, . 
zangfeesten. 

«̂  Of de TV dan niets doet ? 
Een stukje in het journaal maar meestal 

zo dat het de indruk verwekt dat een Euro-
peade of een zangfeest alleen maar een boe-
renaangelegenheid is waarop de jongeren niet 
eens worden gezien... Een stukje afgedane • 
folklore, kom... 

Terwijl men over onoverzichtelijke budget
ten schijnt te beschikken voor tienerorkestjes 
en beat is er geen geld voor groepen als Tijl, • 
Fro, Dansa Ritmica, de VVKB, de VBCV, 
de gewestelijke zangfeesten en volksdans-fes-
tlvals. 

Pr imo moet er meer belangstelling aan de 
dag worden gelegd. Zowel op radio als TV 
voor eigen produkties. Op het ogenblik dat 
men die aanvaardt en gelijkstelt met alles 
wat uit het buitenland komt en « automa
tisch » voorrang krijgt, kunnen hogere eisen 
worden gesteld. Wat iedereen als normaal 
zal beschouwen. » 

HET VOLK 

Waar hogergenoemde Kiebooms de jeugd 
zo lichtzinnig van oppervlakkigheid beschul
digt, velt dit C V P , - b l a d een vernietigend 
oordeel over de ongehoorde manier waarop 
a de Belgen » hun universitaire expansie
politiek opzetten. Wat een ernst en vooruit
ziendheid ! Dat zijn dan de heren die aan 
de Volksunie vragen : « federalisme en die 
dingen, wat gaat dat allemaal kosten ? ». 

Zo wordt er unitair met miljarden gesold. 

« Er is echter meer. De regering-Van den 
Boeynants heeft indertijd twee kommissies 
opgericht, de ene samengesteld uit specialis
ten (o,m, de universiteitsrectoren) en de an
dere uit politici, om objektieve kriteria voor 
de financiering van de universitaire expan
sie uit te werken. De kommissies hebben 
nooit iets verwezenlijkt. De politieke kom
missie, die moest voorgezeten worden door 
de minister(s) van Nationale Opvoeding, is 
nooit van de grond geraakt. 
^ Dat is de reden waarom Eerste-minister 

Eyskens, gisteren na de Kabinetsraad, aan 
de pers verklaarde « dat de regering nog al
tijd niet over een degelijke dokumentatie be
schikt over het probleem ». In arrenmoede 
heeft de Eerste-minister zich op eigen hout 
hier en daar in het buitenland gedokumen-
teerd en de resultaten van deze inlichtingen 
dienen nu als basismateriaal voor zijn voor
stellen. 

KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, SO 
ANTWERPEN 

tel. (03)32.31.39 

Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Keizer Karefstraat. 39 

CENT 
tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

In feite is hel zo, dat men zich, op de ver 
gaderin.gen van het to|)-overleg tussen de 
twee regeringspartijen, aan het doodvechten 
is en een regeringskrisis riskeert, op grond 
van cijfers die misschien volkomen uit de 
lucht gegrepen zijn Men zou zich op de duur 
de vraag gaan stellen of wij in een moderne 
staat of in een gekkenhuis leven, » 

W. LUVTEN. 

DOSFELINSTITUUT 

In het kader van de akt lv i fe l ten van 

het pol i t iek vormingsinst i tuut l . DOSFEL 

zal een grote lessenciklus starten af

gestemd op de direkte pol i t ieke aktu-

all teit. Het 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 wo rd t be

kroond met het brevet van 

DOSFELINSTITUUT 

J E U R C U O O 

Stelt voor 

ioiUdlun 
"XomubUnden 
xonmUnteti 
iüuxyitmubekit 
winkdmcubclm 

Jeurdoo ra. 011-133.31 I. 132 36 
ZONHOVEN ~ [BELauMt 

.^nr^ I 
Groepen en maatschappijen 

allerhande ! ! ! 
Speciaal voor U bedacht-. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER 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 kri jgt 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 
THIER BRAU HOF 

Leuven - TeL (016)46311 
THIER BRAU HOF 

Hulste - TeL (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst - TeL (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
TeL (02)18.74.89 
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bewvegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen (Stad) 

KARAVAAN 
Heden zaterdag 7 juni autokara-

vaan door de vlaamse randgemeen
ten der agglonieratie Brussel. Deel
nemers uit onze afdeling kunnen 
desgewenst samen vertrekken te 
JAntwen'cn aan Permeke op de Jan 
van Rijswijklaan recht over het 
ïankgedenktegen om 12 uur 30. 

Simpatizanten die geen eigen wa
gen hebben kunnen daar ter plaatse 
wel met vrienden of bekenden mee
rijden. 
BEVLAGGING 

Op Vlaanderens hoogdag, 11 iuli, 
nioeten er weer meer leeuwevlag-
gen wapperen in onze afdeling. O p 
het sekretariaat kan u de gewone 
raanivlag kopen tegen een zeer la
ge iH-ijs. 
VERGADERING 

Woensdag 18 juni om 20 uur 30 
Stheklehof, Oude Koornmarkt 28, 
spreekt voorzitter Bergers G. over 
sindikalisme. Alle leden en simpa
tizanten welkom. 

TE KOOP 
V.L.-autokentekens, origineel 

zvsarte letter op witte grond, de 
enige zinvolle kentekens, internatio
naal bekeken : 20 Ir. Leeuwespeld
jes : 10 fr. V.U.-speldjes : 12 fr., 
lietswimpels : 10 fr., sluitzegels per 
blad : 5 fr., autokleefvignetten met 
leeuwmotief : 15 fr. 
BESLUITEN V.U.-KONGRES 

Naar alle leden en simpatizanten 
in de afdeling werden de besluiten 
van het elfde V.U.-kongres opge
stuurd. Het is een nuttige dokuinen-
tatie. We vragen onze leden dit 
goed te willen bewaren. Ook aan 
de toekomstige nieuwe kiezers in 
het Antwerpse werden duizenden 
van deze besluiten toegestuurd. 

fiorgerhout 
HEDEN ZATERDAG NAAR 
BRUSSEL 

Heden zaterdag te half twaalf 
vertrekken wij aan de Bikschote-
Jaan, om deel te nemen aan de mas
sale autokaravaan die in een gor
del rond Brussel zal rijden. Deze 
dag der vlaamse randgemeenten 
moet een sukses worden. 

Zij die toch afzonderlijk moeten 
rijden, worden te 13 uur verwacht 
te Stronibeek-Bever. Wegens her-
s(ellingen aan de brug te Boom 
doet men desgevallend best over 
Mechelen en Vilvoorde te rijden, 
vandaar naar Strombeek-Bever. 
VLAAMSE ACHTERSTAND 
EN 
WETENSCHAPSBELEID 

Als spreker op onze maandelijk
se ledenvergadering zal proL dr . 
Eiigeen De Facq, volksvertegen
woordiger handelen over « De 
vlaamse achterstand in het weten
schapsbeleid en de voorstellen van 
de Volksunie » op vrijdag 13 juni 
om 20 uur 30 in ons lokaal « De 
Nieuwe Carnot », Carnotstraat 60. 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Dit jaar richten wij een autokara-
yaan in naar de IJzerbedevaart (29 
juni a.s.). 

N'ertrek te halfzeven aan het Lui
tenant Naeyaertplein (Varkens-
markt). Deelnemers aan de kara
vaan die plaats hebben, worden 
dniixend verzocht het aantal be-
stlnkbare plaatsen mede te delen 
aan : Piet Willems, De Winterstr . 
14; Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26; bij voorzitter Dirks 
Stappaert, Bikschotelaan 236; bij 
sekretaris Juul Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184; bij Bert Verbee-
ien, Jozef Posenaerstraat 37 of JOB. 
Verbergt, Florastraat 81. 
B E VLAGGINGS AKTIE 

•\ t'gens het sukses komen onze 
propagandisten-verkopers niet op 
tijd in orde met onze « Leeuwe-
Vaandelslag ». 

Help hen door reeds nu een be
slissing te nemen en hun bezoek 
Biet ai te wachten. Stuurt een 
taartje naar Piet Willems of Frans 
Dirks (zie adres hierboven). 

Men kan ook intekenen op de le
denvergadering van vrijdag e.k. 

Boechout 
IJZERBEDEVAART 

Wie 29 juni niet op eigen kracht 
naar Diksmuide gaat en toch naar 

, •'^^'"''^devaart wil, wordt rer-
«ocht zich nu reeds ia verbinding 

te stellen met ons sekretariaat : Fl. 
van Prae t « Malpertuus D, Provin
ciesteenweg 363, Boechout. 

LEDENVERGADERING 
EN 
LEDENFEEST 

Leden\ergadering op vrijdag 13 
juni 1969 te 20 uur in de zaal Lim-
burgia, Beernaartstraat , Bercheni 
(over St. Hubertuskerk). Er wordt 
gehandeld over « gemeentebeleid ». 

De waarheid over de verwezen
lijkingen van het huidig gemeente
bestuur. 

(lelegenheid tot stellen van vra
gen. 

Daarna gezellig samenzijn. 
Pensen of pannekoeken voor de 

prijs van 40 fr. 
Inschrijvingen tot en met maan

dag 9 juni te sturen naar Volks-
unie-Berchem, Ruytenburgstraat 
10 of bij al de bestuursleden. 

Deurne 
IJZERBEDEVAART 

Vast staat dat dit jaar een bus 
wordt ingelegd voor de IJzerbede
vaart op 29 juni, meer nieuws volgt. 

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

Herselt 
VOORLICHTINGS. 
VERGADERING 

Te Bergom (1300 inwoners) greep 
onder voorzitterschap van Maurits 
Beerten een door meer dan 100 
personen bijgewoonde voorlichtings
vergadering plaats waarop senator 
Wim Jorissen volks en duidelijk de 
bestaansreden van de Volksunie 
uiteenzette. 

Een 25-ta1 nieuwe leden werden 
gemaakt. Bergom - Herselt beslis
te een nieuwe afdeling op te rich
ten. 

Huishout 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 14 juni 1969 te 20 uur, 
ons eerste .Volksunjebal te Huls-
hom. Orkest « de accordona's ». 

Zaal « Welkom ». 

VOETBAL 
Zaterdag 21 juni nemen de oude-

glories van Hulshout het op tegen 
de afdeling Heist op den Berg-Booi-
schot. Deze voetbalmatch zal ge-
s[)eeld worden op het terrein van 
zetelfabrikant Jos Vereist, in de 
(joorwijkstraat te Hulshout. Welke 
V.U.-afdeling neemt het op tegen 
de winnaars ? 

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, Kruisbaanvelden 15, 
tel. 45.51.77 of met bestuurslid Rik 
Raes, Lebaudystraat 39. 
42ste IJZERBEDEVAART 

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

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

Uiterlijke da tum van inschrijving 
zaterdag 21 juni. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

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

Mechelen 
KOLPORTAGE 

Zondag 15 juni wordt te Meche
len gekolporteerd met «Wij», zoveel 
mogelijk medewerkers worden ver
wacht. Samenkomst om 10 uur 15 
in Opsinjoorke, Nieuwwerk 1. 

Mortsel 
DAG-RANDGEMEENTEN 

Heden zaterdag neemt Mortsel 
deel aan de « Dag der randgemeen
ten ». Wij rekenen er op tal van 
mortselse autobezitters te ontmoe
ten als deelnemers aan deze over
donderende autokaravaan « ring 
rond Brussel ». Samenkomst : he
denmiddag te 12 uur 30 aan « Per
meke », Jan Van Rijswijcklaan 
(Cromwelltank). 
IN MEMORIAM 

Zaterdag 31 mei brachten wij on
ze trouwe vriend en strijdgenoot Jo
zef De Bondt naar zijn laatste rust
plaats. Aan de familie De Bondt en 
afdeling V.O.S.-Mortsel ons diep 
medevoelen. 

VLAGGEN-AKTIE 
Waarom zou<len alle vlaamse 

Mortselenaren niet vlaggen op 11 
juli e.k. en andere vlaamse feestda
gen. Uw leeuwenvaandel ligt klaar 
(1.50-1.50 m-kleurvast en ijzersterk) 
tegen de volkse prijs van 195 fr. Te 
bestellen bij Wim Claessens, Lierse-
steenweg 197, Mortsel (tel. 55.39.09). 

REKLAMATIE 
Niettegenstaande ons weekblad 

regelmatig en op tijd aan de post 
overgemaakt werd door Brussel, 
werd door de mortselse post, sinds 
14 dagen de bestelling hiervan eerst 
na het week-einde doorgevoerd. Na 
reklamatie schijnt de fout bij het 
gewestelijk post-sorteercentruin te 
Antwerpen te berusten. Zo deze 
week nog een onre,gelmatigheid zou 
geschieden, zullen wij onmiddellijk 
de nodige maatregelen treffen. 

Wijnegem 
NAAR DIKSMUIDE 

Vanaf heden kan iedereen in
schrijven voor de reis naar Diks
muide per autocar op volgende 
adressen Blom Leo, Markt 23; 
Luyckx O,, Lange Kruisweg 22; 
Rau H., Turnh baan 369; Reypens 
E,, Ruiterslaan 29; Joosten, Turnh. 
baan 352 en Vleminckhof (Mr. Wit-
tens) vanaf 15 juni. Na de middag 
naar Noord-Frankrijk. 

Vertrek : te 6 uur 30 Markti)lein. 
Prijs : maaltijd en reis 140 fr. 

Westmalle 
IJZERBEDEVAART 

Op zondag 29 juni rijden we weer 
per autocar naar Diksmuide. 

Vertrek om 6 uur aan «de Berg». 
Prijs : 140 fr. Men kan zich laten 
inschrijven tot 15 dezer bij J. 
Wilmssen, Antw. steenweg 41, of 
F. Dams, Hallebaan 40, tel. 72.04,52. 

BRABANT 

Brussel 
STEUN 

Als u dit leest, is de Dag der 
Vlaamse Randgemeenten misschien 
reeds voorbij, maar is het arrondis
sement Brussel nog niet verlost van 
de schulden die het hiervoor heeft 
moeten aangaan. Iedereen is er 
over akkoord dat het probleem 
Brussel en dit van de randgemeen
ten van vitaal belang is voor Vlaan
deren en de vlaamse beweging. 

Daarom ook hebben wij deze 
DVR op 7 juni ingericht. Stort uw 
steun onverwijld op PCR 865440 
van de Volksunie arr . Brussel te 
Brussel met vermelding DVR 7 ju
ni 69. De beste dank aan diegene 
die onze oproep tot steun in ver
band met deze aktie, zowel perso
nen als afdelingen reeds opgevolgd 
hebben. Wij rekenen echter nog op 
de anderen. 

Dilbeek 
Op donderdag 12 juni hebben in 

het lokaal Ravenstein aanvullende 
verkiezingen plaats van het afde
lingsbestuur, te vervanging van M. 
Panis, Van Dijck en Van der Put
ten, die ontslag namen. De kiesve-
richtingen zullen doorgaan van 19 
uur tot 21 uur. 

De kandidaturen worden binnen 
gewacht op het arr . sekretariaat tot 
11 juni en in de « Ravenstein » tot 
voor 19 uur. Wij rekenen op al de 
leden om deze afdeling in zulk een 
belangrijke gemeente als Dilbeek 
terug te laten bloeien lijk vroeger. 

Hekelgem - Essene - Teralfene 
RANDGEMEENTEN 

Dag der vlaamse randgemeenten 
op zaterdag 7 juni : samenkomst op 
parking Oud Zandtapijt te Hekel
gem. W e vertrekken er stipt om 12 
uur 30 samen met de deelnemers 
uit Essene en Teralfene. Wie geen 
auto bezit wordt daar medegeno-

DIKSMUIDE 
IJzerbedevaart op zondag 29 ju

ni : met luxe autocar. Prijs : 100 
fr. Kinderen tot 12 jaar slechts 70 
fr. 

Vertrekuur : Hekelgem (Vijfhoek) 
te 6 uur 45, Hekelgem (Oud Zand
tapijt) 6 uur .50. Essene (Kouden-
berg) 6 uur 55 en Essene (kerk) 7 
uur 10. 

Vilvoorde 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

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

BESTUURSVERGADERING 
De bestuursleden en alle belang-

.stellende leden worden verwacht op 
de bestuursvergadering van aan
staande dinsdag 10 juni om 20 uur 
In het lokaal « De Gouden Voorn », 
Houtkaal 1 te Vilvoorde. Belangrij
ke punten aan de dagorde. 

IJZERBEDEVAART 
We leggen een autobus in. Terug

reis langs leper (korte rondrit). Me
nen, Kortrijk (oponthoud). Oude
naarde, Nlnove, Vilvoorde, Prijs : 
145 fr. (reis en fooigeld). Schrijft nu 
reeds in : A. Jonckers, Schaarbeek
lei 3 Vilvoorde (tel. 51,44,42) of « De 
Gouden Voorn », Houtkaai 1 Vil
voorde (tel. 51,04,12) of M, Vander-
meulen, Schaarbeeklei 232 Vilvoor
de (tel. 51,16.69). 

Wolvertem 
MEDEDELINGEN 

Vergadering kanton Wolvertem 
op dinsdag 5 mei; aanwezig alle af
delingen en de arr. voorzitter de 
heer Vrancken. 

1) Lezing verslag vorige vergade
ring. 

2) Vlaamse randgemeenten, 7 ju
ni : aan ieder afdeling werden affi
ches uitgedeeld. De afdelingen Ka-
pelle, Malderen, Londerzeel en Nieu
wenrode komen te samen om 12 
uur aan de kerk te Londerzeel, 7 
juni. Kapelle-op-den-Bos komt met 
radlowagen. De kantonnale afgev. 
dringt er nogmaals op aan, opdat 
ons kanton goed vertejjenwoordigd 
zou zijn, want die dag moet een 
volledig sukses zijn niet alleen voor 
de V,U., maar voor gans Vlaande
ren. 

3) 11 julifeest. 
Afdeling Kapelle neemt op zich 

op vrijdag 11 juli een vlaamse avond 
in te richten, met medewerking van 
gans het kanton maar vooral van 
de afdelingen Londerzeel, Malde
ren en Nieuwenrode. Sprekers ; de 
heren Schlltz en Jorissen. Verdere 
inlichtingen voor die dag zullen aan 
de afdelingen van ons kanton toe
gestuurd worden. 

Wlnksele 
KOLPORTAGE 

Afdeling Erps-Kwerps - Veltem 
organizeert op 15 dezer een werf-
tocht met ons blad « Wij » in de 
nieuwe wijken Dlependaal en 
Schoonzicht. 

Bijeenkomst om 9 uur aan het 
kruispunt Veltem - Bertem op de 
Brusselsesteenweg te Vekem 

Alle vroegere medewerkers wel
kom. 

OOST-YLAANDEREN 

Burst 
WEDSTRIJD 

Met eenparigheid van stemmen 
besliste het bestuur onzer afdeling 
een wedstrijd in te richten tussen 
onze leden. 

Er wordt een wedstrijd ingericht 
toegankelijk voor alle leden en bij-
leden van de Volksunie uit de ge
meenten Burst, Ressegem en Bam-
brugge. 

Doel : uitverkiezing van het beste 
ontwerp voor een Volksunieafde-
lingsvlag. 

Gevraagde prestaties : van elke 
deelnemer wordt gevraagd : uitden
ken, tekenen en maken van een 
schets voor de Volksunleafdelingsvlag 
Burst, Ressegem, Bambrugge. Het 
opsturen of afgeven van deze schets 
aan de afdelingssekretaris en ook 
nog het afgeven van de deelnemers
omslag. Alle verdere inlichtingen 
bij het bestunr. 

DeoLertüO'ïde (Arr.) 
DAG VAN DE 
RANDGEMEENTEN 

Vertrek ie Deiulernionde iMarkt) 
om 12u15 Aansluiten Ic Si (iillis 
(12u20) of te Lebbeke (12ir2.">) tel
kens op het plein. Daarna naar 
Strombeek vla Opwijk, Merchtem, 
Wolvertem, (irimbergen. Nadere 
gegevens volgen per circulaire 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
ZHLE ; zaterdag 14 juni 1969 van 
18 tot 19 uur door de heren l)i- DE 
COMMER V. en DE MEESTER 
H. In het i Vlaamshuls », Kloos
terstraat, 
SCHOONAARDE : zaterdag 14 
juni 1969 van 16 tot 16u.45 door do 
heren VAN DEN ABEELE en 
MEERT, in het « Palinghuls », 
Brugstraat (bij de h, PAUWELS 
Jan), 
SCHELLEBELLE : zaterdag 14 
juni 1969 van 17 tot 17 u 45 door de 
heren MATHYS en MEERT dienst
betoon, in de herberg «DE VALK» 
Dorp 29 (bij de h, DE WILDE C,). 
W E I T E R E N : op zaterdag 14 juni 
1969 van 18 tot 19 uur door de he
ren DE KEGEL en CHRISTEAN, 
in het « Vlaams Huls », Markt 

AANDACHT : gedurende de 
maanden JULI en AUGUSTUS 
zullen er GEEN zltdagen plaats 
hebben. Dringende gevallen stellen 
zich in verbinding met ons «Ge
westelijk sekretariaat, Stulfstraat 7, 
Appels, tel, (052)247.76». 
KOLPORTAGE 

Zondag 8 juni gaat een arrondls-
sementele ploeg op kolportage naar 
Schellebelle en Serskamp. 

Wie de ploeg wil aanvullen kan 
aansluiten aan de kerk te Schelle
belle te negen uur. 

Verantwoordelijke : Daniel Peels, 
Holstraat 73, Oudegem. 

zoekertjes 
Luxe appartement te huur in 't 

hart van 't Zoute-Knokke, Zeedijk . 
alle komfort - centrale verwarming 
(mazoiit) - 3 slaapkamers - badka
mer - stortbad - T.V. - vrij voor 
juni, 2de helft augustus en septem
ber - tel. 050-22763 — T 77. 

Op rust gesteld handelsvertegen
woordiger (V,U. kaderlld) met ver
minderd rustgeld (gevolg repressie) 
vraagt dringend bljverdienst van 
gelijk welke aard (hulp op buree! 
of in magazijn, bestelUngen thuis 
brengen enz.) beschikt over rijbe
wijs B, Schrijven of telefoneren 
Juul Dillen, schepen te Borgerhout, 
Lode van Berkenlaan 184, T 213090 
- T 78. 

Jonggehuwde vrouwelijke bedlen
de met ervaring ondervindt moei
lijkheden op haar werk te Brussel 
uit vlaamse motieven en zoekt an
dere werkkring Brussel, Aalst, Den-
dermonde, Leuven, Tienen, Meche
len, Antwerpen. Wie een uitweg 
kan aanbieden melde zich adres 
blad of senator Jorissen. Astrldlaaa 
80, Mechelen, tel. 015-19994 — T 76, 

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

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. 
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Munkzwalm 

St Maria-Horebeke 

BESTUURSVERGADERING 

De bestuursleden van de beide af
delingen kwamen zondag 1 juni jl. 
in hun maandelijkse vergadering sa
men, in tegenwoordigheid van arr. 
voorzitter Gies Eechaudt en ver-
antw. organizatie Jaak Janin. 

Na de recente aanwinst van le
den te Munkzwalm, werd besloten 
een nieuwe ledenslag in te zetten 
tot aan het verlof Ook de bevlag-
gmgsaktie werd besproken. De be-
langi-ijkste beslissing was wel het 
huidig werkgebied van de twee af-
dehngen te verkleinen door de op-
nch tmg van 2 nieuwe afdelingen 
tegen september. 

Ninove 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

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

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

OÖST-VUANDEREN 

DAG DER 500 TE WORTEG£M 
Zaterdagavond 7 juni heeft van 20 

uur af in « 't Stokerijtje » te Wor-
tegem de « Dag der 5t)0 » plaats, 
met een omlijsting dit jaar uitslui
tend voorbehouden aan tieners. Dat 
is dan dansen door o Schelderiet » 
onder ' leiding van Riet Pollez, mu
ziek door de « Elite Jeugd Fanfa
re » uit Aalst en voordracht door 
Jan Dewilde. Een hele serie perso
naliteiten is ook van de partij, on
der wie Maurits Coppieters, Mau-
rits Van Haegendoren, prof. R. De-
rine en anderen. Miei Cools, Jef 
Burm en Kor Van der Goten ma
ken het kruim van de genodigde 
vedettenschaar uit. 

Inkom : 40 en 50 fr. 

Erembodegem 
VLAAMS NATIONALE 
VROUWENBOND 

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

Kruishoutem 
LEDENSLAG 

Op haar laatste bijeenkomst be
sloot het nieuwe en dinamische af-
tlelingsbestuur nog voor het verlof 
zijn aantal leden en abonnees met 
een ruk naar oihhoog te drijven. 
Het the-dansant der jongeren 
werd eveneens voorbereid. 

Mereibeke 
DE WEERGALM 

Op de laatste bestuursvergade
ring van V.U. werd beslist van nu 
af elke maand e.\tra 300 a 500 num
mers van ons maandblad gratis te 
verspreiden onder de nieuwe kie
zers voor 1970. Wie ons adressen 
kan bezorgen, dele deze mede aan 
een onzer bestuursleden V.U. 

Melle 
MEDEWERKERS GEVRAAGD 

\\'illen wij tijdig klaar komen 
voor 1970, dan moeten wij tijdig 
starten met onze aktie. Er zijn ech
ter ook nieuwe medewerkers voor 
Melle nodig. Meldt u bij Julien de 
Sutter, K. Mercierlaan 1, ofwel bij 
Roger de Sutter, Hof ter Beuken 
15. 

Hukerke 
BUITENWACHT 

Tijdens de vergadering van mei 
besteedde de afdeling Nukerke haar 
tijd aan de propaganda In dit ka
der werd een aktie « buitenwacht » 
\ ooropgezet. 

Oordegem • Vüerzele 
KOLPÓRTAGE 

Morgen zondag 8 juni te 9 uur 30 
Trefpunt : café « In ^'laanderen », 
Dorp, Oordegem. 

Oudenaarde (Arr.) 
ARROND. RAAD 

De eerstvolgende arr. raad heeft 
plaats op vrijdag 27 juni. Inviduele 
uitnodiging en agentia volgen. 

KOLPÓRTAGE 

De maandelijkse arr. kolj)ortage 
wordt gehouden op zondag 8 juni. 
Nerzameling op de markt te Oude
naarde : 9 uur 15. Elke afdeling wil 
zoals gebruikelijlv I of 2 bestuursle
den afvaardigen. Talrijke opkomst 
gewenst. 

Ronse 
LEDENSLAG 

Na de intensieve medewerking 
aan de abonnementenslag is de af
deling tans bezig aan een leden
slag. De ploeg van Ronse weet van 
aanpakken en zal ook hier onge
twijfeld verrassen. 

VUJO 
Vujo-Oudenaarde bereidt tans 

haar 2de jongeren-bal voor. Jaak en 
zijn mannen steken er heelwat tijd 
in, want het moet weer een sukses 
worden. Datum : 5 juli. Daarmee 
zal een zeer verdienstelijk werkjaar 
afgesloten worden. 

St. Amandsberg - Oostakker 
IJZERBEDEVAART 

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

Sint-Niklaas (afd.) 

D-A.G DER VLAAMSE 
'RANDGEMEENTEN 

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

Vrasene 
IJZERBEDEVAART 

De 42ste IJzerbedevaart heeft dit 
jaar plaats op 29 juni e.k. Houdt nu 
reeds deze datum vrij. Meer inllich-
tmgen volgeu. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
11 juli nadert ! U bezit nog geen 

leeuwevlag? We kunnen u reeds 
een vlag verkopen tegen 195 fr. De
ze vlaggen 1.50 m op 1.50 m in be
drukt katoen zijn ijzersterk en ten 
zeerste aan te bevelen. Te verkrij
gen bij Hektor Tilleman, Kerkstraat 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Voor problemen van sociaal 

dienstbetoon komt u terecht bij 
Leon Verhofstede, Brandstraat 24 of 
telefoon 75.73.01. 

Verwacht eerlang zitdag volks
vertegenwoordiger Coppieters. 

WEST-VUANDEREN 

Biankenberge 
HUWELIJK 

Op zaterdag 17 mei zijn de h. 
Reginald Trypsteen (ex) sekre-
taris van onze afdeling en mej. 
Nicole Verlinde van Moerkerke 
in het huwelijksbootje getre
den, Aan het jonge paar veel 
geluk en goede vaart. 

Brugge 
HUWELIJK 

Zaterdag 24 mei trad onze 
vriend Gilbert Bauwens in het 
huwelijk te Lissewege, alwaar 
hij zich zal vestigen. We wen
sen hem en zijn lieve bruid 
goede vaart ! 

Bredene 
GESLAAGDE VERGADERING 

Op 31 mei sprak onze nationale 
sekretaris senator Wim Jorissen 
voor meer dan 100 aanwezigen in 
ons lokaal zaal « Tijl » over de bin
nenlandse politieke vraagstukken. 
Vervolgens werd in eerste vertoning 
de fdm gedraaid over de Volksunie-
week te Oostende. 

ZITDAG PROVINCIERAADSLID 
KRIS LAMBERT 

Heden /.aterdag 7 juni om 11 uur 
UI ons lokaal zaal « Tijl ». 

Menen 
ZIEKENBEZOEK 

De vrouwenbeweging heeft als so
ciaal werk een zeer i^rachtige taak 
op zich genomen nl. het ziekenbe
zoek. De reeds bezochte mensen 
waren zeer tevreden met het be
zoek en de kleine attentie ! 

Indien een lid van een der orga-
nizaties van de Volksunie-Menen 
ziek of werkonbekwaam is geef dan 
het adres door aan een der be
stuursleden of verwittig café de 
Beiaard. Onze vrouwenbeweging 
zal deze medewerking zeer op prijs 
stellen. 

Nieuwpoort 
WILLEM VERMANDERE 

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

Gistel 
HULDIGING DR E. VAN OYE 

De onthulling van het standbeeld 
Dr. Eugeen van Oye gebeurt op 8 
|uni 1969 te 16 uur in de Heyvaert-
laan. Daarna toespraak door dr 
Jozef van Overstraeten, algemeen 
\oorzitter VTB-VAB. 

Kortrijk 
DAG DER VLAAMSE 
RANDGEMEENTEN 

Personen die wensen deel te ne
men aan de dag der vlaamse rand
gemeenten gelieven te verzamelen 
te Kortrijk aan lokaal « 1302 » van
daag te 11 uur. 
TUINFEEST 

Alle leden ontvangen nog een ge
detailleerde uitnodiging met in
schrijvingsformulier voor het arron
dissementeel Volksunietuinfeest, op 
zaterdag 21 juni te 14 uur in « Bloe-
menhof » te ^^'evelgem. 
KOLPÓRTAGE 

Morgen 8 juni, kolportage te Wa-
regein. Bijeenkomst te 9 uur 30 op 
de Markt te Waregem of te 9 uur 
15 in lokaal 1302 te Kortrijk. 
SPEELPLEIN DE WARANDE 

Toen een afvaardiging van de 
Volksunie-vrouwenbeweging van af
deling Kortrijk aan de deken de 
toelating ging vragen het dekenale 
speelplein « De Warande » te ge
bruiken voor het tuinfeest werden 
zij zeer hartelijk ontvangen... tot de 
eerwaarde heer vernam dat ze van 
de Volksunie waren. Voor onze kin
deren stond zijn speelplein niet 
open. 

Afdeling Kortrijk heeft gemeend 
in een pamflet deze houding te 
moeten mededelen aan de kerkgan
gers van St. Elooiskerk (waar de 
deken een bedelpreek voor het 
speelplein kwam houden) en heeft 
in een schrijven aan de kortrijkse 
geestelijkheid deze aktie toegelicht. 

Wortegem 
LEDENVERGADERING 

Dhisdag jl. hield de afdeling haar 
laatste vergadering \ a n dit werk
jaar. 

Na een drukke en suksesrijke 
wmterwerkiug, werden de propa
gandistische taken voor juni ver
deeld. O p 15 juni zal de afdeling 
nog in Elsegem en Petegem kolpor-
teren. De financiële mobihzatie zal 
tijdens de zomermaanden plaats 
vinden. 

Ledegem • Dadizele 
OVERLIJDEN 

Op 14 mei overleed op 26-jarige 
leeftijd na een smartelijk ongeval 
ons trouw V.U.-lid Daniel Vander-
stichele uit Ledegem Onze oprech
te deelneming. 

DIENSTBETOON 
ledere 4de zaterdag der maand 

komt V. U.-volksvertegenwoordiger 
Mik Babyion zijn zitdag houden in 
café De Boonhoek, Rollegemstraat 
168 te Ledegem van 11 tot 11 uur 
30. Alsook ieder maandag ten zij
nen huize Westlaan 145, Roeselare, 
lel. 051-20208 van 17 uur tot 19 uur 
KIEZERSLIJSTEN 

De kiezerslijsten van Ledegem, 
Dadizele en Rollegem-Kapelle zijn 
steeds te raadplegen bij Rik Van-
denberghe. 
BEVLAGGINGSAkTIE 

Bestel tijdig uw leeuwevlag voor 
de Vlaamse hoogdagen : katoen, 
mooi, sterk, kleurvast en goedkoop 
en op alle maten, 2 m. x 2 m.. 
IpO m. X 135 m. Auto en fietsvlag-
gen, stuur een kaartje met uw wen
sen (stok of raamvlag) aan Rik \ 'an-
denberghe en ze wordt u aan huis 
besteld. Bestel ze tijdig. 

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 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Senator Leo Van de Weghe, Wa-

penplein 9, Oostende <^ afspraak 
tel. 059-763.28. 

Zitdagen : 1ste zaterdag : 9 uur 
« Sportwereld », Oogststraat 91, 
Stene; 10 uur « The Boat », rest. 
Dr. Moureauxlaan, Opex; 11 uur bij 
€ . Flo, Kwekerijstraat 29, Ouden-
burg, voor Zandvoorde; 12 uur café 
Vanhaecke, Kerkstraat 26, Vlisse-
gem. 

3de zaterdag : 10 uur « Trouba
dour », Koninklijke baan, Sint-Ides-
bald-Koksijde; 11 uur « Moeder 
Lambik », Leopold II laan. Oost-
duinkerke en 12 uur «De Beiaard», 
Rekollettenstraat 47, Nieuwpaart. 

Volksvertegenwoordiger Et. Loo-
tens, Oostmeetstraat 56a, Koekela-
re, op afspraak tel. 051-580.31. 

Zitdagen : 1ste zaterdag ; 9 uur 
« Were Di », de Smet de Nayer-
laan. Middelkerke; 10 uur « De Bei
aard », Rekollettenstraat 47, Nieuw-
poort; 11 uur lokaal « Opex », ie 
De Panne ; 12 uur lokaal « Belfort», 
Veurne; 13 uur 30 bij E. Deschep-
per, Alveringem; 14 uur 30 bij An
dre Busquart, Markt 3, Lo; 15 uur 
30 Vlaams Huis, IJzerlaan, Diks-
muide; 17 uur 30 bij G. Despienter 
te Handzame. 

1ste maandag : 18 uur Alb. Stra-
gier. Bruggestraat 1, Eernegem en 
19 uur « De Engel », Oostendebaan 
1, Ichtegem. 

Belanghebbenden uit Oostkerke, 
Beerst, Keiem, Oudekapelle, St.-Ja-
kobskapelle, Stuivekenskerke, Wou-
men, Vladslo, Bovekerke, Leke, Re-
ninge, Nieuwkapelle, PoUinkhove 
bij E. Lootens. 

Provincieraadslid Maurits Zwae-
nepoel, P . Bortierlaan 27, Gistel, op 
afspraak tel. 059-285.09. 

Aan huis : elke maandag en 
woensdag van 18 tot 20 uur. Tevens 
voor belanghebbenden uit Beke-
gem, Ettelgem, Moere, Oudenburg, 
Roksem, Snaaskerke, Westkerke en' 
Zevekote. 

Provincieraadslid Kris Lambert , 
Batterijstraat 16, Oostende, afspraak 
tel. 059-741.42. 

Zitdagen : 2de en 4de zaterdag . 
« Derby », Nieuwpoortsesteenweg, 
Oostende en 3de zaterdag : « Sport
wereld », Oogststraat 91, Stene. 

Provincieraadslid Albert Tallieu, 
2üste Liniestraat 1, Zarren, op af
spraak tel. 051-562.83, sjjeciaal voor 
Zarren, Handzame en Werken. 

Afgevaardigden : 
Oostende : P . Callewaert, advok., 

1 orhoutsesteenweg 119, Oostende, 
tel. 059-811.58, alle dagen behalve 
donderdag vanaf 14 uur. 

E. Vansteenkiste, Kapucijnen-
.«traat 58, Oostende, tel. 059-795.48, 
afspraak. 

Stene : D. Vanbaelenberghe, 
Druivenlaan 16, Stene, tel. 059-7(i0.28 
elke maandag vanaf 19 uur. 

Middelkerke : R. Baeckelandt, 
Oostendsesteenweg 12, Middelkerke 
lel. 0.59-322.94, afspraak. 

Leffinge : Louis Vaneessen, Dorps
straat 92. ledere maandag vanaf 
20 uur (tevens voor Slijpe, iVlanne-
kensvere en St-Pieterskapelle). 

Nieuwpoort : Willy Devriendt, 
Rekollettenstraat 66, tel. 058-337.15 
Elke dinsdag \an 19 uur 30 tot 21 
uur. Tevens voor Oostduinkerke, 
St-Joris, Ramskapelle, Wulpen, 
Schore. 

Diksmuide : Ir. J . De Ganck, 
Predikboomstraat 6a, tel. 051-512.35 
op afsjjraak. 

Te\ ens voor Mei kem, Pervijze, 
Noordschote, Klerken. 
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Adinkerke : Urb. Bruynooghe 
Kosterstraat 4, De Moeren, tel. OSs! 
418.08, afspraak en volgende zitda
gen : laatste zaterdag van de 
maand : 8 uur 30 Houtem : lokaal 
«Pelikaan»; 9 uur 30 Wulveringem 
lokaal « Drie Koningen »; 10 uur 
30 Gijverinkhove : lokaal « Drie 
Ridders »; 11 uur .30 Beveren : I c 
kaal Kruisstraat. 
LaaLste zondag : 10 uur Sint Pietep 

te Adinkerke. 
Iedere woensdag : 10 uur 30 tot 

11 uur 30 Veurne : « Flandria » 
Markt. ' 

Tevens kunnen volgende gemeen
ten nog beroep doen op U. Bruyn^ 
ooghe : Steenkerke, Bulskamp. Egl 
gewaartskapelle, Avekapelle, Zoute-
naaie, Booitshoeke, Izenberge, Vin. 
kem, Lampernisse, Hoogstade, Oe-
ren, Sint-Rijkers, Leisele en Stave-
Ie. 

Ruddervoorde 
ARROND. KOLPORTAGE 

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

O m 10 uur verzamelt de arr. 
ploeg in het Breydelhof te Brugge 
en te 10u30 algemene verzameling 
te Ruddervoorde in café Oud Ge
meentehuis, Dorpsplein. 

St-Kruls - Moerkerke • Damme 
UITSTAP NAAR DAMME 

Op zondag 15 juni a.s. organizeert 
de afdeling een uitstap naar Dam
me. Bezoek aan kunstschilder De 
Vaere, zeemuzeum, historische op
gravingen, demokratlsch avondmaal 
(vrij) in « De gulden Kogge », bow
ling. 

Vertrek : Gemeentehuis St-Kruis 
om 1 uur 30 met private wagens. 
Gratis lift voor iedereen. 

VU-JONGEREN 

Weer brachten onze jongeren 100 
nummers van «c Wij » aan de man. 

Boudewijn Van Vlaenderen (no
men omen !) breidt zijn ploeg voort
durend uit. Hij vervangt J.M. Bo-
gaeit uitstekend. Deze laatste Ie-
vert intussen flink werk als voorzit^ 
ter van de Jeugdraad van St-Kruis, 

Weveigem 
IJZERBEDEVAART 1969 

in samenwerking met het IJzer-
bedevaartkomitee reizen wij dit 
jaar per bus naar Diksmuide Na 
de plechtigheid vertrekken wij om 
14 uur 30 naar de west-vlaamse ber . 
gen \vaar wij de rest van de dag in 
gezellig samenzijn doorbrengen. Te-
i-ugkeer voorzien rond 21 uur. 

Reisonkosten : volwassenen : 50 
fr., kinderen beneden de 14 jaar 25 
fr. Wij vragen aan onze leden op 
deze dag hun auto thuis te laten 
en samen per bus, als één grote fa
milie naar de 42ste IJzerbedevaart 
te trekken. 

Inschrijvingen van nu reeds bij : 
Cappon Roger, Corne Jozef, De-
rijcke Erwin, Duprix Rudy, Rey-
naert Robert, Roelstraete Oswald, 
Masselis Albert, Soenen Frans, Van-
decapelle Erik, Vanderhaeghen 
Ignaas en Vanwalleghem Albert. 

HARTELIJKE 
GELUKWENSEN 

Aan Wim en Lutgart Moens-Van-
denbulcke met de geboorte van een 
flinke Daan en aan Mark en Roza 
Delrue-Devos bij gelegenheid vaa 
hun huwelijk. 

Wervik 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Onze vriend senator Frans Bianc-
quaert zal voortaan zitdagen voor 
sociaal dienstbetoon houden te 
Wer\ ik , Magdalenastraat 75, elke 
tweede zaterdag van de maand van 
10 tot 10 uur 45. 

IJZERBEDEVAART 

Een bus vertrekt naa r Diksmuide 
op zondag 29 juni. Haltes : Menen-
Belfort om 8 uur; Geluwe-kerk onï 
8 uur 15; Wervik-Sint-Maartens-
piein om 8 uur 30. Inschrijvings
geld : 60 fr. Na de bedevaart rond
rit met halte doorheen de west-
vlaamse bergen (leper - Loker -
Dranouter - Kemmel). 

Inschrijvingen : Magdalenastraat 
75, Sint-Maartensplein 2, Hellestraat 
2 en Menensteenweg 104. 

BEVLAGGING 
De tijd der katakomben ïs voor

bij. Alle vlaamsgezinde Wervikanen 
laten op 11 juli de leeuw klauwen. 
Verschillende nieuwe « bevlaggers » 
hebben reeds hun leeuwevlag be
steld. Ook u kunt het doen (en zo 
rap mogelijk). Bestellingen op ho-

gervennelde adressen. 

file:///oorzitter
file:///vaar
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600 ARBEIDERS « • • • • 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan wij in een boek zouden kunnen beschriiven. 
Het is duidelijk dat U in volle vrijheid wilt kiezen, dat U niet wenst te han
delen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te
vreden zijn met het eerste het beste ' U vraagt een maximum aan degelijkheid 
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurlijk 
eerst vrijblij'vend voorlichting ' U wenst eerst met eigen ogen te zien ' U wilt 
rechtstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zijn U wenst een vlotte 
service en snelle uitvoering Met één woord : U wenst het beste van het beste 
zonder een frank teveel te betalen. 

HET BESTE V A N HET BESTE... 

2 0 N D E R EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN ! ! ! 

Daar komt het Inderdaad op aan...-

Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden 
en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ' U moet op voor
hand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te zijn. 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! ! ! 

Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!! 

Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartementen aan de Dampoort te 
Cent - aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen. Over 
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent - in het Leuvense en 
in de mooie natuur van onze Limburg ! 

MEER D A N 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N WIJ MET 

U BEZOEKEN EN DAAR Z IJN WIJ FIER OP !! ! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

1/2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

J/È'i:iCi-i-H^^'X.'it-(iv.^if 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

Naam 

*\QrSS •• >*« (»« 

Tel privé 

. • • p«» »•• • • • . * . • • • S» *— 9^ 

••• .M .M ••• ~« ü ï . . . ••• Woonplaats .^ SM ta w*t *— 

... i.. Tel kantoor .t m ta .*. *.. 

1 over gronden voor vlllabouw D ^ T " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
over gronden voor hoogbouw D ^ii voorkeur gelegen te 
over gronden « eensgezinswoning D 

over veilige geldbeleggingen D ^ Ê m m Ê i m m Ê Ê ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 

2 over het bouv/en van . . „ , . . « » « « « » . « . & • " . . . * M « ï i » i s s s « » « ~ » ^ 

bli voorkeur gelegen te . . . «» Ï « * . . ss» ÏS» ».. SM sw ssi s~ sw »» »~ 

of bezit i-seds grond gelegen te . . . . . . ..T^ w» Ü Ï sss » • *s» ««• * ~ **• 

i over de aankoop van een bestaande woning D 
Duld aan mef een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN'' ' ' 

ANTWERPEN 
Meir 18 
fel. 03/31.78.20 
viif liinen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 
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HET ZANGFEEST DER 25.000 

BRUSSEL NIET LOSLATEN 

BIJ DE FOTO'S 
Van Imks naai rechts en van boven naar beneden : Het Zang 
feest stona in hei teken van de strijd voot Brussel. De trommel
en klaroenkorpsen van de jeugdbewegingen blijven altijd weer 
een hoogtepunt. Ritme en dans met de leeuwevlag. De Vagan
ten : oude en nieuwe geuzenliederen. Groet vanuit Zuid-Afrika. 
Louts Neefs : een knap optreden en een oververdiend sukses. 


