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De afgelopen dagen zijn we weer eens getuige geweest van on
realistische pogingen van hen, die denken reaalpolitiekers te zijn. 
Minister Tindemans heeft in een - tegenover de Volksunie van 
kwade trouw getuigend - vraaggesprek nog maar eens als enige 
uitweg in het grondwetslop een driepartijenoverleg bepleit. Het 
is inderdaad duidelijk, dat de grondwetsherziening zoals meerder
heid en regering die wensen, is mislukt. Niet het minst dank zij 
het volgehouden verzet en de passende taktiek van de Volksunie, 
die voor dit verzet steeds ruimer begrip in Vlaanderen heeft ge
wonnen. 

Men mag zelfs de oppozitie van de Volksunie als de meest doel
treffende beschouwen, ook de meest dinamische. Het F.D.F.-R.W. 
heeft — zonder bekende tegenprestatie en halfslachtig — toch en
kele hand- en spandiensten verstrekt aan de regering en haar 
grondwetsherziening om dan uiteindelijk op grond van een zeer 
enggeestig argument haar tijdelijke medewerking stop te zetten 
terwijl de P.V.V. eerder in het zog van de Volksunie voer dan uit 
eigen inspiratie en aandrift aan oppozitie deed. 

De stemming in de Kamer over het amendement Schiltz inzake 
de zes randgemeenten is de Volksunie-oppozitie in de senaat te
gen de grondwetsherziening een grote steun geweest, vooral psi-
chologisch gezien Daardoor immers werd het verwijt van vlucht
misdrijf van de C.V.P., hierin door de B.S P nagepraat, volledig 
ontkracht. Zo het al moeihik zou geweest zijn om de CV.P. een 
vlaamser imago dan de Volksunie te bezorgen naar aanleiding van 
de zogenaamde technische artikelen in de grondwetsherziening, 
dan heeft de zoveelste vaandelvlucht van de C V P haar elke il-
luzie en elk argument ontnomen Het ontsjag van Verroken als 
fraktieleider is in dit verband veelbetekenend Dat precies rond 
dit moment van het CV P.-vluchtmisdrijf een nieuwe opiniepei
ling op verdere, gestage vooruitgang van de Volksunie in elekto-
raal opzicht wees, is een bewijs te meer dat de openbare mening 
het radikale standpunt van de Volksunie begrijpt en steeds meer 
Steunt 

STROP 
Ten overvloede zijn daar nog de stellingnamen van de IJzerbe

devaart, van de V.V.B, met haar antigrendel-karavanen en zopas 
nog van de ontelbare 11 juli-manifestaties, die eveneens in het 
teken van de anti-grendel-aktie stonden. Niet alle officiële 11 juli-
redenaars hebben zo uitdrukkelijk de grendelgrondwet veroor
deeld als vice-goeverneur Cappuyns van Brabant, maar dat is toch 
een gezaghebbende stem, die heel wat zwaarder weegt dan deze, 
die Brussel wel willen vasthouden doch (soms tegen eigen over
tuiging in) bereid zijn juist de middelen, die dit vasthouden 
moeten mogelijk maken uit de handen te laten nemen door de 
grendelprocedure goed te keuren ! 

De verwarring bij de traditionelen is dan ook om begrijpelijke 
redenen groot. Er zijn nu weer lijmoperaties aan de gang in de 
î -v.V en in de C.V.P.-PS.C. De enen doen het naar aanleiding 
van de verschillende stemming in de P.V.V. over het amendement 
öchiltz, de anderen in een poging om de « autonomie-besluiten » 
van het C.V.P.-kongres zoveel mogelijk uit te hollen. 

De heren zijn hardleers, het unitaire bloed kruipt nog altijd 
?'aar het niet kan gaan En het gaat hoe langer hoe kreupeler. 
^ och tans is de Tmdemans-invitatie, om het toch een keer met een 
tnkolore wals te proberen, dadelijk op een E S P -njet gebotst. 
Want ook de B.SP. kan het zich niet permitteren, met liberale 
wensen inzake de grondwetsherziening rekening te houden zon-
aer uiteen te spatten. Met andere woorden : de drie traditionele 
partijen zitten met een grondwetsaanpassing in unitaire richting 
volledig strop. 

Het lamentabel einde van de parlementaire zittijd is lamentabel 
P\ «e meerderheid geweest. Niet voor de Volksunie, die op een 

schitterend einde mag terugblikken, niet alleen omdat ze een gren-
aei voor de grendelaars-in-spe heeft gestoken doch ook omdat ze 
zich ook in andere belangrijke vraagstukken heeft doen gelden en 
«aardoor het bewijs leverde van haar veelzijdige belangstelling 
en veelzijdige mogelijkheden. Het meest verheugende in dit alles 
IS vanzelfsprekend, dat in verband met het verzet tegen de gren-
nnf ^ mogelijk misverstand werd opgeruimd en dat meer dan 
oon de opiniemakende vlaamse opinie ter zake achter de Volks-
ill^ f aat. Indien er vandaag in Vlaanderen één partij is die met 
gerust geweten en met gesterkt zelfvertrouwen het verlof is inge
gaan dan is het de Volksunie. Zij is en blijft één blok tegenover 
partijen die steeds meer afbrokkelen en nieuwe-konstellatie-schim-
men achterna hollen. Dat dit V.U.-blok een sterk wapen is, bleek 
ae longste maanden duidelijk genoeg. Dat zal na het verlof min
stens even duidelijk zijn! 

VANZELFSPREKEND 
Met een vindingrijkheid en volharding die 

niets dan bewondering verdienen heeft de 
« Nationale Bevlaggingsaktie » nu sinds jaren 
de leeuwenvlag aangeprezen en verspreid. Het 
aantal «verkoop-punten» waar de vlaamse 
nationale vlag kan aangeschaft worden stiogt 
nog ieder jaar. Het praktische rezultaat, waar
aan jaren geleden nog kon getivijfeld worden, 
is wel niet volledig bereikt, maar de afgelegde 
weg is zeer groot De toon. de vinnigheid waar
mee deze « reklame-kampagne » steeds werd 
gevoerd, was en is een lust voor de geest Be-
vlaggen op elf juli is nog niet algemeen, maar 
het is met langer meer een daad van uitzon-
derhike durf. Dit betekent dan weer niet dat 
bevlaggen daardoor zijn betekenis zou verlo
ren hebhen Wel integendeel het is meer dan 
vroeger een deelnemen aan 't bewuste volks
bestaan, een zich inschakelen in wat loerkelijk 
en diep leeft in een •steeds groter loordend aan
tal Vlamingen. 

Vlaamsgezinden bevlaggen op eli juli Van
zelfsprekend Dat is geen diskussiepunt meer. 
Dat wordt aanvaard De leeuiü heeft de vrij
heid imn de straat veroverd wie had dat 
twintig jaar geleden durven verhopen ' Het 
gevaar is echter niet denk^beeldig dat die vrij 
rondlopende leeuw iets geiooons wordt en dan 
als een soort straathond bekeken wordt En 

ook niet méér belangstelling wekt, ook niet 
méér wordt gevreesd. Het gevaar bestaat dat 
dit « vanzelfsprekende » bloedloze sleur wordt. 
Want de kracht van een simbool ligt nooit in 
het simbool zelf. De kracht ligt in hem die het 
simbool draagt. Wie de «leeuw » draagt, moet 
steeds een ongewoon mens, een bewustSi 
vlaamsgezinde zijn. 

Dit hlad verschijnt vlak voor de belgische 
nationale feestdag. De dag waarop nog veel 
meer vanzelfsprekend de belgische vlag wordt 
uitgestoken door alle officiëlen, die ertoe ver» 
plicht zijn, en djor een steeds kleiner aanta% 
mensen die het doen uit overtuiging. De belgi-
sche vlag luordt gelukkig steeds minder dan 
vroeger, als een uitdaging tegen de vlaams
gezinden gebruikt, zij daagt ons ook steeds 
minder uit ! De oude brabantse vlag behoort 
trouwens tot de geschiedenis van ons volhi 
Maar velen die de belgische vlag als raam-
vlag gebruiken schijnen zelfs niet te vermoe
den dat zij in feite een versleten simbool 
uithangen : niet zo een mooi zicht voor een 
belgische nationale feestdag, en in elk geval 
minder vanzelfsprekend dan de nog altijd be
wuste vlaams-nationale bevlagging op elf juli. 
Die op de jongste elf juli - ondanks de regen -
talrijkei dan ooit was ! 

EN NU : DUIKEN IN DE VAKANTIE 
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Aanbevolen 
Huizen 

Als gij een zuiver Vlaming zijt 
efl door Gooiks Pajottenland 
rijdt, dan moet ge vast en ze
ker weten dat g' «In de Groene 
Poort» kunt drinken en eten I 

Man»ga i VOLMOLEN > 
Opoeteren (L.) 

Paardenpension • Rijlessen 
Wandelingen. 

Rastaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

HOME 
Eigentijdse wonlnglnrlclitlng 

Rijschoolstraat 45 B 

ST. TRUIDEN 

Telefoon : (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 

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

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken ts Ramsdonk 

tel. 015/714.47 
Vochtbesfand • Vuurvaa 

Matige prijs 
\/oor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tal 051/612.84 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

HOTEL-PENSION BREUGHEL 

Smet de Nayerlaan 141 
Blankenberge, tel. 416.37 

Voll. pens. 200-220 fr — R 05 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

Kaai 26. St.-Amands a.d Schelde 
Tel. (053)332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugman» 

TEA-ROOM . HIMALAYA > 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room I j ^ a i 
Weststraat 37 

Blankenberge — ^ — R 04 

S-t-68 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

fapiitep Vloerbekledingen 
Gentsestraaf 6, AALST 

Tel (053) 291.89 

Gro'c V s . i : 
G lAZCN en t 'ONTJRC-), 
Grf t l t l voor verieUrden, 
Herilel'ingen in e goT i^erVtiui». 

Walter ROLAND 
— Gediplomeerd OplicVer - • 
Kertcslraêl! 58 — Anlwerpen 
[UI • u b. op het huisnummer Q 

Telefoon: 3S H 62 
lost lorltng op vejloon étW. 

HERMES 
L 

Zuidlaan 54, Brussel 
V o l l e d i g e 

s e c r e t a r i a a t c u r s u s s e n 
STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In vier talen 

B O E K H O U D E N 

M O D E R N E T A L E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lemonnierlaan 211, Brussel 
Tel (02)11.00.33 

D e school w a a r V l a m i n g e n 

z i c h t h u i s v o e l e n 

VRAAG BIJ UW OPTICIEN 

BRILMONTUREN 
Ingevoerd door Janssens & Co Schilde 

Zaakvoerder M. Vanderbruggen Tel. 03/79.07.95 

JEÜGDREIZEN PER VLIEGTUIG 
NAAR GRIEKENLAND 

Drie dagen naar Kreta, een vijfdaagse autocar-
tocht door de Peloponnesos en vi j f dagen zonnen 
en verpozen in een badplaats, dicht bij Athene 
verblijf in goede hotels, tegen slechts 12.900 fr.' 

alles inbegrepen. 

Er zi jn nog plaatsen vri j voor de volgende 
vertrekdata : 

2, 16 en 30 augustus en 13 september. 

ALLE I N L I C H T I N G E N zV.T.B.-sekrefari-
aat, St.-Jakobsmarkt, 45, Antwerpen 

(teL 31.09.95) en de V.T.B.-kantoren, 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wani'... 

EPEDA 
I IRELLT 
Dunlopillo 

STPR 
koop bij 

MATTHi€U'S BE!>l>EN8€DmJF 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , • O R G E R H O U T - TEL. 35 .17 .83 

•IJHUIZEN i D i è p e s t r j j f S4-S«, A n i w . T . l . 31.0US 
' " ' " • " ' 3 » - 4 l , * n t „ . T . l . 33.47.24 . G< l l i |« r r le i «Ö, Deurne, T«l. 3*.35.22 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

12''» TRANCHE 

-EN SUPERHOOG lO I VAN 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 4 augustus 

HET BILJET I 200 Fr. 
HETTIENDEi 22 Ir. 

77.125 lOIEK VOO» EEN lOTAAL V/ iN 

Een echt 

vlaams karakter 

« BRASSERIE-DANCING >: 

72 MILJOEN 

li T U L #/ 

Duinstraat- 3 4 2 

Bredene-aan-Zee 

• 

Gedurende de zomermaan
den alle dagen orkest 

• 

Verzorgde dranken 

Kamers met ontbi j t 

Volksunie-lokaal 

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

Inlichtingen : 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Kipdorp, 50 
ANTWERPEN 

tel. (03132.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstraat. 39 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 

Steenweg op Ninove, 288 
ANDERLECHT 

tel. (02)23.87.77 

J 
U E U R C L O O 
Stelt voor 

katüdduMn 
ïcikdkm 
xotmehUndm. 
zontUUnten 
6(hocUmubekti 
wwMmmbdm 

Jeurdoa TEL 011 132.31 ft iaZ36 

ZONHOVEN - (BELGIUM» .^^r^ 
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 krijgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig, fijn, goed en goedkoop. 

i n l i c h t i n g e n t e r p laa tse 

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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GOUDEN DELTA 

konsekwent 

doortrekken 
(g van in) Met de ontsluiting van de 

haven van Zeebrugge ging het een 
beetje als met de zorg om een ongenees
lijk gewaande zieke : «specialisten» 
bogen zich over het ziekbed en schre
ven recepten voor, duur, fantazie-rijk 
en tegenstrijdig genoeg om de heren 
jnet - de - brusselse - apotekersschaal in 
lengte van dagen toe te laten de zieke 
aan zijn lot over te laten... 

De publikatie van het rapport Ver-
schaeve heeft alvast de verdienste een 
bruikbaar recept voor te schotelen : nu 
inoet ten minste worden aangenomen 
dat Zeebrugge vrij vlug toegankelijk te 
maken is voor schepen van ruim 200.000 
ton en dat deze ontsluiting het louter 
regionaal karakter ver overtreft. 

Goed, de eerste uitvoeringsfaze zal 
ca. 19 miljard vergen maar deze beste
ding betekent dan ook het scheppen 
van een volwaardige groeipool, aanbod 
van niet minder dan 1.300 ha. industrie
terrein inbegrepen. Vergelijkt men het 
toekomst-rendement van deze investe
ring met de vergulde blunders die het 
zogenaamd «belgisch ekonomisch be
leid» (?) de laatste 20 jaar heeft be
gaan, dan mag het geen twijfel laten 
dat Zeebrugge een offer waard is. 
JTrouwens ook voor Zeebrugge wordt 
Xekening gehouden met een multiplika-
tiefaktor van 4 a 5 of, in verstaanbare 
itaal, met investeringen van privé-zijde 
die het vier- of vijfvoudige kunnen be
dragen van hetgeen door de overheid 
wordt aangewend. 

Vooruitlopend op het verslag Ver-
schaeve verdedigde gans de V.U.-kamer-
fraktie reeds op 21 mei 11. een amende-
fnent op de begroting van het ministe
rie van openbare werken; dit amende
ment strekte ertoe nog in 1969 een half 
miljard bijkomende kredieten voor 
Zeebrugge te voorzien. Bij de stemming 
tleek dat de V.U. eens te meer alleen 
Btond. 

Vandaag, nu zelfs de achtbare heer 
De Saeger zich niet meer met uitvluch
ten redden kan, is er in West-Vlaande-
ïen, over alle partijen en belangen
groepen heen, een merkwaardige eens
gezindheid ontstaan om, zoals het rap
port Verschaeve het noemt, de grote ha-
fVen aan de kust werkelijkheid te doen 
iWorden. 
1 Tijdens het pipe-line-debat in het par
lement liep de minister hoog op met de 
kgn. Gouden Delta. De verwachtingen 
«ijn tans minstens even hoog gestemd, 
mits de poort, die te Brussel voor de 
Uitbouw van Zeebrugge nu op een kier 
Staat, met man en macht wordt open 
igewrikt en de Volksunie eens te meer 
de hefboom zou worden van een volks-
|)eweging die de bazislijn van de Gou
den Delta konsekwent trekt vanuit 
Zeebrugge, over Gent en Antwerpen, 
tot Maastricht! 

• NAAR SIMULTANE POLITIEK ? 

baalhoek 
en 
zeebrugge 
(Red.) . Aansluitend bij bovenstaand 

artikel is het belangrijk te wijzen op de 
evolutie, die het ministerie van Open-
oare Werken doormaakt ten aanzien 

' i 'v, ^ Pi'obleem der belgische havens 
w net algemeen en van de uitbouw van 
een moderne bevoorradingshaven aan 
ae Vlaamse kust in het bijzonder. 

ue inflatie aan projekten allerhande 
5^^ ,̂̂ /Zeebrugge als vertrekpunt, om in 
Qe iNoordzee een kunstmatige haven te 
^r^^^J! '̂ ^'^ de beroering in West- en 

Tvri Oost-Vlaanderen zullen wel niet 
. vieemd zijn aan deze bijna spektakulai-
« wending. Het is immers een volte fa-

'«i.i>,X^? nauwelijks verscholen tegen-
: r;^"'^„ tegen allé projekten in verband 
fnPQ "^^X^^^&Se, tans tegenover de euro-

ri^f ^^l^eepvaartpers aan te kondigen, 
nat op grond van 't verslag Verschaeve 
ftlL^^egenng tegen oktober konkrete 
bvn^ "."-opens de uitbouw van Zee-
oiugge tot 200.000 ton zal voorleggen. 

Weliswaar voegt de minister daar on
middellijk aan toe, dat het Baalhoekpro-
jekt nationaal gezien het voornaamste 
projekt blijft, doch de aksentverdeling 
valt niet te miskennen, ook omdat de 
minister uitdrukkelijk de beperkte mo
gelijkheden van de Schelde qua super-
fonnematen erkent. 

De heer De Saeger is kennelijk ver
rast geweest door het nuchter west
vlaams standpunt, dat over de partijen 
heen is gegroeid. Het is opvallend dat 
zowel het stadsbestuur van Brugge als 
de Westvlaamse Ekonomische Raad lie
ver één vogel in de hand dan tien in de 
lucht te hebben. Met andere woorden 
dat ze de projekten voor een kunstmatig 
eiland en dito haven ondergeschikt ma
ken aan de onmiddellijk uit te voeren 
werken in de vastelands- en snelhaven 
Zeebrugge. Kent men nationaal - en te
recht trouwens - prioriteit toe aan het 
Baalhoekprojekt en de ontsluiting van 
de linkeroever, op regionaal westvlaams 
vlak kent men prioriteit aan Zeebrugge 
toe. Dit sluit ook volgens de minister 
een toelating aan de privé-sektor tot de 
bouw van een kunstmatig haveneiland 
niet uit. De privé-sektor zal echter met 
deze prioriteit rekening moeten houden 
en desgevallend haar betoog, dat ze het 
financieel aankan, waar moeten maken. 

Een andere vraag is, hoe men de pijp
leiding Antwerpen - Rotterdam zal rij
men met de plannen in verband met 
Zeebrugge. Een eerder netelige vraag, 
die men in de begonnen roes over de 
nieuwe perspektieven niet uit het oog 
zou mogen verliezen. 

ONVOLDOENDE 
HISTORISCHE LEEFRUIMTE 

europees 

perspektiet 
We hebben ons in « WIJ » al dikwijls 

genoeg tot de E.E.G. en haar verrui
ming bekend, om nog europese geloofs
belijdenissen te moeten herhalen. 

Wat meer bepaald de ekonomische en 
politieke konstellatie betreft in de 
ruimte waarbinnen ons volksleven his
torisch gesitueerd is — het territorium 
rond de grote westeuropese delta — zou 
de' aansluiting van Engeland en van de 
skandinavische landen bij een al dan 
niet hervormde E.E.G. van zeer grote 
waarde zijn. 

De E.E.G.-integratie heeft ons ekono
misch zeer grote voordelen gebracht, 
maar de Noordzee-havens hebben er 
minder baat bij gehad. Het karakter 
van de E.E.G. der Zes Landen is te een
zijdig kontinentaal. De overzeese ver
bindingen kwamen onvoldoende aan 
hun trekken. De enorme aangroei van 
de interkommunautaire handelsstromin
gen heeft veel meer het binnenlands 
dan het overzees vervoer gestimuleerd. 
Daaraan zou in ruime (ofschoon nog 
niet totaal afdoende) manier verholpen 
worden indien Groot-Brittannië, Ier
land en de skandinavische landen kon
den opgenomen worden in de vergrote 
europese integratiekring. 

Ekonomisch achten we de verruiming 
mogelijk, ofschoon men de moeilijkhe
den van zulke operatie niet mag onder
schatten. 

Politiek lijkt het ondenkbaar én de 
E.E.G.-landen én de angelsaksische én 
skandinavische kandidaat-leden op één 
supranationale noemer te brengen. 

Er zijn vormen van grotere politieke 
toenadering tussen Parijs, Bonn, Rome, 
de Benelux-landen, Londen, Wenen, 
Stockholm en Kopenhagen denkbaar. 
Maar al die nieuwe partners lijken ons 
niet in staat om zich plotseling los te 
maken van soevereiniteits-opvattingen 
die o.m. bij de Britten en de Zweden 
veel minder sleet vertonen dan bij de 
Benelux-burgers of de Duitsers. 

Wat de Fransen betreft, die zijn ook 
na de Gaulle's aftreden nog niet rijp 
voor ondergeschiktheid aan een vol
strekt supranationaal politiek gezag. 
Het lijkt ons beter dit openlijk te er
kennen. 

Ook dan blijft er echter nog een bre
de ruimte voor een europese politiek, 
waarin voor ons eigen volk het verre 
perspektief te vinden is dat ons ont
breekt in 'n historische leefruimte waar
in Vlaanderen ternauwernood (en in 
feite slechts gedeeltelijk) zijn histori
sche kerngebieden heeft weten te be
houden. 

De Benelux is een eerste onvolmaak
te en begrensde, maar tastbare moge
lijkheid om een aktieruimte te vinden 
aangepast aan de noodzakelijkheden 
van deze eeuw. Verdergaande integra
tie van het kontinentale en het maritie
me Europa is de andere uitdaging in 
Toynbee-se zin, waarvoor we ons ge
plaatst zien. 

Wie zijn verlof momenteel aan verre 
stranden doorbrengt, en dit normaal 
acht, mag over die dimensie-verande
ringen wel eens nadenken. 

wetenschappelijk 
onderzoek 

Voor zoverre is na te gaan was het in 1956 dat voor het eerst uitdrukke
lijk een studie en studiebijeenkomsten gewijd werden aan onze achter
stand in het wetenschappelijk leven. 

Het is nu, in 1969, dat de officiële wereld tot hetzelfde inzicht komt en 
ten minste met de lippen een ingreep in het vooruitzicht stelt. 

Officiële luiheid van hersenen en trage wil, als het Vlaanderen betreft. 
En toch... beter laat dan nooit. 

De inkubatie 

Onze achterstand in wetenschappelijk opzicht is een levensprohleem voor 
Vlaanderen... maar het is een probleem dat geen aanleiding geeft tot een 
spektakulaire beroering. Toch spreekt het de gewone m.an aan in de 
Vlaamse Beweging omdat wij wel iets onthouden hebben van de lange 
strijd tot vernederlandsing van het universitair onderwijs. 

Sedert jaren verschenen er wetenschappelijk gefundeerde publifcaties 
die onze achterstand in kaart brachten b.v. de studies én van prof. Coet-
sier én van prof. Wiëers^onder de auspiciën van de Kultuurraad voor Vlaan
deren. Sedert jaren « spreken » de officiële statistieken van het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en van de Universitaire Stichting. 
De Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Kun
sten bemoeide er zich mede. 

Zolang alleen de vlaamse kulturele wereld zijn schijnwerpers wierp op 
het vraagstuk ontwaardde het officiële België het niet. Nooit heeft een re
gering in een regeringsverklaring beloofd aan dit probleem haar aandacht 
te wijden. 

Er is nu iets veranderd op enkele maanden tijds. Minister Lefèvre ont
dekt plots het vraagstuk, daar wanneer wij allen het reeds jaren in bij
zonderheden kennen. Waarom dit «late» inzicht ? Omdat er politieke 
macht mede gemoeid is, omdat een politieke partij, de Volksunie, haar 
strijdros besteeg. Een politieke partij « spreekt» niet door memoranda of 
studiën. Zij « spreekt» in het parlement. 

In september 1968 werd een sluitend voorstel van wet op het weten
schappelijk onderwijs en - onderzoek ingediend in Kamer en Senaat. Er 
werd maandenlang informatie ingewonnen en er werden ontelbare parle
mentaire vragen gesteld. Er verscheen een <i Zwartboek van de Vlaamse 
Achterstand in het Wetenschappelijk Onderzoek y>. Aan de hand daarvan 
werd een interpellatie gehouden. De Volksunie « deed het», maar minister 
Lefèvre had van zijn kant de goede flair zich ook dadelijk met het vraag
stuk in te laten : hij stelde het in de kommissie voor Algemene Zaken van 
de Kamer en erkende het in zijn (anders vrij ontwijkend) antwoord op de 
interpellatie. Hij gelastte een kommissie van Vier Wijzen (prof. Amelinckx, 
rektor de Somer, prof. De Vreker en ir. Fierens) met bekwame spoed een 
verslag op te stellen. Het werd enkele dagen geleden vrij gegeven .-«Deel
neming van Nederlandstaligen en Franstaligen aan het Wetenschappelijk 
Onderzoek in België ». Op 8 juli jl. werd er een T.V.-debat aan gewijd. 

Wij weten niet of dit verslag in alles de regering behaagt; wij weten wel 
dat de minister het niet naast zich zal kunnen leggen. 

De situatie 

Het gebeurt niet vaak dat een regeringsdókument, wat de beschrijving 
berteft, een blauwdruk is van de konstataties van een « extremistische » op-
pozitie-partij. Wij waarderen dan ook eerlijk deze officiële /air-play. 

De Vlaamse achterstand is in eerste orde een vlaams probleem : dat is 
de « gap » (ac/iterstand.) van Vlaanderen in België. Natuurlijk is het pro
bleem ruimer : de « gap » van België en Euftpa, de « gap » van Europa te
genover de Verenigde Staten. 

De vier vlaamse wijzen ontleden de oorzaken : nl. onze historische on
derontwikkeling op ekonomisch en kultureel gebied en het franskiljonisme. 
Zij erkennen dat institutionele en ingrijpende middelen zich opdringen. 

En de Volksunie (Zwartboek) én de minister én de regeringskommissie 
komen dus tot identiek dezelfde konkluzie : naar schatting nemen de Ne
derlandstaligen voor 30 %, de Franstaligen (dus niet : Walen) voor 70 % 
deel aan het wetenschappelijk onderzoek. Moest men het nader berekenen 
zou het wel uitkomen dat de echte Walen geen grote voorsprong hebben 
op de Vlamingen. De franse voorsprong ligt te Brussel en bij de franskil
jons 

De middelen 

Al erkennen ze tussen de regels dat er verder dient gegaan, beperken de 
Vier Wijzen hun aanbevelingen tot de metode van de finaniering van het 
wetenschappelijk onderzoek in strikte zin. Wat de vlaams-franse verdeling 
van de duiten betreft gaan de Wijzen niet verder dan de universitaire 
groei te volgen. 

Ook in het T.V.-debat van 8 juli jl. bleef men al te vaak bij de organizato-
rische kwesties, die in wezen weinig te maken hebben met wat er speci
fiek is aan onze vlaamse situatie. Van een verdeling van de kredieten vol
gens demografische normen was er omzeggens geen sprake. Sporadisch 
slechts werden de specifiek vlaamse omstandigheden aangeraakt. 

Over het stuntelige taalgebruik van de meeste deelnemers aan het debat 
zullen wij maar zwijgen. Arm Vlaanderen... als dat onze wetenschappe
lijke elite is. 

Alleen de Volksunie tast diep genoeg door in haar wetsvoorstel door de 
verdeling van de kredieten volgens demografische normen voor te stellen. 

De kwesties van interne verdeling komen maar te pas als de duiten er 
zijn. Daar Vlaanderen de eerstvolgende jaren zijn part en deel niet zal 
kunnen opgebruiken, wil de V.U. daarenboven een deel van de kredieten 
die beschikbaar worden voor de vlaamse gemeenschap, gebruiken om door 
een stelselmatige demokratizering, meerbegaafden van jongsaf te redden 
en hun hoge studiebeurzen toekennen evenals studieloon na twee jaar uni
versiteit. 

De Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten stemde een motie waarbij ook zij het principe van een bil
lijke kredietverdeling aan de bazis eist. Zonder een verdeling van alle kre
dieten voor Kuituur en Wetenschap volgens demografische verhoudingen 
komen wij er niet. Daarom is het driemaal jammer dat minister Van, Me-
chelen, nu de kwestie zich voor het eerst stelde bij de volledige splitsing 
van de kultuurministeries, aan minister Parisis heeft toegegeven en de 
onzalige pariteit heeft aanvaard. De kapitulatie van de minister van Neder
landse Kuituur werpt een grote schaduwvlek op de kulturele autonomie 
van de regering. 

Het is de kern van de autonomie dat een gemeenschap met eigen geld
middelen eigen maatregelen treft. Aangezien dit essentiële punt, nl. de ze
kerheid van een billijke verdeling van de kredieten, niet voorkomt in de 
(.< regeringsgrondwet y> moest de Volksunie ze bestrijden... met alle wettige 
middelen. Wij verzoeken Vlaanderen «liever wat te wachten » op sommige 
goede dingen dan onherstelbaar kwaad te aanvaarden. 

Het is bewijsbaar a + b, dat wij onze achterstand in wetenschappelijk 
opzicht kunnen ophalen in ongeveer 15 jaar indien wij baas in eigen huis 
zijn. Dit zal moeite kosten maar de zaak is fundamenteel belangrijk voor 
ons voortbestaan als volk. Het zal wellicht minder populaire maatregelen 
vergen die het vlaamse volk echter wel van een « eigen gezag » zal aan-
VddTÓiBfl. 

Aan f ijl is het veroorloofd maar alleen aan Tijl een paar meppen te 
geven aan Lamme, waar diens rug van naam verandert. 

M. van Haegendoren. 
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ERKENNING VERNIEUWD 

De regering heeft beslist de 
bevoegdheid van de Europese 
Kommissie en van het Europese 
JHof voor de Rechten van de 
Mens voor nog twee jaar te er
kennen. Na de uitspraak van 
vorig jaar, toen de franskiljon-
Be klagers wandelen werden 
gezonden, is het wel heel stil 
geworden rond het Europese 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. Eerste-minister Eyskens 
heeft er bij het bekend maken 
van de verlenging van de er
kenning nog eens aan herin
nerd dat alles wat de verhou
dingen tussen de volksgemeen
schappen betreft, rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid 
Valt va.i de ministers. Als voor
standers van de europese inte
gratie kunnen wij ons slechts 
verheugen over alles wat die 
integratie bevordert. Als natio
nalisten weten we echter dat 
Europa nooit iets betekenen 
kan als het de volksgemeen
schappen waaruit het bestaat 
niet erkent en bevordert. 

.6UST DE BRUSSELAAR 
Ter gelegenheid van de elf 

5uli-viering hebben zowel mi
nister Van Mechelen als burge
meester Craeybeckx Brussel 
nog eens uitdrukkelijk «vast ge
houden ». Het kan niet worden 
betwijfeld dat de zorg om Brus
sel steeds meer de zorg wordt 
van gans Vlaanderen Zozeer 
zelfs dat een blad als « La Libre 
Belgique» er bezorgd over 
wordt. Daarom heeft zij het ge
tuigenis van de P.L.P.-P.V.V.-
volksvert. De Winter inge
roepen om te bewijzen dat 
Brusselaars evenmin Vlaming 
al Waal zn'n D° Bru?<?elaar is 
voornamelijk iemand die onte

vreden is als de tram vertra
ging heeft, of als de tram hem 
hindert als hij per auto rond
rijdt. Daarom is de Brusselaar 
ook fel tegen vlaamse betogin
gen, en zou hij ook tegen waal-
se betogingen zijn. Dat zou dan 
het gezicht van de Brusselaar 
zijn : inderdaad «Stad zonder 
gezicht», zoals de titel luidt 
van een Volksuniebrochure. 
Maar wat is het getuigenis 
waard van «Gust zonder ge
zicht ? ». 

VAKANTIE GESCHENK 
Eens dat wetten in het parle

ment gestemd zijn, moeten zij 
nog in het «Staatsblad » wor
den gepubliceerd. Vaak duurt 
dat dan nog weken en maan
den. Zo werden de taalwetten 
van 1963 met een ruime vertra
ging gepubliceerd. 

Met de nieuwe kieswetten is 
het vlugger gegaan : de wet die 
de minimumleeftijd voor de ge
meente-kiezers op 18 jaar 
brengt, de wet die toelaat kan-
didaat-gemeenteraadslid t e 
worden op 21 jaar en die de 
dienstplichtigen laat stemmen 
werden reeds op 12 juli gepu
bliceerd. Het zou ook al te be
lachelijk geweest zijn de toe
passing van deze wetten nog 
met zes jaar tot de volgende 
gemeenteverkiezingen in 1976 
uit te stellen. 

PROF. VERHUIST 
B.R.T.-VOORZITTER 

De nieuw benoemde voor
zitter van de Raad van Beheer 
van de B.R.T., prof. A. Verhulst 
erft een zware nalatenschap : 
er zijn meer schulden te beta
len dan men denken zou. Prof. 
Verhulst is algemeen voorzit

t e n knap staaltje van brusselse tweetaligheid. Officieel heet dat: 
« het respekt voor beide landstalen » .' Heel sarkastisch bericht 
het anders zo ernstige Belga dat dat respekt zo ver gaat dat er 
van de eigen landstalen niets meer te bespeuren is. Wij noemen 
het een verminking van twee talen en het maken van een nieu
we : een belgische. Voor buitenlanders moet dit een lekker 

stukje puzzle zijn. 

ter van het Willemsfonds en 
ondervoorzitter van de Kul-
tuurraad voor Vlaanderen en 
in de kategorie men<;en waar
toe hij behoort 'n heel behoor
lijk man, die het als Vlaming 
wel eens zeggen durft. Daar
door bezorgde hij ook meer dan 
eens aan de vlaamsgezinden 
van het Liberaal Vlaams Ver
bond een alibi, in zover woor
den ooit een alibi kunnen zijn. 
Tans krijgt hii een zeer belang
rijke verantwoordeliikheid te 
dragen. 

Wil zien met aandacht uit 
naar wat hii doen za' ^iivoor-
b^eM voor wat ziin beleid be
treft in vei'band met de verde
ling van de zendtijd voor de 
vers^hillenrlf « gedacb'^en » en 
« akties » Er is daar Hee'' wat 
recht te ze+t^n volffpns de be-
ginqplon v a n de « irf'^olngie » 
van de nieuwe voorzitter In
tussen wordt hij al direkt met 
een radio- en tv-staking gekon-
fronteerd. 

SCHERP GELAAKT 
De heer minister Tindemans 

heeft aan het dagblaJ « La Li
bre Belgique» een uitvoerig 
vraaggesprek toegestaan over 
dt grondwetsherziening zoals 
die er nu voorstaat. En dat de 
kansen niet gunstig zijn ziet en 
zegt vandaag zelfs een minis-
te»-. M. Ruys heeft in « De 
Standaard» een scherp iro
nisch gestelde kommentaar 
geleverd. Een mooi stuk dat 
trouwens bijna letterlijk in dit 
blad zou kunnen verschijnen. 
Behalve dan waar de scherpe 
veroordeling van de Volksunie 
en van het F.D.F.-R.W «wel 
verklaarbaar» wordt geacht. De 
achtbare heer minister beschul
digt de Volksunie ervan dat zij 
enkel maar de wonden kan 
openhouden en niet kan opbou
wen, dat zij «la politique du 
pire» (de politiek van hoe 
slechter hoe beter) kent. Als de 
minister besluit dat de Volks
unie «in beginsel weigerig 
staat tegenover de voorgestelde 
(en geleidelijke) hervorming 
van de strukturen », dan is het 
antwoord hierop zeer kort en 
zeer duidelijk : ten eerste slui
ten de grendels die de achtbare 
heer minister voorstaat juist 
elke verdere geleidelijkheid 
uit, en de Volksunie die deze 
grendels bestrijdt wil dus juist 
die mogelijkheid openhouden; 
ten tweede is dit verwijt zo 
oud als de Vlaamse Beweging 
is, want telkens "vveer werden 
zij die niet tevreden met het 
stukje als aalmoes gekregen 
koek in de hoek kropen als ge
vaarlijke boosdoeners « scherp 
gelaakt» 

ALTIJD MEER UITGEVEN 
Het zal wel niemand verwon

deren dat de Noord-Amerika
nen het meest uitgeven voor 
persoonlijke konsumptie, maar 
misschien verbaast het toch 
wel even dat de inwoners van 
dit land, na de Fransen het 
meest van alle Europeanen uit
geven. De Fransen gaven in 
1968 eenenzestigduizend frank 
uit, wij achtenvijftigduizend 
zevenhonderd frank. De inwo
ners van de Bondsrepubliek 
slechts vierenvijftigduizend 
driehonderd en de Nederlan
ders niet meer dan vierenveer
tig duizend frank. Ook de stij
ging vergeleken met het vorige 
jaar ligt hier hoog . tweedui
zend frank, in Nederland 
slechts zestienhonderd en in 
Italië niet meer dan negenhon
derd frank. De uitgaven voor 
de privé-konsomptie zijn in 
1968 met zeven procent geste
gen. Er werd vooral meer geld 
uitgegeven voor de vrije tijds

besteding en voor auto's. Het 
is duidelijk dat als de nieuwe 
B.T.W. niet met de nodige voor
zichtigheid wordt toegepast de 
gevolgen voor de handel zeer 
erg zouden kunnen zijn. De 
« Vereniging van de Grote Dis
tributieondernemingen » dringt 
er op aan dat « een samenhan
gend en doeltreffend prijzen-
beleid» zou worden gevoerd. 
Daar lag ook de reden van de 
kritiek van de Volksunie tegen 
het regeringsontwerp over de 
BTW. De grote vraag is im
mers of deze welvaarttoestand, 
met de steeds grotere uitgaven, 
zal kunnen bewaard worden. 

NIET RIJP 
Er is wel — vooral van socia

listische zijde — voortdurend 
sprake over een « travaillistisch 
geïnspireerde hergroepering » 
maar de praktijk van elke dag 
wijst er op, dat de zaak nog 
lang niet voor morgen is. Het 
socialistisch balansgepingel in 
verband met de kredieten voor 
de universiteiten te Leuven en 
te Brussel was een tipisch voor
beeld van het oude antikleri
kaal angstkompleks. De publi-
katie in «Vooruit» van een 
«sensationeel verhaal» over 
een klerikaal zedenschandaal 
op hoog vlak is een ander 
simptoon van verouderd anti
klerikalisme. De overige pers 
heeft pas laat op dit artikel 
gereageerd maar het was op
vallend dat de antwerpse kol-
lega in de socialistische partij-
pers, anders niet verlegen om 
een pastoor of een bisschop tus-

Wlj 

sen het morgenontbijt te men 
gen, dagen lang van krommen 
aas gebaarde. 

We gaan hier niet m op ^. 
grond der zaak. Maar een en 
ander wijst er op dat de kato-
lieke en socialistische «wer
kers» nog lang niet de oude 
kompleksen hebben afgelegd In 
een dergelijk klimaat is een 
pleidooi voor een nieuwe kon-
stellatie zeker voorbarig. 

GEEN ILLUZIES 

Minister Tindemans heeft in 
een intervieuw, sterk onder de 
indruk van de mislukking van 
« zijn » grondwetsherziening, 
aan de « Libre » vaagweg maar 
duidelijk genoeg gezinspeeld op 
een « driepartijenoverleg », om 
uit het slop te geraken. Twee 
dagen later werd hem van so. 
cialistische zijde duidelijk ge, 
maakt dat hij op een overleg 
met de P.V.V. als derde partner 
niet moest rekenen, want daï 
dit overleg dan zonder de socia
listen zou gaan. Tindemans 
blijft hardleers tegenover het 
algemeen verzet in Vlaanderen 
tegen de grendels. Daarvoor is 
hij immers ook een echt orto 
dokse C.V.P.-er. Dat hij zich nu 
ook aan de socialisten het hoofd 
stoot is maar best. Misschien 
zal deze ondubbelzinnige waar
schuwing de koppige minister 
tijdens de vakantie toch doen 
zinnen op redelijke oplossingen 
(bv. het aanbod van de Volks
unie). Hoewel we ons geen il-
luzies maken. Des te slechter 
voor de mede-auteur van de 
grendels. 

KOMFORTABEL 
Wij hebben al lang geen zorgen meer over de noodzake

lijke dingen van het leven, we spreken er zelfs niet meer 
over. Ze zijn er zonder meer. En als het nog ooit moge
lijk zou worden dat zij er niet zo maar zijn dan zou er 
eei heel grote verontwaardiging ontstaan. Komfort heb
ben we natuurlijk ook al, maar het heel grote komfort 
is nog niet voor iedereen. Vrijwel iedereen trekt er ech
ter naartoe : in de richting van een Hilton-hotel of in de 
richting van een laatste brok natuur. De grote zwerf
tocht naar ergens waar niets ons hindert, waar niets ons 
in de weg staat, waar niets ons ergert, ons aangaat, maar 
waar alles voor ons is, alles ons dienen moet, waar alles 
is zoals wij het wensen. 

En de bomen zijn er inderdaad niet om aan opgehan
gen te worden. De muren zijn er niet om er tegen op te 
lopen. De mensen zijn er niet om andere mensen het le
ver onmogelijk te maken. Naar de latijnse en oud-franse 
stam van het woord te oordelen betekent komfort ten 
slotte niets anders dan datgene wat ons « versterkt», dat
gene wat ons «vertroost». Omdat wij versterking en 
vertroosting kunnen gebruiken, omdat ons leven «van
zelf » onkomfortabel is, zijn wij onvermoeibare zoekers 
naar komfort. Er bestaat zo iets als een natuurlijk recht 
op komfort, en misschien zijn alle, al dan niet afgekon
digde « rechten van de mens », niet veel anders dan een 
vage omschrijving van dit recht op «vertroosting» en 
« versterking ». 

Zolang we echter zien, beseffen, ervaren, hoe onkom 
fortabel wij uit onszelf zijn, is ons komfort altijd onaf 
blijft het zelf «onkomfortabel». Want dan weten we 
nog altijd dat ook al zou er van buitenuit geen enkele 
bedreiging meer bestaan (iets wat vrijwel uitgesloten 
is !), dan toch altiid van binnen in ons geen komfort vei
lig is. Al was het maar omdat we. zelfs tegen onze zin in. 
voortdurend de waarheid over dingen en mensen naia-
gen, terwijl we toch weten dat het onmogelijk is, on-
d r a a g l i i k vonr p-^n -nTon :̂ rnpf rio poaVto nrqarhe id samen 
te leven. 

Tot ons komfort behoori de leugen. iLn net is de leugcT 
die ons leven onkomfortabel maakt. Zoals we ons niet 
veilig kunnen voelen tenzij in de waarheid, hoewel het 
evenzeer de waarheid is die ons leven onveilig maakt 
De waarheid maakt ons leven onveilig juist omdat en in 
zover de leugen tot het komfort behoort : wie kan de 
volledige waarheid over zichzelf zeggen, of zelf ^^^^ 
horen ? Ook al is dat maar de waarheid van die bepaalde 
spreker ! En de leugen maakt ons leven dan toch weer 
onkomfortabel, omdat daardoor die volle veiligheid die 
alleen de waarheid geven kan, verhinderd wordt. 

Misschien moet ons komfort altijd wat onkomfortabel 
blijven, omdat anders de leugen te groot wordt. Misschien 
moeten we heel wat « kleine» onwaarheden leren ver
dragen, omdat de volledige naakte waarheid ons leven al 
te onkomfortabel zou maken. Zoals het ging met die 
kleine jongen die bij moeder klagen ging : «vader gai 
mij een klap om de oren !», waarop zijn vader zei : « ë^ 
liegt! wilt ge er nog een ? ». 

NEMROD 
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« W I J » IN ZOMERKLEEDJE 
Dit 12-jul i-nummer v a n « WIJ » verschi jnt op 16 

bladzijden. Da t is h e t z o m e r k l e e d van ons b lad , da t 
t rouwens op 26 juli en o p 2 a u g u s t u s m e t vakan t i e 
gaat en dus n ie t zal versch i jnen . O o k h e t ee rs te n! m -
mer na he t verlof, da t d u s op 9 a u g u s t u s verschi jnt , 
zal qua o m v a n g in z o m e r s e luch t ighe id verschi jnen. 
Dat zal zo d u r e n to t in d e t w e e d e helft van a u g u s t u s . 

De lezers van « W I J » zul len begr i jpen da t h e t m e t 
de wetteli jke ver lofregel ing nie t a n d e r s kan . Z o n d e r 
technisch pe r sonee l is h e t u i t e r a a r d nie t mogelijk, 
een blad te pub l i ce ren . B o v e n d i e n zul len tal v a n 
WIJ- lezers zelf in die w e k e n e rgens l iggen te z o n n e n , 
ver w e g van h ier of in e igen land , d a t hopelijk m e t 
een be te r k l imaa t zal gezegend zijn d a n dat , w a a r m e e 
we in de voorbi je d a g e n w e r d e n b e d a c h t . 

De redak t i e van o WIJ » w^enst alle l eze ressen en 
lezers een zo pre t t ig mogeli jk verlof. Wi j zien m e k a a r 
weer op z a t e r d a g 9 a u g u s t u s a.s. T o t kijk ! 

D e redak t i e . 

OOK IN HET NEDERLANDS 
A.U.B. 

De Hendrik Concience-klub 
van Brussel, die zowat 3.000 
jonge Vlamingen groepeert, 
heeft in een schrijven aan de 
brusselse bioskoop-exploitanten 
gevraagd, het nieuwsjoernaal 
de reklame, de programmas en 
de muurreklame voortaan twee
talig te maken en niet eentalig 
Frans zoals nu « ten einde re
kening te houden met de rech
ten en de noden van de twee 
kultuurgemeenschappen die sa
menleven te Brussel». Zal deze 
beleefde vraag ook een gunstig 
gevolg hebben ? De heren ken
nende valt het te betwijfelen al 
is dit verzoek welkom, alleen 
reeds omdat hier de aandacht 
wordt gevestigd op een toe
stand, waaraan men reeds ge
woon is geraakt doch die daar
om niet minder het gevolg is 
yan de antl-vlaamse geest en 
tiouding van het hele brusselse 
establishment. Ze kunnen nu 
eens bewijzen dat ze het menen 
met hun «onthaalregime», 
waarmee de Vlamingen natuur
lijk geen genoegen nemen, maar 
als er zelfs dat niet af kan, ja 
dan ? Dan zal het aandringen 
worden. Voort doen jongens ! 

SABENA-TOP 
Herhaaldelijk en zeer onlangs 

nog werd de aandacht gevestigd 
op de taaiwanverhoudingen aan 

de Sabena-top : de Vlamingen 
zijn in de volstrekte minder
heid in deze met onze centen 
op dreef gehouden maatschap
pij . 

Er zijn nu vier nieuwe be
heerders te benoemen. Als we 
het lijstje der kandidaten over
lopen stellen we vast, dat zowel 
socialisten als C.V.P. (die een 
van de vier mandaten opeist, 
omdat de socialisten ze alle vier 
willen inslikken) uitsluitend 
franstaligen voorstellen. Op 22 
juli a.s. zullen we weten of mi
nister Ber t rand en Sabena-voor-
zitter Van Houtte andermaal 
hun beloften tot spoedig her
stel van het taalevenwicht zul
len verloochenen. 

DROOM OF ANGST ? 
In deze konfkommertijd 

grijpt B.S.P.-voorzitter Collard 
terug naar ?ijn hobby, de « p r o 
gressistische hergroepering». 
Zijn betoog is gehouden in de 
voor hem kenschetsende kleur
loze stijl met vage inhoud. De 
heer Collard is er zich anders 
wel van bewust, dat vele van 
zijn partijgenoten de zaak an
ders zien dan hij Waarover ze 
echter allemaal zwijgen is de 
steeds dringender noodzakelijk
heid, willen ze de B.S.P. één 
houden, een « rassembleur » te 
vinden die de verschillende 
stukken, waarin de parti j is uit
eengevallen, weer aaneenlijmt. 

Het franse en Italiaanse voor
beeld van verscheurdheid van 
het parti j socialisme zal Collard 
-n gezellen anders niet tot op
timisme stemmen. Misschien 
juist met dit voorbeeld voor 
ogen zoekt Collard zo hardnek
kig naar een opening. Waarvan 
de kristen-demokraten voorals
nog niet willen horen. 

ROEKEN-OORLOG ? 
Het nummer van de «Pour-

quoi Pas ? » verscheen rond elf 
juli eens niet met een hateli jke 
anti - Vlaamse titelbladzij de. 
Maar én titelbladzijde én 
hoofdartikel handelen beide 
over de verdeling van de bi-
blioteek van de leuvense uni
versiteit en zijn toch weer an-
ti-vlaams. Tenslotte zijn we 
dat al gewoon, nieuws is dat 
niet meer. De pretentieuze 
domheid echter waarmee der
gelijke s tukken geschreven 
worden is altijd een verfrissing 
voor de geest. Als de «ui ts te
kende professor Gari t te » sug
gereert : « E r zijn in dit ge
bouw ongeveer een miljoen 
driehonderd vijftig duizend 
boeken. Goed. Om het gebouw 
op te t rekken waren er onge
veer een miljoen driehonderd 
vijftig duizend stenen nodig. 
Wij laten u het gebouw en wij 
nemen de boeken mee. Dat 
lijkt me redeli jk», dan is dat 
ee onweerstaanbaar geestig 
argument. De schrijver van dit 
art ikel zelf heeft nog enkele 
andere geestige argumenten in 
voorraad : zo zou men de boe
ken volgens de grootte, volgens 
de verdiepingen, naar gelang 
zij rechts of links staan, naar 
gelang zij paar of onpaar ge
nummerd zijn, kunnen verde
len. Dat de franstalige teologen 
van Leuven, door dergelijke 
dramatische voorstellen in de 
war geraakt, « Le Peuple » heb
ben gealarmeerd, is alleen 
maar belangrijk voor de ma
nier waarop deze mensen schij
nen na te denken. Dat men ge
woon de waarde van de boeken 
zou kunnen schatten, ofwel 
(wat nog veel eenvoudiger zou 
zijn) zou zorgen voor een ra
tionele verdeling van de dub
bels en van recente werken en 
voor een gezamelijk gebruik 
van wat niet kan worden ver
deeld, is natuurl i jk te eenvou
dig. 

VOOR ELK WAT WILS 

De C.V.P. heeft op het einde 
van het parlementsjaar een 
dokument gepublicieerd over 
de universitaire expansie. In 
dit overzicht is werkelijk voor 
iedereen alles voorzien ten min
ste in de C.V.P.-vizie. Grote en 
kleinere centra, officieel en vrij 
universitair onderwijs, ieder
een willen zij tevreden stellen. 
Volgens objektieve kr iter ia na-
turlijk. Objektieve kri teria die 
dan toch weer niet onaanvecht-

Ex-premier Van den 
Boeynants die zich als 
Schepen oan Openbare 
Werken van Brussel ont
popt als een verwoede 
bouwer van kille masto
donten en andere World 
Center - imitaties woont 
hier de eerste steenleg
ging van het Manhattan-
kompleks bij. Eigenaardig 
hoezeer de brusselse re
genten tegenwoordig met 
amerikaanse benamingen 
goochelen, al kennen ze 
geen woorn '< iiae s 

iniu,5,3e/i van ar veel 
schoons aan deze oouwra-
ge van stad en staat ten 
offer. De Marotten zijn 
echter niet zinnens zich te 
laten doen. In een unieke 
perskonferentie op straat 
met wel 500 {{Marolliens» 
als rumoerige nhijzittersy) 
werd de pers door het ak-
tiekomitee ter verdedi
ging van de Marotten in
gelicht over de strijd van 
«David tegen Goliath». Is 
het inderdaad nodig een 
hele wijk met de grond 
gelijk te maken en alle 
origineel brussels volks
leven (meestal meteen 
oervlaams volksleven) te 
dodev ^ 

baar zullen zijn. De grote en 
beslissende vraag is echter 
waar al die miljarden zullen 
vandaan komen. Elk land heeft 
ten slotte maar de mogelijk
heden van zijn middelen. He t 
zou al een hele verlichting zijn 
als uit de universitaire expan
sie de bouwzorgen van de pro
fessoren van « Louvain-la-Neu-
ve» zouden geschrapt worden. 
He't is niet de taak van de s taat 
en van de belastingsbetalers t e 
zorgen voor huisvestingsfacili
tei ten van een zo goed-voorzie
ne stand. 

OPROEP VAN HET AL6EMEEN 
KOMITEE VOOR AMNESTIE 

Aangezien bijna 25 jaar na het einde van de oorlog nog duizen
den lijden onder de naweeën van de repressie, doet het Amnestie-
komitee een beroep op de regering, op de parlementsleden en op de 
bevolking om m een geest van verzoening ruime politieke amnestie 
te verlenen. 

Amnestie betekent < het vergeten » van wat gebeurde; het be
helst niet de goedkeuring van verkeerde gedragingen, laat staan de 
veiheei lijking ervan. Amnestie houdt algemene maatregelen in. Het 
IS de enige uitweg, wanneer blijkt dat de politiek van individuele 
herziening ontoereikend is. 

Voor welke misdrijven woidt amnestie gevraagd? 
Voor moord en foltering ? Neen. Voor echte verklikking ? Neen. 
Met opzet staat er echte ver klikkirig, omdat in talrijke gevallen 

het element verklikking zonder ernstige bewijzen werd weerhouden. 
Om elk misverstand te weren, zeggen lue met nadruk dat het 

uitsluitend om politieke amnestie gaat. 

Waarom amnestie? 

1. Het is geen gezonde toestand dat nagenoeg 25 jaar na de 
tweede wereldoorlog duizenden en duizenden in dit land nog steeds 
financieel en moreel de gevolgen dragen van hun verleden of — wat 
erger is — van de gedragingen van hun vader of echtgenoot. Het is 
niet verantwoord dat een aantal eenvoudige mensen met weinig of 
geen schuld, zelfs oudstrijders verstoken blijven van pensioen, oor
logsschade en dergelijke. Het is niet te rechtvaardigen dat heel wat 
personen, die zelfs nooit strafrechtelijk werden vervolgd nog steeds 
de gevolgen diagen van vroegere tuchtstraffen, omdat heiziening niet 
mogelijk is. 

" <»• . . . . . 

2 De repressie heeft aanleiding gegeven tot spijtige uitwassen 
en oveidieven hardheid. Zij is een onterende bladzijde geworden in 
de geschiedenis van ons rechtsleven. 

3. Wij ijveren voor amnestie ook uil vlaamse overwegingen. Het 
ligt niet in onze bedoeling de vlaamse kollaboratie goed te praten. 
Wij bedoelen alleen dat de repressie in Vlaanderen een anti-vlaam-
se inslag heeft gehad. Al te vaak hebben franskiljons onbegrip en re-
vanchegeest hen bezield, die recht moesten spreken in Vlaanderen 
na de oorlog. Er waren immers voor de vlaamse kollaboratie ver
zachtende omstandigheden waarmee in de naoorlogse bestraffing 
geen rekening werd gehouden. 

4. Is het normaal dat België amnestie zou weigeren terwijl in 
andere landen, reeds sedert jaren amnestiewetten toerden uitgevaar
digd ? Is het niet potsierlijk dat moties en verzoekschriften worden 
ondertekend voor amnestie ten bate van vei ooi deelden in het bui-
tenland,maar dat in eigen land 25 jaar na de feiten amnestie niet 
toelaatbaar wordt geacht ? 

5. Het is onze diepe ovei tuiging dat amnestie bijdraagt tot de 
verzoening in het land en bijgevolg de eenheid onder de burgers 
versterkt. 

6. Amnestie is geen miskenning van het leed dat door vele land
genoten tijdens de oorlog werd geleden. Wij weten dat sommigen 
nog steeds de gevolgen dragen. 

Wij doen een beroep op hun grootmoedigheid, vooral ten op
zichte van hen die geen schuld dragen aan al dat lijden, namelijk de 
zuiver politieke delmkwenten, die niet eens wisten wat er m de duit-
se kampen omging. 

7. Ten onrechte vreest men dat door amnestie het nazisme zon 
heropleven. Wie de biezondere omstandigheden van de kollaboratie 
m Vlaanderen kent, weet dat dit gevaar onbestaande is. 

BESLUIT 

Hoewel de omstandigheden van de kollaboratie tijdens de eerste 
en de tweede wereldoorlog met precies dezelfde waren, toch durven 
WIJ hopen dat oo'- tans, over de partijen heen, de humane traditie 
moge zegevieren, opdat zoals in 1937 de nodige eensgezindheid zou 
worden bereikt om een nieuwe amnestiewet te stemmen Over de 
partijen en levensbeschouwingen heen moeten personen elkaar vin
den om de repressie te likwideren. Bijna 25 jaar na de bevrijding 
wordt het tijd de oorlogsbladzijde om te draaien. Wij vragen met 
aandrang amnestie als een ruim gebaar van verzoening om ons ein
delijk te bevrijden van de naweeën van een oorlog die we nooit meer 
zouden willen kennen. 
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WAPENUITVOER 

De belgische wapenuitvoer is 
met 23,8 % gestegen, zogezegd 
vooral wegens de stijgende 
export van jachtwapens. Op 
een perskonferentie verklaarde 
de heer Fayat, minister van 
Buitenlandse Handel, dat het 
ongebruikelijk is, de bestem
ming van de wapenleveringen 
bekend te maken. Het bezoek 
van de nigeriaanse minister 
van Buitenlandse Zaken stond 
officieel ook niet in verband 
met belgsche wapenleveran-
lies aan Nigeria. Zelfs indien 
men de landen van bestemming 
zou mogen bekend maken, zou 
Nigeria officieel niet vermeld 

worden. Vermits deze wapenle
veringen zeer waarschijnlijk 
langs een omwog het nige-
riaans slagveld bereiken Nie
mand gelooft nog de sprookjes, 
die de ministers ons pogen wijs 
te maken en ons land heeft de 
treurige eer, mede bij te dra
gen tot de massale moordpartij 
in Afrika. 

HOGER PENSIOEN 
Het pensioen der werknemers 

zal dus verhogen mits ver
hoging der bijdragen. Voor 1970 
voorziet men een zelfde 4 % 
aanpassing en voor 1971 even
eens. Zoals met de ziekteverze

kering worden in de sektor pen
sioenen telkens weer bijdrage-
vei hogingen toegepast, hoewel 
men het af en toe eens heeft o-
ver de geweldige rezerves van 
pensioenkassen. Nu is het wel 
zo, dat de toestand inzake pen
sioenen niet dezelfde is als in
zake ziekenfondsen, waar men 
niet van rezerves doch van win
sten spreekt Doch in beide ge
vallen kan men spreken van 
niet-aanwending van overschot
ten ten bate van de sektor in 
kwestie, al is het voor de pen
sioenen moeilijker een globale 
verdeling te bepleiten Dat 
heeft echter de regering Van 
den Boeynants niet belet, een 
bepaalde rezerve van de bedien
denpensioenen aan te wenden 
voor de verhoging van arbei
derspensioenen 

Met al die bijdrage-verhogin
gen is er in elk geval iets dat 
niet klopt Men stelt vast dat 
winsten en rezerves niet hun 
weg naar de eigenlijke bestem-

Europees sukses voor de leeuwenvlag-vendeliers op de zesde 
Europeade te Marche-en-Famenne. 

Van dit « werkeiland » in het midden van de Oosterschelde uit wordt de nieuwe dijk gebouwd 
tussen West er schouwen en Noord-Beveland : grootse waterwerken, waarvan onze noorderburen 
verstand hebben en waar onze belgische plannenmakers voor de Noordzee een en ander kunnen 

leren. 

ming van de betrokken sektor 
vmden, terwijl de « aanpassin
gen » steeds door werknemers, 
werkgevers en ook belastings-

etalers moeten gedragen wor-
sn Is dat sociale rechtvaardig-
eid ? 

SNELLE METODEN 
« Le Soir» beweert dat men 
et de moderne metodes (vi-
leel-auditieve) snel en doel-
atig vreemde talen kan leren 

en dat het dus niet zo erg is, 
dat in Wallonië steeds meer ou
ders voor hun kinderen het En
gels boven het Nederlands als 
tweede taal verkiezen Of de 
Waaltjes van de studie van het 
Engels veel terecht brengen — 
zelfs met die moderne meto
des — mag betwijfeld worden, 
vermits zij,'die vrofeger Neder
lands leerden er ook weinig of 
niets van terechtbj^achten. De 
Nederlandse taalkursussen voor 
franstalige legerofficieren heb
ben, kompleet met «moderne 
metodes » ook geen versnelling 
van de tweetaligheid bij de he
ren veroorzaakt Hier dient 
trouwens aan toegevoegd, dat 
men die heren veel te omzichtig 
aanpakt. De wijze waarop ze 
een Segers voor de gek houden, 
ook in andere « questions lin-
gustiques» spreekt boekdelen. 

PEDAGOGISCH 

VERANTWOORD 

Het wetsvoorstel van senator 
van Haegendoren om de wet 
van 30 juli '63 te wijzigen, in die 
zin dat in het lager onderwijs 
geen tweede-taalonderricht ver
plichtend meer is, wekt natuur
lijk de wrevel van de franstali-
gen op Al wat de tweetaligheid 
bevordert moet volgens de fe
deralisten, zowel benoorden als 
bezuiden de taalgrens verdwij
nen, stellen ze vast. 

Ze vertellen er niet bij dat de 
enige tweetaligen in ons land 
de Vlamingen zijn. Ze «verge
ten » dat het pedagogisch ver
keerd is, in het lager onderwijs 
reeds met een tweede-taalon
derricht te beginnen. En dat 
een zekere Marcel Thiry, 
F.DF. (in de « Soir ») nauwe
lijks enkele maanden geleden 
Detoogde dat het onderricht van 
de tweede taal zelfs niet aan te 
bevelen was in het middelbaar 
onderwijs. Zo ver zijn de Vla
mingen nooit gegaan, doch hef 
quasi-algemeen akkoord inzake 
lager onderwijs, tot stand geko
men vóór de oorlog, werd na 
1945 door de franstaligen weel 
ongedaan gemaakt. Senator van 
Haegendoren wil dus slechti 
een te lang uitgebleven norma 
lizering invoeren. 

DE OVERTOLLIGE LIJKREDENAARS VAN 
DE KEMPISGHE STEENKOLENMIJNEN 

We hebben te wemtg kooksholen 
in Europa om te voldoen aan de 
vraag! De pi ijzen stegen dienienge-
volge m gevoelige mate. 

In «De Standaard-» van 3 ]uh jl. be
toogt het Kolendtrektorium dat er 
nieltetnin redenen aanwezig zijn om 
het eneigtebeleid van de kempense 
kooksholen te luijzigen. Deze stelling-
name moet mijn tezts, ontwikkeld m 
een onlangs gehouden interpellatie in 
de Kamer, fundamenteel ontzenuwen. 
Waar ik stel dat het piogiamma van 
de sluitingen en pioduktievermtnde-
ring in de Kempische Steenkolenmij
nen dient hei zien m het licht van de 
gewijzigde situatie meent het kolendi-
rektonum dat de politiek van de pio-
duktievei mmdenng ongewijzigd dient 
gehandhaafd. 

De aigiimenten die het Direkto-
rium aanvoelt kunnen me niet over-
luigen. Het probleem « evenwel 
duister en wellicht ook vuil genoeg 

om de openbaie opinie te misleiden 
Het doet alleszins eigenaardig aan 
een instelling, die dooi de iietgevei 
werd in het leven gei oepen met als 
opdiaclit om « het ondeizoek van 
methodes le bevordeien die geschikt 
zijn om de handelswaaide van de 
steenkolen op te voeren of er de bij-
pioduklen en deuvaten uil te halen » 
voortdurend bekommerd te zien om 
deze handelswaarde af te bieken 

ZIJ die tot taak gehegen hebben 
de steenkolenpi oduktie te begeleiden 
schijnen maar geiust in hun job ah 
ze aan pioduktiebepeikmg mogen 
doen. 

Is er geen reden om veibaasd te 
zijn wanneer men de aigumenten van 
het Diiektoiium even onder de loe-
pe neemt ? 

Ik citeer uit het aitikel hiei boven 
vermeld enkele uittreksels : 

1) Einde 1968 heeft zich een ui
terst belangrijke verbeteiing van de 
slaalkonjunktuur vooigedaan. De 

vraag naar kooks en kooksholen 
steeg bijgevolg zeer snel m 1969. 

De E.G.-steenkoolrezeives waren 
onvoldoende om aan de viaag te vol
doen, ook de kooksiezerves waien 
onvoldoende.. < Door die diuk wer
den de prijzen van bijkomende leve
ringen op kot te lei mijn opgedieven 
tot 750 en zelfs 800 fr. pei ton fitiii 
ko Anlweipen >. 

2) « Zelfs indien de hoge konjuiik-
tuuj tn de staaliiijveiheid een tijd 
blijfi duien, ti de gehele Kempense 
produklie ovei lollig > 

« Een veider dooivoeien van de 
produklieveiinindeiuig is bijgexiolg 
07iafwendbaai ». 

Beste lezer, ik geloof met dat ik 
een hoog beroep moet doen op Uw 
intelligentie opdat U zoudt inzien 
hoe doorzichtig hier gegoocheld 
wordt. Men geeft toe dat er een te
kort IS aan kooksholen en dat dien
tengevolge de pi Ijzen opgedieven 
werden... maar toch heet men de 
kempense produktie overtollig ! 

Mag ik de vraag stelten welk peil 
de prijzen zouden bei eiken indien 
deze zogenaamd oveitollige pioduk
tie zou wegvallen ? Mag ik in herin-
neting biengen dat diezelfde heren 
ten tijde van de sluiting van Zwart

berg argumenteerden dat er geen vol
doende vraag was naar kempense kih 
len, en dat dientengevolge de vet-
kooppiijzen ver beneden de kostprijs 
daalden en dat dei halve de sluitin
gen ekonomisch verantwoord wa-
len ? 

Mag ik Vlagen dat, zo men in die 
jaien geiuaagde konkluzies trok uit 
het duisteie spel van ekonomische 
wetten, men vandaag even konse-
kwent zou blijven nu er te weinig 
aanbod is Is dat teveel geviaagd? 

Welk IS de juiste piijs voor kooks-
kolen> Is het te veiantwooiden dat 
de toevallige internationale markt
situatie het euiopees energiebeleid 
tot een pokerspel hei leidt? 

Waarom zouden de prijzen van 63 
noiinaal geweest zijn en die van '69 
opgedreven ? Waarom was onvol
doende vraag toen noiinaal en is on
voldoende aanbod nu abnormaal? 

Heren, geef de waai held maar toe. 
Toen en nu had de staalindustrie 
belang bij de zaak en mijn indruk 
is dat U meer het staal begeleidt ivH 
de kolen. U zijt de lijhiedenaars vat 
de K.S. En dit zal mijn laatste woori 
niet zijn. 

J. OLAERTS. 

Volksvertegenwoordiger. 
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WELKE IS DE ACHTENSWAARDIGE, WELKE IS DE MEEST OPTI

MALE GROOTTE VAN EEN GEZIN. ONDER DE VELE VERANDERIN

GEN, DIE DE JONGSTE JAREN DE MENTALITEIT HEBBEN GEWIJ

ZIGD, IS DEZE VRAAG O N G E T W I J F ' E L D EEN VAN DE MEEST 

PREGNANTE. ZIJ HEEFT IMMERS TE MAKEN MET DE INTIMITEIT 

VAN HET MENSELIJK LEVEN EN MET HET BELANGRIJKE NATIO

NAAL EN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM, DE GROEI OF DE VER

SCHROMPELING VAN ONS VOLKSBESTAND. 

heid van de mens door omstandigheden 
buiten zijn wil beperkt. 

Het kan nochtans ook zijn dat een 
echtpaar oordeelt dat het niet gelukkig 
zou bliiven door alleen maar in eikaars 
ogen te kiiken of het met twee nakome
lingen te stellen. 

Het was vroeger wat de gewoonte de 
ouders te eren in funktie van het aantal 
kinderen die zij op de wereld hadden 
gebracht Tegenwoordig is het « in » het 
grote gezin te beklagen of te misprij
zen Niet het sroot of het klei aantal 
kinderen verdienen waardering maar 
de vraag of men er bewust en in gewe
ten naar streeft de wet van de naasten
liefde na te leven De/e vraag kan men 
alleen voor zichzelf trachten te beant
woorden niet in andermans plaats Het 
kan zijn dat het geluk van het echtpaar 
richtinggevend is maar men mag ook 
menen dat het geluk van het kind of 
van de kinderen mede moet infferekend 
worden of zelfs voorrang verdienen. 

Zo gezien kan men pedagogisch de 
overtuiging toegedaan zijn dat kinderen 
er beter aan toe zijn indien zij meer dan 
een broertje ol zusje hebben. De gezins
pedagogie zal, volgens de omstandighe
den, haar bevindingen kunnen voorop 
zetten zonder ze te mogen diktere" aan 
de vrije mensen. 

In ruimer perspektief gezien zal ieder 
zinnig mens er akkoord mee gaan dat 
het verkeerd is de mensen van morgen, 
de honger tegemoet te sturen Dit een
maal gesteld is het f/e\ erg vermetel 
eea zo omstreden zaak als « het mense
lijk geluk » van buiten af te gaan bena-
len, ontleden en beschrijven Psicholo-
gen en wijsgeren mogen het ongetwij
feld beproeven maar ekonomisten en 
sociologen houden liever hun handen 
thuis In cijfers of regels is het mense
lijk geluk niet te vat ten 

Men verkondigt al te lichtzinnig dat 
de bevolkingsaangroei de oorzaak is van 
alle menseli jke ellende. Op de korte 
baan gezien is dat ongetwijfeld een 
juiste vaststelling voor sommige stre
ken in de wereld Men kan echter ook 
van mening zijn dat het vraagstuk van 
de honger alleen maar op te lossen is 
door de middelen, die door de grote im
perialistische grootmachten aangewend 
worden om de maan te veroveren (uit 
militaire oogmerken) en om de volke
ren te verdukken en uit de buiten, aan 
te wenden voor de vooruitgang van de 
landbouw en de ontsluiting van woestij
nen en oerwouden Het kan zijn dat de 
wereld bedreigd wordt door een over-
ontwikkeling van de bevolking (in som
mige streken ongetwijfeld ') het kan 
ook zijn dat er een bedreiging bestaat 
vanwege de overontwikkeling van be
paalde technieken die het imperialisme 
en het wereldkapitalisme ten goede ko
men. 

Men dist als vaste waarheid op dat 
België overbevolkt is Men importeert 
arme gastarbeiders en onze waalse land
genoten zijn er van hun kant van over
tuigd dat Wallonië bedreigd wordt door 
de veroudering van de bevolkmg. 

Men betoogt dat Vlaanderen, wat de 
bevolking betreft, een verzadigingspunt 
heeft bereikt . Dit zou in het landschap 
te lezen zijn. Nu is het wel duidelijk 

dat ons landschap lelijk en onmenselijk 
geworden is, niet vanwege een bevol-
kmgsexplozie maar vanwege het ont
breken van een fatsoenlijke ruimteli jke 
ordening die de gewijzigde leefgewoon
ten wel had kunnen opvangen Niet de 
Vlaamse moeders maar de belgische 
staat en het belgisch kapitalisme stellen 
wn m beschuldiging. 

Een bevolkingsexplozie hebben wiJ 
niet te duchten Moeten wii echter een 
normale bevolkingsaangroei afwijzen? 
Het zou kunnen zijn dat een statisch 
renteniersvolk snel verarmt 

Wie zeof ons dat de mensen van mor
gen noodzakelijk hun grootste levens
geluk en plichtsvervulling te zoeken 
hebben m de kleine « heimat ? » 

Heeft de politiek, heeft een persona
listisch volksnationalisme met dit alles 
iets te maken ' J a ! In ds zm dat onze 
personalistische overtuiging boven alles 
prevaleert en dat de overheid dus in 
geen geval rechtstreeks noch onrecht
streeks in te grijpen heeft m het eigen 
leven van de mensen Ja ' In die zin da t 
de overheid de vrije keuze van de men
sen te volgen heeft en daartoe een voor
uitstrevend familiaal beleid moet voe
ren 

Men moet zich stellig afvragen of de 
overheid de menselijke vrijheid niet 
verder te s t ruktureren heeft door de 
herziening van sommige beoalingen in 
ons strafrecht Ja ' In de zin dat de over
heid zich ergens moet laten r ichten 
door het wetenschappelijk onderzoek 
van medici, pedagogen sociologen en 
ekonomisten. 

Met alle eerbied voor de menselijke 
vrijheid mag en moet het politiek gezag 
begunstigen hetgeen voor het algemeen 
welzijn best is Van daar dat het poli
tiek gezag (met dezelfde eerbied voor 
de menseliike vrijheid) niet dezelfde 
gezinsDolitiek zal voeren i" Frankri jk , 
in Italië of in een islamitisch land. 
Frankri jk voert sedert geruime tijd een 
geboorte bevorderende politiek Toen 
de inwoners van de franse kolonies des
tijds nog alleen «citoyens francais» 
waren, werd ergens vastgesteld dat een 
bepaald stamhoofd die uit zijn harem 
een paar honderd kinderen had, meer 
verdiende dan de goeverneur-generaal 
van de kolonie. 

Een kar ikatuur om aan te tonen dat 
zij die voor geheel de wereld hun waar
heid willen verkondigen zich grondig 
^ ergissen 

Het was geenszins mijn bedoeling in 
het bestek van deze bijdrage alle aspek-
ten van dit onderwerp aan te raken. 
Het kan echter geen kwaad dat wii ons 
gven aan het denke.i zetter, zowel wat 
onze persoonlijke mentaliteit betreft 
als wat betreft de politiek, die Vlaan
deren zou te voeren hebben, al? wij 

.meesters mochten zijn in eigen huis. 
Dan zullen wij onze gezinspolitiek zelf 
te bepalen hebben want zij zal niet meer 
het gevolg zijn van een stereotiep bel
gisch kompromis. 

Waar de politiek het persoonlijk leven 
raakt moet als regel gelden : begunsti
gen wat wenselijk is eerbiedigen wat 
menseijk is. 

M. van Haegendoren. 

Wij kunnen er niet te buiten om dien
aangaande een mening te vormen van 
uit ons personalistisch volksnationalis
me Het is een groot winstpunt voor he t 
personalistische vrijheidsbeginsel dat 
het antwoord dat ieder echtpaar op deze 
vraag te geven heeft, bevrijd is van ta
boes en mistiek. Hoe meer echter he t 
gedrag van de mens aan zijn persoonlijk 
geweten wordt toevertrouwd, hoe groter 
de verantwoordelijkheid wordt die hi j 
draagt tegenover zichzelf, de zijnen en 
de samenleving. Het was ongetwijfeld 
allemaal veel gemakkelijker toen veel 
van op de preekstoel werd voorgezegd 
o a voor welke part i j hij moest kiezen 
en hoeveel Frans zijn kinderen moesten 
Jeren. Dat is nu helemaal anders gewor
den want het aantal Vlamingen die 
onder de preekstoel gaan zitten is fel 
verminderd en zij die wel naar de kerk 
gaan horen er geen taboes of uitgekien
de gedragregels maar vernemen alleen 
ae leer van de altijdlevende Kris tus : 
oemin uv naaste. 

,..^ok de niet-kerkelijke humanist be-
H^dt deze levensregel en deze eensge
zindheid maakt het mogelijk dat wij , 
ZIJ het van uit verschillende eeuwige of 
aardse achtergronden, te samen het ant
woord zoeken op alle grote menselijke 
vragen. Ik onderstreep «zoeken». Dit 
houdt al vast in, dat wij bescheiden zijn 
m onze zekerheden en diskreet in ons 
oordeel over anderen. 

Als vertrekpunt voor het antwoord op 
de vraag naar de meest menselijke ge
zinsgrootte stelt men doorgaans he t ech-
leüjk geluk. Dan kan he t zijn dat een 
paar meent dat het grootste geluk be
staat in de auto, de vakantiereis en de 
bankrekening en wij hebben dit te res-
Pekteren. Het kan helaas ook zijn dat 
de lichamelijke konditie of de maat 
schappelijke situatie het antwoord dik
teren; in vele gevallen wordt de vrij-
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HET IS EVEN VOOR HALF NEGEN. 
EEN RIJ MENSEN SCHUIFT AAN 
VOOR HET DUBBELE DEURTJE VAN 
HET TEATER. VEEL TE VEEL MENSEN 
VOOR ZO EEN KLEIN ZAALTJE : 
EEN KAMER VAN GEWONE 
GROOTTE MET LICHT OPLOPENDE 
VLOER EN BANKEN WAAROP VEEL
KLEURIGE KUSSENTJES LIGGEN. 
DE ZITPLAATSEN MOETEN BESPRO
KEN WORDEN, WANT ELKE AVOND 
IS DE TOELOOP ENORM. WANNEER 
IEDEREEN ZOWAT OP ZIJN PLAATS 
ZIT, KOMT « TOONE 7 » BELLEND 
BINNEN. EEN PAAR MENSEN TWIS
TEN OM EEN PLAATS. « HET SPIJT 
ONS, MAAR ALS ER TE VEEL MEN
SEN ZIJN WORDEN DE ZITPLAAT
SEN TWEEMAAL VERKOCHT. » HET 
PUBLIEK SCHATERT. 

MET OPGETROKKEN KNIEËN ZIT
TEN DE TOESCHOUWERS TE WACH
TEN. ER IS WAT GESTOMMEL ACH
TER HET DOEK. HET PUBLIEK 
WORDT STIL. DE BEL HOUDT OP. 
IN HET FRANS MET EEN STERK 
BRUSSELS AKSENT, WORDT IEDER
EEN GOEDE AVOND GEWENST. HET 
SPEL KAN BEGINNEN : « DE PAS
SIE VAN ONS HEER » DOOR MI
CHEL DE GHELDERODE. 

JUDAS IS DE EERSTE FIGUUR DIE 
MEN TEN TONELE BRENGT. HOU
TERIG BEWEEGT HIJ ZICH IN ZIJN 
ONTFLOERSTE KLEDEREN TUSSEN 
DE VERSLETEN MUREN VAN HET 
DEKOR. 

HET VALT ONS OP HOE WEINIG 
NEDERLANDS ER GESPROKEN 
WORDT. ZELFS GEEN BRUSSELS, 
ZELDEN HOORT MEN — EN DAN 
NOG BIJ WIJZE VAN SLUITZIN-
FLARDEN ALS : « POTVERDOEZE 
MENNEKE. », WAT DE ZEER STER
KE INDRUK GEEFT DAT HET NE
DERLANDS HET ALS FOLKLORET 
TAALTJE DOET, WANT HET WORDT 
TELKENS OP EEN ENORM GELACH 
ONTHAALT. 

IS « TEATER TOONE », VLAAMS 
VAN OORSPRONG EN VLAAMS 
VAN NAAM, ONHERROEPELIJK 
VERLOREN VLAAMS GOED ? 

TEATER TO 
VERENIGINGZONDER WINSTODGMERKEN-PETITE 
RUE Des B ( X I : H E R S - K D R T E BEEf«OWH^ÏRA4T 
SGHUDnEVELDGiWG 6-PLA.4-I^ïSPREKïNG 

TEL n?137YAN 12ö} ü-AF - KANT\K« ; 1 7 2 7 5 3 -

lEDEREN AVOND 
0A\3O3Oa 

DB BEROEMDE 
FOLKLerasmscHB 

BRUSSELSE 
MARIONETTEN 

ER WORDT ZONDAG NIET GESPEEU) 

De dinastie van Toone 

Het moet ongeveer rond 1830 geweest 
zijn dat een zekere Antoon Gentyl zich be
zighield met het maken van poesjenellen en 
daaimee publieke vertoningen gaf. Het was 
ongetwijfeld iemand met een grote zware 
snor, met uilenspiegelstreken in het lijf 
voorzien van een stem die beurtelings lief, 
angstig, plechtig en vulgair heeft geklon
ken en die voor kinderen en goedgelovige 
mensen een misterieus personage moet ge
weest zijn, dat misschien even legendarisch 
was als Napoleon, de tsaar of godweet wel
ke grote keizer. 

Was Toone 1 wel de eerste die zich in 
het Brusselse met marjonetten bezig hield ? 
Zeker niet. Men heeft de sporen gevonden 
van een zekere Michel Cauters, baas van 
« een klein volkje met houten koppen » in 
de Vatenstraat en van « moeijer Thomes » 
die eerst in de Grasstraat en later in de 
Hoogstraat de zorgzame moeder van een 
duistere poesjenellenkelder was. 

De stamvader 

Maar Toone 1 is de officiële stamvader 
van de dinastie der Toones. Aan het einde 
van de Hoogstraat, in een impasse mei zui
ders geschilderd booggewelt, werden de 
toeschouwers als het ware in napelse steer 
gebracht. Niet dat toen reeds Italiaanse 
gastarbeiders te Brussel woonden, maar om
dat in Italië de marjonettenteaters zeei po
pulair waren en ongetwijfeld ook omdat er 
op het einde van de Hoogstraat een paar 
italiaanse families woonden. Oudere men
sen weten nu nog te vertellen, dat er ach
ter in die straat steeds' italiaanse kinderen 
speelden en dat de vrouwen met zwarte 
ogen in groepjes stonden te palaveren. Daar 
hing net zoals in Napels linnen te drogen, 
maar wat verder stond ook het karretje van 
de karrekollenverkoopster en waren de te
gels netjes geschuurd en met Vfit zand be
strooid, zodat een joernalist in « Le Soir 
Illustré > van 1931 over dit kwartier kon 
schrijven : < et le pavé bien nettoyé pou-

Wlj 

dré de sable blanc montre qu'on 
terre flamande »... 

Een wankel trapje gaf tcegan» tot HJ 
der, waar een paar flauwe lichtjes br . 
en waar Toone 1 oi Toone de Oud , 
en meester was. In dit keldertje da 
lang verdwenen is, speelde Toone l' 
rende vele jaren de suksesnummers / ' 
tijd : « De vier Heemskinderen . 
leeuw van Vlaanderen ». « XijJ',!• 
spiegel 7>, « Genoveva van Brabant ' 
andere legendarische stukken die het̂ ' 
aanspraken en die zich in een o„gelo„a 
wereld van ndders, duivels, jonkvro 
en wilde dieren afspeelden Hier 
* Woltje . (Waaltje) geboren. In dit 
dertje werd aktief meegeleefd met de f 
ren en hun avonturen, werd de « slech 
onverbiddelijk uitgejouwd, « de goed 
toegejuicht en had men medelijden me, 
SU K.K c 13 3.1". 

Toone 2 

Toone de Oude sleet in matige welsu 
nadat hij van kelderije naar keldertie 
trokken was, zijn laatste dagen in een b 
sels huis voor ouderlingen. Hij had 
reeds geruime tijd laten bijstaan door Fi 
9ois Taelemans; die zou Toone 2 won 
Het was bij Toone 2 dat een zekere 
Cortvriendt, bijgenaamd < Jan de bruin 
de stiel zou leren Een andere « leerlin 
was George Hembauf die een eigen 
tertje oprichtte dat ook < Toone > hee 
Het bevond zich in de Lokerengang 
werd daarom « Toone van de Locrel > 
noemd. Het teatertje zou niet blijven 
staan alhoewel de zoon van Hembauf, ] 
Baptist, in het Brusselse een zeer gewj 
deerd en gekend marjonettenmaker wji, 

TEATEI 

Onlangs kwam Franck Fernandel op bezoek. 

Jan de Krol 

< Jan de Krol » of Toone 3 is Jan Ai 
nius Schoonenburg. Met hem kent iiet 
ter een grote vernieuwing. Tooide 3 wai 
initiatiefnemer. Hij stak de poppen in i 
nieuwe ridderkledij en liet grootse ste 
spelen opvoeren, waï natuurlijk in 
smaak viel bij de toeschouwers. Jan de K 
was een sjieke meneer, een gevierd man; 
kende veel sukses. Maar toen volgens h 
het teater niet genoeg belangstelling m 
had voelde hij zich verplicht de verton 
gen te staken. Ondanks alles bleef Toon 
's zondags fier door de Hoogstraat wan 
len met een hoge hoed op en liet hi)' 
sterk de indruk, de koning te zijn ̂ ^^ 
beroemde teater van eertijds. Men veil 
dat, toen hij van een van zijn wandeliii| 
terugkeerde, hij' droefgeestig de levenl 
marjonetten opgehangen aan touwtjes te( 
de muur stond te bekijken en dat tij 
een kind begon ïe wenen. Tien jaar I' 
heeft hii 7e1f ^irb opeeban<ren 

toone 4 
De vierde in de dinastie van de Too 

is de zoon van Toone 2, Antoon Tai 
mans. Hij beroemde er zich op de ware 
volger te zijn, daar zijn vader Toone 1 
opgevolgd en vooral omdat hijzelf lO 
heette. Gedurende vijftien jaar heeft 
het poesjenellenteater bestuurd en hij a 
keerde in 1915 ten voordele van DanieM 
Landewijck, die in de Christinastraat 
een vernieuwd teatertje startte. 

Toone 5 en 6 

Toone 4 was 82 jaar toen hij i" 
overleed. Zijn opvolger Daniel van La 
wijk. was reeds in 1935 verdwenea^^ 
werd opgevolgd door Toone 6, Jan 
man, die gedurende 28 jaar over de 
penwereld zou regeren. Een vliegen e 
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,-„ ziin teater'tje vernielen en 75 poppen 
Tdoden ». In 1935 werd hij in de Hoog
straat tot poesjenellenkoning uitgeroepen. 
Maar zijn teater op het Kapelleplein in het 
Marollenkwartier moest wegens de uitbouw 
van de hoofdstad verdwijnen. Trouwens, 
de belangstelling van het publiek was niet 
groot meer en van regelmatige vertoningen 
kwam niets in huis. De pers die op de hoog
te was van het verdwijnen van het poppen-
teater begon een kampagne. schudde de opi
nie wakker en trachtte de stad Brussel, die 
zich wel beroemde op de marjonetten maar 
er weinig voor deed, warm te maken om 
een nieuw teater op te richten. 

In 1945 werd een zekere José Géal direk-
teur van het Jeugdteater. Hij kende de 
moeilijkheden van het Teater Toone en 
zocht een onderdak voor de poe.sjenellen. 

José Géal zou Toone 7 worden. 

José Géal 

Wij hebben met José Géal een afspraak 
gemaakt — hoe kan het anders ? — in Tea
ter Toone. Géal noemt zich een rasechte 
Brusselaar. Hij werd in de hoofdstad in 
1931 geboren en spreekt onvervalst Brus-
jels een van de voorwaarden om Toone te 
kunnen worden. Soms moet hij wel even 
het juiste « vlomse » woord zoeken en dan 
kijkt hij een ogenblik verlegen weg. Toone 
7 spreekt met veel eerbied over zijn voor
gangers, over < moeijer Thomes » en Mi
chel Cauters, over fiere < Jan de Krol » en 
over Toone 6 die hij mocht opvolgen en 
die nu nog met hem meewerkt. Hij vertelt 
over het huisje aan het einde van de 
Schuddeveldgang en de Sint Petronillagang, 
waarin hij Teater Toone onderbracht. Een 

liswaar is het spelen voor de volksmens ver
dwenen, misschien omdat het entreegeld 
'te hoog is (60 fr. eerste rij), maar zekei om
dat andere ontspanningsmedia het poppen-
teater vervangen hebben. De doorsnee toe
schouwer van nu is iemand die er op uii is 
een stukje folklore te zien en een gezellig 
ouderwets avondje met vrienden te heb
ben. 

Het meevoelen van het publiek, dat 
vroeger sterk moet geweest zijn, is eveneens 
verdwenen. Het spel is te doorzichtig en 
zeker niet reëel genoeg voor mensen die 
de realiteit als dagelijkse gezel hebben. De 
toeschouwers blijven passief en zelden hoort 
men reakties uit het zaaltje. Ook hici is 
het zo, dat de meest boertige uitdrukkingen 
en situaties het meeste sukses hebben \ an 
de vele buitenlanders die Teater Toone be
zoeken zijn de Duitsers het sterk>it in aan
tal. 

De lange Amerikanen die wi] met ge
kromde ruggen het laag deurtje zagen bui-
tentrekken, vonden het allemaal « vei7 
nice ». 

«c De Passie » 
In de vijftiende eeuw speelde men in de 

straten van de Marollen tijdens de Goede 
Week met levende personen een passiespel. 
Het eigenaardige van dit spel was, dat de 
figuur van Kristus vertolkt werd door een 
ter dood veroordeelde. Overleefde de man 
de kruisiging, dan werd hij vrijgelaten. Het 
hoeft niet gezegd dat dit zeer realistische 
spel veel belangstelling kende. Later wer
den de figuren door poppen ven'angen. Dit 
is het ontstaan van het stuk < De passie van 
ons Heer >, zoals het door Teater Toone 

Toneeltje uit « De passie van ons Heen. 

heden ten dage nog steeds gespeeld wordt. 
De tekst die steeds mondeling overgele

verd was, werd door 'Michel de Ghelderode 
in 1916 opgeschreven. Hij kreeg het verhaal 
te horen van Toone 4. De Ghelderode die 
zowat de privéauteur van de Toone's was, 
goot het nogal ruwe spel in een menselijke 

TOONE VERWACHT U 

huisje uit 1666, dat de vuilbak van het 
kwartier was en dat zelfs geen stenen vloer 
had. Er werd een teatertje voor 150 men
sen ingericht, een ruim en gezellig kafee en 
een kamer voor een bestendige tentoonstel
ling van 600 poppen. Het werd, zonder een 
aprilgrap te zijn, op 1 april 1966 geopend. 

José Géal lacht eens wanneer hij het over 
de beloofde subsidies heeft. Van de stad 
Brussel krijgt het teater jaarlijks 10.000 fr. 
De provincie en het Komraissariaat-gene-
raal voor toerisme beloven reeds jaren 
steun, maar tot nu toe heeft Toone daar 
niets van gezien... 

Dank zij de ruime belangstelling van heï 
publiek slaagt het teater Toone er in, toch 
verder te spelen en nieuwe poppen te la-
ien maken. 

Toone 7, die naast zijn werk als produ
cer bij de R.T.B, ook nog voorzitter is van 
de internationale vereniging van marjoneï» 
tenspelers, is reeds op zoek gegaan naar een 
opvolger. Alhoewel hij op dit ogenblik nog 
niemand ziet, hoopt hij vlug de jongeman 
te vinden die « het » in de vingers heeft en 
de naam Toone met eer zal dragen. 

Wie zal de ring met de ingegrifte letters 
« Toone S > sari de vinsrer krii<rpn ? 

•^et publiek 
« Omdat de belangstelling meer van 

franstaligen komt, speelt Teater Toone 
meest in het Frans. Moest het publiek 
vlaamser zijn, dan zou Toone meer opvoe
ringen in het vlaams geven ». 

Zo ongeveer verontschuldigt Toone 7 de 
verfransing van Teater Toone. Wanneer er 
genoeg aanvragen zijn om in hei vlaams 
dialekt te spelen, dan doet Toone 7 dat. 

Op die manier verliest Vlaanderen in 
Brussel een stukje vlaamse volkskunst. 

Alhoewel het publiek met de tijden an
ders geworden is, bestaat heï grootste ge
deelte nog uit mensen die om de maand 
terugkeren om het nieuwe stuk Ie zien. We 

vorm. Van hem speelt Toone nu nog « Da-
velor > over de oud geworden duivel, « Dcs 
grap van de overleden deod >, € De verzo©» 
king van Sint Anlonius >, € De kindeiw 
moord > en nog vele andere. Al deze s p e l ^ 
werden geschreven nadat zij uit ïientallei| 
monden gehoord waren en wie weet hoe« 
veel glazen geuze er niet gevloeid zijn eél 
het stuk volledig verteld was. 

Met < De passie van ons Heer » opeö» 
de José Géal in 1966 het ïeater in d» 
Schuddeveldgang. Het is dan ook zo eetf 
beelje het lijfstuk van Toone gewordea, 

Toone buiten het teater 

T e gepasten ïijde ïreedt Toone ook bxA» 
ten het teaier op. Met zijn klassiek gewoi» 
den poppenteatcr is hij overal welkom eS 
kent grooï sukses. Alle vlaamse steden moclï» 
| « i Toone reeds ontvangen en een onlang! 
in het Paleis voor Schone Kunsten gehoUi» 
den poppenmanifesïatie met poppen teateil 
uii Antwerpen en Luik kende een drukke 
belangsïelling. 

Een paar maanden terug mochten ToonS 
6 en 7 de bekende russische marjorietten» 
speler Obraztsov ontvangen, die buitenge
woon entoesiast was over een bijgewoonde 
opvoering. Eind volgend jaar komen lé 
Praag alle poppenteaterdirekïeurs samen; 
heï Teater Toone werd gevraagd een op
voering te geven. 

Met veel belangstelling heeft Toone do 
verfilming van « De passie van ons Heer > 
van Mark Liebrecht gezien; hij was zeer op. 
getogen over het rezultaaï. Maar Toone 
vond hef zeer spijtig dat Liebrecht nieï 
(Eerst een kijkje in het teater was komen 
nemen. Toone 7 hoopt dat de vlaamse tele« 
vizie eens komt filmen, om zo het teater iit 
Vlaanderen op grote schaal bekend te ma» 
ken. De televizie leent zich uitstekend to | 
heï vertonen van marjonettenspel. De 
R.T.B. zendt dan ook reeelmatig een stukje 
Toone uiï. 

Van links naar rechts : Toone 7, Toone 6 en Obraztsov. 

Tegen de muur van de smalle Schudde» 
veldgang hangen gele aanplakbrieven vad 
Teater Toone. Nog met dezelfde lettertjes 
als vroeger worden de vertoningen aange
kondigd. Op heï einde van de gang staal 
een orgel dat ïreiterige klanken uitstooï; 
het muziekje krijgt men op plaat met hel 
programma mee. Het kafee is een rotge-
zellige kroeg waar oude poppen, vri) vad 
dienst, de bezoeker met verstarde ogen aan
kijken, waai in de zwartgerookte haard 
vuur danst en waar worsien te drogen han
gen. De ruwe muren van de gelagzaal me? 
de kleine schilderijen en de bijna rode te* 
gels maken de zaak gezellig. Zo tegen vier 
uur komen een paar jongeren een pinl 
drinken en diskuteren over Marx. 

Ga eens (meer) naar Teater Toone in dB 
Schuddeveldgang. Misschien krijgt het door 
uw aanvezigheid weer iets terug van zijö 
vlaamse oorsprong. En José Géal, Toone 1^ 
zou daar zeker niets tegen hebben. 

Maurits Van Liedekerke 
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inventaris en leidraad 

de gevels van brugge 

• I - ip i ," 1 1 1 - i f / 1 

De gevels der oude huizen van de 
stad Brugge zijn steeds het voorwerp 
geweest van heel wat zorg, nl. om deze 
gevels zoveel mogelijk in hun oorspron
kelijke toestand te bewaren ofwel zo 
getrouw mogelijk naar het oorspronke
lijke model te restaureren. Dat is he t 
principe, doch men houdt er niet de 
strenge hand aan. Behalve de vlaag van 
lelijke neogotiek, die tal van brugse 
straten ontsiert zijn er heel wat oude 
huizen slechts half naar het oorspron
kelijk model hersteld of werden waar
devolle panden afgebroken en vervan
gen door stijlloze konstrukties. Had 
men dan nog in de plaats een stijlvol 
modern gebouw opgetrokken, het zou 
een goed in plaats van een kwaad zijn 
geweest. 

In opdracht van de bestendige af
vaardiging van West-Vlaanderen heeft 
dr. Luc De Vliegher een volledige in
ventaris van de huizen van Brugge ge
maakt, twee dikke boekdelen, in de 
wetenschappelijke reeks « Het kunstoa-
trimonium van West-Vlaanderen » Dit 

mono
grafieën 

In de reeks Monografieën die door 
bemiddelmg van het ministerie van Na
tionale Opvoeding en Kuituur tot nog 
toe uitgegeven werden, verschenen 
reeds meer dan veertig titels. Zopas zijn 
de nummers 43 en 44 verschenen : het 
eerste boekje zijnde een studie van P.G. 
Buckinx over de dichter Arnold Sau-
wen, Het tweede een studie van G. 
Schmook over Prosper van Langen-
donck. 

Deze studies bevatten, behalve een 
studie over werk en leven van de be
handelde auteur die tussen de 10 en de 
20 bladzijden telt, ook een selektie uit 
zijn werk naast fotomateriaal. 

De dichter en Limburger Buckinx 
spreekt over de dichter en Limburger 
Sauwen Hij situeert de dichter in tijd 
en artistieke opvatting en schetst hem 
als de bescheiden dichter, die zijn mo
gelijkheden kende en aan zijn aard 
t rouw bleef, midden de fluktuaties van 
vier generaties (Tachtigers. Van Nu en 
Straks, de Boomgaard en het expressio
nisme). Zevenentwintig gedichten uit 
zijn verschillende bundels — « Gedich
ten », « De Stille Dellmg », « Uren van 
Eenzaamheid », « Laatste Garven », « De 
Zingende Krekel » en « Avondschemer » 
— werden door de samensteller uitgeko
zen en getuigen nog in hun frisheid 
van Sauwens eenvoudig maar blijvend 
kunstenaarschap 

G. Schmook, die zich toelegde op de 
geschiedenis van onze let terkunde in de 
18e en 19e eeuw, schreef de monografie 
over Prosper van Langendonck, de 
«smartel i jke dichter uit onze Van Nu-
en Straksgeneratie». Een voor zijn opge
legde bondigheid zeer goede tipering 
van deze tragische dichter, smartelijk 
in zijn poëzie, beproefd in zijn leven. Na 
de eerste wereldoorlog werd hij immers 
ui t zijn ambt ontzet omdat hij bevriend 
v/as geweest met Rudolf Schroder 
.(Schmook schrijft : A Schroder, wat de 
afkorting is van Schröders tweede voor
naam) die menig vlaams werk in het 
Duits vertaalde. 

Van Langendonck schreef eens, dat 
hij wenste dat zo om de twintig jaar een 
jongeling zich met piëteit over zijn 
werk zou buigen. Degenen die tegen
over Van Langendonck deze piëteit (en 
meer dan dat) hebben betoond, zijn wel 
geen jongelingen geweest : Westerlinck, 
Louis Soune en nu Schmook, maar hun 
bijdrage tot de kennis van deze dichter 
IS er niet minder verheugend om. Wijzen 
wij tenslotte nog op Van Langendoncks 
deelneming aan de vlaamse en sociale 
strijd; samen met Hector Plancquaert 
stond hij aktief in het daensisme en in 
de Vlaamse beweging van zijn tijd. Bei
de boekjes aanbevolen, bizonder voor 
het middelbaar onderwijs ! 

was benediktijner werk dat echter pre
cedenten kende, vermits reeds in 1824 
de gedeputeerde staten van West-Vlaan
deren (Verenigd Koninkri jk der Neder
landen) het initiatief namen tot he t 
opmaken van een inventaris van he t 
kunstpatrimonium, in 1945 gevolgd door 
een nieuw gelijkaardig initiatief. Deze 
inventaris verscheen in 1852, herzien 
door een nieuwe uitgave die echter veel 
later het licht zag, nadien aangevuld 
me t fotografisch materiaal . 

Deze nieuwe inventaris voor Brugge 
geeft per s traat een beschrijving van 
alle gevels voor 1800, dan van 1800 tot 
1860, van kenmerkende gevels na 1860 
en van belangrijke verdwenen gevels. 
Honderden foto's en tekeningen vullen 
de beschrijvingen aan, uitgebreid me t 
plattegronden, doorsneden, detailteke
ningen en foto's van interieurs. Heel 
wat nieuwe data werden gevonden door 
de «Fer ieboeken» van de stadstreso-
riers en de bouwverguningen na te kij
ken. 

De inventaris De Vliegher vestigt de 
aandacht op het gevaar voor het ver
dwijnen van het zgn. klein monument : 
een huisje, een gevel en dergelijke, die 
vaak ten offer vallen aan de schaalver
groting, die echter voor een stad als 
Brugge (altans de binnenstad) niet past. 
De auteur i l lustreert deze waarschu
wing met overtuigende voorbeelden. 
Intussen rekent hij ook af met de le
gende dat Brugge een gotische stad zou 
zijn. Niets is minder waar. De gotische 
bouwstijl is te Brugge slechts spora
disch vertegenwoordigd, rennaissance 
en barok en vooral de 18e eeuw schonk 
aan de stad het grootste aantal gevels. 

Hoe dan ook, deze — zeer verzorgde — 
uitgave is uniek zoals de gedurende 
vele eeuwen niet veranderde stedelijke 
s t ruktuur uniek is Auteurs en uitge
vers mogen terecht pra t gaan op deze 
uitgave, belangrijk dokument in onze 
kultuurgeschiedenis en in de architek-
turale en urbanistische l i teratuur 

Uitgeverij Lannoo, Kasteelstraat 97, 
Tielt. 

R.C. 
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De restauratie van oude gebouwen wordt in ons land — vaak wel met vertra
ging — ter harte genomen. Voor heel grote gebouwen, zoals de brugse halle
tor en houdt men zich strikt aan de historisch-architekturale gegevens, doch 
voor het « kleingoed » wijkt men daarvan zeer vaak al te veel af. Dit is het 
gevolg van een te groot gemis aan inventarizatie en van plaatselijke belangen, 
die niet parallel lopen met historisch-estetische normen (al is het dan weer zo, 
dat men ook geen krotten als woonruimte .han blijven dulden). Er is in ons 
land op dit gebied nog enorm veel te doen, wat blijkt uit het hiernaast bespro

ken boek van dr. De Vliegher. 

reflector reeks 
Een nieinre reeks brochuren ovei aktuele problemen is gestait onder de benaming ^Reflec-
toi-Jieeks » en woidt inlgegeven door de uitgeven) Keesmg, Keesinglaan 2-18 te Deiirne-
Antzoeipen. Pri]s per brochxiie : 25 jr. De drie eerste bioihwen handelen achtereenvolgens 
over i Tsjecho-Slowakije >. « Studenten in opstand » en « Kunst voor Wie? >. 

Vlaamse Monografieeën - nr. 43 & 44 
Nederlandse Boekhandel, Kapellen. 
Prijs : 45 fr. per deel. 

De eeiste brochure, van de haad van t . 
Dekker (chef buitenland van de « Nieuwe 
Rotteidamse Courant >) schetst de geschie
denis van de tsjechoslovaakse republiek en 
staat vooral stil bij de kommunistische 
machtsgrepen van 1948 en 1968. Diie stel
lingen beheersten tot nog toe de verhoudin
gen, de werkelijke situatie : Rusland duldt 
geen afwijkingen binnen zijn in\loedssfeer; 
het Westen giijpt binnen die in\loeds':feer 
niet in; de kommunistische partijen steu
nen Moskou's aktie. 

Dit laatste gegeven is weggevallen. De au
teur onderzoekt de reperkussies in Oost en 
West en besluit met een pessimistische noot 
wat de viijheid in de satellietstaten betreft. 
Zolang er in Rusland zelf geen vrijheid 
komt — wat vooilopig uilgesloten is — za! 
die vrijheid ook eldeis beknot blijven ! 

In « Studenten in Opstand » tracht drs. 
G. van Benthem van den Beigh een over
zicht te geven van het studentenradikalis-
me, waaibij de V.S , Duitsland en Frankrijk 
de grote centia waren. 

Zonder aan de gegiondheid van een be
paalde protesthouding tegen de massaver
vlakking der konsumplie-maatschappij af
breuk te willen doen. moeten wij echter tot 
onze verwondering vaststellen dat de lei
ders van dit protest, na hun wonden gelikt 
te hebben, zich vaak welzalig aan de genoe
gens van deze maatschappij begeven en dat 
hun protest vaak meer houding dan over
tuiging was — wat dan ook het snel afbrok
kelen van hun revolte en het afwezig-zijn 

van een revolutionaire moed tot het uiter
ste verklaart. Zowel in Frankrijk als bij de 
duitse S.D.S. en bij onze S.V.B, zijn de 
simptomen ervan waar te nemen. Het boek
je van de heer van Benthem van den Beigh 
is duidelijk pro, wat de bibliogiafie al aan
wijst. De voorstelling van de anti-Springer-
aktie is tendentieus : de achtergTonden van 
deze aktie (waaibij financiering van het 
S.D.S. door een anti-Springer-peisgToep!) 
wolden veel te simpel vooigesteld en de le
zer krijgt de indruk alsof de doden in Mun-
chen bij de bestorming der Spiingergebou-
wen vielen ten ge\olge van een politie ak
tie • in feite werden zij door de aanvallers 
gedood. Toch is dit boekje, omwille van 
het schema en de nogal duidelijke voor-
keui, een goede intioduktie en kan het tot 
begrip voor de gegronde grieven en hei 
werkelijk protest (niet datgene wat achter
na komt gelopen uit mode !) bijdragen. 

De derde brochure « Kunst voor wie ? > 
door C. Blok, medewerker aan de « Groene 
Amsterdammer », probeert de lezer begrip 
te doen opbrengen voor wat men met een 
vage term « moderne kunst » noemt, maar 
wat in feite slechts één aspekt is van de 
moderne kunstproduktie en de kunstopvat
tingen, namelijk diegene welke nu opgeld 
maakt, een kunst die als « avant-garde » be
schouwd wordt, maar die reeds sedert 1900 
probeert zich ekskluzief te vestigen bij het 
kunstminnend publiek nadat de kunsthan
del en de snobs er goede zaken mee gedaan 
hebben. 

Waar van de twee grote beginselen « be
weging > en < orde » het laatste alleen be
klemtoond wordt, krijgt men niet alleen 
traditie maar verstarring. Beschouwt men 
echter de beweging, het veranderen als enig 
beginsel, dan krijgt men een op losse 
schroeven zetten van de verworvenheden en 
het scheppen van een klimaat dat voor 
voorbije waarden en realizaties gesloten 
blijft en zich daarom evenmin universeel 
kan noemen als diegene, die zich in de ka
mers van het verleden en in de schaduw 
van de dorpstoren terugtrekt. 

Sedlmayr heeft dit probleem in zijn < Re
volution der modernen Kunst » en « Ver
lust der Mitte > grondig behandeld. Blok 
wil-nagaan voor wie de « moderne > kunst 
bestemd is en beschouwt ook het mecenaal 
en zijn betekenis. Het slot van zijn boekje 
luidt : « Of de kunst gaat de hele gemeen
schap aan en dan zal ze haar serieus moe
ten nemen — of ze is een aangelegenheid 
van een paar verslaafden, die dan zelf maar 
moeten zien hoe ze in stand wordt gehou
den >. 

Wij weten dat kunst de hele gemeen
schap aangaat. En of die gemeenschap de 
kunst serieus zal opnemen, hangt niet al
leen van die gemeenschap af maar ook van 
het feit of de kunst (of wat onder die naam 
wordt aangeduid). Wel au sérieux kan ge
nomen worden. Dit waaraan sommige kun
stenaars en menig kunstkritikus wel eens 
zouden mogen denken en zich afvragen, of 
hun houding soms geen vervreemding tus
sen gemeenschap en « moderne » kunst 
voor gevolg heeft : door een kritiekloos aan
vaarden van al waï modem in en een sis-
tematisch doodzwijgen van wat zich aan de 
traditie houdt... 
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de wereld 

Het 

Alidden - Oosten 

REKONSTRUKTIE 

Er beslaat op het ogenblik ten minste hierover eensgeündheid dat het in het Midden-Oos
ten voortdurend van kwaad naar erger gaat. De tijd dat de Vietnamese eskalatie de wereld 
de adem even deed inhouden is voorbij; het gevaar in het gebied rond Israël gioen echter 
zo voortdurend dat alleen nog hoogtepunten, die tevoren niet werden bereikt, opvallen. 
Enkele maanden geleden was het nog belangiijk nieuws als langs het Suezkanaal de aitille-
rie van beide kanten een paar uren lang geschoten had, als langs de Jordaan nachtelijke 
schermutselingen plaats hadden tussen enkele manschappen van beide kampen. Het was 
uitzondedijk nieuws als Israël veigeldingsmaatregelen nam. Vandaag is dit allemaal bijna 
alledaags geworden. Het is inderdaad niet overdreven te zeggen dat de troepen opgesteld 
staan, dat ze eigenlijk al aan het schieten zijn, maar dat ergens nog iets moet gebeuren 
voordat zij zich helemaal in beweging zetten. En dan pas is er opnieuw 'n moderne oorlog. 

Dat de wapenarsenalen \an de beide par
tijen aangevuld en bevoorraad weiden is al 
lang geen geheim meer. Wel hebben we 
meer vernomen o\er de bevoorrading van 
Egypte en Jordanië en Syrië, dan o\er de 
bevoorrading van Israël. Maar buiten het 
feit dat Israël beschikt over de grote buit, 
heeft het ook voortdurend en handig ge
zorgd voor het opvoeren van zijn oorlogs
potentieel, waaraan het trouwens een bijna 
ondenkbaar groot procent van het natio
nale inkomen besteedt. 

Wel is onbekend gebleven hoe groot nu 
de feitelijke strijdvaardigheid is. Na de 
voorbije drie oorlogen, 1949, 1956 en 1967, 
kan geen mens ter weield nog twijfelen 
aan de kwaliteiten van de Israëlische solda-
ïen. Maar het is ten slotte nooit voldoen
de de beste soldaten te hebben om ook 
overwinnaar te blijven, zeker niet in een 
moderne oorlog. Daarom werkt Israël on
getwijfeld aan atoomwapens, wellicht be
schikt het er reeds over. Daarom heeft Is
raël een voortdurende zorg voor het verbe
teren van zijn luchtmacht. Dat de Arabie
ren zich niet thuis voelen in een moderne 
technische oorlog staat vast. Maar het pro-
paganda-beeld van de « laffe, voortdurend 

vluchtende Arabier » veidient ten minste 'n 
vraasteken. Uit de recente berichten over 
luchtgevechten blijkt in elk geval dat de 
arabische piloten het na al die nedeilagen 
aandurven tegen die ervaren en bekwame 
Israëli's. En dat is géén lafheid. Natuur
lijk blijft het nu, evenzeer als voor 1967, 
de vraag welke de kwaliteit is van het rus-
sische oorlogsmateriaal dat aan de Arabie
ren werd geleverd, en of de Arabieren vol
doende zijn opgeleid om dit mateiieel ook 
goed te gebruiken. 

Deze ten top gestegen spanning (of dit 
soort oorlog) heeft echter nog andere as-
pckten Israël is er echt niet ingeslaagd, en 
dit waaischijnlijk tegen de eigen verwach 

tingen in, het arabische verzet in het ei
gen land en in de bezette gebieden klein 
te krijgen. Waarschijnlijk vooral daardoor 
is de politieke spanning in dit land voort
durend gestegen Geen mens kan op dit 
ogenblik voorzien hoe de interne verhou
dingen in Israël zullen evolueren. De te
genstellingen zijn echter uiterst scherp en 
slaan op lexcnsbelangrijke punten. Er wordt 
mede daaiin beslist o\er oorlog of niet. 

Vaak wordt veigeten dat de oorlog van 
1967 ook ekonomisch voor Israël een « op
lossing » was : de ekonomische toestand 
was vlak voor de oorlog allesbehalve gun
stig, tans heeft Israël een bloeiende oor-
logsckonomie. Die echter ten minste even
zeer als tevoren afhankelijk blijft van de 
hulp van buiten de eigen grenzen. 

Het feit dat voor het eerst de Verenig
de Staten in de Uno een motie tegen Israël 
hebben goedgekeurd, wijst op een ver
zwakte pozitie. Maar ook de beschermer 
van de Arabieren, de Sovjetunie, heeft alle 
reden om tot gematigdheid te dwingen. 
Waarschijnlijk ligt de grootste, mi!sschien 
de enige waarborg voor de vrede bij deze 
machtige bescheimers. De grote vraag blijft 
echter hoever en hoelang deze beschermers 
nog het laatste wooid zullen hebben. 

biafra 
Biafra is weer volop in het 

nieuws, én met de vooruitgang \an 
de biafraanse troepen op het front 
— herovering van een voorstad van 
Port harcour t wat strategisch be
langrijk blijkt te zijn — én met de 
nieuwe hongersnoodgolf die vooral 
de biafraanse kinderen treft. Een 
hele generatie gaat er weer aan 
van een der verstandelijk meest ont
wikkelde afrikaanse volken. Het 
areschil tussen het internationale 
Rode Kruis en Lagos (Nigeria) 
beeft als gevolg gehad een onder
breking van de voedseltoevoer, die 
opnieuw katastrofaie afmetingen 
aanneemt. Bovendien blijkt dat de 
nigeriaanse luchtmacht biafraanse 
voedselopslagplaatsen bombardeert 

Ook al ziin er in het biafraans 
verweer as^ekten die voor kritiek 
vatbaar zijn, het blijft een feit dat 
zich daar een regelrechte volken-
moord voltrekt waartegenover de 
beschaafde wereld veel te onver
schillig blijft, terwijl de financiële 
en politieke belangengroepen on-
\erminderd deze massamoord mo 
gelijk maken. Hoelang zullen de 
wapentrafikanten en oliebarons 'n 
wapenembargo verhinderen ? Hoe
lang zullen de grote mogendheden 
nalaten, een einde aan deze tragedie 
te maken ' Twee vragen waarop 
nog steeds geen antwoord komt, 
tenzij woordengekraam vol huiche 
larij. 

Het was de bedoeling Erasmus te hul
digen en hij werd tot een knechtenfi-
guur gedegradeerd en verketterd als de 
woordvoerders van de amerikaan- -; uit
buiters. Zo kreeg het amsterdamse Car-
rè-teater een huldigingsstuk voor Che 
Guevara waarvan de muziek door liefst 
vier komponisten gedurende zestien 
maanden werd gekomponeerd en waar
van de librettisten Mulisch en Clatis 
zijn. De produktiekosten voor zes op
voeringen bedroegen ruim vier miljoen 
belgische franken. En zowel over de 
muzikale waarde (waarin Herbert von 
Kara jan niets nieuws vond) als over 
de tekst en zeker over de enscenering 
kan heel zeker gediskuteerd worden. 
Verwonderlijk is in elk geval dat de 
gezamenlijke akteurs en spelers van 
dit revolutie-stuk het overvloedige 
manna van de gevestigde machten he
lemaal niet hebben versmaad. 

ERITREA 

Etiopië, of beter Halie Selassie, heefi 
van de Italiaanse nederlaag gebruik ge
maakt om Eritrea te bezetten dat vele 
tientallen jaren lang door Italië werd 
gekolonizeerd. In 1952 besloot de Uno 
dat dit gebied een eigen autonoom sta
tuu t moest krijgen. De «Leeuw var 
Juda » heeft zich daar niets van aange
trokken en sindsdien heeft die «Leeuwi» 
af te rekenen met een opstandige be
weging. De aanval op het etiopische 
vliegtuig te Karatschi op 18 juni was 
slechts het meest spektakulaire exploot 
van die strijd. Toen in maar t op de 
luchthaven van Frankfurt een bom ont
plofte in een etiopisch vliegtuig was 
dit nauwelijks nieuws. 

Het was slechts het begin van een 
andere vorm van oorlog in een strijd 
die al jaren duurt. 

Deze vier robuuste knapen zijn niet zo maar de eerste de besten. Het zijn vier 
Zwitserse ministers die in de omgeving van Freiburg tijdens een vrije dag voor 
gans het zwitsers bondskabinet, pogen de kunst van het jodelen aan te leren. 

Illustratie op hoog niveau van « want boze mensen zingen niet» ?... 

ETIOPIE 

Haile Selassie is het enige afrikaan-
se staatshoofd dat roemen kan op een 
eeuwenoude geschiedenis. Het doet 
hem zelfs genoegen zijn stamboom te 
doen teruggaan tot koning Salomon en 
de koningin van Saba. Zijn land werd 
slechts gedurende een heel korte tijd 
door Europeanen, in dat geval door 
Italianen, bezet. Dit betekent echter 
nog helemaal niet dat de ontwikkeling 
op allerlei gebied er met reuzenschre-
den is vooruit gegaan. Deze « koning 
der koningen » heerst nog altijd als een 
middeleeuwse vorst, dat betekent dat 
er in zijn land heel wat gebeurt waar 
hij eigenlijk niets van af weet en waar
van hij zich ook niets aantrekt, maar 
dat hij , waar het hem past, met meer 
dan ijzeren hand regeert. 

Het gemiddelde inkomen van zijn 
onderdanen bedraagt ongeveer twee
duizend vijfhonderd frank per jaar, 
en is na Malawi het laagste van gans 
Afrika 

KITILI MWENDWA 

Door de moord op minister Mboya 
kwam Kenia terug in het nieuws. Die 
moord belichtte echter ook een van de 
dringendste problemen van dit land : 
de groeiende kriminaliteit en de on
derdrukking ervan. Kitili Mwendwa 
is sinds zes maanden de nieuwe opper
rechter van Kenia en staat nu al be
kend als een voorstander van «afschrik-
vonnissen». Die metode wordt zelfs 
toegepast voor betrekkelijk kleine mis
drijven : wie gesnapt wordt krijgt een 
zeer zware straf om de anderen af te 
schrikken. Mwendwa is bovendien een 
overtuigd voorstander van de doodstraf 
en van het toedienen van lijfstraffen. 
Op die manier wil de hoofdrechter de 
onderwereld van Nairobi die zeer bloei
end is te keer gaan. Daardoor geraakt 
de hervormde faktor in de rechtspraak 
natuurlijk in de verdrukking. Afri
kaans zal die manier van nntreden wel 
zijn 

EKONOMISCH KOLONIALISME 

Het zeer goed geïnformeerde tijd
schrift «Est et Quest» geeft in zijn 
laatste nummer een zeer duiüeJijk 
voorbeeld van de manier waarop de 
Sovjetunie zijn satellietlanden koloni-
zeert. Meer konkreet voor Tsjecho-Slo-
vakije en voor het jaar 1966. De Sovjet
unie verkocht bepaalde grondstoiten 
zowel aan dat land als in de westerse 
wereld, maar de prijzen verschillen 
nogal sterk. Per ton kolen moest Tsje-
cho-Slovakije 12.55 dollar betalen, de 
westelijke landen betaalden slechts 
8 dollar. Voor ruwe olie was dat 17,10 
dollar tegen 10,23 dollar, per ton ijzer
erts zelfs 99,50 dollar tegen 55,50 dol
lar, voor katoendraad 775 dollar tegen 
595 dollar. Ekonomisch kolonialisme is 
het, grondstoffen aan een lage prijs ko
pen omdat men de markt beheerst, 
maar dat geldt al evenzeer als men te 
duur verkoopt, omdat men verbieden 
kan elders te kopen. 

file:///erminderd
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HEILIGE ALLIANTIE 
r 
( Tijdens het laatste olimpi-
Bche kongres heeft de belgische 
prezident Mollet zich verdien
stelijk gemaakt met twee voor
stellen. Hij wil eerst een soort 
olimpische solidariteitsaktie in 
ihet leven roepen met het oog 
op technische hulp en sportdo-
kumentatie in alle 's heren lan
den en ten tweede de oprich
ting van een zogenaamde sport-
orde, die er moet over waken 
dat de richtlijnen van het in
ternationaal olimpisch komitee 
door iedereen stipt worden na
geleefd. Een nieuwe Heilige 
'(sport) Alliantie dus. Het prak
tisch nut van de echte Heilige 
Alliantie kennende echter... 

VEDETTEN-DIENST 
Tijdens dezelfde olimpische 

dagen werd ook een bespreking 
gewijd aan het tatuut van de 
elite-atleet. De olimpische he
ren zeggen dat deze meer be
roepsfaciliteiten moet krijgen 
om beter zijn sportroeping te 
kunnen volgen en zij willen 
dat hij geen betaalde sandwich-
man zou worden. Wat het eer
ste betreft zien wij heus geen 
problemen en wat het tweede 
betreft vrezen wij dat alle 
olimpische dinges samen het 
niet zullen kunnen beletten. 
Met hun overdreven zorg voor 
de vedetjes en hun onverschil
ligheid voor echte demokrati-
zermg in de sport geven de he
ren ons trouwens de indruk 
dat ze te veel achterom en te 
weinig vooruit kiiken. 

WEiEHSCHAPPELIJKE 
ACH'EHSTAND 

Het T.V.-gesprek met mini-
Ster Lefèvre en zijn « vier wij
zen » over de vlaamse achter
stand in het wetenschappelijk 
onderzoek (en wetensihap 

kort-weg) was boeiend. Her
haaldelijk vroegen wij ons af 
o" er naast de vermelde grote 
oorzaken van het verschijnsel, 
niet een paar kleine vergeten 
werden. Onder meer het feit 
dat de vlaamse pers zich niet 
genoeg inspant om wetenschap 
en kuituur te bevorderen en 
liever een stompzinnig « merck-
xisme» en het geloof in de za
ligheid van de velosport propa
geert. Volgens ons nochtans 
niet van aard om onze weten
schappelijke achterstand te 
helpen goedmaken. Onnozel 
gezegd : wij vinden dat de pers 
on te onnozel wil houden. 

SUPERIEURE MERCKX 
De kopijen voor dit vakantie-

nummer moesten heel vroeg 
binnen zijn. Het was ons dus 
onmogelijk veel over de ronde 
te schrijven. Deze laattijdige 
vaststelling dan maar (onder
tussen misschien bevestigd in 
d Pyreneeën) : in de Alpen 
was Merckx heer en meester. 
De Alpen moeten de meesten 
nochtans pijn gedaan hebben, 
want allemaal hebben ze de 
een of andere dag zware klap
pen gekregen : Poulidor, Pin-
geon, Gimondi, Janssen, Altig, 
noem maar op. En toch hebben 
wij niet de indruK dat er in 
dat gebergte veel sneller is ge
reden dan de andere jaren. Het 
moet toch zijn dat de superio
riteit van Merckx in de hand 
gewerkt door een mindere 
konditie bij de anderen Wat 
daar dan weer de oorzaak van 
is, dat is wat anders 

BETER ANTWOORD 

Onze atleten hebben een uit
stapje gemaakt naar Zenica, 
klein industriestadje in Bos
nië, voor een wedstrijd tegen 
Joegoslavië en Griekenland. 
Het is zowat een spookreis ge

worden. Een al te lange en al 
te moeilijke reis, een warboel 
inzake organizatie, een totaal 
gebrek aan akkomodatie, ge
weldig slecht weer, een geknoei 
van jewelste voor de verbin
dingen. In één woord, het leek 
nergens op en de joernalisten 
klaagden dan ook steen en 
been. De atleten reageerden 
beter : zij wonnen acht wed
strijden en gezien de omstan
digheden is dat nog niet zo 
slecht. Alleszins beter dan al
leen maar « reklameren ». 

MOE 

Roger de Vlaeminck heeft op
gegeven in de ronde van Frank
rijk. Geen kwestie van zware 
val of kwetsuur (gelukkig 
maar). Zo maar opgegeven, om
dat hij het beu was. Moe. Wij 

| ^ > t i|î ;y» 

vinden het spijtig, omdat we 
op hem gerekend hadden voor 
een duel met Merckx om de 
groene trui. Maar we begrijpen 
best dat Roger er «doorzat». 
Hij heeft in de ronde zolang 
hij meereed, het beste van 
zichzelf gegeven. Voordien 
heeft hij hetzelfde gedaan in 
de klassiekers. En nog vroeger 
heeft hij het hele internationa
le cross-seizoen « gedaan ». En 
dat al jaren na elkaar. Zijn 
werkgevers moeten zijn werk 
eens wat beter plannen. 

GUNSTIG LOT 

Aan de twee grote europese 
kompetities (voor landskam
pioenen en voor bekerwin
naars) zullen dit jaar van bel
gische zijde Standard Luik en 
Lierse deelnemen. De lottrek-
king is reeds achter de rug. De 
eerste tegenstrevers van onze 
kampioenen zijn al gekend. Bij 
de landskampioenen zal Stan
dard het eerst opnemen tegen 
Nenduri Tirana, kampioen van 
Albanië. Lierse begint tegen 

Hapoel Nicosia (Cyprus). Het 
lot was ons gunstig, want het 
zi]n twee zwakke ploegen zo
dat de onzen bijna zeker zullen 
doordringen tot de volgende 
ronde. Wat vooral de kassiers 
zal interesseren. 

AMATEURISME 
Een klein greepje uit het 

programma van Gaston Roe-
lants. Op 25 juni een 5000 me
ter in Esch. Op 27 juni een 
10.000 meter in Frankrijk. Twee 
dagen later 5000 meter in Ne
derland. Op 1 juli 10 kilometer 
in Helsinki. Op 6 juli weer 5000 
meter in Zenica en twee dagen 
nadien hetzelfde in Keulen. Als 
wl„ even de wedstrijden van 
twee weken samentellen en de 
afstanden afgelegd om al die 
plaatsen te bereiken, dan den
ken wij stilaan te mogen gaan 
spreken over beroepssport. 
Waar we overigens geen be
zwaar tegen hebben, als men 
ons maar niet te veel «blazen 
iv onze nek wil slaan» over 
rein amateurisme. 

Dit frans varken heeft zijn lekkere weidehapjes -n de steek gelaten om zijn favorieten aan te 
moedigen. Op het eerste gezicht zijn de renners weinig entoesiast met deze dierlijke aanmoet 

diging. Wij echter vinden het wel simpatiek... 

rv-TV.TV.TV.TV.TV.TV.TV.TV.TV-TV 
DIEREN OP DE ROTSKUST 

In deze dokumentaire krijgen 
W beelden te zien van de die-
rej, die de schrale rots-
kusten verkiezen om hun jon
gen groot te brengen en voor 
sommige soorten eveneens een 
gelegenheid om er tijdens de 
herfst- en winterdagen te ver
toeven Echter voor de meeste 
vogels zijn deze rotskusten 
slechts een tijdelijke verblijf
plaats Het grote deel begint 
nadat de jongen vliegklaar zijn 
aan een maandenlange zwerf
tocht Door de opeenhoping van 
een zeer verscheiden vogelwe 
reldje worden ganse rotswan 
den door de uitwerpselen wit 
gekalkt en het gevolg hiervan 
is dat de vegetatie op deze rot
sen aan de magere kant is. De 
konijnen die er leven moeten 
het dan ook stellen met wat 
schrale grasspiertjes 

Dinsdag 22 juli om 19 u. 
Brussel Ned. 

BEKROOND 

Bekroond werden vier vlaam 
se kleinkunstenaars vorig jaar 
op het Humorfestival in Heist 
aar Zee. De gelauwerden zijn 
Miek en Roel, Willem Verman-

dere, de westvlaamse bard die 
in zijn spreektaal zingt en 
sportjoernalist Hugo Symons. 
op het programma staan o.m. 
de winnende liedjes : het «Neu-
zenlied» (Miek en Roel), «De 
bruiloft van Kana» en «De 
verloren zoon» door bijbels 
geïnspireerde Willem Verman-
dere en een parodie op een 
sportreportage van de voetbal
wedstrijd Belgie-Holland uiter
aard door Hugo Symons. De 
eerste drie kunstenaars bege
leiden zichzelf, Hugo Symons 
krijgt muziek van de combo 
van Roland Thyssen. 

Woensdag 23 juli om 20.25 u. 
Biussel Ned. 

AFSTAMMELINGEN 
VAN DE INCA'S 

Hoog in het Andesgebergte m 
Centraal-Peru ontwikkelde zich 
eeuwen geledei, een legenda
risch geworden beschaving 
die van de Inca's Met de komsi 
van Francisco Pizarro werö 
het land aan Spanje onderwor 
pen Wil je nu dat gebied be 
zoeken dan moet je de Andes 
express nemen, één van de 
meest indrukwekkende mense
lijke verwezenliikingen Het is 
een trein die dwars door de 

bergen rijdt over vijftig brug
gen en door veertig tunnels 
Vanuit Lima aan de kust tot 
hoog in de berge, op zowat 
15.000 voet duurt de reis vijf 
uur. Ton Morris en Mark Ho
well van de B.B C. hebben het 
meegemaakt. In het program
ma dat zij samenstelden aan 

de hand van filmbeelden krijgt 
u niet de traditionele plaatjes 
van Indianen die in de streek 
van Cuzco leven. Wat zij wel 
poogden : een beeld op te han
gen van de oude tradities van 
de Inca's en wat er van over
bleef En dat blijkt niet heel 
veel te zijn, want de Conqui

stadores hebben schoon schip 
gemaakt met de inlandse be
schaving. Achter het onbewo
gen gelaat van de Indiaan gaan 
ook nu nog veel misterieus 
schuil, want hij geeft zijn ge
voelens niet prijs... 

Donderdag 24 juli om 19 u. 
Brussel Ned. 

VLAAMSE T.V. """"'''""" Woensdag 23 juli 

Zaterdag 19 juli 
1630 to t 17 30 . Ronde van hranknik 
— 18 55 . Zandnionnet ie — 19 00 
Avontu ien m de Stille Zuidzee Davv 
de lovenooi — 19 25 Tienerklanken 
—• 19 55 Mededelingen — 20 00 
TV nieuws — 20 30 Ronde van Frank
r i jk — 20 40 Julic Kleurendiscnmino-
t ie — 21 05 Brustem-show — 21 55 • 
Mannix • Moord 00 bevel — 22 45 • TV-
iieuws 

londag 20 jun 
5 45 • Poly snelt te hulp — 16 00 • l i e 

nerklanken — 16 30 to t 17 30 : Rondb 
/an FTrankr i ik — '8 20 : Klem, k lem 
<leutert|e — Tussen 18 40 en 19 20 
Apollo XI — 19 00 Mee naar het cir
cus : Circuskinderen — 19 25 : De werela 
IS k lem De bezetenen — 19 55 Mec»-
delingen — 20 00 TV-nieuws — 20.15 
Sportweekend — ApoMo X I Het avond-
• rogrammo zaï eventueel onderbroken 
worden (van 21 lO t o t 21 25) voor de 
rechtstreekse reportage van de landing 
op de moanbodem van de maankever — 
20 40 : « ' t Was de wind • Blijspel door 
Giovacchino Forzano — 22 05 • Snaren-
spul ( I I ) — 22 40 : TV-nieuws. 

6 30 to t lOOÜ • Rechtstreekse reportage 
van de rnaanwondeling van de Amer i 
kaanse astronauten Neil A Armstrong en 
Edwin E A ldnn — 14 30 Rechtstreekse 
reportage von het défi lé dat n a v de N a 
t ionale Feestdag te Brussel wordt gehou
den — 16 15 to t 17 45 Voor grote en 
kleine mensen — 18 30 Apollo X I — 
18 b5 : Zandmannet ie — 19 00 • Chor-
l o ,"^'^="="5' " i e t Charhe Choplin — 
19 30 : Wereld zo - grenzen — 19 4 5 : 
Openbaar kunstbe- Ligbeeld van Isa-
bello van Bourbon aoor Onbekend Mees
ter — 19 55 : De Weerman — 20 00 : 
TV-nieuws — 20 25 High Chaparral : 
Ebenezer — 2 1 1 5 • A p o M o X I _ 
,i -.^ ' J ° P t o e • k lo r ine t tenkwar te t — 
/ ^ 35 : TV-nieuws 

18 55 : Zandmannet ie — 19 00 : K\e\n, 
klem kleuter t je — 19 20 : T ip- top — 
19.55 : De Weerman — 20 00 : TV-
nieuws — 20.25 : Ann Margret show — 
21 05 • Spel zonder grenzen — 22.15 : 
j os tp rogromma — 22 45 : TV-nieuws. 

Donderdag 24 juli 

Dinsdag 22 juli 

17 30 to t 18 30 : ApoMo X I — 18 55 : 
Zondmannetj 'e — 19 00 : Documentaire ! 
Afstammel ingen van de Inca's — 19.30 : 
Geschiedenis van de XX Ie eeuw : Ons 
wonderbaor brem — 19.55 : Mededel in
gen — 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : W i | , 
heren van Zichem — 21.25 : « Het Reis
gezelschap ». TV-spel — 22 10 : « V r i i -
heid en Vrede ? » Documentaire — 
23 00 : TV-nieuws 

Vrijdag 2S juli 

i8 55 . Zandmannet ie — 19 00 • Dieren 
von de rotskust — 19 30 Tienerklanken 
— 19 5 i : Mededelingen — 20 00 • TV-
nieuws — 20 25 : Houden van Spel van 
Paul Geraldy — 21 40 • « Assepoes », 

tief — 23 00 : TV-nieuws 

17 00 : Internat ionale a t le t iekontmoet ing 
te Blankenberge — 19.00 : T ienerk lan
ken — 19.30 : Au to rama — 19.55 : Me 
dedelingen — 20 00 : TV-nteuws - • 
20.25 : Jul ia : Het muurschilderi j —• 
20 50 : Piste — 21.30 : Echo — 22 00 : 
Mission Impossible : Het verhoor " ~ 
22 50 : TV-nieuws 
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bafwegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen 

B T . W . 

Brochures met duidelijke beknop
te inhoud speciaal voor kleinhande
laars verkrijgbaar op ons sekreta-
riaat. 

S P A A R P O T J E S 

Op verzoek kunnen de leden en 
simpatizanten uit onze afdeling een 
si^aarpotje thuisbezorgd krijgen. 
Reeds tientallen werden er ge
plaatst. Dit initiatief is in het be-
zonder genomen als een financiële 
aanloop tot kostendekking van de 
komende propaganda voor de ge
meenteraadsverkiezingen. 

JONGE KIEZERS 

Deze reeks kiezers in Antwerpen 
Stad werden allen bedacht met de 
besluiten van het V.U.-kongres. Na
dien werd hen een tweede maal ons 
kontaktnunimer verstuurd. We kre
gen reeds tientallen vragen voor 
dokumentatie en aansluitingen als 
re/ultaat. 

S E K R E T A R I A A T 

Wegens de vakantieperiode is 
het sekretariaat gesloten. Terug 
open op maandag 11 augustus. 

Voor dringende mededelin
gen : Bergers G., St. Jansvliet 
19 - tel. 339165, na werkuren : 
De Laet F., Kruishofstr. 16 -
tel. 386692 ; Lambrechts , Eve-
raerts tr . 17 - tel . 333267 : Van 
der Borght, Akkerwindestr . 37 -
tel. 311286 ; Hennissen, Bos-
duifstr. 23, tel. 350364. 

ALGEMEEN PAMFLET 

Wenst onze afdeling in 80.000 bus
sen te verspreiden in gans de stad, 
zo mogelijk reeds in september. 

Hierin kunnen we dan het 
€ Vlaamse » één-dags-mombakkes 
van Jef van Eynde van Volksgazet 
even lichten, die nu in een van zijn 
artikels over het Hof van Beroep 
te Antwerpen de V.U. ervan langs 
geeft. 

Borgerhout 
GULDENSPOREN-
HERDENKING 

De meningen waren alvast 
verdeeld wat de Guldensporen-
herdenking te Borgerhout be
trof. 

Vergeten wij een zaak niet : 
het feest werd ingericht door 
het gemeentebestuur, waarui t 
volgt dat het boven de part i jen 
moest staan en er geen scherpe 
toon kon zijn. 

Als pozitieve kant kunnen 
wij noteren : een volle zaal, mo
gelijk ook gedeeltelijk dank zij 
de medewerking van de borger-
houtse toneelkringen, zodat het 
een gezamenlijke feestviering 
werd. Misschien zien wij de 
aanwezigen terug volgend jaar, 
hetgeen de zaak enkel ten goe-

" de kan komen. 
De akteurs gaven zich geheel 

doch wij hopen voor de toe-
korhst op een toneelwerk dat in 
het teken staat van de vlaamse 
strijd. 

In zijn toespraak wees burge
meester Sledsens erop dat Bor
gerhout toonaangevend is voor 
deze herdenkingen in de ant-
werpse agglomeratie, deed een 
oproep tot steun aan de vlaam
se oeutertuin te Etterbeek en 
b^'^ioot met te zeggen « dat het 
niet volstaat aan romantiek te 
doen of wetten te stellen, doch 
dat wij tot de aktie moeten 
overgaan ». De knelpunten wer
den dus omzeild, doch wij her
halen : de hr. Sledsens sprak 
als burgemeester. 

Bij het voltallig schepenkol-
lege merkten wij als aanwezi
gen : de raadsleden Verbeelen, 
WiUems. Raemdonck, Van de 
Sande, Aerts en Ledez. Hoeft 
het gezegd dat ons bestuur op 
post was met uitzondering van 
Frans Dirks (in vakant ie) . 

OVER VLAGGEN 
EN LOODJES 

Wij hebben het enkel over de 
loodjes die ontbraken met de 
11 juli-bevlagging. Een rond
gang langs de straten door een 
paar vrienden, bewees dat wij 

vergaten er de nadruk op te 
leggen om bij wind de leeuwe
vaandels te verzwaren met een 
loodje of een ander voorwerp. 
Dezelfde dag reeds deden wij 
navraag bij een handelaar in 
visgerier en in dergelijke za
ken komt men zeker aan zijn 
t rekken. Dus aandacht voor vol
gend jaar ! 
De eigenlijke slag kunnen wij 

meer dan bevredigend noemen: 
geen straat of de Leeuwevlag 
wapperde, om niet te spreken 
van de leeuw die langs de bin
nenkant bevestigd was. Dank 
aan al die getrouwen ! 

Is het wel nodig er nogmaals 
op te wijzen dat bij hen die 
steeds de mond vol hebben van 
« wij zijn ook Vlamingen » ons 
simbool ontbrak. 

ZEER BELANGRIJK 
Ten einde nutteloze verplaatsin

gen of telefoontjes te besparen ge
ven wij hierna de va'-antieperiode 
van enkele bestuursleden : 

Dirk Stappaerts, tot einde juli. 
Frans Dirks, tot einde juli. 
.los Verbergt, tot einde juli. 
Bert Vei-beelen, van 19 tot einde 

juli. 
Piet Willems, van i9 tot einde 

Erik Beeckman, tot einde juli. 
Men kan zich dus wenden tot de 

vriend Juul Dillen, Lode Van Ber-
ckenlaan 184, tel. 213090 of me
vrouw Raets, Vincottestr. 41, tel. 
367997. 

Deurne 
EEN ENIG MOOIE 
GULDENSPORENAVOND ! 

Op 11 juli werd door de 
Vlaamse Vriendenkring Deur
ne, in samenwerking met de 
Vlaams Nationale Verenigin
gen, maar dan ook alle, een 
enig mooie herdenking gehou
den, die werkelijk van aard was 
om ons te bezinnen, te s terken 
voor het heden en ons vreugde
vol te s temmen voor de toe-
korhst. 

In zijn welkomstwoord maak
te gemeenteraadslid Carlo De 
Ridder (de h r Doevenspeck 
moest belet geven) de historiek 
van de herdenkingen te Deur
ne, hoe zij op aandringen van 
de V.U. door het gemeentebe
s tuur ingericht werden, achter
af bekomen werd dat er een 
niet politieke spreker het 
woord voerde doch een jaar na
dien de hr. Fayat er een poli
t ieke manifestatie van maakte, 
zodat de Vlaamse Verenigingen 
de handen in elkaar sloegen om 
zelf een herdenking in te rich
ten. Wij kunnen slechts zeggen: 
proficat! 

Er werd een historische evo-
katie opgevoerd, voorgesteld 
door Antoon Vander Plaetse. 

De feestredenaar de hr. Her
man Wagemans, ons provincie
raadslid, was uiterst kort doch 
daarom niet minder gloedvol 
en scherp. 

Een gezellig samenzijn be
sloot deze zeer geslaagde Gul-
densporenviering. 

Edegem 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen \ an sociale, 
administratieve en financiële aard, 
kunt U terecht bij onze « raadsman 
voor dienstbetoon » Ludo Van Buf
felen, Baron de Celleslaan 32, Ede
gem, tel. 49 43.11. 

LOKAAL 
Belangstellenden in oprichting 

van een vergaderlokaal mogen zich 
aanbieden bij Ludo Luyten, Troost-
straat 12, tel. 53.05.71, of bij de voor
zitter. Graaf de Fienneslaan 47, tel. 
49.64.89. 

PUBLICITEIT 
Publiciteit in ons «Kontaktblad» 

doet het zeker : Wilfried Lauwers, 
Ten Bogaerdeplein 4, tel 49.46.26. 

Herentais 
IJZERBEDEVAART 

De eerste Van Gansenkara-
vaan ingelegd op initiatief van 
de kantonnale V.U. werd een 
sukses. Te Herenthout en te 
Herentais liepen de bussen vol 
met V.U.-leden en simpatizan
ten. Volgend paar wordt deze 
karavaan verder uitgebouwd. 

11 JULI 
Voor de Guldensporenher-

denking in lokaal Kommerce, 
kwam een groot aantal leden 
opdagen. Voorzitter F. Antho-
nis hield de gelegenheidstoe
spraak. 
De dia's over de jongste IJzer

bedevaart werden vertoond, en 
nadien bij opbod verkocht ten 
bate van de afdelingskas. 

De s temming steeg ten top 
toen enkele wakkere leden van 
de St. Sebastiaansgilde — na 
medewerking aan de officiële 
11 juli-vieringen te Herentais 
en te Turnhout — voor een 
prachtige v e r t o l k i n g van 
Vlaamse liederen zorgde. 

BILJARTPRIJSKAMP 
Op zaterdag 26 juli biljart-

pri jskamp tussen de V.U.-afde-
lingen Herenthout en Heren
tais. Aanvang te 19 uur, in lo
kaal Kommerce, Stationsplein 
te Herentais. Er is een tombola 
voorzien ten bate van de afde-
lingskaf 

VOETBALWEDSTRIJD 
De voetbalploeg van de V.U.-

afdeling komt voor de eerste 
keer op het veld op 9 augustus. 
De voetballers van de V.U.-af-
deling van Hulshout komen op 
bezoek te Herentais. 

Merksem 
DE AFDELING 

Alhoewel wij nu in de volle ver
lofperiode zijn, zal er ieder donder
dag op de gewone uur, dus vanaf 
20 uur 30 vergaderd worden door 
de beschikbare bestuursleden en 
kaderleden. 
SPAARPOTTENAKTIE 

Wij hebben een flink getal spaar
potjes klaar om ten huize van on
ze leden geplaatst te worden. De 
bedoeling is, met er tussen door 
eens wat in te steken, met even
tuele bezoekers aan te zetten eens 
wat in de gleuf te stoppen, bij fa
miliefeestjes of dergelijke er eens 
mee rond te gaan, het is eender 
hoe, maar vele kleintjes maken een 
grov.t en zo zullen wij bij de aan
staande gemeentevei kiezingen een 
flinke duit in het zakje hebben om 
onze m i. te staan tegenover de fi
nanciële grootmachten van de 
kleurpolitiekers. 

Mortsel 
IN MEMORIAM 

Vorige week overleed ons ge
acht medelid dhr. Michel De-
coene. Aan Mevrouw M. Decoe-
ne en onze afdelings-sekretaris 
en mevrouw Carlo Decoene, ons 
diep medevoelen. 
BAL - V.U. MORTSEL 

Wij spreken nu reeds af voor 
ons Mortsels V.U.-Bal op zater
dag 18 oktober '69 in de feest
zaal van het « Parochiaal Cen
t rum - St. Jozef » aan de Lier-
sesteenweg (grens Boechout) te 
Mortsel. 

Turnhout 
PROTEST TEGEN SLAPPE 
11-JULI 

Waar het 11 - ju l i -komi t ee 
van Mol (Kempeh) Paul Daels, 
voorzitter van de V.V.B., als 
spreker had uitgenodigd, niet

tegenstaande Burgemeester 
Van Rompay getracht had dit 
t e verhinderen, mocht te Turn
hout geen vlaamse stem weer
klinken. Een vijftal door afge
vaardigde Davidsfonds e.a. 
voorgestelde sprekers werden 
geweigerd en de F. Grammens, 
die reeds werd vastgelegd, werd 
nadien zelfs afgezegd. 

Op de viering sprak de heer 
Craenen, nationaal sekr. van de 
Bond der Grote en Jonge Ge
zinnen. Het was een zoutloze 
toespraak vol algemeenheden 
en zonder dat de konkrete 
vlaamse eisen aan bod kwamen. 

De V.U.-Turnhout heeft daar
om gemeend te moeten tussen
komen. Aan de ingang werden 
pamfletten met «geen gren
dels » verspreid. Onder de rede 
van Craenen werd herhaald ge
roepen en een groot spandoek 
«geen grendels» ging de zaal in 
waar de spreker van het po
dium verdween, tot de politie 
ingreep. Tenslotte nam de 
plaatselijke V.U.-voorzitter _ de 
mikro in handen om het inrich
tend komitee aan te klagen en 
om aan Craenen de vraag t e 
stellen, hoe hij het klaar speelt 
t e spreken over de vlaamse be-
volkingsaangroei zonder de af
grendeling van de politieke ver
tegenwoordiging van deze aan
groeiende bevolking te vermel
den...? 

Jette 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Wij brengen de belangstellenden 
ter kennis, dat op zaterdag 12 juli 
en 19 juli geen zitdagen worden ge^ 
houden. Deze hernemen op 26 jufi 
bij J an de Berlanger, Leopold I st% 
354, Jet te . 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

Telefonisch te bereiken Nr. 02-
17.92.18, elke avond van de week 
tussen 18 uur 30 en 21 uur 30. 

Adres : Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek-Brussel 3. 

ARR. SEKRETARIAAT 

Telefonisch te bereiken ; nr. 
02-179218 elke avond van de week 
tussen 18 uur 30 en 21 uur 30. 

Adres : Dupontstraat 27 te 
Schaarbeek-Brussel 3. 

Het arr . sekretariaat zal gesloten 
zijn gedurende de gehele maand 
augustus. Dringende zaken zullen 
steeds kunnen afgehandeld worden 
met de arrondisgementssekretaris 
Frans Adang, Ruisbroeksé steen
weg 109 te St. Pieters-Leeuw, of op 
afspraak. 

Peutie 
AFDELING 
IN HET VERSCHIET 

Pas is in het kanton Vilvoor
de de zesde afdeling, Eppegem-
Zemst, opgericht, of er worden 
reeds plannen gesmeed om een 
zevende zelfstandige afdeling 
op te richten, en wel te Peutie. 
De bestuursleden van Machelen 
nemen zich voor vanaf begin 
september hiervoor te Peutie 
de nodige kontakten te leggen 
en de bestaande kern tot een 
zelfstandige afdeling uit te bou
wen. Meer hierover is te ver
nemen bij de voorzitter Jos De 
Coster, Van Obbergenstraat 12, 
te Machelen. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
KRASSE PARTIJDIGHEID VAN MINISTER TINDEMANS 

Het partijbestuur van de Volksunie nam akte van de 
verklaringen afgelegd door minister Tindemans aan een 
franstalig dagblad van de hoofdstad. 

Het partijbestuur meent dat de bewering van de heer 
Tindemans als zou de Volksunie iedere medewerking aan 
de grondwetsherziening weigeren getuigt van een krasse 
partijdigheid. De heer Tindemans verzwijgt de konkrete 
voorstellen die de Volksunie aan de regering werden ge
daan in oktober van verleden jaar evenals een verder
gaand voorstel gedaan op 3 juli jl. 

In deze voorstellen heeft de Volksunie steeds als essen
tiële eis gesteld dat de meerderheidspartijen zouden af
zien van de ondemokratische grendelprocedures, waar
van de heer Tindemans tans zelf erkent dat zij niet ver
antwoord zijn. 

Het partijbestuur van de Volksunie stelt daarentegen 
vast dat de heer Tindemans wel gepleit heeft voor over
leg met de P.V.V. en voor een driepartijenakkoord. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de heer Tindemans en 
met hem de unitaire topleiding van de C.V.P.-P.S.C. de 
samenwerking met de P.V.V. en de franstalige P.S.C, blijft 
verkiezen boven een objektieve benadering van de stand
punten van de Volksunie. 

Het verkiezen van de franstalige P.S.C, en van de P.V. 
V. als bondgenoten in de nieuwe onderhandelingen over 
de grondwetsherziening kan voor de Vlamingen alleen 
maar noodlottige gevolgen hebben en een afremmen van 
de groei naar waarachtige autonomie voor Vlaanderen 
en Wallonië. 

SURDIAC-Centraal 
meer kamerverwarming 
BULEX - TRI-MATIC 

SANITAIR 

K. Verschraegen 
Or. Em. Maeyensstraat 36 

ST. AMANDSBERG 
Tel. (09)28.45.05 

zoekertjes 
Leert aan mentaal-gestoorde kin

deren : zichzelf te behelpen, alle 
huishoudelijke bezigheden! Sinds 
1945. TeL : 03-524225 — T 94. 

Leerjongen gevraagd (tweetalijj 
met leerkontrakt bij haarkapper 
voor dames en heren. TeL (02) 
26.24.92 — T 91. 

Koksijde - Sint - Idesbald, in vil
lawijk, 100 m. van strand, te huui; 
van 19 tot 31 oogst : appartement 
met woonkamer, keuken, 2 slaap
kamers, koelkast. W.C., tel. nr. (02J 
26.24.92 — T 92. 

Vond in 'n oude « WIJ » (1967-
1968 ?) « Zoekertjes » een reu
ze-aankondiging van een 22-ja« 
rige sekretaresse, vijftalig, enz. 
enz. Loopt deze jonge dame nog 
op vrije voeten ? De zoekende 
in die woestijn is een 30-jarige 
oogarts, die zich wil vestigen 
in de belgisch - nederlandse 
grensstreek, sportief, modern 
en op en top vlaams-nationalist, 
enz. Schr. T 95. 

Jonge dame (20 j.), diploma A6-
Al, graduaat - sekretariaat euro
pese talen, grondige kennis Neder
lands, Frans, Engels, wil thuis ver
taalwerk doen voor firma's, weten
schappelijke instellingen e.d. Zich 
wenden tot senator M. van Hae-
gendoren, Guido Gezellelaan 63 -« 
Heverlee — T 89. 

16 j . meisje, deftig gezin, zoekt bij
werk juli-aug. (oppas kinderen, of 
licht werk gezin). Schr. sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63| 
Heverlee T 81. 

T. van Overstraeten 
Hoofdredakteur : 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110, Brus. 7. Tel. 23.1US. 

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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bewegi 

OOST-VLAANDEREN 

PROFICIAT 
Senator en Mevrouw Renaat 

Diependaele en Volksvertegen
woordiger en Mevrouw Leo 
Wouters hebben de eer het hu
welijk van hun dochter Joske 
me t hun zoon Geert aan te kon
digen. De huwelijksinzegening 
zal plaats hebben in de paro
chiekerk van Erwetegem op za
terdag 2 augustus om 11 uur. 
Van har te proficiat voor dit 
dubbele V.U.-huwelijk. 

Dendern-^ide 
AANDACHT 

Gedurende de maanden iidi en 
augustus /.ijn er geen zitdagen in 
het arrondissement. Dringende ge
vallen stellen zich telefonisch in 
verbinding met de heer Meert, tel. 
052-247.76 

Gent 
V.V.V.G. 

Op 3 juli jl. hielden we een 
boottocht van Gent naar Ter-
neuzen met 40 deelnemers. Al

les verliep in super-gezellige 
sfeer. Zaterdag 5 juli werd in 
« Rubenshof », Borluutstraat 
door de spaarkas 1500 fr. ge
schonken voor het V.V.V.G. 
dank zij de ijver van Stefaan 
De Zifter, die de week daarop 
nog 600 fr. voor het goede doel 
bij 11 juli-vierders ophaalde. 

Ninove 
KOLPORTAGE KANTON 

Zondag 20 en zondag 27 juli is er, 
in tegenstelling met wat in het 
kontaktblad slaat, geen kojportage. 

Schoonaarde - Wichelen 

GOED NIEUWS 

Een paar weken geleden werd 
eindelijk in samenwerking tus
sen de 2 gemeenten een V.U.-
afdeling opgericht en een voor
lopig bestuur verkozen. 

Samenstelling : voorzitter : 
Van Den Abbeele Herman, 
Schoonaarde : ondervoorzitter : 
Tas Karel, Wichelen ; sekreta-
ris : Demeyer Frans Schoon
aarde ; propaganda : Van Den 

Broeck Frans, Wichelen ; pen
ningmeester : Triest Albert, 
Schoonaarde. 

De nieuwe afdeling telt 50 le
den. Velen werden nog niet 
aangesproken. 

De gemiddelde leeftijd van 
de bestuursleden staat echter 
borg voor konkrete aktie na 
een voor allen oververdiend 
verlof. 

Wetteren 
KIEZERSLIJSTEN 

De lijst van de Parlements-, Pro-
\ incieraad.s- en Gemeenteraadskie
zers 1969-1971 zal vanaf zaterdag 
12 juli ter in/.age zijn in het N'laams 
Huis « De Reuzen », Markt, Wet
teren. Ook deze van Massemen en 
M'estrem. 

GEMEENTEPOLITIEK 

Alle V.U.-leden van Weiteren die 
zich interesseren voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen zouden 
in het Dosfelinstituut de lessen over 
genieentepolitiek moeten volgen. 
Inlichtingen in « Wij ». Wie inte
resse heeft richt zich tot het sekre-
tariaat. Meersstraat 21, Wetteren. 

WEST-VLAANDEREN 

Geluwe 
NIEUWE AFDELING 

In Geluwe werd een nieuwe 
V.U.-afdeling opgericht en een 
bestuur gekozen. Er waren veel 

leden van Geluwe aanwezig. De 
verkiezingen werden geleid 
door senator Blancquaert en de 
heer De Backer. Als voorzitter 
werd de heer Wilfried Vervae-
ke, Wervikstraat 1. gekozen. De 
ondervoorzitter is Jan Mad
dens, Nieuwstraat 24 ; sekreta-
ris : Henri Brutin. Nieuwstraat 
13 ; penningmeester : Hugo De-
beuf, Voorhoek 37 ; organiza-
tie : Maurits Verstraete, Deie
straat 4 : en propaganda : Hen
drik Rebry, 3e Lancierstraat 8 
Geluwe. 

Alle simpatizanten die nog 
geen lid van de V.U. zijn, en die 
willen lid worden, kunnen hun 
naam opgeven bij een van die 
bestuursleden. 

Kortrijk 
VLAAMSE 
KLUBKAARTERS 

Heden avond is er te Kortr i jk 
viering van de kaartkampioen 
in het Volksunielokaal 1302. De 
klubleden werden uitgenodigd 
tot het feestmaal om 20 uur. 
Niet-leden kunnen, tegen beta
ling van 200 fr., eveneens aan 
de viering deelnemen. 

Ledegem - Dadizele 
DIENSTBETOON 

ledere 4de zaterdag der maand 
kom t V. U.-volks vertegenwoordiger 
Mik Babyion zijn zitdag houden in 
café De Boonhoek, Rollegemstraat 
168 te Ledegem van 11 tot 11 uur 
30. Alsook iedere maandag ten zij
nen huize Westlaan 145, Roeselare, 
tel, 051-20208 van 17 uur tot 19 uur. 

Menen 

ADVIESRAAD 

Op de adviesraad werd een 
overzicht gegeven over de wer
king van de kommissievergade 
ringen Er zit goede vaar t in en 
binnenkort mogen de eerste de-
tmit ieve rezultaten verwacht 
worden. 

Meer en meer kan worden 
vastgesteld dat de gemeente-
verkiezmgen een groot deel 
van de besprekingen beslaan 
Vooral de volgende adviesraad 
staat in het teken van de ge
meenteverkiezingen. 

Een ledenvergadering met 
een demokratisch etentje wordt 
in het vooruitzicht gesteld in 
het najaar. 

DOKUMENTATIE 

Eventuele dokumentatie met be
trekking op specifieke aangelegen
heden voor de stad Menen worden 
met dank aanvaard. Teruggave na 
inzicht gewaarborgd. Wil daarvoor 
kontakt opnemen met de leden van 
het bestuur ofwel afgeven in café 
Beiaard. 

OPROEP 

De Volksunie-Menen heeft steeds 
meer en meer schrijfwerk te ver
richten. Na de vakantie zal het stil
aan naar de voorbereidingen van 
de gemeenteverkiezingen toegaan 
en dit betekent nog méér schrijf
werk. Indien iemand een (oude) de
gelijke schrijfmachine bezit dan zou 
de Volksunie-Menen zeer uit de 
nood geholpen zijn mocht ze deze 
schrijfmachine voor de duur van i 
jaar kunnen gebruiken. Geef uw 
naam op bij de bestuursleden of in 
café Beiaard, wij komen ze bij u 
thuis afhalen, met dank ! 

WIJ IN LIMBURG 

wat met universitaire achterstand? PLAATSELIJK NIEUWS 
Op donderdag 26 juni jl. he«ft volksverte

genwoordiger E. Raskin — te 23 uur! — de 
minister van Nationale Opvoeding geïnterpel
leerd over de gebrekkige participatie van de 
limburgse jeugd aan het universitair onder
wijs en over de maatregelen die in dit ver
band moeten worden genomen Hiernavol
gend geven wij de samenvatting van deze in
terpellatie zoals zij werd afgedrukt in het Be
knopt Verslag van de Kamer. 

De volledige tekst van deze interpellatie zal 
eerlang in druk verschijnen; belangstellenden 
kunnen een eksenipiaar bekomen op volgend 
adres : E. Raskin, Dorpsstraat S3 te Eigen
bilzen. 

De minister heelt vóór enkele ogenblikken 
zijn standpunt m b.t. de Liinburgse universi
taire problematiek uiteengezet, afschoon ik 
nog moest interpelleren Ik betreur dus wel 
dat hij reeds een verklaring heeft afgelegd. 
Deed hij het met de hoop dat ik niet zou in
terpelleren ? Dan vergiste hij zich. Ik zal toch 
interpelleren, niet om hem te pesten, maar 
met de hoop dat hij nog van opinie zal ver
anderen 

Sedert lang vragen de Limburgers meer be
langstelling Hun problemen worden almaar 
groter, maar Brussel doet niets. De Limbur
gers zijn beroepsbedelaars geworden, die al 
blij zijn te mogen klagen. Maar zij beseffen 
dat klagen niet meer volstaat. In elk geval 
wil mijn partij wat anders dan klagen 

Limburg heelt een grote achterstand. Op 
53.150 universiteitsstudenten, komen er maar 
2 587 uit Limburg Dat is 2.000 minder dan 
het rijksgemiddelde, 6.500 minder dan in het 
Brusselse. Voor meisjes is de achterstand nog 
groter. 

Terwijl het rijksgemiddelde sinds 1960 met 
10 pet. steeg, bedroeg de vooruitgang in Lim
burg maar 8 pet. De kloot wordt dus nog 
groter. 

Dit is des te erger, omdat Limburg een de
mografische explosie kent Gouverneur Rop-
pe zei in 1967 dat de bevolking in Limburg 
van 1947 tot 1966 steeg met 37,1 pet., of drie
maal sneller dan het rijksgemiddelde. De be
volking groeide aan met 170.880 eenheden, 
terwijl in Wallonië maar 161 063 bewoners 
bijkwamen, in Limburg is 40 pet. van de be
volking jonger dan twintig jaar. 

Senator Vanhaegendoren schreef in zijn 
r Zwartboek van de Vlaamse achterstand in 
het wetenschappelijk onderzoek i> dat 70 pet 
van de kredieten naar het franstalige lands
gedeelte gaan. Limburg krijgt vrijwel niets. 

Alle partijen zijn voor demokratisering, ie-
dereen wil volledige ontwikkeling van de 
jeugd. De Vlamingen willen hun achterstand 
inlopen, die vooral aan Limburg te wijten is. 

Volgens de Nationale Raad voor Wetenl 
schapsbeleid zal het aantal franstalige studen
ten oplopen van 31 000 in 1970 naar 50.000 in 

1980. Het aantal Vlaamse studenten zou stij
gen van 26 000 naar 47.000. De achterstand 
wordt dus stilaan ingelopen. Erg langzaam 
echter. Het zal vijftig jaar duren eer de ge
lijkheid bereikt wordt, alhoewel er meer kin. 
deren zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. 

Limburg kent een ekonomische krisis. Re-
konversie en expansie zijn nodig. Daartoe is 
wetenschappelijk personeel nodig. 

Men stelde voor extra-studiebeurzen te ver
lenen. Dat is verdedigbaar, net zoals de spe
ciale steun aan rekonversiegebieden. 

Men zou ook een universitaire kern kun
nen oprichten, voor licentiaten en post-gra-
duaten in de chemie, toegepaste wiskunde, 
enz. Hiertoe is een wet nodig, zeker als men 
de afgestudeerden uit het niet-universitair 
hoger onderwijs zou opnemen. 

Anderen wensen een universitaire stich
ting. Men stelde dat al voor, toen de wet 
van 9 april 1965 nog niet bestond. Vele Lim
burgers blijven voorstander van deze oplos
sing. De bestendige deputatie en gouverneur 
Roppe stelden al die eis, specifiërend dat het 
een geheel nieuwe instelling zou moeten wor. 
den. 

Een Limburgse universiteit zou niet uit fa-
kulteiten bestaan maar uit departementen, 
d.w z. studierichtingen, afzonderUjk georga
niseerd, zoals gouverneur Roppe het ver
klaarde, 

Zo'n formule laat toe een instelling uit te 
bouwen, die zich beperkt tot een groep van 
op elkaar inspelende disciplines. 

Die departementen zouden moeten worden 
opgericht : natuurwetenschappen, medische 
wetenschappen en sociale wetenschappen. 
Hiernaast zouden enkele steundepartementen 
kunnen opgericht worden, zonder volledige 
opleiding. De promotors van de Limburgse 
universiteit willen met iets nieuws voor de 
dag komen, 'n instelling die ideologisch open
staat voor allen, die ten volle de student de 
vrije keuze laat van de ideologie waarin hij 
zijn persoonsvorming wil voltooien, zelfs gou
verneur Roppe ook nog verduidelijkte. 

In die zin trouwens werd de Limburgse 
Ekonomische Hogeschool opgericht. 

Terwijl de Volksunie in Antwerpen wordt 
uitgesloten van ieder overleg inzake univer
sitaire expansie, is dat in Limburg niet het 
geval. Ik zelf maak deel uit van de raad van 
beheer van de Ekonomische HogeschooL 

In een eventuele universitaire instelling in 
Limburg zal ook de nadruk gelegd worden 
op een aktieve methode voor kennisover
dracht. Van die universitaire instelling wordt 
veel verwacht, o.m. toename van het aantal 
studenten. Dat wordt bewezen in de brochu
re « Primaire kansen voor allen » en in het 
werk van dr, A. Bonte « Demokratisering 
van de toegang tot het hoger onderwijs ». 

Een universiteit in Limburg zal een meer 

aangepast onderricht mogelijk maken en het 
probleem der overbelasting helpen oplossen. 
Ook zal zij op ekonomisch gebied een gun
stige invloed uitoefenen. 

De vereniging voor wetenschappelijk on
derwijs in Limburg heeft daaromtrent een 
memorandum gepubliceerd. 

Politieke en ekonomische grenzen zullen 
veel van hun betekenis verliezen. De natuur
lijke afbakening zal blijven : de kulturele en. 
titeiten. 

De Vlamingen behoren met Nederland tot 
eenzelfde kultuurgemeenschap. Bij de intel-
lektuelen is thans een integratieproces op 
gang gekomen. 

Sommigen zien dan ook de oplossing van 
het universitair probleem in Limburg binnen 
het kader van het ganse Nederlandse taalge
bied. 

Samen met de Westhoek en een deel van 
N.-O, Nederland valt gans het Benelux-mid-
dengebied buiten een universitair gebied. Zo
wel in Nederland als in Belgisch Limburg 
rijst een universitair probleem. 

Ook aan gene zijde van de Maas heeft het 
idee van een inter-Limburgse stichting weer. 
klank gevonden. 

In de Limburgse Ekonomische Hogeschool 
treft men naast Vlami.-igen ook Nederlanders 
aan, zowel bij professors als bij studenten. 
Op 23 mei verscheen in de pers een werk-
dokument van de regering met de verdeling 
van de universitaire expansie-kredieten. Zo
als voorgesteld door de eerste minister en 
door de heer Collard. Nergens is daann spra
ke van Limburg. 

Het blijkt dus duidelijk dat Limburg ge
woon over het hoofd werd gezien. De rege
ring is niet tot beter inzicht gekomen, wel 
integendeel, te oordelen naar een mededeling 
na afloop van een vergadering van een kern
kabinet op 6 juni jongstleden. 

Senator Leynen schreef in het Belang van 
Limburg op 20 juni, dat de regering en de 
meerderheid nog geen akkoord had bereikt 
maar dat het tot achterdocht stemde dat 
nooit sprake is van de behoefte aan een uni
versitair centrum in Limburg. Brussel wordt 
zenuwachtig, zo ging hij voort, wanneer er 
op gewezen wordt dat Limburg in de tweede 
faze^ van de universitaire expansie van de 
partij wil zijn. 

De Volksunie-Limburg heeft zich aan dat 
alles sterk geërgerd, want zij wenst naast het 
algemeen belang, ook de belangen van haar' 
gewest te behartigen. 

Ik wens de minister ter zake twee vragen 
te stellen : 

1. Is de regerinjg zich wel degelijk bewust 
van het Limburgs universitair probleem ? 

2. Welke is haar houding tegenover de vier 
mogelijke oplossingen, die in deze interpella
tie werden uiteengezet? (Applaus bij de 
Volksunie.) 

Eigenbilzen 
GROTE VLAAMSE MUZIEKFEESTEN 

Op 14rl5-16-17 augustus 1969 in reuze 
feesttent, langs de Dorpss t raa t 

Donderdag 14 augustus : 19 uu r : Ope-
n m g der feestelijkheden, J i m m y Frey 
met zijn orkest spelen ten dans (Mo
dernste en suksesrijkste zanger in 
Vlaanderen, die he t vlaamse lied t racht 
te modernizeren) . 

Vrijdag 15 augutus : 16 uur : Muziek
feesten met deelname van verschillende 
zustermaatschappijen; 20 uur : Groot ba l 
me t he t plaatselijk orkest « The Rythm 
Boys » en zanger Jef Schoups. 

Zaterdag 16 augustus : 15 uu r : Grote 
Beatnamiddag met he t orkest « The Bo
geyman ». 

Zondag 17 augustus : 16 uur : Muziek
feesten met deelname van verschillende 
zustermaatschappijen; 20 uur : Groot Bal 
met het dans- en showorkest « The Cro
ny's ». 

Valmeer 

NIEUWE LEDEN 

Het aantal nieuwe leden der V.U. be
re ikt tans voor 1969, 47. Voor het jaar 
1970 worden minstens 60 leden der V.U. 
verwacht. 

De stichting der afdeling zal eerlang 
plaats hebben, en dit alles ondanks de 
ligging op de taalgrens en de vele fran-
kofonen. 

Opoeteren • Gruitrode 
ZESDE 

HEEL-LIMBURGS SPORENFEEST 

Dit gaat door op zaterdag 26 juli om 
20 uu r in het Europakamp « Graaf van 
Hoorn», gelegen in die brok ongerept 
natuurschoon tussen Gruitrode en Op
oeteren. Het mot to blijft : Den Vader-
landt Ghetrouwe. 

Treden op : Armand Preud'homme 
(65 jaar) , Fr i t s Rademacker uit Si t tard 
(herdenking J o Erens) , voordrachtkun
stenaar Guido Van der Meersch (her
denking C. Verschaeve) en de jeugd
groepen « Kerlinga » en « Hoorn ». 

Naast gedichten door Wies Moens op 
bandrecorder brengt de Maasfee de 
groet van Oost-Limburg : de Maas geen 
grens doch stroom van Limburg. 

Het feest gaat door in de overdekte 
ru imte van het kamp. Inkom 20 fr., pro
grammaboekje inbegrepen. Kinderen en 
jeugd in uniform gratis. 
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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 harv 
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 vraagï natuurliik 
eerst vrijblijvend 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... 

ZONDER 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 I J N ! ! ! 

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 naïuur van onze Limburg ! 

MEER D A N 6.000 TEVREDEN KLIËNTEN K U N N E N W l ) MET 

U BEZOEKEN EN DAAR ZIJN WIJ FIER OP !! ! 

WIJ VERWACHTEN U OP EEN V A N ONZE VIER ZETELS 

111 v i l la, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

*)?'• *i»i''•'-•-*'. .l'ïftV."»' 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

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

N d a m .• • . M ' ••m . * • M . . . . — SHI E ^ •%• M« ••* •*• •«. ••* . . . •*• M* *^ ..« 

Adres »» »-« «.« M» » • n> r.. ssi Woonplaats M* M« »M M . ».• 

fel. privé . . . . . . . . . . . . . . . Tel. kantoor M . .~ . . . .~ ..• 

I. over gronden voor vlllabouw O ^ ^ ^ ' ^ " r ^ ' " " ~ ^ ' ' ' ' ' ~ ' ' ^ r 
over gronden voor hoogbouw D t>'l voorkeur geleger te 
over gronden v. eensgezinswoning D 
over veilige geldbeleggingen O ^ M M Ü M - » ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » 

i ©ver het bouwen van ... M . ...«»» s»» *« »M "«•«» «^ » » ' • • • • • *~ •*• 

bif voorkeur gelegen t e . . . i w » n » w w » » * » « s » s M » s s » ~ » * w » * ^ 

of bezit rseds grond, gelegen te .. . . . . ».-. *.. s» «•• »>• SK ws »~ *~ 

3 over de aankoop van een bestaande woning O 
Duld aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN' ' .V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
»el. 03/31.78.20 
vijf lijnen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brussetsestr. 33 

tel. 016/33.735 
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Zo is het gemakkelijk stierenvechter te spelen. Je in je capa verbergen als puntje bij paaltje komt. 
M^nr <^^h wat doet men allemaal niet om zijn hachje te redden ? 

BRASSER ZIET LA DOLCE VITA 

: Zeg kleine, wilt ge eens wat stiller zijn met dat ding » ? 

«Wel, het plasje van Merckx maakte nog 
meer lawaai!» 


