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Zilveren tranen 

De meiboomplanltnji 
wordt ook te Brussel in 
ere gehouden, met dien 
verstande dat dit tipisch 
Vlaams gebruik in de 
hoofdstad in de maand 
augustus zijn uitdrukking 
vindt. Dat dit telkens aan
leiding geeft tot een echl 
volksfeest, met de bena
ming « meyboom » in da 
franse teksten en twee 
Vlaamse reuzen, die Jan 
en Mieke genoemd wor
den, is een der vele para-
doksen van de zonderlin
ge grootstad, die Brussel 
nu eenmaal 's 

Samen met de Marollen 
en de grote Ommegang 
is de meiboomplanting 
e e n overblijfsel v a n 
vlaams leven in Brussel 
Hoofdstad. Ze worden ge
duld als folkloristische 
overblijfselen doch leiden 
een hardnekkiger leven 
dan de verfransers van de 
« capitale » lief is. Vooral 
in deze tijd, waarin da 
machtshebbers krampach
tige pogingen in het werk 
stellen om de groeiende 
Vlaamse bewustwording 
door allerlei grendels aan 
banden te leggen en 
Brussel met een statuut 
pogen te bedenken, dat 
hun voorrechten besten
digt en zelfs uitbreidt. Een 
illuzie die ze toch, eens 
zullen moeten prijsgeven, 

om gedevalueerde grandeur 

ZOMERS 

j 'GEHEIM" 

BERAAD 
Sommige brusselse kringen nemen steeds eit 

vooral nu weer tijdens deze w^arme zomer hun wen
sen voor werkelijkheid. Zo heeft een brusselse 
franstalige krant « ontdekt» dat er « geheime » be
sprekingen aan de gang zijn tussen de leiders van 
de drie traditionele — een woord dat nochtans in 
deze progressieve tijd geen aanbeveling meer kan 
zijn — partijen tot regeling van, ja natuurlijk, vaa 
de kommunautaire problemen. Dit zou zelfs in ge
val van akkoord bekroond worden met het plech
tig afsluiten van een kommunautair pakt samen 
met de hernieuwing van het schoolpakt. om het 
geheel nog indrukwekkender te maken. 

Het blad, dat nooit uitblonk door zijn kennis van 
de opvattingen der leidende vlaamse opinie, meent 
zelfs te weten — en deze als feit aangediende ver
onderstelling is ook al niet nieuw — dat er een ver
soepeling van Vlaamse zijde zou ingetreden zijn. 
Dat staat dan te lezen op dezelfde bladzijde waarop 
het wetsvoorstel van de P.V.V.-senator Bascour, 
waarin deze bestuurlijke pariteit voor Brussel met 
afzonderlijke nederlands- en franstalige kiezers
lijsten voorstelt, met het gekende frankofoon mis
prijzen onder de loupe wordt genomen. Dat wordt 
gepubliceerd dezelfde dag dat in de «Gazet» pro
fessor Derine tegen de grendelgrondwet stelling 
neemt en pleit voor een eensgezinde vlaamse aktie 
met betrekking tot Brussel. 

Eens te meer horen de frankofonen wel klokken 
luiden doch ze weten niet waar de klepel hangt. 
Dat er kontakten tussen politici tijdens het verlof 
zijn is normaal, ook en vooral na de smadelijke 
mislukking van de eerste ronde in de grondwets
herziening. Daaraan echter direkt het afsluiten van 
een pakt vastknopen is toch wel naïef Zouden deze 
brusselse «hineininterpretierende» frankofonen 
niet best een spoedkursus Nederlands volgen, om 
dan ten minste met vrucht de vlaamse pers te kun
nen lezen, ook dit blad, toch spreekbuis van een 
belangrijk gedeelte vlaamse kiezers? Dan zouden 
ze geen vliegers zien hangen die er voorlopig nog 
niet hangen. 
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Aanbevolen 

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

Manèga < VOLMOLEN > 
Opoateren (L.) 

Paardenpension Riile$J«n 
Wandelingen 

R««taur»nt-Bar-Zwembacl-
Camping 

TEL (011)648.34 

HOME 
Eigenti|dsa wonlnglnrkhtlng 

Ril'schoolstraat 45 B 

ST. TRUIDEN 

Telefoon t (011) 741.96 

AANBOUWKEUKENS 

Specialist H . D O X p v b a 
Carnotitraat 133, Antv/arpan 

Standaard- en maatwerk 

MULLER EN ZEYHER KEUKENS 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrlekan ta Ramtdonk 

tal. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvan 

Matige prijs 
Voor Wett-Vlaandaran . 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwavezela 

tal 051/612 84 

« PIET POT » 
Antwerpen'! gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrul) 
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 D 

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

Mosselen - Paling 
Ijitbater Jan Brugmani 

TEA-ROOM . HIMALAYA » 
VLOERBERGHS-VANHOVE 

Tea-Room llsbai 
Weststraal 37 

Blankenberga — — R 04 

S-1-68 

Tapijten CASPERS 

Mechanische en Perzische 
Tapijten . Vloerbekledingen 

Gentsestraat 6 AALST 
Tel (053) 291.89 

Stalen verwarmingsketels 

FROLING. 

Branders PLATOL. 

Warm water boilers FROLING. 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM. 

Prijzen zonder verbintenis. 

Alleenverdeler voor Gent en 

omliggende : 

K. VERSCHRAECEN 
Or. Em. Maeyensstraat 36 

St. Amandsberg 

UW ZAKEN-PRIVE-OF 
GROEPSREIZEN 

VERTROUW ZE TOE AAN DE VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

Koop uw TOERISTISCHE Lektuur in onze 

gespecialiseerde boekhandel. 
ZAG U REEDS DIE GITZWARTE WAGENS MET GELE 

STREPEN ? DAT IS HET JONGSTE INITIATIEF VAN DE 
VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND : 

« WACHT OP WEG » 
Jaarlijkse bijdrage 350 fr. (voor een tweede en meer 

wagens slechts+175 fr.) 
Wend U tot ons Antwerps bondsgebouw, 
Sint-jakobsmarkt 45-47, Tel. 03/31.09.95. 

HERMES 
Sim^iL 

Zuidlaan 54. Bruttal 
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 l A l E N 

HANDELSCORRESPONDENTIE 
ENZ 

DAG- EN AVONDLESSEN 

M Lamonnierlaan 211, Bruttal 
Tal (02 )1100 .33 

D e school w a a r V l a m i n g e n 
x i c h t h u i s v o e l e n 

Informeer eens naar de prij's 
van deze publiciteit 

Het zal U verbazen, hoe fel 
hij meevalt 

• •^•-K-k-K^' 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
13J9 TRANCHE 

0ogóttranck<z^ 

^r j < b ^ \ > ^ ] ^ ^ ^ ^ ^^ SUfERHOOG lOT VAM 

V ^ ^ ^ P ^ TIENMIUOEN 

^^HB 
^ ^ ^ M W ^ I p ' ^ y ^ 1 Trekking op 25 augustus | 

HET BILJET : 200 Ir. 
HET TIENDE 1 22 fr. 

77.125 LOIEN VOO»EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N Êci 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 

Steno-daktylo, talen, boekhouding, volledig sekretariaat, journalistiek, 

etalage MANNEQUINS EN HOSTESSEN, autotechniek, wegkode (door 

de staat erkend) rijlessen. 

DAG- AVOND EN WEEKEND SCHOOL 

KINDERVERGOEDING 

Lange Ridderstraat 36 
Bondgenotenlaan 84, 
Priester Daensplein 2, 
Guldenvlieslaan 26, 
Thonissenlaan 23, 
Sint-Jorlsstraat 33, 

PLAATSING VERZEKERD 

KEURLERAREN 

MECHELEN (Ham) 

LEUVEN 

AALST 

BRUGGE 

HASSELT 

KORTRIJK 

ERASMUSSCHOOL = toekomst 

Tel. 015/173 68 

Tel. 016/224 85 

Tel. 053/284 55 

Tel 050./372.75 

Tel. 011/237.12 

Tel 056/159.18 

degelijkheid = voornaamheid 

46.143.-ON 

J 
KOORDINATIEKOMITEE VAN VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

Ben je reeds lid van een van onze ziekenfondsen ? 
Inlichtingen : 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Kipdorp, 50 

ANTWERPEN 
t«L (03)32.31.39 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keixer Karelstraat 39 
CENT 

tel. (09)23.52.27 

VLAAMS ZIEKENFONDS BRABANTIA 
Steenweg op Ninove. 288 

ANDERLECHT 
»el. (02)23.87.77 

>^ meester 
> ̂  kleennaker 

f VERMEESCH ^ ^ 

STEENHOtnVERSVEST S 2 
ANTWEKPEN 

, • • Tti. 31.35.83 

UW 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN • 

O 

3-a 
4 ^ 
5 l 
6-1 
7-fi 
8-a 
9 < 

10^ 
11-a 
12-1 
13^ 
u-a 
iS-a 
16-1 
17-a 
18-1 
\9m 
70 s 

mmmm 

^^^^ 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedachf. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
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 ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

THIER BRAU HOF 
Hulste TeL (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen TeL ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aalst - TeL (053)22853 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
TeL (02)18.74.89 
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WAALSE « YINDINGRiJKHEiD » 

Vlaams 

voorbeeld 

wekt! 
(red.) Wanneer wij verschillende ver
schijningsvormen en evenementen in de 
Waalse Beweging nagaan stellen wij 
vast hoe zij vaak een aangepaste na
bootsing zijn van dito vlaamse of alge
meen nederlandse realizaties. 

Wij hebben sedert lang de Konferen-
ties van Nederlandse Letteren ; later ont
stonden de « Etats Généraux de la Lan-
gue Frangaise». Wij hebben de perio
dieke samenkomsten van de leraren in 
de Neerlandistiek ; later ontstonden de 
« Rencontres et Semaines » voor de fran
se taal. 

Wij kregen een Kultuurraad voor 
Vlaanderen gebazeerd op de vlaamse 
provinciebesturen ; de Walen richtten 
hun «Centre d'action Culturelle de la 
Communauté Frangaise» (C.A.C.E.F.) op, 
eveneens van uit de waalse provincies. 

De benaming « Mouvement Populaire 
Wallon» van wijlen Renard (M.P.W.) 
was een vertaling van Vlaamse Volksbe
weging. 

De eisen die zij stellen qua kontakten 
met Frankrijk zijn vergelijkbaar met 
,toze eisen inzake nederlandse kulturele 
"integratie. 
, Het is alleen met hun « Conseil Econo-
mique Wallon » dat zij ons vijf jaar voor 

.,waren op onze Ekonomische Raad voor 
'Vlaanderen. 
• De Waalse Beweging is inderdaad veel 
' Jonger dan de Vlaamse, zij was geruime 
iijd een sluimerende beweging en drong 

.maar de jongste tijd door in de waalse 
tnassa. Op een Perrin na, die gewiekst 
is en een eminent geleerde in staats
leer, zijn de parlementairen van het R. 
,W. - F.D.F. minder ervaren parlementai

ren dan een aantal mensen in de V.U.-
ploegen. De V.U. treedt als algemene 
partij op, terwijl de R.W. - F.D.F, een ti-
pische zweeppartij zijn zonder ruime 
toekomstpretenties. Zij zijn in vele op
zichten vooral « scheurpartij » : onder 
de V.U.-parlementariërs zijn er geen 
mensen die overkwamen uit andere par
tijen terwijl een dantal R.W. - F.D.F.-
mensen vroeger militeerden in andere 
partijen. 

Wij moeten er ons wel bewust van zijn 
dat onze standpunten en aktiviteiten 
een zekere kans hebben door de Walen 
te worden nagebootst. Vooralsnog komt 
dat parellisme alleen in botsing tot 
uiting maar de dag dat er aan een seri
eus federalisme getimmerd wordt kan 
een zeker parellisme van bewust-vlaam-
se en bewust-waalse zijde een pozitief 
element uitmaken. 

ELIAS BEKROOND 

kuituur 

gehoond 
(red.) Sinds 'n aantal weken al gingen 

er eerder zachte geruchten doorheen de 
vlaamse pers over de bekroning van 
het werk van dr. Hendrik Elias « De ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging 
1914-1939». Dit werk verschijnt in vier 
delen en sluit aan, zij het in een enigs
zins andere toon, bij Elias' monumen
tale «Geschiedenis van de Vlaamse 
Gedachte». De officieel aangestelde 
jury, aan wie het bekroonde werk in 
handschrift en zonder naam van de 
schrijver werd voorgelegd, had Elias' 
nieuwe werk eensgezind bekroond. Deze 
bekroning moet echter nog worden 
aanvaard door de bestendige afgevaar
digden van de vlaamse provincies en 
ook Brabant hoort daar toe. Hoe eigen

aardig dit voor waalse en franskiljonse 
oren ook moge klinken. Toen bekend 
werd wie de schrijver was, ontstond een 
zekere aarzeling gezien het « verleden » 
van dr. Elias, maar de drukking van de 
openbare opinie was dan toch groot ge
noeg om de bestendige deputaties tot de 
juiste beslissing te brengen (misschien 
stond er betere : te dwingen). Met uit
zondering van Brabant, natuurlijk ! 
Want daar hebben de haatdragers en on
derontwikkelden het gehaald : het werk 
mag nog zo bekronenswaardig zijn als 
het wil, de schrijver is niet altijd 
«braaf» geweest en alleen «brave 
schrijvers » mogen worden bekroond. 

Toen Chessman in zijn dodencel zijn 
boeken schreef en over de gehele wereld 
lezers vond, dacht geen mens er aan dat 
het feit dat deze man veroordeeld was 
wegens moord en dergelijke dingen, be
wees dat zijn boeken niets betekenden. 
Trouwens als iemand het zou aandurven 
het verleden van de franse schrijver Ge
net als argument te gebruiken tegen de 
schrijver zou hij wel doof worden van 
het protestgehuil dat zou opstijgen. Als 
de werken van russische schrijvers niet 
kunnen verschijnen of alleen maar in 
een « aangepaste » vorm, zoals dat laatst 
nog bleek met de gevluchte Koesnetzov, 
dan mag zelfs een ortodokse kommu-
nist in het Westen niet afkomen met het 
argument dat vermits de schrijvers po
litiek « fout » zijn, ook hun werken niets 
betekenen. Dat alles mag hier wel! Dat 
alles gebeurt hier alsof zo iets vanzelf
sprekend is ! En een « Libre Belgique », 
die tientallen jaren lang het gehele ne
derlandse kultuurleven totaal, maar dan 
ook totaal negeerde, mag beweren dat 
er in Vlaanderen wel andere en meer 
bekronenswaardige auteurs zijn. 

Niet dat dr. Hendrik Elias geen « bra
ve » schrijver is doet iets af aan de 
waarde van onze kuituur, maar dat der
gelijke dingen kunnen gebeuren, dat is 
echte kultuurschande en daartegen ver
wachten we meer en luider protest, dan 
er tot nu toe te horen was. Of zou het 
toch waar zijn dat hoe luider het ge
schreeuw in een bepaalde richting 
klinkt des te enger de blik is van hen 
die schreeuwen, des te eenzijdiger de 
gedachten van de roepers, des te onbe
langrijker al wat zij zelf doen ? 

We hebben met opzet het respekt dat 
we voor de figuur van dr. Elias bewaard 
hebben buiten beschouwing gelaten, het 
gaat er zelfs niet om dat het een « Ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging» 

geldt, het gaat louter en alleen om een 
mentaliteit die dodelijk is — ook voor 
zichzelf. 

FEDERALISME 
NIET « EMOTIONEEL > 

keihard 
statistisch 
materiaal 

(M.V.H.) De dienst voor hogeschool-
statitiek van de Universitaire Stichting 
publiceert jaarlijks de studiestatistieken 
in ons land. Zo pas verscheen de statis
tiek voor het akademiejaar 1967-1968. Er 
zijn 28.308 nederlandstalige studenten 
van belgische staatsnatonaliteit en 29.663 
franstalige. 

Met 62% van de bevolking en 65% van 
de bevolking in de betrokken leeftijds
klasse zijn er 1.355 minder vlaamse dan 
franstalige studenten. Wij bereiken 45% 
in plaats van 62-65%. Het franstalige 
overwicht is geen waals overwicht. Het 
spruit voort uit het enorme brussels
frans overwicht en uit het feit dat een 
aantal geografische Vlamingen in het 
Frans studeren. 

In de groep «Wetenschappen, toege
paste wetenschappen, landbouwkunde 
en diergeneeskunde» is de verhouding 
•6.549 N. en 7.258 F. ; in de groep « Ge
neeskunde, farmacie enz. » is de verhou
ding 6.827 N. en 7.025 F. ; in de groep 
«Godsdienst, wijsbegeerte, letteren, 
rechten» zijn de cijfers respektievelijk 
6.596 en 6.591 ; in de groep « sociale, eko
nomische, psichologische en pedagogi
sche wetenschappen » tellen we 8.195 N. 
en 8.367 F. 

Deze cijfers tonen aan dat de vlaamse 
achterstand het grootst is in de weten
schappelijke sektor. Dit is vooral jammer 
voor de ekspansie van het vlaamse ka-

(vervolg blz. 4) 

ONAANGENAME VERRASSING 

De franse frankdevaluatie hield 
alvast voor de Euromarktkommis-
sie en de belgische regering deze 
onaangename verrassing in, dat 
praktisch iedereen nu weet, dat er 
vorige week vrijdag geen kat te 
bespeuren was in de respektieve-
lijke kabinetten en omgeving. Het 
vakantievirus moet wel grondig in 
de gewoonten woekeren dat zelfs 
's lands leiding een broekvagerij 
ten toon spreidt, waardoor de 
strijdeftige voorgangers van wel
eer zich stellig in hun graf om
draaien. 

Nu is het wel zo dat regering en 
Euromarktkommissie zich met de 
gedachte kunnen troosten dat ze 
niet alleen in de volstrekte onwe
tendheid van de franse monetaire 
voornemens werden gelaten. Alle 
E.E.G.-partners deelden in deze 
soevereine verachting van Parijs 
voor ook maar een glimp van eni
ge kollegialiteit. Het is dan ook 
niet te verwonderen dat vooral 
Den Haag, een der hardste tegen
standers van de franse fratsen en 
dito alleenloperij, erg verontwaar-
digd doet. En zeer pessimistisch 
gestemd is. 

De vraag die men zich deze 
week tallenkante stelde was of de 
verwachte herfststorm in de mo
netaire mallemolen reeds op Onze 
Lieve Vrouwhemelvaart zou woe
den en of deze storm ook tegen de 
belgische frank zou gericht zijn. 
De onzekerheid over de toekomst 
van het pond na de franse frank
devaluatie strekt zich namelijk 
ook uit tot de belgische frank. Al
le financiële en ekonomische ex-
perten zijn het er over eens dat 
een pondverzwakking zeker een 
belgische frankverzwakking tot 
gevolg zou hebben. Opnieuw was 
de belgische frank op de vrije wis
selmarkt begin deze week zeer 
zwak, zoals dat enkele maanden 
geleden het geval was, toen de 
spekulatie op de herwaardering 
van de duitse mark op volle toe
ren draaide. Zoals toen waren on
ze noorderburen er als de kippen 
bij om sterk geprononceerd de 
belgische frank in de vrije wissel
koers te devalueren. Men klaagt 
er over dat deze franse frankdeva-
'uatie bewijst hoe erg het met de 
zogenaamde westeuropese solida

riteit gesteld is. Wat moet men 
dan denken van de Benelux bij 
deze herhaalde en telkens weer 
fluks toegepaste pariteitsdaling op 
de vrije markt van de belgische 
frank tegenover de nederlandse 
gulden ? 

Of het waar is dat de belgische 
regering vooral het ontbreken van 
enig voorafgaand overleg betreurt 
omdat ze daardoor de kans miste 
een « kleine devaluatie » in « ge
meen akkoord met Parijs » toe te 
passen, laten we in het midden. In 
de veronderstelling dat dit juist 
zou zijn zou Brussel dan een te 
verwachten spekulatie tegen de 
frank kunnen omzeild hebben ter-
wijl er nu wel kans op een speku
latie bestaat, waarvan de kosten 
groter zouden zijn dan een « kon

en naar het feit dat de openbare 
schuld geen abnormale groei, ver
toont. Wat de uitvoer betreft is 
men echter minder zeker, omdat 
het juist om Frankrijk gaat, onze 
in orde van belangrijkheid derde 
afnemer. Juist omdat de franse 
frank boven haar stand leefde was 
onze uitvoer naar Frankrijk ab
normaal toegenomen en hoewel 
men nu sussend verklaard dat een 
daling slechts normaal zou zijn, is 
het de vraag in welke mate de da
ling zich zal voordoen. 

Het blijkt vooral het psicholo-
gisch klimaat te zijn dat onze 
munt perten zou kunnen spelen. 
Premier Eyskens maakte er al 
zijn beklag over dat in het buiten
land de belgische munt halvelings 
met de franse munt gelijkgescha-

beroepsHALVE 
bekeken 

certatie » en een « mini-devaluatie 
in één moeite ». 

ONZEKERHEID 
De regering is vanzelfsprekend 

in haar rol wanneer ze geruststel
lende verklaringen aflegt. Hoe 
zoudt ge zelf zijn en bovendien : 
niemand is gebrand op een deva
luatie, die altijd de kleine spaar
der en de doorsnee-verbruiker 
treft doch het kapitaal bevoorde-
ligt of altans toelaat, de schade tot 
een minimum te beperken nog af
gezien van het ras der spekulan-
ten, dat uit elke devaluatie munt 
poogt te slaan. 

Technisch gesproken is er blijk
baar geen enkele reden om onze 
munt naar beneden te halen : de 
regering beweert dat haar « bezui
nigingen » het gewenste volume 
hebben bereikt, gaat prat op fis
kale meer-inkomsten, verwijst ook 
naar de expansie van de uitvoer 

keld wordt, wat in geval van 
f r a n s e pariteitsschommelingen 
naar omlaag altijd een ongunstig 
vooroordeel tegenover de bel
gische frank in het leven roept. 
Het bewijs daarvan werd zopas 
andermaal geleverd door de da
ling van de koers op de vrije wis
selmarkt. Deze identificering is 
een gevolg van de zo lange tijd — 
en nog — al te intense oriëntatie 
van Brussel op Parijs, waarvan 
het gezegde « Als het te Parijs re
gent druppelt het te Brussel » de 
treffende sintese vormt. De ach
tereenvolgende belgische regerin
gen, nog altijd is men voor heel 
om dit imago door een beeld van 
grotere zelfstandigheid te vervan
gen, nog altijd is men voor heel 
wat dingen exkluzief op Parijs 
georiënteerd zonder de liefdesver
klaringen van Wallinganten aan 
« la mère patrie » te vergeten, 
zelfs bij de meeste verstandige 
onder hen. Wie niets tegen derge
lijke abberraties onderneemt moet 

dan ook niet klagen over de — 
praktische — gevolgen ervan, al is 
het zo dat ook wij Vlamingen, die 
aan dit kompleks niet dokteren, 
eveneens in dit ongezellig schuitje 
moeten meevaren, in afwachting 
dat we de door de federal izering 
van de staat een groter evenwicht 
kunnen tot stand brengen en het 
brussels establishment een andere 
vizie kunnen opdringen. 

FUZIES 
De belgische distributiesektor 

werd de jongste weken bijna on
derste boven gegooid. De fuzie 
tussen « Innovation » en « Bon 
Marché » en de berichten over 
nauwere samenwerking tussen en
kele supermarkten zijn nog niet 
geheel verwerkt of daar volgt het 
bericht dat « Sarma » de schep
ping van wijlen Jan Van Gijsel, 
in handen v.d. amerikaanse groep 
Penney is terecht gekomen. Ook 
in de brouwerijsektor doen zich 
koncentraties voor, waarbij vooral 
de britse superbrouwerijen zich 
doen gelden. Ten slotte is er even
eens in de financiële wereld een 
en ander aan het gebeuren, waar
door ook daar de koncentratie een 
steeds verder schrijdende bewe
ging blijkt te zijn. Het zal weldra 
een echte puzzel worden, dit door 
mekaar strengelen van buiten- en 
binnenlandse belangengroepen en 
waarbij het gevaar al lang niet 
meer denkbeeldig is dat steeds 
meer buitenlandse kapitaalgroe-
pen het in ons land voor het zeg
gen krijgen. Niet alleen de vesti
ging van heel wat buitenlandse 
ondernemingen in de zogenaamde 
ekonomische groeizones gaf aan
leiding tot bezorgdheid, afgezien 
nog van het bijwijlen karnavalesk 
spektakel dat konkurrerende ge
meenten boden (we spreken dan 
nog niet eens van de werkelijk 
verbijsterende slordigheid en on
verantwoordelijkheid waarmee 
miljoenengeschenken zonder eni
ge waarborg de betrokken firma's 
werden in de hand gespeeld) 
steeds meer en meer opslorpingen 
door buitenlandse groepen onder
lijnen slechts wat onze ekono
mische medewerker vorige week 
in dit blad uit de doeken deed : 
de onbekwaamheid van de bel
gische ekonomische leiding om 
zich aan te passen en de stagnatie 
in deze sektoren. 



(vervolg van hlz. 3) 

cakte r van het bedrijfsleven in Vlaande
ren . 

In het laatste jaar ekonomische afde
ling van de hogere middelbare ciklus is 
d e verhouding 4.024 N. en 2.109 F. De 
ekonomische afdeling mondt slechts in 
geringe mate uit in het wetenschappelijk 
iXuniversitair) onderwijs. 

Vlaanderen brengt bijna dubbel zo
veel goede kantoorbedienden op de ar
beidsmarkt dan franstalig België. 

Voor de andere afdelingen van het ho-
,ger middelbaar onderwijs die normaliter 
ui tmonden in het wetenschappelijk (uni
versitair) onderwijs is de verhouding 
10.167 N. en 9.429 F. Uit deze minder on
gunstige cijfers is af te leiden dat de de-
mokratizering van het hoger onderwijs 
een essentieel vlaams belang is. 

Uit de vaststelling dat de statistiek van 
de universiteitsstudenten jaar in jaar uit 
ongunstig blijft is af te leiden dat Vlaan
deren behoefte heeft aan specifieke 
maatregelen om te vermijden dat jonge 
talenten zouden verloren gaan. 

Minister Lefèvre beweert dat de eis 
van federalisme een « emotionele » eis is. 
Aan hem te bewijzen hoe «specifieke 
maatregelen » toe te passen zijn in een 
•unitair stelsel. 

ZWERVERS EN PENNERIDDERS 

propaganda 

in de 

bondsrepuliliek 
'(w. augustijnen) Op de N.O.S. (Neder
landse omroepstichting) zond Brand
punt, een uitstekend duidingsprogram
ma na het nieuws, een interessant pro
gramma uit over de verkiezingstechnie
ken in West-Duitsland. Nieuwe benade-
ringsmetoden van de massa worden 
daar voor het ogenblik uitgeprobeerd 
door de meestal kapitaalkrachtige par
tijen van de Bondsrepubliek. (De par
tijen krijgen daar, zoals de lezer wel
licht weet, rijkstoelagen). 

De grote attraktiepool van de S.P.D. 
'(socialisten) is de in Dantzig geboren 
schrijver Gunther Grasz, reeds zeer 
jong gevlucht naar het Westen. Deze 
opmerkelijke en in meer dan één op
zicht polemische figuur, reist het land 
af. Niet om meetings te houden. Gun
ther Grasz houdt er een heel persoon
lijke manier van werven op na. Voorna
melijk de middelgrote steden, met een 
meestal kristelijke bevolking interesse
ren hem : daar kan de S.P.D. inderdaad 
nog werven. In die stadjes houdt Grasz 
lezingen en gesprekken met academici, 
leraars, intellektuelen en gewoon men
sen die belang stellen in de l i teratuur. 
Hij probeert met zijn publiek van ge
dachten te wisselen over de sociale kon
testatie, jver de studenten, en over wat, 
van wezenlijk belang is in de kritiek op 
ons maatschappeliik bestel. 

Even zagen de T.V.-kijkers deze man 
aan het werk : zeer ironisch, humoris
tisch en zelfrelativerend aarzelde hij 
ook niet zijn eigen partij onder schot te 
nemen. De S.P D.-leiding is het met die 
handelwijze eens omdat ze meent dat 
personen belangrijker zijn dan doktri-
nes. De toekomst zal moeten bewijzen 
of deze zienswijze korrekt is 

Een andere socialist, de heer Filip Ro
senthal heeft er wat anders op gevon
den : hij t rekt met rugzak, vrouw en se-
kretaresse en een schaar getrouwen, 
zijn « Kreis » te voet door, oraat met de 
mensen, diskussieert met hen, luistert 
vooral veel naar hen, over hun proble
men, hun grieven en hun wensen. 

Deze rijke industrieel spreekt — ei
genaardig genoeg — veel over een recht
vaardige welvaartsverdeling en de 
standpunten daarover van de S.P.D. De 
C D U . doet het op een dure manier : te 
Stut tgar t werd een TV.-studio inge
richt, waarin Kiesinger en de C D.U.-
voorzitter voor de kamera's gingen 
plaats nemen. In vijf omringende zalen 
waren reusachtige schennen opgesteld : 
de toehoorders-kijkers hadden aldus een 
direkter kontakt met de politici, aan 
wie de zaal vragen mocht stellen. De 
reusachtige meetings met gans in de 
ver te de onbereikbare spreker, voor zijn 
auditorium van overtuigde aanhangers 
die applaudisseren telkens de spreker 
een pauze laat, schijnt wel plaats te zul
len maken voor de meer direkte en kri
tisch ingestelde benadering en ontmoe
ting van de kiezer met de politicus, 
waarin de diskussie en het gesprek een 
hoofdrol spelen. 

WAGEN AAN HET ROLLEN ? 

gpoot-

limburgse \ 

• • 

universiteit 
(j. cuppens) De aandacht voor een 

universiteit voor de twee Limburgen 
wordt gaande gehouden. In het blad 
«Eigen Leven» (uitgegeven door het 
Centraal Sekretariaat der Vlaamse ver
enigingen van Etterbeek) wordt op de 
Benelux-Europa-bladzijde een degelijk 
art ikel gewijd aan dit onderwerp. 

« Een universiteit voor de beide Lim
burgen : voorwaar een schitterend pers-
pektief. Zeker, er zouden nog heel wat 
taaie moeilijkheden moeten wegge
werkt worden (bekostiging, gelijkwaar
digheid van diploma's...). Maar ligt hier 
voor de europese samenwerking en spe
ciaal voor de Benelux-integratie niet 
een uitgelezen werkterrein ? » aldus ein
digt deze biidrage. 

Door de B.S.P.-Limburg werd medio-
juli ook een standpunt bekend gemaakt. 
Hierin wordt gewoonweg verwezen 
naar de publikatie «Limburg Objek-
tief '80 » (1967) waarin deze de 
oprichting in Limburg van een universi
ta ire kern, op pluralistische bazis, voor
stelde. Deze eis wordt nog bevestigd en 

meteen is het duidelijk dat de vizie van 
de socialistische part i j zeer beperkt is. 
Overigens kan de vraag gesteld worden 
of zelfs deze minimale eis de heer Piet 
Vermeylen, minister van Nationale Op
voeding, bekend was. 

Voor korte tijd was daar alleszins niet 
veel van te merken. Na de interpellatie 
terzake van volksvertegenwoordiger E. 
Raskin — in zijn antwoord zei de mini
ster o m. dat indien er een universiteit 
voor Limburg moet gesticht worden, dit 
moet gebeuren in belgisch-nederlandse 
samenwerking, hetgeen gelukkig verder 
reikt dan de limburgse B.S.P.-vizie — 
heeft Vermeylen een privé-onderhoud 
gehad met een aantal overheidsperso-
nen van Limburg ove''' de universi taire 
problematiek. 

Anderzijds verheugt de C.V.P.-Lim-
burg zich over de stell ingname van het 
nationaal C.V.P.-bestuur betreffende de 
noodzaak van een uiversitaire vestiging 
in Limburg. Och, wat zijn de jongens 
gelukkig : uit de demagogische nationa
le C V P.-schotel komt er om iedereen en 
nog tevreden te stellen, ook een toezeg-
ginkje voor Limburg. Ook heeft de 
C.V.P. een oproep gedaan opdat ook de 
andere partijen pozitief stelling zouden 
nemen. . . 

Alsof ze de spits heeft afgebeten! 
Vooraleer er ook maar één parti j aan 
dacht, was de idee van een universiteit 
in Limburg reeds ver t rouwde denkstof 
in de V.U. We zouden terzake kunnen 
verwijzen naar onze stell ingname in 
1965 bij de bespreking van de wet op 
universitaire ekspansie, naar diverse 
artikels, moties, parti jraden, beslissin
gen, kongresbesluiten van 1966 tot he
den. Ja, ook een voorstel van kaderwet! 
Meer recent zijn de kommunikees van 
de V.U.-Limburg en van het parti jbe
stuur. 

De V.U.-Limburg verspreidt op dit 
ogenblik een groot aantal strooibiljetten 
o-er het universitair onderwijs in Lim
burg. 

"addio atrica" ? 
Het bekende duitse geïllustreerd weekblad « Der Stern » heeft zich tot twee

maal toe de jongste weken in de aktualiteit gespeeld in ons land. Vorige week 
was dat naar aanleiding van het besluit van het grote krantenverdehngsbedi ijj te 
Brussel, het blad uit de omloop te houden. De reden van dit besluit was, dat de 
diiektie van het verdelmgsbediijf geen riziko van eventuele vervolgingen wilde 
nemen. 

Deze week werd « Der Stetn » niet uit de vet koop in ons land getrokken hoe
wel er toch dingen instaan, die de belgtsche ge7echtelijke autoriteiten zeker on
aangenaam zullen venassen, mitsgaders de ministers van Justitie en van Buiten
landse Zaken. Het blad publiceetde namelijk een vraaggesprek van de duitse joer-
nalist Braumann met Jean Schramme, die volgens de joernalist tans m het mili
taire kamp van Banza Sosso in Angola, portugees bezit, een legertje van 4000 ge
wezen katangese gendarmes en van welgeteld 28 blanke huurlingen opleidt voor 
een oorlog met Kongo. 

Schramme werd enkele weken na ziijn repatriëring uit Rwanda, in ons land 
aangehouden op beschuldiging van moord op een belgisch huurling in mei 1967, 
omdat deze dreigde, generaal Moboetoe ervan op de hoogte te brengen, dat de 
humhngenleider een opstand tegen het kongolese bewind voorbereidde. Schram
me ontkende dit niet doch riep de oorlogsomstandigheden of altans de uiterst on
zekere toestand in zijn kongolees gebied in, waar hij feitelijk alle macht uitoefen
de. Schramme ging tegen de bekrachtiging van zijn aanhoudingsbevel in hoger 
beroep. De beroepsinstantie oordeelde zijn voorlopige hechtenis niet langer nodig 
en liet Schramme vrij. Deze ging in St. Hubert (Luxemburg) een hoeve bewonen 
doch verliet een maand later ons land met een geldige reispas. Hij bracht zijn 
due kongolese pleegkinderen in Portugal onder en liet zich te Madrid intervieu-
wen. Daarin heette het dat de afrikaanse politiek hem niet meer interesseerde en 
dat hij via Portugal naar Brazilië zou trekken, om er planter te worden. 

Destijds reeds werd de vraag gesteld of er hier geen sprake was van twee ma
ten en twee gewichten. Voor vaak geringe vergrijpen worden mensen maanden 
lang tn voorlopige hechtenis gehouden. Het misbruik van de voorlopige hechte
nis werd zo groot dat er tallenkante protest rees en dat tans een wet wordt voor
bereid, die de duur van de voorlopige gevangenschap moet beperken. Voor 
Schramme golden blijkbaar andere normen, zozeer zelfs dat hij een geldige reispas 
naar het (vene) buitenland ontvangt terwijl de zaak, waarvoor hi] zou moeten 
terecht staan, nog niet afgesloten is. 

Indien blijkt dat « Der Stern » juist werd ingelicht dan zou zijn « voorlopige 
invrijheidstelling » zware gevolgen kunnen hebben. Schramme heeft ongetwijfeld 
wel gelijk wanneer hij stelt, dat Moboetoe ztrh niet aan de akkoorden van Sjan-
goegoe heeft gehouden. Daar werd inderdaad wel bepaald dat enerzijds alle 120 
blanke huurlingen naar Europa terug mochten keren op voorwaarde, dat ze noott 
meer naar Afrika terugkwamen en anderzijds dat kolonel Monga en ca 700 ka
tangese gendarmes amnestie zouden krijgen en kans op een herinlijving tn het 
kongolese leger. Moboetoe heeft Monga en waarschijnlijk nog andere Katangezen 
doen terecht stellen zodat Schramme het akkoord als geschonden beschouwt. 
Waar de brugse huurlingenleider echter wel faalt, indien hij werkelijk van plan 
is, opnieuw de wapens tegen het Moboetoe-regime op te nemen, is juist de bedoe
ling een nieuwe guerilla-oorlog legen Kongo te beginnen. Het Moboetoe-regime 
is wat het is, wij behoren niet tot de jongste bewierokers van de kongolese dik-
tator maar het heeft dan toch rust gebracht in Kongo. Een nieuw Schramme-avon-
tuur in Kongo kan slechts nieuw leed voor blank en zwart in centraal Afrika be
tekenen. Kan dit desnoods niet krachtdadig duidelijk gemaakt worden aan Lissa
bon voor zover een Harmei daartoe in staat is? Of spelen bepaalde obskure fi
nanciële grootmachten opnieuw een dubbel spel, te oordelen naar de bedragen 
die ook in verband met Tsjombé's ontsnappingsplan (onnodig gemaakt door zijn 
overlijden) vermeld werden '. Int. 

Het zal niet onze laatste aktie ziin 
want nieuwe plannen staan op het SP-
touw. ^ 

De V.U.-Limburg kent haar doel Ze 
zal er voor strijden. 

STEEDS MEER KONCENTRATIE 

ook sarma 

in amerikaanse 

(red.) De grootwarenhuizen Sarma 
Nopri hebben een zakencijfer van tien 
miljard frank, zij behoren tot de grote 
bedrijven van dit land. Toen een vijftien 
jaar geleden de stichter J. Van Gijsel 
overleed ontstonden er wel interne be
twistingen, maar de ontwikkeling van 
het bedrijf leed er niet onder. De win
sten konden zelfs verdubbeld worden. 

Nu is de Sarma in de handen geraakt 
van de amerikaanse « J.C. Penney Com
pany Inc.», die een zeer machtige groep 
is. Penney is de eerste op gebied van de 
textiel en de tweede wat het rendement 
in de verdelingssektor betreft, en heeft 
een zakencijfer van honderdzestig mil
jard frank. Penney heeft al enige tijd 
voor zevenentwintig procent aandeden 
in Sarma en sindsdien ook twee be
langrijke vertegenwoordigers in het be
drijf. Nu is dit aandeel tot zesenzestig 
procent gestegen, en zal uiteraard ook 
de amerikaanse greep op het dageliiks 
leven van het bedrijf steviger worden. 

Al is Sarma-Nopri dan zelf in ameri
kaanse handen geraakt, dit betekent niet 
dat Penney alles kontroleert. Het schijnt 
bijvoorbeeld wel zeker te zijn dat de 
familie Van Gijsel in Meise-Boechout 
nog een tweehonderd hektaren grond 
heeft liggen die zo maar eventjes één 
miljard frank waard zijn 

Ekonomische samenwerking is wel on
vermijdelijk, maar zorg voor eigen be
schikkingsmacht is al evenzeer nodig. 
Voor zichzelf schijnen sommigen dat 
wel te begrijpen. Begrijpen zij dat ook 
voor de gemeenschap ? 
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Dit is een van de vier zweedse meisjes 
die na het zien van een televizieprO' 
gramma over stervende biafraanse kin
deren een kermis hebben ingericht dte 
niet minder dan 1.000 zweedse kronen 
opbracht. Hopelijk helpt dit bedrag 
niet alleen een beetje de honger stilten 
maar stemt het de verantwoordelijken 

tot nadenken. 
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STEEDS MAAR UITSTELLEN ZWICHT VAN MECHELEN ? 

Omdat de franstaligen de be
voegdheid van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht willen 
beperken blijft het een sukkel-
gang met de inwerkingtreding 
van deze kommissie. De taai
kommissie telt trouwens twee 
franstalige leden die al gerui
me tijd ostentatief de werking 
ervan saboteren, omdat ze eisen 
dat ook de zienswijze van de 
minderheid in de verstrekte 
adviezen wordt verwerkt. In 
het parlement hebben we het 
moeten beleven dat de herbe
noeming van deze twee sabo
teurs door de kleurpartijen op
nieuw gunstig werd geadvi-
zeerd. 

Intussen protesteerde het 
Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel tegen het uit
blijven van een beslissing, 
waardoor de kommissie niet 
aan het werk kan gaan. We le
ven nu eenmaal in een land 
waar de wetten met jaren ver
traging in koninklijke of mini
steriële besluiten worden gego
ten en waar ook deze wetten en 
besluiten genegeerd of gesabo
teerd worden. Niet alleen door 
van mateloze hoogmoed bar
stende brusselse burgemeesters 
doch ook door de landsregering. 

SINDIKAAT 
Er is blijkbaar een «Een-

heidssindikaat van Gedetineer
den » opgericht vermits we een 
motie ontvingen, ondertekend 
door de «prezident-syndic» 
waarin een menswaardige be
handeling van de gedetineer
den in de belgische gevangenis
sen wordt geëist. Zo worden 
o.m. volgende eisen gesteld : 
cellen met W.C. en wasgelegen
heid (lopend water) in plaats 
van de stinkende emmers en 
gevoegkotten; betere voeding 
voor allen zodanig dat minder 
gegoeden niet slechter moeten 
eten dan rijke gevangenen die 
de gevangeniskost met kantine-
waren of familiepakjes kunnen 
aanvullen; voor de waalse en 
Vlaamse gevangenen resp. 
Waalse en vlaamse cipiers en 
niet zogezegd tweetalige die 
niets begrijpen of voorwenden 
niets te begrijpen van de ge
wettigde verlangens der gedeti
neerden. 

De kuituurminister heeft de 
subsidie aan de plaatselijke kul-
tuurverenigingen drastisch be
snoeid onder voorwendsel dat 
de gemeentebesturen « hel moe
ten doen ». 

Senator Van Haegendooren 
heeft hem dit verweten en het 
verbond der antwerpse kuituur-
verenigingen protesteerde tele
grafisch. Gemeenten die defici-
tair zijn mogen immers niet 
subsidiëren. 

« De Standaard der Halve 
Waarheden» schrijft dat de kui
tuurminister er « snel werk» 
van maakte. 

Inderdaad : hij beloofde bij 
Harmignies van Binnenlandse 
Zaken «tussen te komen». Het 
is echter duidelijk dat minister 
Harmignies en de regering niet 
zo direkt de wettelijke bepa
lingen op de gemeentelijke be
groting gaan veranderen. Intus
sen kunnen de kultuurvereni-
gingen 't stellen met hun eigen 
nederlandse minister die wel 
zeuven in plaats van zeven zegt, 
maar voorts een weinig neder-
lands beleid voert, want in het 
Noorden liggen de subsidies ho
ger. Het is duidelijk voor de 
minister elektoraal meer renda
bel het funktionariaat van som
mige grote nationale instellin
gen te besproeien meer dan het 
idealisme van de plaatselijke 
werkers. 

MINISTERS VAN STATE 
De benoeming van een serie 

ministers van state heeft velen 
het voorhoofd doen fronsen. 
Sommige namen van de nieuwe 
staatsministers zijn kenschet
send voor de devaluatie van 
deze eretitel, die in teorie toch 
een beloning voor bewezen 
diensten — op hoog vlak — aan 
de staat insluit. Nu mag men 
zich terecht de hersenen pijni
gen, om aan de weet te komen 
waar dergelijke verdiensten te 
vinden zijn bij ettelijke van de 
vers gepromoveerden. 

Deze jongste titelregen ti-
peert het verval van het esta
blishment. Kan dat anders 
waar we de voortdurende ni
veauverlaging van ons politiek 
personeel moeten nagaan, te
loorgang die gelijke tred houdt 
met de teloorgang van een 
doodversleten unitair regime. 
Is de jongste promotie van 
staatsministers een voorwerp 
tot spot, het is ook een zoveel

ste teken aan de wand, een te
ken waarvoor wij niet rouwen, 
doch dat ons in de overtuiging 
sterkt, dat wij de nieuwe tijd 
belichamen. 

K.P.N.V... 
De eindeloze reeks afkortin

gen en initialen is bovenstaand 
specimen rijker : Kommunisti-
sche Partij, Naamloze Ven
nootschap. Er werd inderdaad 
een naamloze vennootschap 
(Simbel) opgericht waarin pro
minenten van de belgische 
kommunistische partij als aan
deelhouders fungeren, die di
rekt voor 2 miljoen frank aan
delen onderschreven. Het aktie-
terrein van de nieuwe vennoot
schap blijkt zowat van alles te 
bestrijken. De belangrijkste fi
guur, die de leiding van de 
nieuwe N.V. heeft is iemand, 
die vooral handel drijft met de 
Sovjet-Unie, Polen en Bulga
rije. 

KOMMUNISTEN 
...OFHANDELDRIJVENDE 

Geen wereldschokkende ge
beurtenis. Misschien een illu
stratie van het feit dat ook de 
kommunisten evolueren. Naar 
het kapitalisme dan, zoals in 
het kapitalistisch bestel simp-
tomen genoeg zijn die wij
zen op het in praktijk bren
gen van kommunistische opvat
tingen (tot in de uiterste konse-
kwentie doorgedreven team
work bij vb.) De nieuwe N.V. 
was in elk geval gesneden 
brood voor «Le Peuple» en 
«Volksgazet» die nog altijd 
nijdig worden als er over bel
gische kommunisten wordt ge
sproken. Volgen echter de kom
munistische broeders niet het 
voorbeeld van de in vette kazen 
nestelende socialisten ? En mag 
deze evolutie van de «leiders 
der werkers » ons de tsjechische 
en hongaarse drama's doen ver
geten ? 

NEDERLANDSTALIGE 
SCHOLEN 

De uitgave « Gids der Neder
landstalige scholen in Brussel-
Hoof dstad» van het Vlaams 
Onderwijscentrum Brussel, is 
gratis te bekomen op het sekre-
tariaat van deze vereniging 
Troonstraat 125, Brussel 5. 
Sinds 1 augustus jl. is het nieu
we telefoonnummer 02/13.91.70 

Vlaamse ouders ,die hun kin
deren naar vlaamse scholen in 
het Brusselse willen sturen, 
kunnen er alle nuttige inlich
tingen inwinnen. We hopen dat 
dit sekretariaat de volgende 
weken vlak voor de heropening 
der scholen, druk zal geraad
pleegd worden. 

INTERNATIONAAL FEDERALISME 
De traditionele opdracht van iedere buitenlandse poli

tiek is dubbel , 
1. de verdediging van het bestaan van de staat, 
2. de behartiging in het buitenland van zijn - uiteraard 

diverse - belangen. 
In bepaalde landen en/of op bepaalde ogenblikken hoort 

de verbreiding van een bepaalde ideologie ook tot het oh-
jekt van de buitenlandse politiek. Meestal evenwel in een 
slechts beperkte mate, zoals bijv. blijkt uit het feit dat 
de «ideologische » oorlogen bijna altijd nauw verbonden 
zijn met de doeleinden, die hoger werden geschetst. Den
ken wij maar aan de godsdienstoorlogen van de 16e - 17e 
eeuw, aan de oorlogen der franse revolutie, aan de bezet
ting van Oost-Europa en de Balkan door de Sovjet-Unie 
en aan andere « ideologische » vechtpartijen. En zo de bui
tenlandse politiek zich interesseert voor het menselijh 
leed ergens in de wereld, gebeurt dit praktisch uitslui
tend onder invloed van een gesensibilizeerde publieke 
opinie, (cfr. de houding van het belgisch Ministerie van 
Buitenlandse Zaken betreffende het lot der Ibo's in Ni
geria) ofwel met het oog ofx^een of ander profijt. - Alge
meen wordt aanvaard dat de ontwikkelingshulp momen
teel vooral de helpende landen tot voordeel strekt. 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de buitenla/ndse polt^ 
tiek een erg «statocentrische» onderneming is, dat hij 
in eerste en dikwijls in enige instantie het belang van de 
eigen staat beoogt, tenslotte dat hij van de binnenlandse 
politiek alleen maar «.ratione loei» verschilt. 

Het bestaan van bondgenootschappen op militair, op 
ekonomisch en zelfs op filantropisch gebied verandert 
niets aan dit alles. De drijfveer is ook hier : het eigen 
belang. 

Van de europese integratie politiek moet hetzelfde wor
den gezegd. De deelnemende landen zijn er immers slechts 
toe gekomen afstand te doen van een - nog altijd erg be
perkt - deel van hun soevereiniteit, nadat zij zich hiertoe 
genoodzaakt zagen. Zij krabbelen trouwens terug, telkens 
wanneer dit zonder al te veel kleerscheuren mogelijk is. 
En zo zij de supranationale strukturen tot hun voordeel 
en bijgevolg tot het nadeel van andere staten - leden of 
leden-staten - kunnen gebrui ken, dan zullen zij geen 
ogenblik aarzelen dit te doen. 

De buitenlandse politiek zoals hij tot nog toe wordt ge
voerd, laat toe een tweede vaststelling te maken. Deze 
vaststelling is : dat men de veelvoudigheid der staten 
als vanzelfsprekend beschouwt, bijna als iets dat van na
ture is gegeven. 

In de kanselarijen en de ambassades vraagt men zich 
niet af of er een alternatief voor deze veelvoudigheid be
staat. De mogelijkheid om tot één staat, tot één politieke 
gemeenschap te komen wordt zelfs niet eens als dagdro-
merij beschouwt; men spreekt er gewoonweg niet over ; 
de eigen staat is en blijft dé staat. , 

Nu is het zo dat dit de bestaansreden is van iedere buv-
tenlandse politiek ; zonder afzonderlijke staten géén bui
tenlandse politiek en bijgevolg ook geen «.struggle for 
life » tussen de diverse mogendheden. 

Er bestaat trouwens een tweede reden waarom de veel
voudigheid der staten hoogst ongewenst is. 

« Hier staan de parlementen, daar staan de dernokra-
tische regeringen. De parlementen zijn een werktuig van 
de nationale demokratie. De regeringen dragen, behalve 
een nationale, ook een internationale verantwoordelijk
heid. Daarom is deze gedachte, dat deze parlementen deze 
regeringen kunnen kontroleren, een illuzie. Onze demo
kratie is schijnt-demokratie. Wij pretenderen, dat onze 
parlementairen onze regeringen kontroleren, en tegelijk 
vertrouwen wij aan onze regeringen zorgen toe, op het 
kontroleren van welker behartiging onze parlementairen 
niet zijn berekend. Wij hebben nationale parlementen, 
die staan tegenover regeringen met een internationale 
verantwoordelijkheid.» (J.H.C. Creyghton in «Proble
men der Demokratie» Dl. 1, 1965, blz. 103). 

Er bestaan dan ook slechts twee mogelijkheden : of
wel voert men geen buitenlandse politiek met alle gevol
gen vandien, ofwel offert m en de demokratie op. 

Het is duidelijk dat een wereldstaat niet zo_ maar tot 
stand kan komen. Anderzijds mag men niet uit het oog 
verliezen dat de moderne vervoermiddelen en kommunv-
katiemedia het bestaan en funktioneren van uitgestreld^ 
staten mogelijk maken (cfr. de VS A en vooral de USSR). 
Het ligt bovendien voor de hand dat een eventueel we-
reldparlement en een eventuele wereldregering alleen 
bevoegd zouden zijn wat betreft zaken van algemeen be
lang ; een al te unitair en centralistisch bewind zou en 
onefficiënt én ondemokratisch zijn ; een dergelijk be
wind zou trouwens een aanslag betekenen op het bestaan 
der volksgemeenschappen, onontbeerlijke schakels tus
sen individu en wereld. 

Het federalisme vormt de aangewezen weg : a. voor de 
oplossing van een aantal nationaliteitsproblemen ; 
b. voor een adekwate integratie der europese staten. 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat dit stelsel ook inzake 
wereldproblemen als uitbuiting, oorlog, honger en ver
drukking zijn betekenis hee ft. 

Het ware wenselijk dat de hele mensheid dit zou weten. 

E. R A S K I N 

Volksvertegenwoordiger 

VAN GEDETINEERDEN... 
Voor dit eisenprogramma 

wordt een spoedige verwezen
lijking geëist. De motie roept 
de ex-gedetineerden op gelde
lijk deze aktie te steunen. 

Dat deze eisen niet zo maar 
uit de lucht worden gegrepen 
weet iedereen die het belgisch 
gevangeniswezen kent, een 
achterlijk en ouderwets gedoe 
tot en met. Een recente kleine 
opstand in de gevangenis te 
Bergen toont ook aan, dat de 
gedetineerden met de huidige 
toestanden geen vrede meer 
nemen. Nu er een sindikaat be
staat zou het niet verwonder
lijk zijn dat ook de belgische 
gevangenissen straks hun kon-
testeerders hebben. Italië kan 
er al duchtig over meespreken. 

Een vergadering van 
het ministerskomitee 
van Benelux zoals er 
af en toe plaats vinden 
in de respektievelijke 
hoofdsteden van Ne
derland en van ons 
land. Benelux stag
neert echter evenzeer 
als de europese inte
gratie, ook omdat een 
echte federalistische 
vizie ontbreekt, zon
der te gewagen van de 
tans openlijke beU 
gisch-frankofone te

genwerking. 



wu 
< HYPODROME DU GEER » 

Tongeren kan prat gaan op 
een eentalig franse renbaan, 
waar het kan gebeuren dat een 
sportjoernahst buiten vliegt, 
omdat hij voor een nederlands-
talige krant schrijft! Limburg 
beeft blijkbaar niet alleen een 
Voerstreek, die opgeëist wordt 
door Luik, maar ook een 
groepje dat in Limburg de 
voetsporen drukt van de brus-
selse taal- en grondimpenalis-
ten De beheerraad van de hip
podroom bestaat uitsluitend uit 
Walen, alle opschriften en me
dedelingen worden uitsluitend 
in 't Frans gesteld en 90 % van 
het publiek bestaat uit fransta-
iigen, die geregeld met hun 
franse chichi Tongeren over
bluffen 

Het toppunt is dat het ton-
gers gemeentebestuur de « Hy-
podrome du Geer» allerlei fa
ciliteiten verleent, onder ande
re vrijstelling van de taks op 
de vermakelijkheden. Intussen 
kost een parkeerplaats er 20 fr. 
Als we echter weten dat de 
tongerse burgemeester een rid
der de Schaeten is dan begrij
pen we gemakkeliiker deze 
mosselhouding tegenover de 
arrogante Luike.iaars Tongres, 
cité recreative de Liège Wan
neer eist de «cité ardente» 
Tongerens aanhechting op, zo
als de Voer'' 

Dit is nog een van de vele 
staalties van «vastbouderij» 
van de limburgse C V P Hope
lijk zal er vanaf oktober 1970 
eer andere wmd te Tongeren 
•waaien en zullen er andere 
"p&arden lonen m de «Hypo-
diome du Geer ». 

LES UiT AMERIKA.. 
Het nieuwe federalisme, dat 

Nixon tans Amerika voorhoudt 
zal de brusselse une-et-mdivisi-
ble-potentaten zeker niet aan
genaam in de oren klinken. De 
amenkaanse prezident stelde 
,onder meer « dat een langduri
ge koncentratie van macht en 
verantwoordelijkheid te Wash
ington een monsterachtige, 
koude, niet efficiënte en lood
zware burokratie in het leven 
heeft geroepen. Deze opeensta
peling van macht heeft ons een 
erfenis nagelaten van vergeel
de teksten en programma's die 

niet meer aan hun bedoeling 
beantwoorden. Het is tijd dat 
we een nieuw federalisme hul
digen, waardoor de machten, 
het bezit en de verantwoorde
lijkheden van Washington uit 
terugvloeien naar de staten en 
de volkeren ». 

...VOOR UNITARISTEN 

Ook het machtigste land ter 
wereld is dus tot de konkluzie 
gekomen dat met ekonomische 
en sociaal federalisme alles veel 
beter moet gaan Brussel roeit 
tegen deze stroming in en durft 
hec aan met veel meer branie 
dan met kennis van zaken « op 
de gevaren van het federalisme 
op ekonomisch en sociaal ge
bied » te wijzen, zoals bij voor
beeld een Van den Boeynants, 
die dergelijke en andere enor
miteiten verkoopt met de lef 
van een marskramer, wat hij 
zich alsnog kan permitteren 
om,dat hij spekuleert op de on
wetendheid van de massa. 

Het is goed dat deze brussels-
frankofone leugens en drogre
denen tot hun ware inhoud 
herleid worden, deze keer uit 
onverdachte en gezaghebbende 
bron. De Van den Boeynantsen 
mogen zich dan kamoefleren 
met amerikaans klinkende 
World Trade Centers en derge
lijke meer, voor hun anti-fede
ralistisch gestook en gepraat 
zullen ze voortaan uit een an
der vaatje moeten tappen. Voor 
zover er nog zulke vaatjes be
staan. 

CRAINHEM 
Onze franstalige landgenoten, 

of misschien beter alleen maar 
de werkelijk fransdolle onder 
hen, schijnen te menen dat 
voor om het even wat geldt, 
wat waar is voor de franse wij
nen : hoe ouder hoe beter. 
Daarom weigeren zij halsstar
rig voor nederlandstalige ge
meenten d e hedendaagse 
schrijfwijze te gebruiken en zij 
houden zich dan maar aan een 
oudere. Ten onrechte menen 
zij dan, dat die naam daardoor 
minder nederlands en méér 
frans klinkt. Een prettige le-
zersbnef uit Dilbeek steekt, in 

Te Deurne-Antwerpen vierde de 85-iarige Flor Van Reeth, ar-
chitekt-kunstenaar zijn diamanten bruiloft. Het echtpaar werd 
door de bevolking en verschillenie vooraanstaanden uit de Vlaam
se kulturele wereld zeer hartelijk gevierd. 

Flor Van Reeth is de laatste overblijvende van het, indertijd, be
roemde vriendentrio Felix Timmermans - Renaat Veremans - Flor 
Van Reeth. 

Niet alleen als architekt, bouwer van kerken en openbare ge
bouwen in Vlaanderen en buitenland, maar ook als kunstschilder 
heeft Flor Van Reeth naam gemaakt. Als rasechte Vlaming 
ut één stuk is Van Reeth altijd zi^n weg gegaan. 

het Frans! fijntjes de draak 
met deze manie. Deze lezer 
toont aan hoe het mogelijk en 
« gewenst» zou zijn nog oudere 
namen te gebruiken. Bijvoor
beeld : Lietzinis voor Lessines 
(want dat was de naam in de 
negende eeuw); Morloweis voor 
Morlanwelz (twaalfde eeuw); 
Nigella voor Nivelles (einde 
zesde eeuw); Sunniacum voor 
Soignies (in de negende eeuw); 
en dergelijke meer. Er is aan 
deze kwaal natuurlijk niet veel 
zalf te strijken, maar het is 
T\el nuttig dergelijke gegevens 
te kennen, om bij gelegenheid 
een gesprek even te kruiden. 

MOORDEN 
Moorden zijn natuurlijk van 

alle tijden en er zijn steeds al
lerlei vormen van moord ge
weest. De ene al verschrikke
lijker dan de andere. Maar in 
deze tijd waarin moordenaars 
zo gemakkelijk om allerlei psi-
chologische redenen aan een 
assisenproces ontsnappen, stijgt 
de misdadigheid onbetwijfel-
baar. De laatste weken was er 

in dit land naast de « gewone » 
moorden, die nog nauwelijks 
een grote titel krijgen, een op
vallende opeenvolging van on
gewone moorden. De zaak van 
Avelgem is er wel het hoogte
punt van. En de geheimzinnig
heid is er ook het grootst. Het 

politieonderzoek is blijkbaar 
machteloos, mede omwille van 
het absolute stilzwijgen van 
iederen, die iets zou kunnen 
weten. En dat alleen al is 
uiterst verdacht! «Extremis-
tei » bewaken is in elk geval 
toch gemakkelijker. 

AHNEKSATIE 

Het ziet er naar uit dat Van 
den Boeynants goed op weg is 
om het belgisch wieleridool 
voor zijn elektorale wagen te 
spannen. Men hoeft geen vizio. 
nair te zijn om te beseffen dat 
een dergelijke «anneksatie» ia 
het Brusselse rendabel kan 
zijn. In heel wat brusselse ka-
f eet j es, op heel wat brusselse 
wagens en op heel wat petjes 
van ketjes prijkt de beeltenis 
van het idool. Brussel blijkt 
zich te verheugen in een soort 
weergevonden « n a t i o n a l e 
trots». Voor de handige politic 
ker die zich van deze psichose 
weet meester te maken wordt 
dat een politieke goudmijn. 

De «prestatie» van Merckx 
in het wereldkampioenschap is 
natuurlijk wel een koude dou
che voor de heetgebakerde 
Merckx-fans. De vraag is maaï 
hoelang de uitwerking van dit 
koude bad zal duren. Wie oves 
en over verhit is heeft meer 
dan een bad nodig. Vooral ia 
«la capitale»... 

Dezer dagen werd de mijnramp te Marcinelle herdacht, het drama van de waaJse mijnindustrie, 
die ondanks enorme financiële inspuitingen haar uitrusting niet zag verbeteren, als gevolg van 
niet-aanwending van de volledige rijkssteun voor het doel ervvin. 262 mijnwerkers lieten bij deze 

ramp hel leven. 

HANDIG 
Wie niet alleen op de markten en in de straten loopt 

te schreeuwen over de gelijkheid van alle mensen, deze 
enig mogelijke grondslag voor een zekere mate van vrij
heid in de mensengemeenschap, maar die écht aanvaardt, 
minacht geen enkel mensenwoord. Hoe lang geleden het 
ook werd uitgesproken of geschreven. Hoe eenvoudig 
ook de mond was die het uitsprak, hoe onbeholpen ook 
de hand die het neerschreef. En hoewel het eigenlijk 
onbehoorlijk is geworden te spreken over «heilige 
schriften » en — in het Westen — alleen het woord « bij
bel» nog bestaanrecht schijnt te hebben, heeft hij iets 
van de houding van Frans van Assisi voor wie elk ge
schreven woord, ook dat van heidense dichters «heilig» 
was. Wie zo denkt leest waarschijnlijk liever sprookjes en 
volksverhalen dan de sensatietitels in de kranten en dan 
statistieken in moderne boeken en tijdschriften. Want al 
weet wel iedereen dat sensatie hoofdzakelijk bedrog is 
en dat statistieken een heel geschikt middel zijn om te 
misleiden, die andere dénkt er ook voortdurend aan. 

En zo komt het dat Nemrod (maar natuurlijk niet hij 
alleen en waarschijnlijk vooral hij slechts in onvoldoen
de mate!) aan niet zoveel dingen meer genoegen beleeft 
dan aan het lezen van sprookjes en volksverhalen. In het 
Duits bestaat daarvan een zeer uitvoerige reeks, maar 
een bescheiden man als Nemrod mag al blij zijn als hij 
een of ander deeltje ervan kan bemachtigen. Én zo las 
hij dan in deze heerlijk luie augustusdagen in het twee
de deel van de « Arabische Marchen » een prachtig ver
haaltje. 

«Iemand heeft verteld dat er eens een leeuw op hem 
afkwam. Daarom vluchtte hij naar een boom. Toen hij 
aan de top kwam ontdekte hij plots op een van de takken 
een beer die juist een vrucht plukte. Hij vertelde woor
delijk : Toen de leeuw zag dat ik naar de boom liep 
kwam hij ook en legde zich onder de boom neer om te 
wachten tot ik naar beneden kwam Als ik naar de beer 
keek zag ik plots hoe hij zijn poten naar zijn muil bracht 
om mij te zeggen « Zwijg stil» zodat de leeuw niet zou 
bemerken dat ik op de boom was. Zo zat ik lang radeloos 
tussen de leeuw en de beer. Maar ik had een klein mesje 
bij mij. Ik haalde het boven en begon de tak door te 
zagan waar de beer op zat. Toen ik deze bijna had door
gezaagd brak hij af en omdat de beer zwaar was plofte 
hij op de grond Onmiddellijk sprong de leeuw op hem 
toe Een tijd lang vochten zij met elkaar. Dan overwel
digde de leeuw de beer. at hem op en ging weg.» 

Men kan de techniek verafgoden of verafschuwen, be
wonderen of minachten, vertrouwen of wantrouwen, 
maar handig moet de mens zijn Zijn leven hangt er van 
af En techniek is ten slotte nooit iets anders dan een 
vorm van handigheid Waarmee natuurlijk geen loflied 
wordt gezongen over élke vorm van handigheid of tech
niek ' Want men moet wel een ongelooflijk groot geloof 
hebben (groter dan welk religieus geloof ook!) om elke 
vorm van menseliike handigheid zonder meer te aan
vaarden en te bewonderen. 

Maar als we de gelijkheid van de mensen werkelijk 
ernstig aanvaarden dan mogen we de zéér onbehoorlijke 
vraag stellen : zou die Arabier met zijn klein mesje tus
sen die leeuw en die beer niet naast Werner von Braun 
niogen gaan staan ' von Braun heeft veel meer verbeel
ding, veel meer wetenschappelijke kennis, veel rn^f 
technische mogelijkheden, maar déze man was handig 
genoeg om de gehele dodelijk gevaarlijke wereld waann 
hij vastzat met een klein mesje te beheersen. 

NEMROD. 



WIJ 7 
De gezondheid is de grootste schat. 
Deze eenvoudige wijze volksspreuk geldt niet alleen voor de iiv> 
dividuele gezondheid, maar ook voor de volksgezondheid, de ge
zondheid van een natie. 
De zorg voor het lichamelijk welzijn moet een belangrijke bekom* 
mernis zijn van ieder volksnationaal staatsbeleid. ' 

LICHAMELIIK WELZI|N O F . . . MERCKXISME 

Het lichamelijk welzijn in 

volksnationaal perspektief 

Wij mogen het lichamelijk welzijn 
niet beschouwen van het standpunt uit 
van sommige sportverenigingen, die de 
kinderen zo jong mogelijk (van op de 
schoolbanken) ronselen om er op hon-
der, één op te fokken als latere voet
baller of wielrijder, terwijl er twintig 
met een hartkwaal het leven worden in
gestuurd. 

De lichamelijke ontwikkeling moet 
ingeschakeld zijn in geheel de rangor
de der waarden van eenling en volk. 

Lycurgus zou eens gezegd hebben dat 
de welstand van een land in de eerste 
plaats niet door geld wordt bepaald, 
maar wel door het aantal mannen die 
gezond zijn naar lichaam en geest; dat 
wil zeggen, mensen met een lichaam 
dat hen in staat stelt hard te werken 
en vol te houden en met een geest die 
zelftucht kent en hen de dingen in hun 
juiste verhouding doet zien. 

De lichamelijke ontwikkeling zal de 
eerste plaats bekleden in het totale op-
voedingsplan. Dit is geen belijdenis van 
materialisme maar van realistisch in
zicht in het wezen van het mensdom. 

Voor de eenling en voor het volk be
staan er ongetwijfeld hogere waarden 
dan lichaamskracht en gezondheid. 

De prioriteit van het geestelijke heeft 
ons gedurende eeuwen de waarheid van 
d^ eenheid doen vergeten. Alles wijst er 
op hoe het lichaam de brandstof levert 
voor de geestelijke motor van de mens. 
De wetenschap heeft op de meest be
sliste wijze de invloed vastgelegd van 
de lichamelijke vermogens op ons 
geestelijk lev«n. Nu is het opvallend hoe 
juist deze lichamelijke kenmerken, wel
ke het meest ons verstand, onze wils
kracht, onze inborst beïnvloeden, ook 
het meest erfelijk zijn. 

Wij moeten hier niet herinneren aan 
de indrukwekkende cijfers en statistie
ken betreffende de stoffelijke en zede
lijke verliezen die ons volk jaarlijks 
lijdt, door allerlei kwalen en ziekten die 
konden worden vermeden of, op één 
generatie tij ds, alleszins onschadelijk 
gemaakt. 

Lichamelijk welzijn is dus een aange
legenheid die de gemeenschap betreft! 

Lichamelijk welzijn en politiek 

^Het dient erkend dat !n België de so
cialisten de kwestie van het lichamelijk 
welzijn voor het eerst hebben afgehaakt 
van de partikuliere liefdadigheid en er 
een politiek vraagstuk hebben van ge
maakt. De alkoholwet (intussen mis
schien overbodig geworden) is de « Wet 
Vandervelde ». De socialisten hebben in 
de jaren dertig de oprichting van een 
ministerie voor volksgezondheid geëist. 
Zij hebben het geruime tijd als een be
sloten jachtterrein bezet. 

Ook militaristische staatsregimes heb
ben b.v. onder Napoleon III in Frank
rijk en in Hitler-Duitsland, het licha
melijk welzijn krachtdadig behartigd... 
waar dan met minder vredelievende 
bijbedoelingen. 

De bekommernis voor de lichamelijke 
gezondheid van het volksbestand heeft 
mets te maken met racisme ! 

Geneeskundige zorg 

De solidariteitsidee ten aanzien van 
ziekten groeide in de arbeidersbewegin
gen. De benaming «Mutualiteiten» voor 
de ziekenfondsen zegt genoeg. In een 
sociaal-demokratische maatschappij kon 
deze onderlinge bijstand niet blijven 
'^^Yjaan; de steun aan minder welge
stelde zieken werd als staatszaak be
schouwd. 

Wij zijn nu zover dat naast het « recht 
op arbeid », het K recht op gezondheid » 
erkend wordt. Het stelsel van de ziekte
verzekering voorziet in kontributies 
Van de (meestal verplicht) «verzeker-

j®'^ in een belangrijkere bijdrage 
•an de staat, die te beschouwen is als 
«en onrechtstreeks loon. 

Alhoewel de zakelijke en politieke 
toepassing ervan niet altijd gemakke
lijk is, lijken ons de volgende beginse-
ler. onaanvechtbaar. In een personalis
tische vizie moet de patiënt een behoor
lijke vrije keuze hebben wat betreft de 
arts die hij vertrouwt. De psichologische 
betekenis van het vertrouwen in « zijn 
dokter» hoeft geen betoog. Het is een 
demokratische eis dat rijkdom geen 
prioritair recht op gezondheid mag bete
kenen. 

Bij de verzorging van een ziekte kun
nen levensbeschouwelijke aspekten ko
men op de hoek kijken maar uit de eis 
tot levensbeschouwelijke vrijheid mag 
niet meer worden afgeleid dan wat hii 
inhoudt. 

Het gebruik van de gezondheidszorg 
om zieltjes te winnen voor politieke 
partijen is onaanvaardbaar en het aan
wenden van winsten, op de ziektever-
zorging gemaakt, voor politieke doel
einden is onzedelijk. Overal waar de 
gemeenschap (de staat) met ieders geld 
subsidieert, heeft de staat recht en 
plicht van nauwgezet toezicht en moet 
de overheid individuele of kollektieve 
misbruiken tegengaan. 

Uit dit alles volgt dat weliswaar voor 
een aantal administratieve zaken het 
staatsloket de partikuliere ziekenkas 
kan vervangen en het ook best zou doen 
maar er ergens een grens moet uitge
kiend worden waarboven de patient een 
vrije man of vrouw is en de arts alhoe
wel bedienaar van een openbaar ambt 
toch de beoefenaar van een vrij beroep 
blijft. 

En daar noch de mensen noch de men
selijke groeperingen engelachtig zijn 
kan een waterdichte wetgeving (en 
toezicht) niet worden vermeden. 

Het is evident dat men in België bij 
de oplossing van de vele moeilijkheden 
van de ziekteverzorging, wel de politie
ke machtsontplooiing heeft afgewogen 
maar dat men te weinig is uitgegaan 
van morele en nationaal-demokratische 
beginselen. Deze zouden leiden tot wat 

wij zouden kunnen heten een « person-
nalistische nationalizatie» van de zie
kenfondsen. 

Voorkomen beter dan genezen 

Wat betreft de positieve behartiging 
van het lichamelijk welzijn boekt het 
land een grote achterstand omdat men 
ook daar wat het zwaarst weegt niet 
laat doorwegen. 

Het staatsgezag is onvoldoende gewa
pend tegen het bestrijden van de geva
ren. Veel onmiddellijke politieke munt 
is daar niet uit te halen en daarom moet 
het ons niet verbazen dat als volksnatio-
nale partij, de Volksunie meer dan an
dere partijen aksent legt op de bescher
ming tegen lichamelijk onheil. 

Het volstaat er de rezoluties van het 
jongste partijkongres (19-20 april) op 
na te gaan : strijd tegen water- en 
luchtverontreiniging en lawaai, bescher
ming van de verbruiker tegen giftige 
stoffen, bekommernis voor het maat
schappelijk werk ten behoeve van de 
minst bedeelden. 

Onze wetgeving is in dit opzicht niet 
sluitend en de toepassing ervan nog 
minder 

Bij het eventueel onafwendbaar aan
vaarden van reklame in radio en tv 
zou men het zó moeten stallen dat de 
BRT. de reklame voor gevaarlijke pro-
dukten weert Zij kunnen vooraf (op 
kosten ^ der adverteerders) officieel 
worden getest. 

De bekommernis om de uchamelijke 
ontwikkeling moet bij de jeugd worden 
geïdealizeerd tot plichtsbesef. 

De lichamelijke ontwikkeling is op 
onze scholen het « opgeofferde vak » 

Men hoort allerwege de klachten van 
de leraars in lichamelijke ontwikkeling 
dat de scholen (vooral de kleine scho
len) niet uitgerust zijn voor gimnastiek. 
Ongetwijfeld is er veel te doen voor de 
infrastruktuur b.v. het aanleggen van 
zwembaden. Dit hoeft niet zoveel te 

kosten aan de staat indien men de bouw 
ervan wil normalizeren en industriali-
zeren! 

Voor een groot part is de lichamelijke 
ontwikkeling nochtans niet in eerste 
orde een kwestie van installaties maar 
van mentaliteit. Men moet zich maar 
willen toeleggen op sistemen en spor
ten die weinig of niets kosten aan uit
rusting! ! 

ledere dorpsonderwijzer kan indien 
hij het wil en indien zijn direkteur of 
inspekteur hem aanmoedigt, een be
hoorlijk leraar in de lichamelijke ont
wikkeling zijn, ook zonder gimnastiek-
zaal. 

Kijksport 

Wij willen geen afbreuk aan het feit 
dat de kijksport een gezonde volksont
spanning is noch aan het feit dat de 
sport, nationaal gesproken, en repre
sentatief karakter heeft 

De beroepssportman heeft als werk
nemer ongetwijfeld recht op een fat
soenlijk sociaal statuut want zijn pres
taties oefenen een grote aantrekkings
kracht uit. 

De officiële kultus voor de beroeps-
sport mag er nochtans niet toe leiden 
dat vorsten, ministers en ex-ministers 
of ministers in spe «zich te buiten 
gaan ». 

De nood aan grote sportcentra is evi
dent maar mag ook weer niet uitmon
den in een politiek van « het leggen van 
eerste stenen en het knippen van lint
jes ». ,. , ,. 

Het is wel erg dat staatslieden die 
voortdurend waarschuwen tegen het 
«extremisme» wanneer het om yolks-
nationale manifestaties gaat zich derge
lijke « extremismen » veroorloven. 

M. Van Haegendoren 

senator 



Tussen 1860 en 1870 hebben enkele processen legen Vlamingen zoniet 

rechtstreekse, dan toch onrechtstreekse invloed uitgeoefend op de vlaamse 

beweging : enerzijds omdat zij een groter publiek bewust maakten van de 

vlaamse verworpenheid en daardoor het vlaams bewustzijn aanscherpten, 

anderzijds omdat zij de enkele vlaamsgezinde parlementairen argumenten 

verschaften om in het parlement de eerste wetsvoorstellen tot verviaamsing 

van het gerecht in te dienen, zodat in 1873 de eerste - hoewel zeer gebrek-

kelijke - taalwet gestemd werd en daarmee ook de eerste bres geslagen in 

de eentalige Belgische vesting. Reeds in 1844 had de letterkundige Domien 

Sleeckx een nederiandstalige geboorte aangifte gedaan in Brussel en gewei

gerd, de franse akte te ondertekenen. Sleeckx kreeg ongelijk voor het ge

recht, maar zo was de vlaamse opinie opmerkzaam gemaakt op de wantoe

stand, in 1860 zou het proces Coucke en Goethals heel wat beroering ver

wekken In 1863 werd Jacob Karsman door het beroepshof van Brussel ver

oordeeld en in 1872 en in 1873 wekte de zaak Schoep heel wat beroering 

in het vlaamse land : een arbeider uit Sint-Jans-Molenbeek had de geboor

te van zijn kind in het Nederlands aangegeven. Zowel voor de rechtbank 

van Brussel als voor het beroepshof en het verbrekingshof bleef de straf ge

handhaafd. Al deze gevallen wekten niet alleen beroering, maar zij waren 

ook aanleiding tot petities, verzoekschriften, schriftelijke protesten en verga

deringen die een stroming deden ontstaan. 

Een der gerechtszaken die vooral in 
het Antwerpse weerklanlc vonden, was 
die tegen Jacob Karsman. 

Deze geboren Antwerpenaar, iangs va
ders zijde van hollandse afkomst, had 
nooit het belgisch staatsburgerschap wil
len aanvaarden. Hij was geboren op 22 
januari 1818, als zoon van Jan Karsman, 
werkman-suikerraffineerder, afkomstig 
van Burg op het eiland Texel, en van 
Katharina Van der Voort, een rasechte 
Antwerpse. Er waren nog twee broers : 
de oudste An toon, de jorgste Mathee. De 
Van der Voorts waren een eeuwenoude 
antwerpse familie, nazaten van de ge
broeders Van der Voort, die in de 15de 
eeuw op de antwerpse Grote Markt te
rechtgesteld werden. 

Karsman had door vlijt en kundigheid 
als diamanthandelaar een fortuin bijeen-
gespaard en verscheidene huizen aange
kocht. iVIaar daarnaast was hij ook ie
mand die als het ware bezeten door een 
gevoel voor rechvaardigheid, zich keer
de tegen alles en allen wanneer hij on
recht vermoedde. Hij deed dit vaak op 
zeer scherpe wijze en benevens het suk-
ses dat hij oogstte, maakte hij zich ook 
vijanden die dikwijls zeer machtig wa
ren. 

Wanneer men spreekt over « de zaak 
Karsman » bedoelt men meestal die van 
de publikatie van een gedicht zonder 

naam van de drukker, een zaak die leid
de tot zijn spektakulair heengaan uit de 
zaal, bij de behandeling voor het be
roepshof te Brussel. Maar Karsman had 
nog verscheidene andere «ontmoetingen» 
met de belgische justitie en ook hier leg
de de vinnige vechter zich niet neer bij 
de uitspraken van de rechters. 

Karsman was daarenboven een dich
ter. Wanneer men nu zijn lijvige ver
zenbundels openslaat, kan men wel eens 
glimlachen om de rijmelarij, vooral wan
neer hij het over gebeurtenissen uit die 
tijd heeft : Karsman schreef verzen bij 
elke gebeurtenis van enig belang. Hij 
bezong zowel de tragische dood van zijn 
broeder Mathee en de begrafenis van de 
schrijver Zetterman als de beschieting 
van Malo in Tirol door Garibaldi. Daar
naast schreef hij menig hekeldicht of 
strijdvers, waaruit hij ons tegemoet-
treedt als een voor die tijd buitengewoon 
flamingant en groot-nederlander en een 
anti-klerikaal. Maar over Karsman als 
dichter straks nog een paar woorden. 

Een « eerste ontmoeting » met het ge
recht had Karsman in 1849. Op 6 decem
ber 1849 werd hij 's morgens vroeg dooi 
twee gendarmen uit zijn bed gehaald en 
naar de gevangenis van de Begijnen
straat overgebracht. Hij had geweigerd 
lid te worden van de burgerwacht. Van 
Rijswijck kwam hem in de gevangenis 

bezoeken. Daar Karsman echter de ne-
derlandse nationaliteit bezat, liep de 
zaak op een vrijspraak uit. 

Zijn naam werd echter pas algemeen 
bekend en kwam in de geschiedenis van 
de vlaamse beweging door het beruchte 
proces in 1863. Karsman, die bij elke ge
legenheid zijn dichterlijke gave aan
sprak, had in een weekblad een vers op
gedragen aan de nieuwe gemeenteraad 
van Antwerpen, waarin het antwerps 
probleem van die tijd, namelijk de door 
de regering geplande fort^nbouw, aan
gesneden werd en heftig bestreden. De 
raad werd opgeroepen zich tegen de 
staatsdwingelandij te verzetten en het 
gedicht had zelfs een scherp anti-bel-
gische klank : « Wij breken toch met U 
heel die versterking af - en daarin vindt 
de vorst en 't staatsbestuur zijn graf.». 
Het gedicht vond bijval en de jongste 
broeder van Karsman vroeg de auteur 
om het te laten overdrukken, zodanig dat 
hij het aan vrienden kon uitdelen. Kars
man liet dit doen en verzuimde niet zijn 
naam onder het stuk te plaatsen, Dat ge
beurde in april 1863... 

Het oog der belgische justitie had ech
ter ontwaard, dat het drukwerk geen 
naam van de drukker droeg. Het gerecht 
dat niet kon optreden omwille van de 
tekst, vond in Karmans verzuim een ge
legenheid om hem te dagen. Voor de ant
werpse rechtbank kreeg hij een geldboe
te van 5 fr. 

In oktober van hetzelfde jaar kwam 
de zaak voor het beroepshof te Brussel. 
Karsman had Vuylsteke als advokaat 
genomen ; die verklaarde in het Neder
lands te zullen pleiten. Karsman zelf 
drukte elk der raadsheren het gewraak
te druksel in de hand en vier van de vijf 
heren keken ernaar als ware het Chi
nees, want geen van hen kende een 
woord Nederlands. De voorzitter riep 
dit feit dan ook in om zich tegen Vuyl
steke te verzetten, maar de advokaat be
riep zich op het artikel 23 der belgische 
grondwet dat de vrijheid van taal waar
borgt. Toen vaardigde het hof een arrest 
uit, waarin bevolen werd dat er in het 
Frans moest gepleit worden. 

Karsman verliet daarop met zijn ver
dedigers de zaal en het hof veroordeel
de hem in het Frans bij verstek tot drie 
maand gevangenis in plaats van de 5 fr. 
boete die hij in eerste aanleg opgelopen 
had. 

Het was duidelijk dat de uitgespro
ken straf in genen dele in verhouding 
stond tot de begane fout en dat het 
franstalige brusselse hof alleen de fla
mingant Karsman had willen treffen. 

De zaak vond grote weerklank, wekte 
verontwaardiging en verschafte het ge
recht, dat het al verkorven had door de 
uitspraak in de zaak Coucke en Goethals 
en de terechtstelling der beide Vlamin
gen, een niet onverdiende ongunstige re

putatie. De houding van het gerecht 
werd nog bevestigd door een rede van 
prokureur-generaal De Bavay, vertrou, 
weling van de koning, later afgezet we
gens oneerlijke praktijken, die een hatfr 
lijke aanval op het Nederlands deed en. 
kele maanden na het proces Karsman. 
De spanningen die zowel door deze uid 
vallen tegen onze taal als door de uit 
spraken ontstaan was, beroerde niet all 
leen de kleine kern van flamingant! 
binnen en buiten de partijen, maar ] 
te ook een groter publiek. Zonder van! 
een massale verontwaardiging te mogea; 
gewagen, kunnen wij toch zeggen dat 
nu als het ware een deining ontstond diel 
ook de gewone man meetrok en die aao-
leiding gaf tot verzoekschriften en pro| 
testen. 

De kwestie van het gebruik van heti 
Nederlands voor het gerecht kwam reeè 
in 1866 ter sprake in het parlement. In 
1867 zou De Laet een voorstel indienen 
samen met 19 anderen. Het voorstel 
werd met 54 tegen 40 stemmen verwô  
pen. Maar de weg was gebaand en de au-
ti-vlaamse meerderheid schrompelde il 
elkaar toen na veel diskussie de wet Co-
remans - zij het verminkt en zonder ved 
entoeziasme bij de Vlamingen - in 1873 
gestemd werd. 

Het is zeker dat gevallen zoals die van 
Karsman tot de protestakties en de daar 
uit volgende eerste taalwetgeving heb
ben bijgedragen. 

Het zou bij deze « ontmoeting » tussen 
Karsmans en het belgisch gerecht niet 
blijven. Reeds vijf jaar later - in 1868 • 
wordt hij gedagvaard inzake het faljiet 
Vrydaghs. Hij wordt ervan beschuldigd 
in dit faljissement bedrieglijk verondê^ 
stelde schuldvorderingen te hebben aa* 
geboden en veroordeeld tot drie jaat 
hechtenis. 

De vierde kamer van het Hof van Be
roep van Brussel vernietigde op 27 ao-
vember 1868 dit vonnis, oordeelde dat er 
geen deelneming was aan faljiet of bank
roet, maar behield de beschuldiging dö 
bedrieglijke schuldvorderingen en wij
zigde het vonnis in één jaar gevangenis 
en 500 fr. boete. Het vonnis werd uitge
sproken bij verstek, vermits Karsmaa 
het land verlaten en zich in Rozendaal 
gevestigd had. 

Karsman had zich aan het belgisch ge
recht wensen te onttrekken door o]» 
vestiging in het Noorden. Hij gaf echte 
de strijd niet op. Toen hij door zijn afr 
vokaten bij de minister liet aandringen 
raadde deze hen aan een vervolging » 
te spannen tegen diegenen die vals ba» 
den getuigd tegen Karsman. Hij W 
reeds vroeger een vrijgeleide gevraag 
om tot een herziening der zaak te kom» 
vermits hij nieuwe getuigen te ziJ»^ 
gunste had, en hij diende dan ook ««» 
klacht in tegen de vermoedelijke vâ w 
getuige. Inmiddels echter was zip «w 



na 

rektionele straf verjaard en toen hij om 
mededeling der procedure vroeg, deelde 
minister De Lantsheere mee dat ook de 
eventueel-valse getuigenis zou verjaard 
zijn, zodat er geen reden was om de zaak 
te herzien. Hetzelfde jaar zond hij naar 
het parlement een verzoekschrift, ten
einde de wetgeving in dit verband aan 
te passen. 

Wat er ook van weze : er zijn 
genoeg elementen aanwezig om twijfel 
te doen ontstaan over de gegrondheid 
van de veroordeling en het vermoeden 
te doen rijzen, dat Karsman hier op
nieuw het slachtoffer werd van zijn fla
mingantisme.. 

De weergekeerde Jacob Karsman 
bleek niet door deze ervaringen te inti
mideren. Zijn opinie over België, het 
belgisch gerecht, het belgisch vorsten
huis, de Vlaamse beweging, de leidende 
figuren uit het klerikale en liberale 
kamp ; hij schreef het allemaal neer in 
verzen die vaak meer met rijmelarij dan 
met echte poëzie te maken hebben, maar 
die getuigen voor een vinnige vechters
natuur. Het was deze vechtersnatuur die 
hem er ook toe verleidde, een aktie te 
voeren tot vervlaamsing van het stad
huis. Het begon met plakbrieven, waar
in hij de Antwerpenaars opriep de zit
ting van de gemeenteraad bij te gaan 
wonen. Op de zitting van de gemeente
raad van 31 maart 1884 was er dan ook 
heel wat volk aanwezig. Toen burge
meester Leopold De Wael, na de zitting 
geopend te hebben in het Nederlands, 
TOortging in het Frans, nadat verscheide
ne zaken in het Frans behandeld wer
den en eveneens een lange interpellatie 
van een der raadsleden in die taal ge
schiedde, stond Karsman op, ging naar 
de voorzitter en vroeg hem of hij mocht 
weten wat er daar allemaal in het Frans 
was gezegd. Een der schepenen snauwde: 
« Gooi die man aan de deur! ». De voor
zitter echoode hem na en de raadsleden 
riepen de politie op. Karsman werd door 
een deurwaarder buitengeleid en ging 
gewillig mee. 

Het feit werd in verscheiden «plak
brieven» aan de antwerpse bevolking 
uiteengezet en toen hij een pro justitia 
ontving om te verschijnen wegens sto
ring van de gemeenteraad, riep hij ook 
langs die weg getuigen op. De zaak werd 
behandeld door het vredegerecht op 8 
april 1884. Op de beschuldiging van sto
ring antwoordde Karsman dat hij alleen 
gevraagd had wat er gezegd werd en 
vermits de zittingen openbaar zijn, werd 
er toch verondersteld dat de mensen ook 
konden verstaan wat er gezegd werd. 
Vermits Karsman nog getuigen wilde la
ten verschijnen, werd de zaak uitgesteld 
tot 22 april. 

De hoofdkommissaris van politie Bus-
schots trad op als openbaar ministerie, 
BUf. Bausart als verdediger. De aankla

ger bracht ook de vroegere veroordelin
gen te berde en het feit dat Karsman 
een brochure «tegen de belgische instel 
lingen» had geschreven. De veroorde
ling luidde : 1 fr. boete. Maar de veroor
deelde liet het hier niet bij. De advokaat 
raadde hem af in beroep te gaan, wat hi] 
dan ook niet deed. Maar hij liet een 
« plakbrief » uithangen, waarin een over
zicht gegeven werd van zijn tribulaties 
met de belgische justitie. Zeer scherp 
replikeerde hij op het verwijt van Bus-
schots dat hij een vreemdeling was. In
derdaad, een Belg ben ik niet, zei hij. 
En ik wilde en wil dat ook niet worden. 
Ik, een geboren antwerpse Vlaming, heb 
de baanstropers van dertig aan het werk 
gezien toen Zé in de nacht van 27 oktober 
1830 met geweer of pistool vluchtende 
vrouwen en kinderen bedreigden. Als 
ik een vreemdeling ben, wat is dan Ro
gier, die aan het hoofd van de staat 
stond ? Wat is de man die hier op de 
troon zit : de zoon van een duitse vader 
en een franse moeder ? Wat waren al 
die leiders van de bende van '30 : Ro
gier, Chazal, Saint-Remy, Alvin, Goshar, 
Perrot, Faure, Bourjon ? 
Karsmans rechtschapenheid, zijn strijd

lust, zijn eerlijk flamingantisme en zijn 

diep nederlands gevoel hebben hem tot 
dingen verleid die toen en misschien 
ook nu als spektakulair mogen be 
schouwd worden. Dat zij niet zonder zin 
en gevolg geweest zijn, bewijst het ver
der verloop der vlaamse beweging, die 
uit vele van zulke eenzame rebellies 
evenzeer als uit het gezamenlijke optre 
den haar sukaessen behalen kon. 

Daarom mag zijn naam niet vergeten 
vvorden. En zijn dichterschap ? Een groot 
gedeelte ervan is gewijd aan toenmaals 

aktuele dingen zoals wij reeds zegden. 
Maar er is ook m deze grote njmpro-
duktie hier en daar een vers dat van zijn 
poëtisch vermogen blijk geeft en dat in 
de poëtische atmosfeer van zijn tijd ze
ker niet voor verzen van veel bekender 
dichters moest onderdoen Niemand min
der dan Lode Monteyne heeft, vóór de 
oorlog, het inzicht gehad aan het werk 
van Karsman een studie te wijden Het 
is er door omstandigheden - niet van 
gekomen. 

Jos Dierickx 

Naar HoMand moet de Vlaming heen 
Naar Vlaanderen moet zich Holland keren 
en, wi l de vrijheid triomferen 
dan worden bei die landen één. 
Eén enkele naam dan : Nederland 
klinkt van het Noord tot Zuiderstrand. . . 
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To«n < De twee honden >, de vorige roman van Paul Vanderschaeghe, in de Clauwaert-

reeks verscheen, bleek uit dit werk — de tweede roman van de auteur — reeds zijn talent: 

een zuivere taal, een evenwichtige en goedgebouwde konstruktie en een psichologisch-aan-

vaardbare tekening der figuren, met voldoende nuancering, iets wat over de meeste romans 

die oorlogssituaties tot onderwerp of kader nemen, niet kan gezegd worden. 

DE STRAAT 

WAARIN JE LEEFT 

De nieuwe roman van Vanderschaeghe 
o 

< De straat waarin je leeft » is zowel een 
bevestiging van dit talent als een hoogte
punt in zijn tot nu toe versclienen schep
pend werk. Ook kwantitatief is deze ro
man heel wat uitgebreider dan bv. « De 
twee honden ». 

Het verhaal speelt zich af in een dorp 
ergens in de nabijheid van de kust. De ou
de notaris Da\ignac is dood en zjn zoon 
Maurice wordt nu gekonfronteerd met de 
erfenis van zijn hedonistische, le\ensgenie-
tende vader en met diens omgeving : de 
mensen uit het dorp, uit de straat waarin 
hij leeft. De zoon is anders dan de vader : 
hij beschouwt het leven van de oude no
taris veeleer als een mislukking en wil zich
zelf los maken uit deze erfenis die hem be
knelt. Een losmaken, zelfs naar het bloed, 
want hij veimoedt dat niet de oude nota
ris zijn vader was, maar wel een joods au
teur, Heinemann, die in Wenen had ge
woond en daar zijn moeder ontmoet. Hij 
gaat naai Wenen om er zijn weikelijke af
stamming na te gaan en neemt Jeannette, 
de dochter van de tuinman Louis, mee 
Zijn verliefdheid op de dochter van de ou
de strijdmakker van zijn (wettelijke) va
der, wordt door de tuinman zelf met een 
kwaad oog bezien, en het meisje vlucht als 
ge\olg daaivan in de armen van een ex-
veiloofde. een nietsnut en dief. Wanneer 
de vader ook deze aanbidder van zijn doch
ter de deur wijst, valt de ontgoochelde vrij
er zijn mededinger aan. De gewonde Mau
rice herstelt, en zijn moeder verhaalt haar 
ontmoeting en verhouding met Heinemann, 
een figuur die literair sterk aan Thomas 
Mann doet denken. 

Wanneer de tuinman hem bezoekt, zegt 
hij « kom terug met Jeanette >. Het verle
den is voorbij, de moigen is helder gewor
den in een nieuwe dag : uit de konfionta-
tie met de erfenis van de oude notaris ener
zijds en met de kleine en grote \erlangens, 
verwachtingen en gebeuttenissen van een 
doips milieu anderzijds, is een nieuwe Mau
rice geboren. 

Hoewel de nolariszoon cenuale figuur is 
in deze roman, wordt de belichting her
haaldelijk gewijzigd en vei trekken wij nu 
eens vanuit het standpunt van de tuinman, 
dan vanuit dat van zijn dochter, dan van
uit dat van Maurice, om milieu en men
sen te verkennen. Door de verscheidenheid 
der figuren en der nevenfiguren — de 
zwakzinnige Steenberghe, de lidilzinnige 
Rachel, de hautaine moeder, de gekke tan
te, de ex-verloofde Cesar, woidt deze ro
man niet alleen die van een jongeman c 
zoek naar levenszekerheid en bevrijdir 
van een drukkend verleden door de heft 
tot een eenvoudig meisje (liefde als in ee 
goedkoop romannetje zegt de auteur m 
Maurice) maar wordt ook de weergave va 
een levenssfeer en een gedachte-patroon : 
sfeer en gedachte van een klein dorp, dat 
slechts gedeeltelijk door de buitenwereld 
beroerd werd, en dan nog alleen door zijn 
grote katastrofen, maar waar de eeuwige 
en onveranderlijke menselijke driften, in-
stinkten en gevoelens onverbloemd en on
gemaskerd regen, terwijl zij in een be
schaafder weield op een meer gemaskeide 
en schijnheilige wijze optreden. 

De indruk van deze dorpsgemeenschap 
wordt niet alleen door de verscheidenheid 
der figuren gewekt, maat ook door de wij
ze waarop de auteur het verhaal gekon-
strueerd en uitgewerkt heeft. Niet zo di-
rekt en strak als in « De twee honden >. 

wordt hier integendeel meer het zoeklicht 
nu eens op de ene, dan op de andere fi
guur gericht : door beschiij\ing, tipering 
en uiiï\erking van feiten en situaties maar 
ook — en dat zeer sterk — door een ver
plaatsen van de monologen van de ene 
naar de andere figuur. Vele dezer innerlijke 
monologen zijn zeer kort : één zin, enkele 
zinnen soms. Hun talrijkheid valt op wan
neer men de bladspiegel bekijkt en ziet 
hoeveel tekst er tussen haakjes staat. Dit 
kommentaar plaatst een objektief naast een 
subjektief element en geeft daardoor ook 
diepte aan de figuren in kwestie. 

Misschien schaadt deze «kaleidospopisthe» 
metode wel enigszins aan de indruk van 
eenheid en kontinuiteit. Maar er is een 
diepei eenheid en een steiker kontinuiteit 
dan die der oppeivlakte . die welke aan 
de auteur de titel inspireerde en waarin het 
leven van het hoofdpersonnage en dat der 
andere figuren historische en psichologische 
dimensie krijgen : de straat waarin zij le
ven ! 
, Paul V,anders<.haeghe heeft met deze ro
man bewezen, een onzer meest-beloftevolle 
romantalenten te zijn op dit ogenblik. 

Paul Vanderschaeghe : « De straat waar
in je eeft », boekengilde De Clauwaert, 
Kessel-Lo — 261 blz. — 165 fr. Leden : 
100 fr. 

MINDER GESLAAGD 
Doorgaans verplaatst het ten-

toonstellingsivezen zich in de zo
mer van de hoofdstad naar de kust, 
alle betrekkelijkheid in acht ge
nomen. De twee kusthoofdsteden 
pakken dan doorgaans met interes
sante tentoonstellingen uit. Dit is 
dit jaar niet het geval : de Euro-
paprijs van Oostende is een wan
smakelijke grap en de retrospek-
tieve André Masson te Knokke 
haalt bijlange met het peil der vo
rige tentoonstellingen in het kasv-
no aldaar. 

In feite wordt de kulturele eer 
van de kunst anno 1969 gered door 
twee minder groots aangekondig
de expozities : kunstbezit aan de 
kust, ingericht door de Vlaamse 
Klub te Oostende en de kleine 
maar zeer aantrekkelijke Rem-
brandt-tentoonstelling in het stad
huis te Knokke. Daaruit blijkt dat 
er aan de kust kunstverzamelaars 
rnet goede smaak huizen, waar
door het zelfs mogelijk is een mini
overzicht te geven van bijna de 
hele Vlaamse schilderkunst. Te 
Knokke maken we dit Rembrandt-
jaar kennis met enkele mooie wer
ken van de meester van licht en 
schaduw, mooi geprezenteerd en 
dokumentarisch knap aangevuld. 

De twee grootst opgevatte ten
toonstellingen zijn de «Anonieme 
Vlaamse Primitieven» te Brugge, 
minder bezocht ondanks het peil 
ingevolge zekere vertragingen in 
de propaganda en het... warme 
weer, dat uiteraard minder tot mu-
zeumbezoek aanzet ; en de Biën
nale in het Middelheimpark te 
Antwerpen. De sinjorenstad pakt 
trouwens in het Mayer van den 
Bergh muzeum te Antwerpen uit 
met een tentoonstelling van auten-
tiek Brueghel-cBuvre (1969 is zo
wel een Rembrandt- als een Brue-
gheljaar) : hier vindt men de ech
te Brueghel, de moralist en de sa-
tirikus, vaak met een bijzonder 
geestige noot. 

Het Brusselse moet het in deze 
warme ^ zomermaand stellen met 
een Félicien Rops-retrospektieve 
te Eisene, figuur die volgens een 
bepaald brussels franstalig blad, al 
lang recht had op «eerherstel». 
Welk oordeel we vanzelfsprekend 
voor het blad in kwestie laten. 

Besluitend kunnen we vaststel
len dat de groots opgevatte zomer-
tentoonstellingen het dit jaar niet 
of minder doen dan gewoonlijk en 
de oude meesters het qua peil en 
belangstelling afgetekend halen op 
wat als modern werd aangediend. 

l^^\^T^ J^^ '' ^""^^ ^^^ ' ^o^^nstaand kunstwerk. Het werd in mekaar Pe. 
knutseld door Begga D'Haese en zal voor groot geld ten bate van TlllllZver. 

kocht worden. 

Voor enkele weken hebben wij hier het 
verschijnen gemeld — in engelse, franse en 
duitse vertaling —van Solstjenitsins « Kan
kerpaviljoen ». ter gelegenheid van een ar
tikel over deze russische auteur, waarbij wij 
ook zijn lijvige en o.i. belangrijkste roman 
< De eerste kring der hel > hebben voorge
steld. Van de duitse uitgave « Krebssta-
tion > verscheen het eefste deel bij het 
Luchteihand Verslag, Neuwied, in de loop 
van voiig jaar. Tans is het tweede deel uit
gekomen bij dezelfde uitgeverij. 

Zoals Helene Zamoyska in « Le Monde > 
schreef, is dit tweede deel zo belangrijk, dat 
wij even willen terugkomen op het boek. 
Men zal zich herinneren dat deze roman 
zich afspeelt in een hospitaal ergens in Cen
traal Azië, in de kankerafdeling. De studie 
van de gedragingen der zieken en van de 
evolutie van hun ziekte is voor de auteur 
slechts gelegenheid om een andere ziekte te 
analizeren en kritisch te benaderen : de 
maatschappelijke kanker van een sisteem 
dat de vrijheid en de menselijkheid in het 
gedrang brengt. Deze kritische analize ge
beurt door het tegenover elkaar stellen vai< 
twee figuren : Kostoglotiv de non-konfoi-
mist die zijn liefde voor de vrijheid heeft 
bekocht met acht jaar koncentratiekamp, en 
Roesanov, de partijfunktionaris, die zijn 
pozitie in de stalinistische verschrikking 
heeft gehandhaafd door verklikking en krui-
perij. Zelfs in de evolutie van beider ziekte 
is er een tegenstelling; blijkt bij Roessanov 
een aanvankelijk ongevaarlijk gezwel uit
eindelijk van boosaardige aard te zijn, dan 
geneest Kostoglotov dank zij de zorgen van 
de toegewijde arts. Een genezing, die ech
ter slechts gedeeltelijk zal zijn : hij zal met 
de maatschappij en haar liefdeloosheid niet 
terechtkomen, en zich psichisch niet weten 
aan te passen, evenmin als hij fizisch geheel 
zal herstellen : aangetast in zijn viriliteit 

KANKER
PAVILJOEN 2. 
geeft hij zijn liefde voor de arts Vera Han-
gart op om zich terug te trekken in zijn 
eenzaam verblijf. 

De rijkdom van dit boek ligt zowel in de 
tegenover - elkaar - stelling van de anti
humanistische en de humanistische wereld, 
van de leer die op de haat is gebouwd en 
van een haast kristelijke naastenliefde (het 
is geen toeval dat de kristelijke wijsgeer 
Solovief wordt aangehaald), als in de gro
te verscheidenheid aan nevenproblemen en 
aspekten van het leven in de sovjetmaat
schappij. Zowel de organizatie van de hos
pitalen als de kwestie van de etnische min
derheden en groepen, zowel de moeilijk
heden van het dagelijkse leven waar een 
bureaukratie de eenvoudigste zaken kompli-
ceert als de schoonheid van de natuur ko
men aan bod en vullen het grote stramien 
waarop deze roman gebouwd is tot een 
werkelijke weerspiegeling van het leven in 
de sovjetmaatschappij in zijn vele facetten^ 

Wanneer een der bedienden van het hos
pitaal — een meisje dat evenals Kostoglotov 
de kampen heeft gekend — zich erover be
klaagd dat de russische literatuur deze wer
kelijkheid — die van het lijden, van de be
proevingen, van de wreedheid en de haai 
— niet weergeeft, dan heeft Soltsjenitsin 
aan zijn eigen kreatie, aan zijn eigen ro
manfiguur een groots antwoord gegeven. 
Een antwoord dat voorlopig in de Sovjet
unie nog niet openlijk mag uitgesproken 
worden en dat zelfs in zijn mildere vormen 
aan heftige kritiek en censuur ten offer 
viel. 

Toch doen figuren als een Soltsjenitsin, 
een Sacharov, een Tarsis e.a.m. ons hopen. 
Hopen op de menselijkheid en de liefde bij 
een volk dat in een anti-humanistisch sis
teem van de haat geprangd blijff, en zijn 
tanks gebruikt om dit sisteem daar en el« 
ders te handhaven. 

Soltsjenitsins boek « Kankerpaviljoen » 
verscheen onlangs ook in een nederlandse 
vertaling, die wij echter niet onder ogen 
kregen. Wat de duitse vertaling betreft, die 
bij Luchterhand verscheen : de uitgave is 
zeer verzorgd, de vertaling uit heï russisch 
werd door een team van jonge specialisten 
in de Slavische talen uitgevoerd en ook de 
prijs is binnen redelijke perken gehouden, 

A. Soltsjenitsin : < Krebstation > 1 en II 
— Luchterhand Verlag, Neuwied DAfi 18 
per deeL 
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FINANCIEEL 

PEARL HARBOUR 
Hoewel verwacht is de franse frankdevaluatie toch als een hliksemslag bij hel

dere hemel gevallen. Eens te meer heeft de franse regering zonder wie dan ook 
in te lichten de europese partners en de wereld onverhoeds voor een voldongen feit 
gesteld De stijl is dus onder Pompidou alvast wat de jongste gebeurtenis betreft 
niet veel veranderd dan onder de Gaulle. Dat de franse minister Giscard d'Estaing 
wel amerikaanse en britse personaliteiteiten vooraf inlichtte en de E.E.G.-partners 
niet maakt de beslissing nog plomper en onderlijnt nog scherper de nieuwe flirt 
die 'zich reeds op het einde uan de Gaulle's bewind en het begin van Nixon s rege
ring aftekende. Als men dan ten slotte weet dat nauwelijks lioee jaar geleden de 
GauUe volop aan het spekuleren was tegen de dollar, zich hardnekkig verzette te
gen Engelands toetreding tot de E.E.G. en korte tijd nadien Bonn onder zware 
druk zette, om de Bondsregering tot re-evaluatie van de Mark te bewegen, dan 
zien we eens te meer dat de buitenlandse politiek van Frankrijk heel wat kronkel-
wegen bewandelt. 

De verdwijning van de Gaulle van het 
officiële politieke podium is de meeste 
waarnemers altijd nogal misterieus 
voorgekomen. Men begreep niet, waar
om hij aan zijn ontwerp over de senaat 
en de regionaïïzatie zijn al dan niet aan 
blijven verbond, waar dit toch volstrekt 
»iiet nodig was. Misschien is een der re
denen van de Gaulle's besluit, om aan 
deze raadpleging zijn eigen ambt als 
staats- en regeringshoofd te verbmden, 
ook ingegeven geweest door fmanciele 
en monetaire overwegingen. Niemand 
kan het natuurlijk bewijzen, de wegen 
van de sfinx van Colombey-les-Deux-
Eglises zijn nu eenmaal ondoorgronde
lijk. Maar de Gaulle die zich uit over-

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 

• Verrassend voor wat de dag en het 
uur betreft, maar helemaal volgens 
de verwachtingen op langere ter
mijn, werd de franse frank gedeva
lueerd. Voor de normale burger met 
12,5 procent, voor de goudspecialisten 
met 11,11 procent. De binnenlandse 
en internationale gevolgen zijn voor
lopig nog niet te voorzien. 

wegingen van zijn bekende « grandeur » 
hardnekkig tegen de devaluatie van de 
franse frank verzette moest wel besef
fen dat de franse munt na de meirevolte 
van vorig jaar boven haar stand leefde. 
Hij heeft gepoogd een algemene euro
pese munthervorming door te drijven en 
toen hij daarin niet slaagde wou hij met 
britse steun, waar men al even bezorgd 
bleef over de toekomst van het pond, de 
westduitse regering bewegen tot een 
herwaardering van de mark, strikt ge
nomen een logische maatregel doch door 
de bondsregering verworpen met het oog 
op de verkiezingen in het aanstaande 
najaar. De verslechtering van de franse 
ekonomie (wat onder andere blijkt uit 
de snelle stijging van de buitenlandse 
invoer, die voor sommige landen-leve-
ranciers aan Frankrijk zelfs een buiten
sporige omvang aannam) maakte op de 
duur een devaluatie onvermijdelijk, na
dat de hierboven beschreven pogingen 
mislukt waren. Heeft de Gaulle een mo
netaire nederlaag willen vermijden ? 
Verklaart dat het bijzonder verwonder
lijk gemak waarmee hij afstand deed 
van zijn semi-diktoriale macht ? Het 
feit dat Parijs tot devaluatie besluit min
stens een maand voor dat dit besluit 
werd verwacht laat toch vermoeden, dat 
de devaluatie zeer dringend was gewor
den. 

Er worden ook andere oorzaken ver
meld van de Gaulle's aftreden. We kun
nen hier niet nader op ingaan, ook al 
is de verleiding groot om sommige ach
tergronden, die ook de klassiek-duistere 
supergeldmachten in de wereld raken, 
te belichten. Het is hier zaak vast te 
stellen dat de monetaire storm vroeger 
opsteekt dan verwacht, zelfs in volle 
westeuropese verlofperiode, waardoor 
franse toeristen in het buitenland zo een 

LEZERSBRIEVEN 

De amerikaanse maanvaarders ver
laten hun afzondering, samen met 
him gehele gezelschap. Er wacht hun 
een andere opdracht, die helemaal in 
de verlenging ligt van hun maanreis: 
een groots opgevatte propaganda-
tocht door de Verenigde Staten en 
door de rest van de wereld waar dit 
gevraagd wordt en mogelijk is. De 
duitse Bondsrepubliek stelde zich al 
kandidaat. 

•• Gewoontegetrouw vertrok een sovjet-
russische Zond, zevende in die reeks. 
in de grootst mogelijke geheimzin
nigheid voor een onbemande tocht 
rond de maan. Na één enkele omwen
teling keerde Zond 7 liniegetrouw 
terug naar de (naar verluidt) vooraf-
bepaalde landingsplaats. 

.• Hoewel het onmogelijk leek, steeg de 
spanning aan de grenzen van de door 
Israël bezette gebieden en in het 
eigen gebied nog elke dag. De Is
raëlische luchtmacht grijpt vrijwel 
elke dag in, om terug te slaan voor 
aanslagen waarvan het belang toch 
nog steeds geminimalizeerd wordt. 

• Prezident Kaunda van Zambia (het 
vroegere Noord-Rodezia) nationali-
zeert de kopermijncn van het land. 
Daardoor worden vooral de engelse 
en amerikaanse belangen erg getrof-
fea. 

Opnieuw onlusten tussen protestan
ten en katolieken in Neord-Ierland. 

Het amerikaanse weekblad «Time» 
brengt in zijn lezersrubriek twaalf 
brieven over het geval Kennedy. Dat 
is natuurlijk weinig in vergelijking 
met de tienduizenden brieven en tele
foontjes die de senator zelf zou hebben 
ontvangen. (Hoeveel hij hiervan zelf 
heeft betaald is een andere vraag). 
Maar voor «Time» is dit een groot 
aantal. Negen van die brieven staan 
ten minste kritisch tegenover de sena
tor. De verhouding ligt bier toch wel 
helemaal anders dan in de voorstelling 
die ons voorgeschoteld werd. Een van 
de briefschrijvers gaat zover de « jong
ste senator van de natie de oudste 
jeugddelinkwent» te noemen. 

beetje het voorwerp zijn én van mede-
voelen én van leedvermaak. De mone
taire krizis onderlijnt eens te meer dat 
de westeuropese integratie in bepaalde 
levensbelangrijke domeinen niet eens 
aan een samenwerking toe is, hoewel 
deze houding van Frankrijk niet ver
wonderlijk is als men nagaat dat onze 
zuiderburen steeds sterk op het behoud 
van de nationale souvereiniteit staan en 
blijkbaar absoluut niet van plan zijn, 
daarin welke geringe verandering ook 
te brengen. Een der eerste gevolgen is 
dan ook het herzien van de E.E.G.-steun 
aan de franse landbouw, namelijk door 
de verlaging van de interventieprijs met 
11 %. 

Maar de voornaamste gevolgen van de 
franse muntdevaluatie zullen in de eer
ste plaats invloed hebben op de toe
komst van het pond. Niet alleen zal de
ze devaluatie de britse betalingsbalans 
beïnvloeden doch het probleem van de 
wanverhouding overgewaardeerd pond -
ondergewaardeerde mark nog scherper 
gaan stellen. Meer dan Londen zullen 
de internationale muntautoriteiten zich 
daarover moeten beraden tijdens de ko
mende dagen. Het is een ingewikkeld 
vraagstuk, want het pond is een rezerve-
munt in tegenstelling met de franse 
frank, zodat een ponddevaluatie onver
mijdelijk een devaluatie van een hele 
reeks munten zou inhouden, de... israëli-
sche inkluis, wat wel een zeer speciaal 
gevolg - op verre afstand - van de fran
se muntdevaluatie zou zijn. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Tel Aviv be
zorgd de evolutie van de europese munt-
krizis gade slaat, ongetwijfeld met bin-
nenmondse verwensingen aan het adres 
van die « boze gaullisten ». 

De franse autoriteiten hebben in elk 
geval hun tijd goed gekozen voor deze 
operatie van het voldongen feit en heb
ben ook hun al meer dan een maand ge
leden getroffen besluit goed geheim kun
nen houden. Ongewild of niet dreigt de
ze devaluatie via de toegenomen bedrei
ging van het pond ook voor de ameri
kaanse dollar een nieuwe belasting te 
worden, hoewel het zeer de vraag is of 
Amerika een ponddevaluatie zal toela
ten. Dit te voorkomen impliceert dan 
echter steun aan de engelse munt, welke 
steun in de gegeven omstandigheden las
tiger te verlenen is dan vroeger, toen de 
last van de Vietnam-oorlog nog niet zo 
zwaar drukte op Amerika's begrotingen. 

Zure gezichten rond de franse minister van Financiën Giscard d'Estaing (tweede 
van rechts) bij zijn kollega's van de Zes tijdens de spoedzitting van vorige 
maandag naar aanleiding van de franse muntdevaluatie. Ze waren immers de 
laatsten — bij wijze van spreken — om over deze franse zomersurprise inge
licht te worden. Intussen kreeg de europese landbouwintegratie een zware klap. 

BEOORDELEN 

«Time» liet ook een opiniepeiling 
houden over de zaak Kennedy, niet in 
de eigen staat van de senator maar in 
de gehele Verenigde Staten. Een opi
nieonderzoek is altijd moeilijk te in
terpreteren, maar de samenvatting die 
« Time » zelf geeft, in twee woorden, is 
toch wel juist : «Charitable, Skepti
cal» (liefdevol of begrijpend en skep-
tisch). Achtenzestig procent van de 
ondervraagden meent dat zo iets ieder
een kan overkomen en dat het daarom 
niet fair is de senator te kritizeren, 
achtenvij_\ig procent menen dat Ken
nedy al voldoende gestraft is en recht 
heeft op het voordeel van de twijfeL 
Maar eenenvijftig procent menen dat 
er geen aanvaardbare uitleg is vocw 
wat hij deed tijdens het partijtje of 
met het meisje dat de dood vond. 
Vooral bij het meer ontwikkelde ge
deelte van de bevolking heeft de uit
leg die Edward Kennedy voor de tele-
vizie gaf geen instemming gevonden. 
Uit het geheel van de cijfers blijkt 
dan wel dat het «skeptisch» er met 
ten minste evenveel recht staat als het 
« begrijpend ». 

AANPASSEN 

Toen in 1961 Tjoeng Hee Park in 
Zuid-Korea aan de macht kwam ver
anderde hij de grondwet zodat het on
mogelijk werd dat een prezident lan
ger dan twee termijnen (dat is tien 
jaar) aan de macht bleef. Daardoor 
'zou verhinderd worden dat nog ooit 
iemand zoals Sygman Rhee geduren
de dertien jaar prezident zou zijn. Nu 
tracht Park zijn grondwet te veran
deren zodat hij voor een derde terrnijn 
kan worden verkozen. Hij hoopt hier
mee tegen 1971 klaar te komen en dan 
kan hij tot in 1976 aan de macht blij
ven. Dat is een jaar langer dan Rhee. 
Aanpassen is een heel mooie zaak, 
maar er zijn toch heel wat facetten 
aan. Ook al is het waar dat Park zelf 
een goed en een werkzaam prezident 
is. 

WAAKZAAM 

Sinds de beruchte maandag na het 
referendum toen de Gaulle met zeer 
spaarzame woorden ontslag nam ver
brak hij alleen nog het stilzwijgen om 
met even weinig woorden zijn opvol
ger Pompidou bij zijn verkiezing ge
luk te wensen. De Fransen zijn zijn 
woorden blijkbaar niet meer waardig. 
Dat betekent echter niet dat de Gaul^e 
alle belangstelling voor Frankrijk, dit 
is voor zichzelf, heeft verloren Integen
deel. Het is een publiek geheim dat 
Debré op bevel van de Gaulle een be
langrijke rol speelt in de huidige fran
se regering. En nu blijkt ook dat er 
een soort «waakzaamheidskomitee» 
is opgericht van échte gaullisten die 
er moeten voor zorgen dat het werK 
en de ideeën van de generaal met ver
raden worden. 

BIAFRA 

Biafra zonder einde ? Inderdaad. 
Hoezeer een bepaalde zeer gedirigeer
de berichtgeving het ook anders zou 
willen doen geloven. Wie gewoon zijn 
krant leest weet echt niet wat daar ge
beurt : noch militair, noch wat de uit
hongering en al evenmin wat de hulp
verlening betreft. Militair staan de 
Ibo's en hun bondgenoten er helemaal 
niet zo slecht voor ; maar de honger 
herbegint, geholpen door de gele 
koorts, en de hulpverlening is gedeel
telijk uitgevallen. Alleen maar ge
deeltelijk ? Die van het Rode Kruis 
viel weg, en daar de kranten graag 
doen alsof het Rode Kruis alleen iets 
doen... Maar de hulpverlening van de 
kerkelijke, kristelijke organizaties gaat 
door. En dat houden ze liever stil ! Er 
is geen einde in zicht voor het lijden, 

I maar er is ook geen overwinning in 
zicht voor de unitaristen. 
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Madam Leroy laat ons weten dat zij 
heel tevreden is over de prestaties van de 
belgische koereurs te Zolder. Eddy en 
gijn werkman Stevens hebben het uit
stekend «gefl ikt», zegt zij, want zij 
bebben belet dat er een andere Belg 
dan Eddy zou winnen. Verder vraagt 
madam Leroy of wij weten wie nu we^^r 
die koalities, waarover zij leest in de 
gazet, in de drinkbus van Eddy deed. 

PREEK 
Laten we beginnen met de preek, uit

gesproken tijdens de mis op de omloop 
te Zolder, omdat die volgens ons zoal 
van het beste mee was dat er werd ge-
prezenteerd. De kanselredenaar hakte 
'dapper los op alles wat de wielersport 
vandaag overwoekert en morgen zal 
wurgen, zoals doping, bedrog, sensatie. 
Verdwazing, publicitaire fopperij en 
dies meer. En hij pleitte voor een terug
keer naar echte sportwaarden. Wij von
den die woorden op die plaats en in die 
omstandigheden zeer goed gekozen. Of 
ze echter ruim gehoor zullen vinden, dat 
wordt een andere zaak, want wij hadden 
de indruk dat de toehoorders hoofdza
kelijk — om het oneerbiedig te zeggen 
— kinderen en oude vrouwen waren, 
terwijl de echten, die dat allemaal niet 
moeten weten, met ziin honderdduizend 
stonden te loeien van entoeziasme, 
waarschijnlijk omdat ze weer eens veel 
te veel centen hadden mogen afdokken 
voor een spektakel van mijn klak. 

DAT IS HET 

De achterlijke onsportieven hebben 
zich verleden week weer kunnen erge
ren omdat ze op de TV niks dan velo-
rijden te zien kregen, vergezeld van 
komm.°ntaar die niet iedereen kan be
geesteren Laten we het daarover noch
tans niet hebben, vei-mits we niets af-
wete.i van vele faktoren als TV-rech-
ten Fnrovi^ieverplirhlingen en andere 
ge]d7aken Zeggen we enkel dat het ons 
verbaast dat de TV, dikwijls tot in het 
belacheliike alleroisch voor reklame, 
blijkbaar geen maat meer weet als er 
een koereur bij te nas komt. Geen be
zwaar dat reporters zich via fan-ship 
van Eddy en Lnmme oowerpen tot 
sandwi"hmen van Fa^ma Geen bezwaar 
dat de renners zich tiidens de uitvoe
ring van de « brave^eim » extra tooien 
met hun oubliciteitsklak Geen bezwaar 
dat vvii meer rekipinpbordpn dan koe
reurs te zien krüsten Wat wil men ons 
eigpn'i^k oplenelen : soort of r ek lame? 
Of is het een het ander ? 

PRIMA ORGANIZATIE 
Wij gaan niet akkoord met de gewel

dige bedragen die men besteedt aan de 
show-business in het algemeen en de 
wereldkampioenschappen wielrennen in 
het bijzonder — dit laatste dan hoofd
zakelijk de portemonnee van ma B.W B. 
ten bate. — maar de zaken nemend zo
als ze zijn, moeten we zeggen dat de 
wereldkampioenschappen in ons land 
ten minste prima georganizeerd waren. 
Zowel in het sportpaleis te Antwerpen 
als op de omloop te Zolder kon de orga-
nizatie dienen als voorbeeld voor het 
buitenland. Na lang zoeken hebben wij 
maa. een paar fouties gevondei Zo dat 
er te Zolder te wemi? bier was. en dat 
te Antwerpen een renner niet verwit
tigd werd van een wijziging in het pro
gramma Maar daarvoor schijnen noch 
de Limburgers, noch de Sinioren ver
antwoordelijk te zijn. Wel de brouwers 
en de «offisjellen» De buitenlandse 
joernalisten waren vol lof voor de orga-
nizatie en dat doet ons helemaal geen 
kwaad 

Nadat hem de regenboogtru' aange
trokken werd en hij bloemen gekregen 
had groette de vlaamse Waal Ferdi
nand Bracke de menigte. Hij bezorgde 
België de wereldtitel achtervolging 

beroepsrenners. 

op dit ogenblik op onze aardbol zowat 
150 naties gedijen, bewoond door bijna 
4 miljard mensen. Aan de baankam-
pioenschappen namen een tiental lan
den deel, vertegenwoordigd door een 
50-tal renners (en 500 « offisjellen », min 
ot meer) . Sommige landen kwamen al
leen voor de lol en andere lieten hun 
beste renners thuis, om ondertussen 
een cent te verdienen. Men schijnt dus 
met overal evenveel belang te hechten 
aan « wereldkampioenschappen » als in 
onze gazetten En wie een Proost of een 
Verschueren al eens heeft horen uitleg
gen hoeveel een regenboogtru i voor een 
baanrenner opbrengt, moet wel gaan 
denken dat wereldkampioenschappen en 
regenboogtruien en zo overblijfsels zijn 
uit de tijd dat de wielersport nog sport 
was. maar die het niet meer doen nu ze 
business geworden is. 

Robert Van Lancker, Patrick Sercu, 
Gaiardoni op het ereschavotje na dé 
snelheidsproef. Een belgisch onderons
je dat in het voordeel van aalvlugge 

Patrick uitviel. 

detje. Wij lichten ons petje voor die 
twee «kleint jes» (zoals Ottenbros zei) 
die een harde maar faire kamp leverden 
en na de beslissing elkaar sportief de 
hand reikten. Wij houden daarbij geen 
rekening met de mogelijke minder 
fraaie beweegredenen en omstandighe
den die aan die finale voorafgingen 
Voor ons zijn Stevens en Ottenbros gro
tere sportmensen dan de zogenaamde 
vedetjes die het om een of andere re
den nodig vonden het kind uit te han
gen. Wij hopen dr t het publiek het de 
heren zal laten voelen en dat het voor 
de « kleintjes » wat harder in de pollen 
zal kletsen. 

DE OVERWINNAARS 
Wie even de lijst van de deelnemers 

aan de wereldkampioenschappen te Zol
der overloopt en daarbij bedenkt dat 
hier, meer dan bij de olimpische spelen, 
deelnemen hoofdzaak is, kwestie van de 
reklame aan de (kijkende) man te bren
gen, moeten toch een paar details opval
len. Bij voorbeeld dat er 14 landen deel
namen, waarvan sommige, bij manier 
van spreken, nog per velo moeten leren 
rijden. Verder dat de renners behoor
den tot 26 verschillende firmaploegen en 
dat daar slechts één volledig belgische 
en één gedeeltelijk belgische ploeg bij 
was (Flandria-de Clerck en Mann-
Grundig). Het sportief sukses voor ons 
land was mager en daarenboven gaat 
het kommercieel-publicitaire voordeel 
ook hoofdzakelijk naar het buitenland. 
Terloops gezegd, van die kant bekeken 
wordt de aktie van de voorbij gegane 
belgische firma's waarover wü het ver
leden week hadden, wel begrijpelijk. 

PATRICK SERCU 

Wereldkampioen snelheid, zonder ooit 
ernstig bedreigd te zijn, vermits onze 
andere landgenoot van Lancker in de 
halve finales zijn enige rivaal Beghetto, 
zonder veel komplimenten naar huis 
reed. Om een echte vedette te worden 
moet de zoon van Berten nog leren zijn 
klak af te nemen als ter zijner ere de 
«bravezeun » gespeeld word en er bij 
interviews voor de waalse TV voor zor
gen dat de mensen hem verstaan, door 
ofwel Vlaams te spreken, ofwel beter 
Frans te leren. 

WEREIDKAMPIOENSCHAPPEN 
Wij vragen ons wel eens af in hoe

verre het woord « wereldkampioen » een 
vlag is die een lading dekt. Er moeten 

FERDINAND BRACKE 

Werelkampioen achtervolging, door 
in de halve finales de Nederlander Bon-
gers (zelf nochtans overwinnaar van 
uurrekordhouder Rit ter) gewoon in te 
lopen, en in de finale de Brit Porter 
(overwinnaar van Peter Post), precies 
op dat ogenlbik met « zware benen », op 
dezelfde manier te kloppen. Van Ferdi
nand verlangen we niet dat hij beter 
Frans zou leren, maar dat hij in novem
ber in Mexiko het uurrekord. hem ont
nomen door Olie Ritter. opnieuw zou 
veroveren en naar ons duurbaar vader
hand brengen. 

KLEINEN EN KINDEREN 
Wij zagen nog een echt stukje wieler

sport in de slotfaze van de koers te Zol
der, toen Stevens (taktisch dom als hij 
wou winnen) en Ottenbros het onder 
elkaar aan het aflappen waren om te 
zien wie tweehonderd meter verder een 
beroemd, welstellend man zou zijn en 
wie verder zijn « botten » kon afdraaien 
vcDr het welzijn van een of ander ve-

ONSPORTIEF EN ONBELGISCH 
Tot verbijstering van Fred de Bruyne 

werd Smt Eddy te Zolder uitgejouwd 
Is dat zo onbegrijpelijk ? Wekenlang 
heeft men onze kop zot geraasd over 
Merckx. Hij kon niet verhezen. Hij zou 
meer koalities kloppen dan Napoleon. 
Hij zou het met sukses opnemen tegen 
heel de wereld en Rik Van Looy. Hij 
droeg de hoop van de ganse natie mee. 
Wij zouden eens zien wat we zouden 
zien. En wat hebben wij gezien ? Noppes. 
Het fenomeen heeft zijn duizenden en 
duizenden supporters bedankt door heel 
de tijd nukkig in het peloton te rijden -
zogezegd om zijn landgenoten vooraan 
te beschermen, maar we zijn zo vrij daar 
niets van te geloven - en niet eens aan 
de aankomst te verschijnen. Natuurli jk 
twijfelt niemand eraan dat Merckx de 
ware wereldkampioen is, maar het is ab
soluut niet verwonderlijk dat velen zijn 
houding te Zolder onsportief en onbel-
gisch vonden, en dat dan ook duidelijk 
lieten blijken. 

Mijnheer de Kevzer laat ons weten 
dat hij heel tevreden is over de presta
ties van de belgische koereurs te Zol
der. Rik Van Looy heeft het uitstekend 
« geflikt». zegt hij. want hij heeft belet 
dat Merckx zou winnen En als klap op 
de vuurpiil , aldus de heer de Keyzer, 
behaalde Rik nog een schitterende vier
entwintigste plaats, op minder dan een 
half uur van de overwinnaar. 

VAN EENDRACHT EN ZO 
Als ge het hoort uitleggen, dan hebben 

alle belgische renners zich heel de dag 
afgesloofd in dienst van hun ploeg. Go-
defroot en de Vlaeminck hebben op het 
einde niet meer gereageerd, omdat Ste
vens vooraan zat - stom genoeg, denken 
wij, _ want met Godefroot erbij waren 
« wij » zeker van de overwinning. 

Merckx wilde niet achter de twee 
vluchters gaan - vanaf de zesde van de 
dertig ronden - omdat er een drietal 
Belgen bijzaten. Enzovoort. De heren 
moeten het ons maar niet kwalijk ne
men, maar wij geloven er allemaal niets 
van. Wij vinden dat zij weinig of niet 
blijk gaven van ploeggeest. En dat zij, 
integendeel, en ofschoon allemaal opge
voed in het besef dat eendracht macht 
maakt, naar goede belgische gewoonte 
hun uiterste best hebben gedaan om el
kaar zo goed mogelijk te pesten. Het 
tofste van heel de zaak vinden wij dat 
men dat lang op voorhand wist, en ons 
wat anders wijsmaakte. 

MÜZEUM 

Twee dingen die men eindelijk eens 
rnag gaan opbergen in het « muzeum van 
de schaterlach » zijn de nationale ploe
gen en de vedetten. In plaats van veer
tien nationale ploegen, hebben wij er te 
Zolder geen enkele zien rijden. Hoe zou 
het ook kunnen met renners die profes
sionele verplichtingen hebben tegenover 
firma's die primo niet altijd dezelfde na
tionaliteit hebben als zijzelf, en secundo 
hun kommerciële belangen stellen bo
ven (niet eens bestaande) nationale 
En wie heeft te Zolder enig plezier bfri 
leefd aan de zogenaamde vedetten ' 
Waar zaten Anquetil, Merckx, Van Looy 
en andere goden als het erop aankwam 
150.000 (veel) betalende toeschouwers 
enig sportgenot te schenken ? Of gedij
en vedetten slechts op de voedingsbo-
dem waarop ze kunstmatig gefokt wer
den : reklameaffiches en gazettenpa-
pier ? 

Ons voorstel : wereldkampioenschap
pen voortaan voor niet-gegroepeerde 
renners. 

ROUWEND HART 
Wij, dappere Belzen al te gare, worden 

verondersteld met bloedend ha r t rond 
te lopen omdat geen enkele van onze 
idolen wereldkampioen op de weg kon 
wou worden. Sorry voor ons slecht belg
manschap, maar ons kan het niks ver
dommen. Wij denken dat onze idolen 
beroepsmensen zijn, en wanneer zij het 
interessanter vinden niet te winnen, dan 
achten wij dat hun volste recht. Aan 
die mening zouden wij wel een kleine 
persoonlijke voorwaarde willen verbin
den. Men moet onze vaderlandsliefde 
niet afmeten aan de vurigheid waarmee 
wij onze idolen aanbidden. Men moet 
niet te zot veel geld uit belgische zak
ken truggelen - rechtstreeks of onrecht
streeks - voor idolen die alleen van naam 
belgisch zijn. Men moet ons niet te veel 
onzin verkopen over beste ambassadeurs 
en zo. En men moet ons niet kwalijk 
nemen dat we denken dat vedetten, wier 
belangen in het buitenland liggen, daar 
ook hun centen moeten halen. 

VLAAMSE T.V. 
Zaterdag 16 augustus 
18 55 : Zondmannet ie — 19 00 : Avon
turen in de StiMe Zuidzee : Een bom oon 
boord — 19 25 : T ienerk lanken — 
19 55 : Mededelingen — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 : Jul ia : Een moei l i jke 
k lan t — 20 50 : Ramses Shaffy vandaag 
— 21.35 : Mann ix : De beste schui l
p laats — 22.25 : TV-nieuws 

Zondag 17 augustus 
16.00 : Poly snelt te hulp — 16.15 : 
T ienerk lanken — 16 30 t o t 17.30 : Cho
pin op Mal lorco — 18.40 : Klein, <le;n 
k leuter t je — 19 00 : Mee naar het cir
cus — 19 30 : De wereld is k lein : Oer
woudbewoners — 19.55 : Mededelingen 
— 20 00 : TV-nieuws — 20.15 : Sport
weekend — 20.40 : Studio Europa — 
22 30 : Wereldkampioenschappen wiel ren
nen voor liefhebbers te Brno — 23.15 • 
TV-nieuws. 

Maandag 18 augustus 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 : Charfie 
opl ichter — 19.20 : <t Sigaretten ». Te-
kenf i lmpje — 19.30 : In te t in te — 
19.45 : Openbaar kunstbez i t : Portret 
van France door M. Raysse — 19.55 : 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : High Chaparral : Tien kleine I n 
dianen — 21.15 : Verover de aarde : 
De blauwe planeet — 22.05 : « Tempo 
Infernale » Documentaire — 22.35 : 
TV-nieuws. 

Dinsdag 19 augustus 
18 55 : Zandmannet je — 19.00 ; De 
laatste grens — 19 25 : Filmpje — 
19 30 : Tienerklanken — 19.55 : Mede
del ingen — 20 00 : TV-nieuws — 20.25: 
« De vi janden i . Eenakter van de Ame
rikaanse toneelschrijver A rkady Leokum 
— 21.25 : Tsjechoslovakije 1968 — 
22 15 : Wereldkampioenschappen wiel
rennen voor liefhebbers te Brno — 
22 35 : TV-nieuws. 

Woensdag 20 augustus 
18 35 ; Wereldkampioenschappen wiel 
rennen voor liefhebbers te Brno —• 
18 55 : Zandmannet je — 19 00 : Klein, 
k lein k leuter t je — 19 20 : T ip - top — 
19.55 : Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : W i j , Heren van Zichem — 
21 05 : Spel zonder grenzen — 22,20 : 
Wereldkampioenschappen wielrennen voor 
l iefhebbers te Brno — 23.20 : TV-nleuws. 

Donderdag 21 augustus 
18 55 : Zandmannet je — 19.00 : Docu
mentai re : Mensen tekenen dieren — 
19.20 : Pools tekenf i lmpje — 19.30 : 
Geschiedenis van de X X I e eeuw : De 
kunst van de toekomst — 19 55 : Mede
delingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : 
« Don Giovanni ». Opera van Wo l fgang-
Amodeus Mozar t — Rond 23.25 : TV-
nieuws. 

Vrijdag 22 augustus 
18 55 : Zondmannet je — 19 00 : De 
wereld Is k le in : In de greep van het 
oerwoud — 19.25 : Filmpje — 19.30 : 
Verte l het maar aan de rechter — 19.45: 
Zoekl icht — 19.55 : Weerman — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Speelfilm : De ge
nadeslag —: 21.55 : Première — 22.35 : 
TV-nieuws. 
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bewwegi 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
BT.W 

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

Op verzoek kunnen de leden en 
jimpatizanten uit onze afdeling een 
spaarpotje 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-
nieenteraadsverkiezingen. 
POST ANTWERPEN X..., EEN 
SCHANDAAL 

Op verzoek van het Algemeen 
Verbond van Vlaamse Sindikaten 
bracht onze volksvertegenwoordiger 
Dr Goemans een onverwacht be
zoek aan het postsorteercentrum-
Antwerpen X. Dit is na Brussel X 
het grootste van gans het land en 
wordt bij de antwerpse postmannen 
de « katakomben » genoemd. W a t 
daar te zien en te bespeuren valt is 
werkelijk een unicum en een schan
de voor het beigische postwezen. In 
de meest verouderde ruimten wordt 
daar dag en nacht, zondag en werk
dag, door min of meer 600 perso
neelsleden gewerkt in de meest on-
higienische omstandigheden. Som
mige lokalen (sic) zouden in een 
modern landbouwbedrijf nog niet 
voldoen als koe- of varkensstallen. 
Verlichting (kunstlicht alleen) voor 
de helft onvoldoende. In deze on
vermijdelijk stofteiige bedrijvighe-
den (postzakken, enz.) kan de zo 
noodzakelijke verse lucht alleen van 
de zijde van de dierentuin komen. 
Beiirijpelijkerwijze is deze lucht re
gelmatig geladen met «aangename» 
en « verfrissende » geuren van die-
tenstallen. De in- en uitrijdende 
postwagens bezwangeren de lucht in 
meerdere lokalen met hun verbran
dingsgassen. Deze kille, tochtige en 
ziltlge ruimten verdienen een on
derzoek van een inspekteur van 
volksgezondheid. 

Reeds tijdens het ministerschap 
van de «P.V.V.»-er Maisse heeft Dr 
Goemans deze archaïsche toestan
den bij de bespreking van de begro
ting van PTT van op de tribune 
scherp aan de kaak gesteld. Zijn 
voorganger en nu zijn opvolger 
B.S.F.-minister Anseele is evenzeer 
op de hoogte gesteld en weet maa r 
al ie goed in welke omstandigheden 
zijn postmannen daar moeten wer
ken 

(Jok op zuiver bedrijfstechnisch 
gebied is Antwerpen X hopeloos 
vei ouderd en maakt het een effi
ciënte en ekonomisch verantwoorde 
werking onmogelijk. De op zichzelf 
goed funktionerende frankeermachi
ne staat aan de overkant van de Pe
likaanstraat en vandaar moeten de 
gefrankeerde poststukken terug in 
zakken geladen naar de overkant, 
over de allerdrukste straat, naar de 
sorteermachines na de zoveelste 
manipulatie van zakken in man
den. In welk modern bedrijf zou zo
iets mogelijk zijn ? En dan klaagt 
men, terecht, over personeelstekort, 
de onmogelijkheid vrije dagen toe 
te staan en tijdig de wettelijke va
kanties te laten nemen. 

Sommige instanties verschuilen 
iich achter het feit dat vroeg of 
laat het Centraal-station toch zal 
verdwijnen en vervangen worden 
door een nieuw ondergronds door
lopend station, dan zal Antwerpen 
X toch nieuwe of andere lokalen 
nioeten krijgen. 

Dit is de reinste struisvogelpoli
tiek Men moet de argumentatie 
omdraaien : vermits men toch moet 
verhuizen is het nutteloos tijd en 
geld verspild nog te verbouwen en 
nu nieuwe en dure machines te in
stalleren om ze daarna toch te moe
ten verplaatsen. Er is maar één 
degelijke en noodzakelijke oplos
sing : deze augiasstal likwideren en 
ïo haast mogelijk nieuwe ruime en 
moderne lokalen betrekken. Hier
voor zal de Volksunie zich met alle 
nioselijke middelen inzetten. Het 
heeft reeds al te lang geduurd. 

Borgerhout 
POLIVALENTE BEROEPS
KLASSEN VOOR KINDEREN 
VAN 12 tot 15 JAAR 

De tijd is ver van ons dat kinde
ren die na het 6de studiejaar ach

terop geraakten, gedoemd werden 
om ergens een minderwaardige job 
uit te oefenen. 

Onze gemeente heeft de eer en 
durf gehad dit probleem op een 
degelijke wijze aan te snijden, zo
dat de jongensafdeling op het M. 
Montgomeryplein, tot de drie scho
len behoort om polivalente kinde
ren te mogen onderwijzen. 

De ouders hoeven zich derhalve 
geen zorgen meer te maken, want 
aldaar krijgen hun jongens een kor-
rektief onderricht, steunend op zelf-
kontrole en evaluatie, kan de leer
ling het r i tme zelf bepalen en kan 
hij zijn vooruitgang kontroleren. De 
leraar treedt praktisch enkel op als 
helper en stimulans. 

De aangepaste nietode hier neer-
pennen zou teveel plaats vergen, ge
noeg zij het aan te stippen dat wij 
de leerlingen aan het werk zagen 
en hun prestaties konden bewonde
ren. 

De handenarbeid bestaat naar 
keuze en geaardheid, uit : hout
bewerking, metaalbewerking en 
elektriciteit. Wa t die jongens voort
brengen grenst aan het ongelofe
lijke, daar doen wij ons petje voor 
af. Maar meer nog van de leer
krachten die dit alles weten te be
werkstelligen. 

Een paar namen mogen wel ver
meld worden : de jonge m a a r dina-
mische direkteur de hr. Hubrechts 
en de hr. Cooymans die de uitwer
king van de aangepaste lessen en 
teksten op zijn aktief heeft, meto
den die officieel werden aanvaard 
en opgenomen in het programma. 
Voor de belangstellende ouders wil
len wij er op wijzen : meent bij de 
aanvang van het schooljaar niet dat 
uw kinderen te gemakkelijke onder
werpen moeten behandelen, im
mers de metode is zo ingericht dat 
men opnieuw van voor af moet be
ginnen en zoals hoger gezegd de 
leerling zelf het r i tme bepaalt; trou
wens op die wijze komt men te we
ten waar juist het schoentje nijpt. 
Gesprekken met ouders toonden dit 
overduidelijk. 

Vermelden wij nog de keurige 
refter, de moderne turnzaal en het 
juweeltje van een projektiezaal. 

Ook ouderavonden worden ge
houden, zodat onze lezers alle be
langstellenden kunnen verwijzen 
naar het Montgomeryplein en wat 
de meisjes betreft naar de Beto
gingstraat 9. 

Edegem 
DIENSTBETOON 

Met alle problemen van sociale, 
administratieve en financiële aard, 
kunt U terecht bij onze « raadsman 
voor dienstbetoon s Ludo Van Huf-
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 Flenneslaan 47, t e l 
49.64.89. 

Herentais 
BAL 

Voor ons aanstaande bal dat 
doorgaat op 8 november is bijna 
alles voor mekaar . 

Een zeer aangename verrassing 
houden wij nog in petto. 

Merksem 
PERSONALIA 

Op zaterdag 26 juli hebben onze 
vrienden Joke Janssen, bestuurslid 
van onze afdeling en Guy Cale-
waert een verbond aangegaan voor 
de duur van hun leven. Vele vrien
den en leden van de Volksunie en 
van de VI. Kring Groeninghe heb
ben deelgenomen aan de H. Mis 
opgedragen door Pa ter Koen Jans
sen, oom van de bruid, die de echt-
verbintenis inzegende. 

Tijdens deze plechtigheid werden 
mooie vlaamse liederen gezongen. 

Namens het bestuur van de afde
ling V.U.-Merksem werd aan het 
jonge paar een prachtig huwelijks
geschenk aangeboden. Ook vele 
vrienden lieten zich niet onbetuigd 
en van harte wensen allen aan het 
jonge paar geluk, liefde, voorspoed, 
gezondheid en een lang, zeer lang 
samenzijn. 

RENAAT DEVRIENDT 
Het zal lang duren eer we er ge

woon aan zullen zijn want op onze 

vergaderingen is onze onvergetelijke 
vriend niet meer te zien. 

Wij danken allen die door hun 
aanwezigheid op de laatste tocht 
een bewijs brachten van de vele 
vrienden en kameraden die Reiiaat 
telde. Door onze medewerker Theo 
Eyckmans werden van de begrafe-
nisplechtigheid zeer mooie foto's ge
maakt . Een blijvend aandenken 
aan deze treurige dag. Deze foto's 
kan men op bestelling bekomen op 
het sekretariaat en ieder donder
dag avond in TijL 

FEDERALISME 

Wij hebben nog enkele brosjures 
« federalisme een zekerheid » aan 
de prijs van 60 fr. ter beschikking. 
Als gij dit boekje gelezen hebt zult 
gij een betere kijk op dit vraagstuk 
krijgen. En in de meeste gevallen 
kunnen antwoorden op pertinent 
gestelde vragen. Ieder Volksunielid 
moet het In zijn bezit hebben. 

Te verkrijgen in de merksemse 
boekhandel, Bredabaan, terminus 
van t ram 3. 

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. 

Mortsel 
W I J WENSEN 

Aan al onze « moeders » die wij 
in onze nioftselse V.U.- en simpati-
zantenkring tellen, wensen wij van 
harte, bij deze 15 augustus, een wel
gemeende en hartelijke a moeder-
kensdag ». 

MORTSELS-VU-DANSFEEST 
Alle nodige schikkingen zijn ge

troffen om van ons eerste V.U.-bal, 
dat op zaterdag 18 oktober 69 door
gaat in de feestzaal van het « Paro
chiaal Centrum St Jozef » te Mort
sel (aan de Liersesteenweg - grens 
Boechout) een top-sukses te maken. 
O p de eerste plaats is het orkest 
« Jacky Sands » onze stevigste 
waarborg. Spreek nu reeds af met 
uw vrienden. Kaartenverkoop (30 
fr.) zal eerstdaags aanvangen. 

DANK 
De V.M.O.-Antwerpen dankt V.U.-

afdeling Mortsel en de milde mort-
selse steunders voor de prachtige 
financiële bijdrage die wij bij het 
begin van deze verlofperiode heb
ben verwezenlijkt, als « steentje » 
voor de aankoop van een nieuwe 
plakwagen. 

BRABANT 

Brussel (Arr.) 
JAARLIJKS VERLOF 

Gedurende de gehele maand au
gustus zal het arr. sekretariaat ge
sloten zijn. 

Gelieve daarom al de zaken af te 
handelen of afspraak te maken met 
de arrondissementele sekretaris 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg 109 
te St. Pieters-Leeuw. 

Is ook telefonisch te bei eiken tus
sen de kantooruren op nr. 02-
12.50.35. 

ARR. RAAD 
De volgende arr. raad heeft plaats 

op zaterdag, 20 september 1969 om 
14 uur 30. Houd nu reeds deze da
tum vrij. Agendapunten van deze 
raad dienen binnen te zijn uiterlijk 
voor woensdag, 3 september 1969. 

ZITDAG 
VOLKSVERT. DEFACQ 

O p algemeen verzoek houdt dr. 
E. Defacq, volksvertegenwoordiger 
zitdag tijdens de maand augustus 
elke donderdag van 14 tot 16 uur 
in de Tribunestraat 14, 2de verdie
ping, Brussel 1 (nabij het Parle
ment). In september herneemt hij 
zijn gewone spreekuren. 

VIKTORIA ZWEMKLUB 
ledere maandag gezellige zwem-

partij van 17 uur 45 tot 19 uur 15 
in de gemeentelijke zwemkom van 
Ten Node, Sint Franciskusstr. 23. 
Kosteloos zwemonderricht voor de 
leden, door onderlegde zweinmees-
ters-bestuursleden van de kring. Inl 
bij de bestuursleden, in de a Graaf 
van Egmont » of tel. bij de sekre
taris Jef Van den Broucke op 
21.78.94. 

VLAAMSE DANSSCHHOL 
ONDER ONS 

De danskursussen voor beginners 
hernemen op zondag 7 sept. om 14 
uur in de opgknapte zaal van de 

« Graaf van Egmont ». Alle salon-, 
moderne- en modedansen onder lei
ding van een dansleraar met inter
nationale faam. ledere zondag
avond gezellige vrije oefenavonden 
en aanleren van gezelschapsdansen. 
Ouders hebben steeds toegang. Inl. 
in het oefenlokaal, bij de bestuurs
leden of tel. 217894 van Jef Van den 
Broucke, sekretaris. 

Van 8 oktober af, iedere woens
dag van 14 uur 30 tot 16 uur 30 
danskursus voor beginnelingen. 

VERSCHAEVE HERDENKING 

O p 28 september a.s., heeft er te 
Alveringem een Verschaeve-herden-
king plaats, gepaard gaande met het 
openstellen van een Kapelaan Ver-
schaevestraat, een onthulling van 
een gedenkplaat en de openstelling 
van een tentoonstelling C. Verschae-
ve. 

Zij die wensen deel te nemen aan 
deze hulde kunnen zich laten in
schrijven in lokaal Uilenspiegel, 
Pletinckxstraat 78 of in de Galerij 
Roeland, Lieve Vrouwbroerstraat 
10, Brussel 1. 

De maximumprijs is vastgesteld 
op 125 fr. heen en terug, en het 
eventueel teveel zal gedurende de 
reis worden terugbetaald. 

Wij durven rekenen op heel veel 
inschrijvingen. 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
1970 

Indien er kiezers zijn die twijfe
len op de nieuwe kiezerslijst te zijn 
Ingeschreven wat Brussel stad aan
gaat, kunnen zich bevragen in het 
lokaal « Uilenspiegel », Pletinckx
straat 38, Brussel 1. Tel. : 121374 tot 
einde van de maand. 

DIENSTBETOON 

Vanaf 1 september aanstaande 
zal de kantonnale gevolmachtige 
voor Brussel elke maandag vanaf 
19 uur in het lokaal « Uilenspiegel » 
ter beschikking zijn voor diegenen 
die wensen allerlei inlichtingen te 
bekomen in het kader van sociaal 
dienstbetoon. 

De heer M. Van den Heule zal 
de speciale gevallen aan een van 
onze mandatarissen dan ten spoe
digste overmaken. 

KANTONNALE VERGADERING 

De voor het verlof gehouden kan
tonnale vergadering, waar al de af
delingen uitgezonderd die van Haren 
aanwezig waren, is besloten naar 
de wens en richtlijnen van de par
tijraad dat de Volksunie onder de 
naam Volksunie 'aan de gemeente
verkiezingen van 1970 zal deelne
men. De eerste vierentwintig kan
didaten staan reeds geboekt en ein
de oktober zal de lijst aangevuld 
worden tot negenerdertig. Leden of 
simpatizanten die menen in aan
merking te komen mogen gerust 
hun kandidatuur aan de plaatse
lijke leiding overmaken, die gewe
tensvol het nodige onderzoek zal 
doen. 

PANORAMAREIS MET DE 
BRUEGHELVRIENDEN 

Op zondag 31 augustus a.s. gaan 
de Brueghelvrienden dit jaar voor 
de derde maal op reis ter gelegen
heid van de 500ste verjaring van 
Pieter Brueghel « De Oude ». 

De panoramareis zo genoemd om 
haar uitzonderlijk karakter van na
tuurschoon, vergezichten en weelde 
van schilderachtige plaatsen. Ver
trek om 8 uur zeer stipt aan ons 
lokaal en terug om 23 uur 30. We 
reizen over Namen - Dinant - An-
seremme - Ivoir - Ciergnon - Ro-
chefort - Marche - La Roche - Dur-
buy - Hoei - Tienen - Leuven met 
tussenin vele verrassingen. Reis-
prijs : 210 fr. voor de leden, 250 fr. 
voor de niet leden, avondmaal en 
rondritten plus drinkgeld voor de 
autogeleider inbegrepen. 

VOETZOEKTOCHT 
€ KEN UW HOOFDSTAD * 
O P 7 SEPTEMBER 

Zondag 7 september gaat onze 
tweede zoekwandeling « ken uw 
hoofdstad » in de middenstad van 
Brussel door. We verwachten een 
talrijke opkomst en van al onze le
den en simpatizanten en biezonder 
van de schoolgaande jeugd. Wij 
doen beroep op de vlaamse school-
instituten met hun leerkrachten en 
bestuur eraan deel te nemen. Ver
dere inlichtingen met programma, 
voorwaarden en onderrichtingen 
zullen worden opgestuurd. Reeds 
zijn mooie prijzen voorzien. Een 
eventuele winst komt ten bate voor 
de vlaamse scholen te Brussel, 
prijzen worden dankbaaraanvaard . 
Te bezorgen in het lokaal. 

BESTE GELUKWENSEN 
Deze zijn bestemd voor onze pro

pagandaleider Francies Van _ den 
Eynde en zijn verloofde, die in de 
maand september in het huwelijk 
zullen treden. Goede vaa r t ! 

Merchtem 
BAL 

Op zaterdag 25 oktober 1969 eeiy 
ste afdelingsbal van de afdeling 
Merchtem Zaal : Oberbayern, 
Stoofstraat te Merchtem. 

Orkest : Harry en zijn Pearoelq!, 

zoekertjes 
Kleuternestje 

Leert aan mentaal-gestoorde 
kinderen : zichzelf te behel' 
pen, alle huishoudelijke bezig
heden ! Sinds 1945: Tel. (03) 
52.42.25 — T94. 

Oud-oostfronter, beroep bedien
de, wonend te Antwerpen, zoekt 
nieuwe betrekking. Schrijven : W . 
Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen 
— T 100. 

Jong architekt wenst ook : zijn 
meisje te vinden, mooi, slank, een
voudig min of meer 22 jaar, liefst 
jeugdleidster. Schrijven bureel blad 
nr T 99. 

Paa r het nuttige aan het aange
name ! 

Ziekenfonds Flandria kan verte
genwoordiger gebruiken in d e 
streek van Ninove, Zottegem, Oos
tende en in de Westhoek. 

De oogst blijkt rijp, doch maaiers 
te weinig. Bijverdienste geknipt voor 
afdelingssekretarissen. Stel u voor 
— T 98. 

De vlaamse peutertuin te Etter
beek start eerlang. Bruikbaar speel
goed voor kleintjes van 18 maand 
tot 3 jaar (bouwblokken, rijgparels, 
prentboeken e.d.) evenals beno
digdheden (stoeltjes, baby-relax, 
bedjes, enz.) worden door de be
stuursleden dankbaar ingezameld, 
desnoods thuis afgehaald. Gelde
lijke bijdragen eveneens welkom. 

Helpt mede aan de redding van 
de peuters in Brussel — T 97. 

Bediende, gediplomeerd boekhou
der L.B.C., 43 jaar met praktische 
ervaring van boekhouding en be-
drijfspensionering verloor zijn werk 
door opdoeking britse basis in de 
Kempen. Zoekt passende betrek
king in provincie Antwerpen. 

Schrijven : senator Jorissen, As
tridlaan 80, Mechelen — T 96. 

Alleenstaande dame wenst haar 
kindje (18 m.) gedurende de werk
uren te laten oppassen in jong ne-
derlandstalig gezin, tel. 03-771397 
tijdens het week-end. — T 102. 

Te koop boerderijtje te Remers-
daal in de Voerstreek. Goede staat. 
Mooi uitzicht Prijs 300.000 fr. Voor
keur voor vlaamsgezinde koper. 
Zich wenden Mathieu Grisard, ge
meenteraadslid, Veurs 2 te Sint-
Martensvoeren. Tel. 087-87666 — T 
101. 

m 
i. oan Overstraeten. 

Hoofdredakteur 
Alle briefwisseling voor 
redaktie naar : 
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan 
110 Brus. 7. Tel 23.1U3. 

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 fir. 
Driemaandelijks : 95 b. 
Abonnement buitenland . 

480 fr. 
Steunabonnement . 820 fr. 

(minimum) 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
I Wij » Vlaams-nationaal 
weekblad 
Verantw. uitg. Mr. F. Vwa 
der Eist. Beizegemstraat 20, 

Brussel 12. 

I 
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Jette 
BAL 

Op 13 septembei houdt de atde 
ling letle lui.ir bal ten bate van 
haai sociale en kultiiiele werkiiis 
in de sjemeente 

Op een jaar \oor de )^enieente 
raaus\eikie/iimen is dit \an iiit/.on-
dei'Hjk belany in de/e brusselse ge
meente Houdt nu reeds de/e dat-
tuni vnj. 

Zaai . K\elsior, Si Pieteislraat 
te .lette Oikest : Peter Philips 

VUJO-JETTE 
Na het geslaagde jongeienbal 

wordt dooi de Volksunie-jongeren 
Jette geduiende gans de maand au
gustus een kanipagne ge\oeid voor 
de vlaamse scholen te Jette. 

On/e vooi/itster weid in de otfi-
ciele jeugdagglomeratieraad opge
nomen Proficiat. 

Begin september informatieavond 
onder het motto « De jeugd en de 
gemeenteraads\eikie/ingen ». 

KALENDER DER KANTONALE 
VERGADERINGEN 

H-9-69 ; K.V. Ukkel. 
18-9-69 : K.V. Schaarbeek. 
24-9-69 : K.V. Asse. 
2-10-69 : K V . Wolvertem. 
16-10-69 : K.V. Vilvoorde. 

2.?-l((-(>') . K V Andeilecht. 
50-10-69 K V Halle 
h-11-69 : K.V Brussel 
l.vll-69 . K \ St-Kv\intens-I,en 

nik 
20-11-6') k V Molenbeek. 
27-11 (>') K V St loost 
412-6') : K \ l-;!sene 
Pro\iiiciale kadeidag Biabant 

12 oktober 1')69 
VU-bal te Uenimel : zaal Pa t 

Sclioolstr.iat 11 oktobei 1'J69 

Kortenberg • Everberg 
Erps-Kweros • Veltem 
DANSFEEST 

Op zateida" 20 september 1969 
gaat het jaai lijks dansfeest van de
ze afdelingen door in de zaal « Sa
lamanders », Leuvenseweg 191 te 
Koitenberg, oin 20 uui. 

Oi kest : « De Carinas ». 
Toegang : 30 fr. 

OOST-VLAANDEREN 

Mereibeke 
NAAR FRANS-VLAANDEREN 
Zondag 7 sept. 69 ontspanningsreis 

van de V.U -afdeling naar Frans-
Vlaanderen. Vertrek 7 uur Kuenen-

bos, 7 uur 5 Dorp, 7 uur 10 Flo
ra. Koffie wordt gedronken te le
per, reisweg Westouter, Rode l>eig, 
Zwarte Berg, Kassei, Belle, Aimen-
liers. Over Komen, Wei vik en Me
nen terug. Terug om 20 uur ,^0. 
Prijs 120 fr. per persoon, kinderen 
M) fr. Inschrijven tot zondag 31 
<M)gst bij Van Gijsegem, Ga\erstr . 
.391, Paul De Corte, Kloosterstraat 
79, Mereibeke en De Sutter Julien, 
Kard. Mercierlaan 1, Melle. 

Wetteren 
Zondag 14 september a.s. viering 

\an het vijftigjarig bestaan \ a n de 
Hetterse V.O.S.-afdeling. 

Feestprogramma : 
14 uur 30 : samenkomst aan het 

lokaal Vlaams Huis, Markt 29. 
15 uur : bloemenhulde aan het 

gedenkteken van de oorlogsslacht-
oflers. Optocht door de gemeente 
in de geest van amnestie, opge
luisterd door de blaaskapel van het 
N'.X.J. en de muziekmaatschappij 
« Volksopbeuring » van Massemen. 

16 uur : gelegenheidsrede op de 
markt door de zeer gekende ver
dienstelijke oudstrijder Ward Her
mans. 

16 uur 30 : feestzltting in het lo
kaal Vlaams Huis in aanwezigheid 
van voorname genodigden. 

Deze viering is een gepaste gele
genheid om de amnestie - gedach
te en aktie nieuw leven in te bla
zen. Wij durven beroep doen op 
on/e vlaamse senatoren, volksver
tegenwoordigers, provincieraadsle
den en gemeenteraadsleden uit de 
provincie Oost-Vlaanderen die de 
amnestiegedachte voorstaan, om 
met ons in de amnestieoptocht mee 
op te stappen. 

Broederbanders, V.U.-leden, Da-

vidsfonders, V T.B.-ers, Ll/erbedp-» 
vaaiders, op 14 september, V.O.S. 
\eiw.icht Wetteren u allen. 

Alle inlichtingen bij Ainedee De 
Meyer, Moei straat 80 of Vlaams 
Huis, telefoon 792990. 

WEST-VLAANDEREN 

Gistel 
GELUKWENSEN 

Aan on/.e leden Vvetle Vandecas-
teele en Guido Veihoest met hun 
huwelijk op 4 augustus, ook een 
hartelijk proficiat aan hun ouders. 
LEDENSLAG 1969 

De ledenslag 1969 werd afgeslo
ten met een aanwinst van 72 nieu
we leden Dank zij de onvermoei
bare werking van Jeroen Storme 
wordt Oudenburg-Ettelgem begin 
1970 een eigen afdeling. Proficiat 
Jeroen. 
LUSTRUM-BAL 

Teken nu reeds de datum aan : 
zaterdag 22 november in de feest
zaal «c Ten Put te ». 

Kortrijk 
FOLKLORISTISCHE AVOND 

Maandagavond 23 augustus om 
20 uur gaat in Volksunielokaal 1302 
een folkloristisch feest door met een 
30-man sterke groep uit het vroe
gere Sudeten-Duitsland. De inkom 
is gratis. 
BESTUURSVERKIEZINGEN 

Bij beslissing van het bestuur van 
Volksunie-afdeling Kortrijk worden 
onder de leden nieuwe bestuurs-

veikie/ingen uitgeschieven op ,a 
lerdag 13 sei)tember aanstaande! 
Gegadigden kunnen hun kandida
tuur voor de/e verkiezingen sturen 
aan het afilelings.sekietariaat, bur
gemeester Reiuaertsstraat 9 te Kor" 
tl ijk. 

Leffinge - Siijpe 
AFDELINGSREIS 

Op /ondag 24 augustus 1969 richt 
on/e afdeling haar jaarlijkse reis in 
Wij vertrekken om 6 uur 30 stipt 
aan de kerk te Slljjje en om 6 uur 
45 aan de kerk te Leffinge. De tocht 
gaat over Oostende - Sluis - Bres-
kens (over/et) - Mid<lelburg (minia-
tuur Walcheren) - Goes - Breda 
Kaatsheuvel (attraktiepark < D^ 
Efteling »). Rond 18 uur terugreis 
via Turnhout - Antwerpen . Gent • 
Brugge - Oostende. Onder de baan 
wordt halt gehouden bij een dans-
gelegenheid, waar vlaamse leute 
verzekerd is. Aankomst te Leffinge 
om 24 uur. Mogen wij vragen bij 
iedere inschrijving onmiddellijk te 
betalen en dit tegen 20 augustus 
ten laatste. De prijs bedraagt ; Ie. 
den 180 fr., niet leden 200 fr. 

Oostende 
LODE CLAES O P BEZOEK 

Onze afdeling heeft al heel wat 
bekende V.U.-senatoren te gast ge-
had. Op vrijdag 26 september aan-
staande is het de beurt aan sena
tor Lode Claes tijdens een leden
en volksvergadering in het lokaal 
« De Noordzee », Wapenplein. Ver-
dere uitnodigingen volgen nog. 
Houd van nu af aan deze datuiu 
\ r i j . 

WIJ IN LIMBURG 
LANDEN EN PLATDIETSE STREEK 

In een wetsvoorstel stelt de V.U. voor he t 
kan ton Landen terug bij L imburg te voe
gen, evenals een aantal gemeenten van de 
platdietse streek (nl. Aubel, Gemmenich, 
Homburg , Montsen, Moresnet en Sippena-
ken ) . 

Ziehier een uittreksel uit de toel icht ins 
van de hand van senator Wim Jorissen. 

« Bij de wijziging van de provinciegren
zen volgens de taalgrens in het jaar 1962 
werd de streek van Landen bij Brabant ge
voegd, hoewel de streek sociaal-ekonomisch 
en kaïakterologisch aansluit bij het gewest 

Sint -Truiden. H e t is t rouwens altijd de 
wens van de grote meerderheid van de be
volking geweest bij L imburg aan te slui
ten en het is nog steeds h u n wens. Vermits 
er geen bijzondere redenen zijn waarom 
de streek bij Brabant ge^oegd werd, zou 
het logisch zijn die streek naar L i m b u r g 
over te hevelen. 

« De gemeenten Gemmenich , H o m b u r g , 
Montsen, Moresnet en Sippenaken behoren 
tot de zogenaamde platdietse streek en slui
ten wat het dialekt betreft nauw aan bij 
het dialekt van Neder lands-Limburg, waar

aan die gemeenten trouwens grenzen. H u n 
ku l tuur t aa l was in d e 19de eeuw he t Ne
der lands da t in de ene gemeente na de an
dere in de loop van die eeuw vervangen 
werd door het Duits en nadien door het 
Frans, hoewel daar geen enkele reden toe 
was. 

« H e t Neder lands dialekt blijft echter de 
gewone taal van de quasi totali teit van de 
bevolking. Daarom is het logisch in de /e 
streek de eigen ku l tuu r t aa l als bovenbouw 
te vestigen op de stevige onderbouw van 

d e daar gesproken Neder landse gewesttaai. 

« I n de gemeenïe Aubel staan we tegen
over onge\'eer dezelfde toestand met deze 
afwijking dat de ontwikkel ing van de kul
tuur taa l rechtstreeks van het Neder lands 
naa r het Frans ging zonder het tussensta
d i u m van het Duits . De wijk Saint-Jean-
Sart is echter t radi t ioneel Waals en zou bij 
een aangrenzende Waalse gemeente d ienen 
gevoegd. 

€ I n een tijd dat he t staatsnationalisme 
met he t imperialistisch opdr ingen van een 
staatstaal achterhaald is, past he t terug te 
keren naar de eigen ku l tuur taa l , die in de
ze streek sinds eeuwen het Neder lands 
was. > 

Bilzen 
JAZZ-FESTIVAL 

Maandag 18 augustus 1969 : ope
ning van de camping en onthaal 
van deelnemers aan kreatieve 
workshops. 

Dinsdag 19 en woensdag 20 au
gustus : kreatieve workshops. 

Donderdag 21 augustus 1969 : 
kreatieve workshops; officiële ope
ning van « jazz bilzen »; opening 
van tentoonstellingen en van rari-
teltsbeui s 

Vrijdag 22 augustus 1969 : 11 uur 
— 17 uur : aniateursconcours : pop 
en beat genre; 17 uur — 24 uur : 
show : Pop en beat-festival. 

Zaterdag 23 augustus 1969 : 11 
uur — 15 uur : amateursconcours : 
genre : blues; 15 uur — 24 uur : 
show : bluesfestival. 

Zondag 24 augustus 1969 : 11 uur 
15 uur : amateursconcours : gen

re _; jazz; 15 uur — 24 uur : inter
nationaal ia77festi\al. 

Het kasteel van Alde-Biezen te Rijk-
hoven, waarover volksvertegenwoordi
ger Raskin minister Van Mechelen een 
vraag stelde, vervalt steeds meer en 
meer en is in een dermate slechte staat 
aat het hoog tijd wordt dat men er des
kundig optreedt. 

PLAATSELIJK NIEUWS 

Eigenbilzen 
UITSTAP 

Op zaterdag 2 augustus organizeerde de 
plaatselijke Volksunie-afdeling een reis naar. 
Nederlands-Limburg ea naar Duitsland. 

Deze reis, waaraan 41 personen deelnamen, 
werd een uitzonderlijk groot sukses. 

Langs deze weg, danken wij Jan Opper-
mans, die de organizatie en de leiding van 
deze reis in handen had. 

KOLPORTAGE 

O p 30 augustus om 20 uur houdt de kol-
portageploeg een samenkomst in lokaal « De 
Kroon ». Iedereen die wil meedoen en de 
handen uit de mouwen kan steken is van 
harte welkom. 

VLAAMSE HARMONIE 
€ RECHT D O O R ZEE * 

O p 14 - 15 - 16 - 17 augustus 1969 grootse 
muziekfeesten in reuze feesttent, langs de 
Dorpss t raat 

Donderdag 14 augustus : 
19 uur : opening der feestelijkheden, Jimmy 

Frey met zijn orkest spelen ten dans (mo
dernste en suksesrijkste zanger in Vlaande
ren, die het vlaamse lied tracht te moderni-
zeren). 

Vrijdag 15 augustus : 
16 uur : muziekfeesten met deelname van 

verschillende zustermaatschappijen. 
20 uur : groot bal met het plaatselijk orkest 

The Rythm Boys en zanger Jef Schoups. 
Zaterdag 16 augustus : 
15 uur : grote bealnamiddag met het or

kest The Bogeyman. 
Zondag 17 augustus ; 
16 uur : muziekfeesten met deelname van 

verschillende zustermaatschappijen. 
20 uur : groot ba) met het dans- en show-

orkest The Crony's. 

Hoeselt 

HUWELIJK 

Op zaterdag 2 augustus trad de heer Guy 
Hardy, zoon van onz arr. bestuurslid, Jof"* 
Hardy, te Peer in het huwelijk. Hartelijk 
proficiat ! 

Tongeren - Maaseik 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur van de Volksunie Tonge
ren-Maaseik zal vergaderen op maandag 25 
augustus te Hoeselt. 

Voerstreek 
AFDELINGS VERGADERING 

O p zaterdag 30 augustus afdelingsvergade-
ring van de Volksunie Voerstreek. Lokaal : 
café M. Vroonen, Dorp, Sint-MartensvoereB.. 
Aanvang 20 uur. 
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600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!! 
Deze slogan betekent méér dan w]] in een boek zouden kunnen beschrijven 
Het is duidelijk dat U in voile vrijheid wilt kiezen dat U niet wenst te han
delen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet te
vreden zijn met het eersïe het beste ' U vraagt een maximum aan degelijkheid 
en komfort en U wenst uw geld niet in 't water te werpen ' U vraagt natuurlijk 
eerst 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 Mef 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..t 

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 ïe zijn. 

ONZE KLIËNTEN HEBBEN HET RECHT 

VEELEISEND TE Z IJN ! ! ! 

Stenen kopen = opbrengsi verzekeren !!! 

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

MEER DAN 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 

1 / 2 villa, vanaf 750.000 F 

Vanaf 1.950.000 F 

Vanaf 950.000 F 

Vanaf 600.000 F 

Wensf U nadere inlichfingen 
stuur dan dexe bon naar één onzer informafiecentra 

N s s m .M . . . M . «. . . . . . . . M« f*t • « . . . . . . . . . . ..« .*• . . * . . . . . . M . *.* ..* 

Adres . . . r.. n< . . . . . . . . . . M »<• ««. »s — %•• Woonplaats ..» M . »M x . >.. 

rel privé ' le l kantoor . . . m . . . . . . . . 

I . over gronden voor vIlIabOLOAi D ^ ^ ^ " " ^ ^ " ^ ^ T " ^ " " ^ 
over gronden voor hoogbouxv D '»'l voorkeur gelegen te 
over gronden v eensgezinsvi'oning D •• ' ' " 

over veilige geldbelegg'ngen D « ^ — • ^ — i i ^ ^ " ^ ^ ^ " " " " ^ 

-' over het bouwen van ... . . . . . . . M . M M . . . . • • • " . . " » M •*• »~ «^ — 

ofi voorkeur gelegen te . . . r^ ».»«.. w» ws » . . » « • * • sw «^ * * • * " "^ 

of bezlf r3eds grond gelegen te .. . M . . . . . . . s». t*. &. s.? sss . . . •— 

3 over de aankoop van een bestaande woning D 
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst ie ontvangen 

ALGEMEENBOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 
Meir 18 
teL 03/31.78 l 
viif tiinen 

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

GENK 

Winterslagstr 22 

tel. 011/54.442 

LEUVEN 

Brusselsestr 33 

tel. 016/33.735 



SPIJTIG 
Een zeepaardje met sex-appeal 
liet zich ruim bewonderen, 
roerde menige ruwe vissersziel 
en het het in Keulen donderen. 

Zij liet haar staartje krollen 
en gaf duidelijk te verstaan 
dat ze niet weg zou hollen 
moest het er ooit amoereus aan toe gaan. 

Want een stevig avontuurtje wou ze wel 
zelfs eentje van meer dan één nacht. 
En de kriebelingen in haar vel 
kregen zo een vreemde kracht. 

Uit het vredige De Haan, 
welbekend om zijn mooie meiden, 
kwam een loze visser aan en die zei : 
«Ik wil wel, maar kan geen paardje rijden!» 

BRASSER ZIET 

DE DEVALUATIE 


