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PLAN EYSKENS BOERENBEDROG ? 

DE GRENDELS ZIJN WEER DAAR 
REGERING KNOEIT MET TEKSTEN 

DE ANTI-CRENDELSTRIJD GAAT VERDER! 
Op woensdag 4 maart vergaderde de gemengde kommis
sie van Kamer en Senaat met het oog op de bespreking van 
Jie nieuwe voorstellen van de regering betreffende de 
grondwetsherziening, ter uitvoering van het regeringsak-

,|coord. Er werden vooral procedurekwesties aangesneden, 
in diskussies die de argeloze toeschouwers wel eens deden 
Iwi j felen aan de zin van de hele kommissie. Er was echter 
bok iets belangrijkers, waarin de kommunautaire voorstel
len formeel werden vastgelegd. Aan de hand daarvan kun-
pen wi j tans beter de werkelijke draagwijdte van het met 
toveel tamtam aangekondigde « unanieme regeringsak-
Jcoord » nagaan. Welnu, dat is niet zeer bemoedigend. 

Op verscheidene punten zul
len wij nog later terugkomen. 
Vandaag wil ik het slechts over 
lén bepaald punt hebben, omdat 
liet én zeer belangrijk is én 
kenschetsend voor de wijze 
waarop in dit land politiek 
wordt bedreven. Namelijk de 
taalwet-grendel. 

Men herinnert zich de gren
del van artikel 23 paragraaf 5 
betreffende de taalwetgeving : 
taalwetten zouden slechts met 
een bijzondere meerderheid 
kunnen goedgekeurd worden. 

In de destijds door de rege
ring voorgestelde en door de 
senaatskommissie aanvaarde 
tekst was dat de dubbele meer
derheid : de helft van de frans-
talige leden van Kamer of Se
naat zouden om iedere ver
betering van de (slechte : de 
totoplossing van Hertoginne-
3al) taalwetten kunnen tegen
houden en verhinderen, ook 
Wanneer alle Vlamingen plus 
de andere helft van de fransta-
ligen er mee akkoord zouden 
gaan Roemloos afgewezen te 
Worden : dat zou het lot zijn 
Van het wetsontwerp van mi-
öister Segers om de taalwet be
treffende het leger te verbete
ren, van 't voorstel van de heer 

Sledsens om de werking van de 
taaikommissie te verbeteren, 
om van de vele voorstellen van 

de Volksunie-frakties niet te 
spreken. 

Dat hebben wij, samen met 
de Vlaamse kultuurverenigin-
gen, in onze anti-grendel-kam
panje het heftigst bevochten. 

Welnu, in de regeringsmede
deling van 18 februari 1970 
wordt betreffende de taalwet
geving verwezen naar « het ka
der ontworpen door de senaats
kommissie, dit is het kader van 
artikel 23 grondwet». 

Het was nogal onduidelijk of 
daarin ook paragraaf 5 (de 
grendel) begrepen was. 

Daarom hebben wij bij de be
spreking van de regeringsmede

deling in Kamer en Senaat aan
gedrongen op opheldering daar
omtrent en formeel de vraag 
gesteld of de verwijzing naar 
artikel 23 ook die grendelbepa
ling van paragraaf 5 omvatte. 
De regering gaf één duidelijk 
antwoord : minister Tindemans 
schudde neen, minister Terwa-
gne ja, Eyskens liet verstaan 
dat de grendel niet behouden 
bleef, van Eynde erkende dat 
de Vlaamse meerderheid werd 
prijsgegeven. 

Met enige nieuwsgierigheid 
heb ik dan ook de nieuwe voor
gelegde teksten '(tien bladzij
den) nagepluisd. Bij artikel 23 
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kreeg ik eerst een schokje van 
(blijde) verrassing : paragraaf 
5, dat de grendel inhield, was 
verdwenen... Doch bij grondi
ger nalezen bleek de vreugde 
voorbarig : inderdaad, in para
graaf 3 van hetzelfde artikel 23 
is 'n zinsnede ingelast, die pre
cies dezelfde grendelbepaling 
inhoudt als de vroegere para
graaf 5, namelijk dat taalwet
ten slechts met een bijzondere 
meerderheid kunnen worden 
goedgekeurd. 

Op het einde van het stuk 
wordt uitgelegd wat men. naar 
gelang van het geval, onder 
« bijzondere meerderheid » ver
staat : ofwel de dubbele meer
derheid ofwel de twee-derden. 
Dus in elk geval eei. grendel, 
die aan een deel van rie frans-
talige parlementsleden (de 
helft of ongeveer drie-vierdea 
ervan) toelaat de totstandko
ming van taalwetten te belet* 
ten. En wanneer men weet dat 
zij praktisch allemaal zullett 
weigeren een wetsvoorstel of 
-ontwerp tot verbetering vatt 
taalwetgeving goed te keuren, 
weet men meteen precies waar 
wij aan toe zijn. De grendel is 
helemaal niet weg, men heeft 
hem alleen van plaats veran
derd, ik zou haast zeggen geka-
moefleerd... 

Gelet op de dubbelzinnigheid 
die daaromtrent reeds was ge
schapen, is daar maar één be
oordeling passend voor : boe
renbedrog. 

L'ate men echter niet denken 
dat wij daar in trappen' D^ 
strijd gaat verder. 

F. BAERT 
Senator 
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DISKRIMINATiE 

Hoewel het principe « gelijk 
loon voor gelijk werk » sterk 
heeft doorgewogen bij het slui
ten van het schoolpakt, werd 
toch een diskriminatie vastge
steld in de bezoldiging van het 
lager onderwijzend personeel 
wettelijk vastgelegd, namelijk 
in art. 38 van de schoolpaktwet 
(tot wijziging van het vroeger 
art . 32). 

In de Ie paragraaf wordt 
bepaald dat de gemeenteraden 
de wedden van het onderwij
zend personeel vaststellen over
eenkomstig met de regeling die 
van toepassing is voor de rijks-
on derwijzers. 

In de 2e par. krijgen de ge
meenteraden in de agglomera
ties Brussel, Anwerpen, Gent, 
Luik, Charleroi en Oostende de 
machtiging een bijwedde van 
ten hoogste 10 % te verlenen 
aan de leerkrachten van hun 
gemeentescholen. Ze mogen die 
bijwedde ook verlenen aan de 
onderwijzers van de vrije scho
len. (Niet aan rijksscholen). 

De wedderegeling voor het 
buitengewoon lager onderwijs 
is dezelfde als voor het gewoon 
lager onderwijs. 

Minister Vermeylen mag nu 
verklaren dat hij niet diskrimi-
neert, de diskriminatie is ech
ter een feit. 

Wie is de schuldige ? In de 
eerste plaats wijlen volksverte
genwoordiger - burgemeester 
Bracops van Anderlecht die het 
recht op het verlenen van bij-
wedden opeiste en verdedigde, .i 
(Socialisten zijn tegen klasse-
onderscheid als dat past in hun 
politiek kraam). De andere 
schuldigen : de parlementairen 
die de diskriminatie hebben , 
goedgekeurd? de sindikaten'ffie 
ermee akkoord gingen, al de 
gemeentebesturen die aan hun 
driemaal heilige autonomie 
hebben laten torpen. (Ze waren 
wel zeer blij van de mizerie en 
de uitgaven voor bijwedden af 
te geraken). 

Een herziening van het 
schoolpakt komt steeds meer 
ter sprake. Zullen de tiendui-
zende rijksonderwijzers en 
leerkrachten van vrije en ge
meentelijke scholen buiten de 
6 bevoorrechte agglomeraties 
nog langer als tweederangson-
derwijzers willen behandeld 
worden ? 

Wij kijken met belangstel
ling uit of de socialistische 
ACOD, de kristelijke CURO en 
COV en het liberaal LSPOD 
hun leden in de kou zullen la
ten staan. 

A. D , Dendermonde. 

DODE RIVIEREN 

Gelezen in «De Toerist» nr 
16 van 16 augustus 1937 (blz. 
672), in oude spelling dus : 

«Doode r ivieren», zoo noe
men onze visschers de Schelde, 
de Durme, 't Wiel (de Rupel) , 
de Nete.. . Konden ze eens her
leven ! Daartoe is slechts nodig 
de zuivering van het vuile af
valwater van de fabrieken en 
steden. Men heeft onlangs 
proefnemingen gedaan met een 
zuiveringsstation op de Spiere
vaart, naar het schijnt met een 
zeer bevredigend rezultaat. On
ze visschers hebben het gele
zen in de dagbladen en er is 
een greintje hoop gedaald in 
hun harten : een greintje 
slechts, want het ware « te 
schoon om waar te zijn ». 

Wel een zéér profetisch be
sluit ! 

nen stond toen er reeds Vlaam
se socialisten waren. 

Even tevoren had de heer 
Gelders verklaard dat hij door 
de Brusselaars vlaamsgezind 
was geworden, dus nog maar 
pas ! Dat die vlaamsgezindheid 
waarschijnlijk komt door de 
vrees zijn sjerp of zetel te ver
liezen, zegde hij er wijselijk 
niet bij. 

Is het niet om te vloeken dat 
hoewel de socialisten nu bewe
ren de vlaamsgezindheid in 
pacht te hebben (de talrijke 
bewijzen zijn er) er honderd
duizend pendelaars en honderd 
duizend uitgeweken Vlamingen 
zijn ? Als er ergens een bedrijf 
in Vlaanderen opgericht wordt 
zijn het nog de waalse socialis
ten die er zich tegen verzetten 
(gedenk Zelzate). We spreken 
dan nog niet over het feit dat 
de gemiddelde lonen in Vlaan
deren heel wat lager liggen dan 
in Wallonië. Neen, geef ons dan 
maar liever een radikaal 
Vlaamse partij en federalisme, 
dan is het gedaan met bedelen 
en de waalse kameraden naar 
de ogen te kijken. 

D. A., Oostende. 

WAT MET 
DE VOERSTREEK ? 

Het plan Eyskens is mis
schien een bespreking waard. 

G. d B., Antwerpen 

« VLAAMSE » SOCIALISTEN 

Na het debat « Trefpunt » ge
zien te hebben kon ik mij niet 
ontmaken van de indruk die 
de heer Jorissen op mij gelaten 
heeft, toen de heer Gelders hem 
het verwijt maakte dat hij (Jo
rissen) nog in de kinderschoe-

N A T I O N A L E LOTERIJ 

<^upertray\cke van Paóeh^ 
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Maar wat dan met de bij zonde
de meerderheidswetten, die zo 
veelvuldig terugkomen in de 
tekst van Eyskens ? 

Is het niet zo, eveneens kon-
form met de regeringsverkla
ring, dat het plan Eyskens voor
ziet dat sommige gebieden (bij 
wet gestemd met een bijzonde
re meerderheid) uit hun pro
vincies kunnen gelicht worden? 
Zij zouden een bijzonder sta
tuut opgelegd krijgen. Dit zou 
dan ook geval kunnen zijn voor 
de Voerstreek. 

Daarom moeten onze V U.-
parlementairen vooral deze 
voorgestelde bijzondere meer
derheid in de gaten houden en 
eventueel bekampen. 

De Voer is en blijft vlaams 
grondgebied ! 

M. M , Opoeteren. 

WAAR HANGT DE KLEPEL ? 

Bij het lezen van de socialis
tische pers over de gemeen
schapsproblemen en het zoge
naamd globaal akkoord tussen 
de meerderheidsparti jen moet 
de B.S.P.-kiezer zich wel afvra
gen waar de klepel eigenlijk 
hangt. 

In « Volksgazet » van 28 fe
bruari i 1. en in een hoofdarti
kel « Dialoog van de ekstremis-
ten » tracht men de houding 
van de Volksunie terzake zo 
negatief mogelijk voor te stel
len, waarbij zelfs en waar
schijnlijk in een toestand van 
paniek, het woord « zwart » nog 
maar eens valt. 

In het weekblad « Voor Al
len » van dezelfde dag heet het 
echter dat de Volksunie uit het 
akkoord haalt datgene wat voor 
de Vlamingen minder gunstig 
is en dat de Volksunie een echt 
federalisme wil tussen Vlaan
deren en Wallonië. 

We laten het woord aan de 
socialistische lezer die de nodi-
dige konkluzie zal opmaken. 

S. J., Balen-Neet. 

De redaktie draagt geen ver. 
antwoordelijkheid voor de ln< 
houd der gepubliceerde lezers-
brievcü. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor O v T de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge 
voerd. 

POLS.... 

Pol's broodjes z i jn steeds verse 
broodjes met kwahtei tsbeleg (mar« 
t ino - krab - k ip - f i le t américain 3 

kaas) 
Voor uw feesten, bats, kermisserv 

vergader ingen 
Specialiteit : recepties, feestmenu'» 

(koude schotel) 
Speciale voorwaarden voor 

V U.-afdel ingen 
Pyckestraat 39 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/38.04.36 

van de redaktie 

3ri5r<el, I-̂ . maart Î ^VO, 
Betr»: "vprgf^tpn" ;~takin^. 

i> t einde van de limbnrp;se s taking l i g t 
nu al verscheidene v/eken ach te r de nag. De 
mijnwerkers he rva t t en noodgedwongen het werk 
in de stpek ge la ten door hun n a t u u r l i j k e l e i 
ders en ze l f s beledigd do^r d6?e l e i d e r s , on
der wie min i s t e r s in funkt ie , dip nochtans 
PPH • exklijzi rf vakbondsvi^rleden ach te r de rug 
hebben. 

Vianneer vand-^ag der,e bi jna heroiache verweers-
re f l^ks n ' e t t o t a a l vergeten i s donr de belgische 
welvaar tmaatschappi j , dan i s da t t e danken aan 
^p V'nlksv,nie, d i e wél hanr z-n.ver menfselijke s c -
l i d a r i t ^ ^ i t s p l i c h t heeft begrepen en d i e een l im-
b'irgs no'-'dfnnds in het leven r i e p om de grote 
nntstf.ne «̂ ood in duizenden limburg?=;e a r b e i d e r s -
ge?inn«=n t e helpen l en igen . i 

V/ant deze nood i s n i r t verdwenen de dag dat 
de s taking e indigde , /«'anneer de spek taku la i r e 
beelden over deze soc ia l e k r i z i s van het scherm 
verdwenen en de w<=̂ reld zich fl'.iks aan wat anders 
vergaapt , b l i j f t er in Limburg he t kopbreken ov^r 
r i f t - b e t a a l d p schulden, d ie men met een gewoon 
prbeidersbudget n i e t so gemakkelijk a f b e t a a l t . 

Danrom r'oen we er a l s prakt i sch de enigen ^nn 
• O ' ^^•t• 

11 1 

wel 
ben 

We dcpn er aan voort in de p l a a t s van hen 
•/ip wp zouden verwacht hebben dat ze he t of-
»^erner ofwel samen met ons zouden gedaan heb-

' ie lpt daarom deze a l l e e n - s t r i j d t o t een siik-
^n, wij al^ PU ran "WIJ" samen a l leen? 
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BIJ EEN KRANTENFUZIE 

La Derniëre 
Le plus grand ioumal belqe. Ie mieux rer^eigne . p^^ j , p^^, ^ j ^ , , 52 _ ^^^ ^ru,,,^^ 

cc Libre » en <c Demière Heure » 

de rol 

van de 

weekbladen 
(aco) Woensdag werd de openbare 

opmie verrast met de mededeling dat 
de eigenaars van de « La Libre Belgi-
tiue », de groep Jourdain, een aanzien
lijke minderheidsparticipatie (45 % van 
het kapitaal) genomen hadden in «La 
Demière Heure». De operatie was tot 
stand gekomen doordat een van de ge
broeders Brébart, Marcel Brébart, be
reid was zijn aandelen aan de eigenaars 
van «La Libre Belgique» te verkopen. 
De andere broer (feitelijk halfbroer), 
Maurice, blijft met iets meer dan 50 % 
van het kapitaal aan de leiding van 
«La Demière Heure». Men is echter ' 
ïn ingelichte kringen van mening, dat 
dit slechts een overgangsperiode is en 
dat de kapitaalgroepen die de huidige 
operatie mogelijk maakten — nogmaals 

werd de groep Josi genoemd — binnen 
afzienbare tijd hun invloed op « La Der-
nière Heure» nog zullen vergroten en 
trouwens al opties hebben op de overige 
aandelen. 

Voor de techniek van de in België 
voortschrijdende koncentratie van dag
bladen en persondernemingen is deze 
gebeurtenis belangrijk. 

Men wist dat «La Demière Heure» 
in de jongste jaren terrein verloren had. 
Toch wordt het aantal lezers door be
voegde professionelen nog op 160 a 165 
duizend lezers geraamd. 

Wat « Libre Belgique » betreft : ook 
deze krant had te lijden onder veroude
ringsverschijnselen in zijn lezerskring. 
Of hij een oplage van 160 duizend exem
plaren nog haalde, betwijfelen we. In 
elk geval nam hij op de nederlandstali-
ge krantenmarkt al sedert lang niet 
meer de plaats in die hij destijds gehad 
heeft. Veel meer dan 35 è 40 duizend 
exemplaren per dag worden door alle 
franstalige kranten in Vlaanderen niet 
meer verkocht. Dat is een van de licht
punten in de evolutie van de dagblad
pers. 

Elk afzonderlijk bereikten «La Der-
nière Heure» en «La Libre Belgique» 
niet langer meer de dimensies die een 
personderneming moet hebben on» als 
een volwaardig partner en tegen het 
hoogste tarief de publiciteitsmarkt te 
bewerken. Er bestond al sedert jaren 
een iftimenwerking tussen de ultra-kato-
lieke en de ultra-liberale « Demière 
Heure ». Maar het was een losse samen
werking, die technisch en kommercieel 
op verre na zo ver niet ging als b.v. de 

samenwerking die binnen « Groep Eén » 
tot stand gekomen is tussen de Stan-
daardgroep. « Gazet van Antwerpen » 
en « Belang van Limburg ». 

Men voorziet dat de wijziging van de 
eigendomsverhoudingen bij «La Der-
nière Heure » als eerste gevolg zal heb
ben dat de beide herauten van het bel-
gisch unitarisme nu intenser gaan sa
menwerken op het gebied van publici
teit. Maar een zo grote participatie als 
de Jourdains (en hun geldschieters) 
tans genomen hebben kan slechts lo
gisch zijn indien ook op andere gebie
den wordt samengewerkt : technisch, 
kommercieel, financieel, gemeenschap
pelijke administratieve diensten, enz. 

_Hoe er redaktioneel een samenwer
king gaat komen, is vooralsnog een raad
sel. Beide bladen zijn liberaal in poli-
tiek-wijsgerige en sociapl-ekonomische 
zin. Zelfs partijpolitiek zijn er raaklij-
nen. Hoe hardnekkig heeft « La Libre 
Belgique » steeds geijverd voor kato-
liek-liberale regeringskombinaties .. De 
verhouding jegens de kerk zien beide 
bladen echter weer totaal anders. 

De toekomst zal uitwijzen hoe deze 
twee boergeois-bladen elkaar ook re
daktioneel zullen vinden. 

Voor ons ligt de konkluzie voor de 
hand : nu financieel en technisch de 
koncentratie van de grote ner«!bedrijven 
verderschriidt, is 't voor de beveiliging 
van de politieke en geesteliike vriibeid 
dringend noodzakeliik dat er st?;j[idbare 
en stevige opinieweekbladen bestaan." 
Het dreigende monopolie ^mn de infor
matie moet gebroken worden Dat is 
een van de bestaansredenen van « Wij ». 

Leuven en Brussel 

geknoei 

met 

de splitsing 
'(red.) V7at verleden week in de Ka

merkommissie voor Onderwijs gebeur
de in verband met de vrije universitei
ten, is zo ernstig dat men zich met ver
bazing afvraagt, waarom daartegen nog 
geen reaktie is gekomen in d- kringen 
van Vlaamse studenten en akademici ^n 
deze Kommissie was het wetsontwerp op 
de rechtspersoonlijkheid va" de univer
siteiten in behandeling. / 

Wat de brusselse universiteit betreft, 
werd — altans inzake de rechtspersoon
lijkheid — door de kommissieleden is 
oplossing van de logika aanvaard • >o. 
wel V.UB. als U.LB krijgen ieder hun 
eigen rechtspersoonlijkheid. Het is voor
al de V U B die op deze regeling heeft 
aangedrongen. 

(vervolg blz. 4.) 

WAALS FINANCIEEL 
SCHANDAAL 

Het financieel schandaal van de 
Liéco-fabrieken te Leuze, die van
wege het Nationaal Instituut voor 
Landbouwkrediet een krediet ver
kregen van 200 miljoen en later 
een waarborg van 10 miljoen van 
de gemeente Leuze, werpt een 
zonderling licht op het verbluf
fend gemak waarmee waalse mi
nisters en andere prominenten 
met onze franken omspringen 
wanneer het er om gaat, aan 
«Waalse ekonomische rekonver-
sie en expansie» te doen. Hoewel 
er van bevoegde zijde ten tijde 
van de aanvraag een tans meer 
dan gewettigd gebleken wantrou
wen aan de dag werd gelegd, kre
gen uiteindelijk de Liéco-fabrie
ken het gevraagde krediet dank zij 
het feit dat het investeringsfonds, 
waarheen de eerst aanvraag door 
het Nationaal Instituut voor Land
bouwkrediet was doorgeloodst, het 
sein op groen zette. 

De lichtzinnigheid waarmee dit 
aanzienlijk krediet werd toege
staan spruit zonder enige twijfel 
o.a. voort uit het onweerstaanbaar 
verlangen van waalse politici en 
ekonomisten, om Wallonië te allen 
prijze uit te rusten met gloednieu
we en « vooruitstrevende » onder
nemingen, onder verwaarlozing 
van de meest elementaire voor
zichtigheid en vooruitziendheid. 
De waalse honger is nu eenmaal 
onverzadigbaar, wat o.a. ook nog 
blijkt uit de abnormale vertraeing 
waarmee de begroting van Onen-
bare Werken 1970 op zich laat 
wachten (vertraging die volgens 
ingewijden zou te wijten zijn aan 
de waalse vice-premier en minis-
J e ' v a n Begroting Cools, die naar 
loffelijke gewoonte zou aandrin

gen op een groter waals aandeel in 
de kredietverdeling voor 1970). 
Het wemelt niet voor niets van 
berichten en geruchten allerhande 
over plannen en projekten in ver
band met de waalse gewestelijke 
ekonomische expansie. 

Het relaas van het ontstaan en 
de ontwikkeling van de Liéco-fa-

geld investeerden in nodeloze of 
onleefbare projekten. 

Een ander, even onthutsend as-
pekt, is het totaal ontbreken van 
enige kontrole door de kredietver-
lenende instanties in de zaak Lié-
co. Nooit werd navraag gedaan 
hoe het geld besteed werd. zodat 
het niet verwonderlijk is dat er 

BEROEPSHALVE BEKEKEN 
brieken is intussen tekenend ge
noeg voor de mentaliteit en de 
sfeer waarin te werk wordt ge
gaan. We zullen niet beweren dat 
alle waalse projekten op gebied 
van leefbaarheid en rendabiliteit 
verdacht zijn, al zijn er meer dan 
genoeg die dat geheel of gedeelte
lijk wél zijn. Trouwens : men mag 
zich gerust de vraag stellen of een 
zo verregaande bereidwilligheid 
ook voor Vlaanderen bestaat Op 
die vraag luidt het antwoord ne
gatief. Niet alleen wordt van re
geringswege elke subsidiërings-
frank voor de vlaamse ekonomi
sche expansie gewikt en gewogen, 
het is ook zo dat büna si«tpmati"5ch 
gepoogd wordt eerst in Vlaande
ren voorziene ndustriële vesti
gingen voor Wallonië af te snoe
pen. Waarin men nog vaak slaagt 
op de koon toe. dank il de laks
heid van de vlaamse ministers en 
kleuroolitiekers Het hele verloop 
van de havenkwestie is eveneens 
te verklaren door deze gee«tesee-
steldheid en deze praktijken, wat 
er de Walen niet van weerhoudt, 
vlaamse havennroiekten «avon
tuurlijk » of « hpr<!ensohimmie » te 
noemen (nota bene ronder over 
enig zakeliik dossier te beschik-
ken), terwijl ze zelf al heel wat 

van de voorgenomen bewerkingen 
(puree, chips, en halfbereide fri
tes) niets in huis kwam omdat het 
tempo van de investering hoger 
was dan de tijd die nodig was om 
het zgn. europees afzetgebied te 
vinden, terwijl men er zelfs niet 
in slaagde een belgische markt in 
het leven te roepen. Zodat men 
met kunst- en vliegwerk het per
soneel af en toe moest «bezig 
houden». Bovendien werden aan 
het kaderpersoneel abnormaal 
hoge wedden uitbetaald. BH een 
regelmatige kontrole zou de zaak 
de huidige wending niet genomen 
hebben. Het wetsontwerp Lebur-
ton dat een strengere kontrole 
voorziet bij subsidiëring door de 
staat komt alleszins voor Leuze 
te laat 

Dit totaal gebrek aan toezicht 
heeft ten slotte de direktie te 
stoutmoedig gemaakt zodat een 
nieuwe kredietaanvraag — van 50 
milioen. het stak immers niet 
nauw! — haar noodlottig werd. 
Na een oarTementairp vraap aan 
een volkomen door deze zaak ver
raste landbouwminister Héger 
kwam tevens aan het licht dat Lié-
co de kosten van door het learer 
uitgevoerd vervoer voor leveran
ciers naar de fabriek van hun te

goed aftrok zonder dat het leger 
werd betaald, zodat deze kosten 
tans ingevorderd worden waar-
door de betrokken landbouwers 
tweemaal zouden moeten beta
len... 

Het lijkt wel een vaudeville, 
ware het niet Jai we niet alleen 
wanbeheer bij Liéco moeten vast
stellen doch ook in de drie nauw 
bij deze zaak oetrokken waalse 
ministeries en parastatale instel-
lineren. die mekaar de verantwoor-
deliikheid poeren toe te snelen. 

Het ware wenselük dat van par-
Icmentaire ziide grondig zou toe
gekeken worden 00 dit knoeiwerk. 
Juist nu is dit des te wenselüker, 
vermits het eknnomisch kernka
binet de verdeling der staatskre-
dieter voor eewesteliike investe
ringen bespreekt w.o een serie 
waalse, die in volle dubbelzinnig
heid vlotten. 

GESOL MET GEHANDIKAPTE 
KINDEREN 

Zonder op de grond van de zaak 
in te gaan dient het partijgeleuter 
over de al dan niet subsidiëring 
van vrije scholen voor gehandi-
kapte kinderen (tussenkomst in 
werkingskosten en beginleningen 
voor scholenbouw) aan de kaak 
gesteld Het is meer dan begrijpe
lijk dat dit heen en weer genraat 
tussen C V.P en B.S.P. de vereni
ging van ouders van eehandikapte 
kinderen on de zenuwen is eraan 
w<»rlr<»n om Hat de nood aan der-
gelüke ücholen zeer groot is Waar 
men elders met honderden muloe
nen STooi» is de starre nartiinolitie-
ke houding van «sommigen de« te 
1aakh9!>rfJpr daar het tifh om een 
men«o'iïkp or>f>ra«»lit hii uitstek 
gaat en om do erarantie van een 
elementair bnrfirerrerh* 
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Je koopt een wagentje. De staat zegt je — en terecht overigens — dat |e 

het ding moet laten verzekeren. Minder terecht oefent hij geen of altans 

toch onvoldoende kontrole uit op de verzekeringsnnaatschappijen. Nou, 

je 'oopt bij een verzekeraar binnen en die maakt de papiertjes in orde. 

Bij Navis, prima maatschappij ; het kost je slechts 6.000 fr per jaar, 

v/aarvan 1.040 taks voor de staat. En daar gaat de Navis dan ongekon-

froleerd over de kop, onder meer omdat de staat zijn plicht niet deed. 

Geen nood : schaf je maar een andere polis aan en betaal nog eens 1.040 

fr taksen. Op die wijze haalt de staat zo'n slordige zes miljoen uit het 

faljissement Navis. Je ziet het : niet iedereen verliest erbij. Gelukkig ! 

(vervolg van blz 3 ) 

Op een ander gebied kwam echter een 
voor de Vlamingen totaal ona^vaard-. • 
Jsarefegelmgtot stand. T)e regelmg voor 
de vestigmgsplaats van de universitaire 
onderzoekscentra kwam ter sprake. Men 
kan het regeringstandpunt terzake sa
menvatten in de vuistregel : « wat er al 
IS, mag er blijven». 

Hiertegen kwam V.U.-woordvoerder 
Maurits Coppieters in het geweer. Hij 
diende amendementen in die er op ge
richt zijn, de onderzoekscentra te vesti
gen m het taalgebied waar zij thuisho
ren Er is bijvoorbeeld een belangrijk 
centrum van de brusselse universiteit te 
St Genesius-Rode — in nederlandstalig 
onderwijsgebied dus — gevestigd. Een 
voor de Vlamingen aanvaardbare rege

ling kan er alleen in bestaan dat na de 
splitsing van de brusselse universiteit 
het onderzoekscentrum van Bode ofwel 

-«aar-de -V.lfiB. gaat, ofwel dat het — in
dien hetnot de U.L.B, blijft behoren — 
verhuist naar franstalig gebied. We 
kunnen frankofone enklaves in vlaams 
gebied, en zeker in de randgemeenten, 
missen als de pest. 

Het bleef aan een vlaams C.V.P.-er, 
de heer Swaelen, beschoren om het op 
te nemen tegen Maurits Coppieters. Hij 
gebruikte daarbij een absoluut minder
waardig drogargument : «we verande
ren de wet van 1911 en die spreekt niet 
van onderzoekscentra». Nogal wiedes, 
want in die tijd bestonden er niet eens 
dergelijke onderzoekscentra! 

De kommissie heeft, ondanks de waar
schuwingen van Coppieters, de heer 

Swaelen gevolgd. Minister Vermeylen 
was zo gerust in de dociliteit van de 
kleurpolitiekers, dat hij als klap op de 
vuurpijl de bekentenis dierf afleggen : 
« nadat de V.U.B, haar gebouwen heeft 
op het oefenplein, zal het centrum van 
Rode alleen behoren aan de U.L.B.». 

Inzake Leuven gebeurde er een zo 
mogelijk nog ergere kapitulatie. In te
genstelling met de brusselse oplossing 
die twee rechtspersoonlijkheden voor
ziet, blijft in Leuven de UCL-K.U.L.-
rechtspersoonlijkheid unitair gehand
haafd Het is zij, en zij alleen, die de 
twee rechtspersoonlijkheden respektie-
velijk voor de K U L . en voor de U.C.L. 
kan oprichten. De bedoeling is duide
lijk : de frankofonen willen zo lang mo
gelijk te Leuven blijven en houden 
daarvoor de grendel op het verwezen
lijken van de splitsing. 

Ook hier heeft Maurits Coppieters 
amendementen ingediend; een ervan is 
er op gericht, de termijn van de franko
fone aanwezigheid te Leuven te beper
ken tot acht jaar. Inderdaad, twee jaar 
geleden werd de hand van een ernstige 
prognose vastgesteld dat Leuven-Frans 
binnen de tien jaar kon verhuisd zijn. 
Van die tien zijn er tans al twee voor
bij... 

Het behoud van de unitaire rechts-
Dersoonlijkheid te Leuven en dus van 
Ie grendel op het doorvoeren van de 
rerhuis is een schandaal, waartegen een 
itevige reaktie moet loskomen 

Eens te meer hebben vlaamse kleur
politiekers getoond, «hoe» zij het 
[ doen »1 

i Het offensief gaat verder 

socialisten 
grijpen naar 
radio en tv 

...En voor de rest hebben we ook deze 
week met heel veel onbehagen de zo
veelste aflevering gevolgd van het so
cialistisch offensief tegen radio en tv. 
De mekaar steeds sneller opvolgende 
B.S P.-aanvallen op de B.R.T.-informa-
tie kunnen geen toeval zijn ; zelfs het 
sindikale slechte humeur na de staking 
in Limburg kan nauwelijks nog voldoen 
als verklaring. Het is duidelijk, dat de 
socialisten een grootscheeps offensief 
ingezet hebben om radio en tv meer 
dan voorheen onder kontrole te krijgen. 
Ze worden daarbij geholpen door de 
laksheid of zelfs de medeplichtigheid 
van hun regeringspartners uit de C.V.P. 

Wat willen de socialisten ? Zoeken ze 
een kompensatie voor hun kwijnende 
pers ? Een kompensatie op het vlak van 
de nieuwsverstrekking alleen, of ook 
nog ergens een financiële inspuiting 
voor hun krantenbedrijven ' 

Hoe dan ook : iedereen wie begaan is 
met de vrijheid van informatie, kijke 
best uit zijn ogen. 

AUTOMOBIELVERZEKERINGEN 

ER LOOPT IETS GRONDIG NIS 
Caco; Lang heeft men niet moeten wachten op een nieuw schandaal in de auto-
mohielv er zekering : na de Belfort-zaak is het failliet van n.v. Navis de rust ko
men storen van de politici die meenden dat de huidige vormen van overheidstoe
zicht voldoende zijn. 
Het huidige stelsel, dat erin bestaat dat het ministerie van Ekonomische Zaken de 
agregatie verleent aan een aantal verzekeringsmaatschappijen — meer dan 200 
werden er « erkend » — kan de veiligheid niet verlenen aan automohielhezit-
ters die zich stilaan met een vaag gevoel van ongedekte riziko's op de overbelaste 
wegen van dit land begeven. Voor sommigen onder hen is de toestand na een on
geval werkelijk dramatisch. 

> l l 

De oplossing van de vraagstukken in
zake automobielverzekering is zeer 
moeilijk te vinden. 

Sommige verzekeringsmaatschappijen 
hebben met opmerkelijk lage tarieven 
klienten aangelokt. Het is klaar als een 
klontje dat een verzekeringstarief te 
laag kan zijn om de rezerves tot stand 
te brengen, waarover een verzekeraar 
moet kunnen beschikken om de schade
vergoeding te betalen 

Maar veel méér kan men hierover 
niet zeggen. Het is niet zeker dat de 
verzekeringsmaatschappijen die tot nog 
toe in faling zijn gesteld, hun onder
gang te wijten hebben aan een te lage 
premie. 

De oorzaak kan te zoeken zijn in het 
slecht beheer, in oneerlijkheid of ook in 
een slechte bedrijfsstruktuur. 

Maatschappijen die niet alleen in de 
automobielverzekering maar ook in an
dere assurantietakken bedrijvig zijn, 
kunnen hun riziko's op een betere wijze 
indekken. Ze onderhandelen allicht ge
makkelijker op het niveau van de her
verzekering dan kleine exkluzieve au-
tomobielverzekeraars. 

Een premie die voldoende is voor een 
sterke en veelvoudig gestruktureerde 
verzekeringsmaatschappij, kan onvol
doende zijn voor een andere. 

PRIVE-SEKTOR IN GEBREK ? 

Wat we schrijven strekt slechts schijn
baar tot voordeel van de zeer grote 
maatschappijen. We willen hun geen 
monopolie geven ! Men moet zich gaan 

bezinnen over de grondslag van het bel-
gisch verzekeringsstelsel, en dan rijzen 
er een paar vraagtekens op in verband 
met het principe zelf. 

In België is de automobielverzekering 
wettelijk verplicht, maar de wetgever 
liet de uitvoering van die verplichting 
over aan de privé-sektor. In alle onpar
tijdigheid stellen we vast dat er geen 
redenen zijn om te juichen over de re-
zultaten. 

Er is destijds gezegd en geschreven 
dat de staat een aantal sociale riziko's, 
die hij nu zelf verzekert via de Rijks-
fondsen in kwestie (met inschakeling 
van de Rijksmaatschappelijke Zeker
heid als inzamelingsorganisme), beter 
zou laten dekken door de privé-verze-
keringsmaatschappijen. Die zouden het 
goedkoper doen, beweerde men. 

We erkennen dat de werkingskosten 
van de Rijksfondsen te hoog zijn opge
lopen. Maar we wensen niet dat iemand 
die de pensioengerechtigde leeftijd be
reikt of naar het hospitaal is overge
bracht, plotseling zou vernemen dat de 
private verzekeringsmaatschappij die 
hem tegen ziekte of ouderdom verze
kerde, faljiet is gegaan. 

Het vraagstuk is veel ernstiger dan 
degenen vermoeden die met oppervlak
kige argumenten ten voordele van het 
privaat initiatief komen aandraven. 

Als van Mechelen op het scherm 
verschijnt, kijken we geboeid naar 
zijn vlinderdasje. We hebben ons 
wel eens afgevraagd of het een écht 
dasje is; ons bekruipt soms het 
vermoeden dat het een vliegtuig
schroefje moet zijn dat de minister 
toelaat, zich van de grond te 
verheffen en in flukse vaart de 
plaats te vervoegen waar alreeds 
de volgende kamera op hem staat 
te wachten. 
Frans van Mechelen was reeds een 
aktief man vooraleer hij minister 
werd. Toen al bewoog hij zich 
vluchtig op een groot aantal 
terreinen en bleef hem niet eens de 
tijd om nauwkeurig te tellen, wat 
hij maandelijks en per giro beuren 
mocht als volksvertegenwoordiger, 
professor, bondsvoorzitter en weet 
ik veel. 
Hij is een uitgesproken manager-
tipe. Vandaag in de stofzuigers, 
morgen in de frisdranken : het is 
hem om het even wat hij mag 
verkopen, als de omzet maar stijgt 
en als hijzelf er maar wel bij 
vaart. Van het vlotte, alleen op 
omzet en politiek dividend 
bedachte managertipe getuigt 
trouwens zijn hele voorgeprogram
meerde uiterlijk. Tot en met het 
Heuchhaarlemmerdijks dat hij 
zich aangemeten heeft als veurname 
omgangstaal. 
Hij kent zijn Nietzsche : diens 
vaststelling « dass sie alle kduflich 
sind » is hem vast niet ontgaan. 
Hij kóópt ze gewoonweg, de 
ambitieuze knapen die hokken op 
de kruispuntjes waar publiciteit 
kan worden gemaakt. Hij koopt ze 
met geld — en de vondst daarbij 
is, dat de centen niet uit zijn 
koffer komen, maar uit de staatskas. 
Hij koopt ze met alle andere in 
de res publico gangbare munt : 
plaatsjes en prebenden en 
prikkeltjes voor de eigendunk of 
de zelfvoldaanheid. 
Tussen al de haastige bedrijven 
door vindt hij nog de tijd om 
zich in Parijs de pluim van de 
Orangerie op de hoed te gaan 

' steken en zich bij zijn terugkeer 
te laten ontvallen, dat hij 
van zijn overwippertje gebruik 
gemaakt heeft om van 
Pompidou de toezegging 
te bekomen dat het Nederlands 
in de franse scholen als keuzevak 
zou gelden. Applaus van de 
beroepshalve-bewonderaars 
en beleefd applausje zelfs van 
de argeloze zielen. 
Want van de toezegging die 
daverende Frans van de Fransen 
zou losgemaakt hebben, is zelfs het 
eerste woord niet waar. Waarheid 
is, dat tussen Parijs en Den Haag 
vlak voordien een overeenkomst 
werd getekend waarbij de Fransen 
het Nederlands erkennen 
als keuzevak achter de tweede 
taal; en in het verschil 
tussen de waarheid en J.e 
ministeriële versie zit er méér 
dan een nuance. Waarheid is, 
dat de Nederlanders in ruil daarvoor 
de studie van het Frans een 
beetje zullen bevorderen, ten 
nadele van het Engels 
Van daar tot aan de legende 
dat flinke Frans zo tnaar in 
een handomdraai tussen de 
Orangerie en het Café de la Paix 
zou gezorgd hebben voor eer 
overwinning van de nederlandse 
kuituur beneden onze zuidergrens, 
zit een groot deel van het 
recept van minister van Mechelen : 
schroef jezelf maar onbeschaamd 
naar omhoog, klets er maar wat 
op los en vergeet Nietzsche niet. 
En tervtnjl deze heugdravende 
zelfbewiereuker overal het 
evangelie van « zijn » 
kultuurfederalisme predikt, 
is hij in werkelijkheid slechts 
een jochie dat hand- en spandiensten 
bewijst aan de regering 
van de grendels, van de parité 
en van de liberté 
du père de familie 

dio Genes 
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« DIALOOG » 

We vestigden er verleden 
week de aandacht op, dat het 
Bureau van de B.S.P. zich be
ziggehouden had met het « het 
geval Spaak ». 

We kunnen er deze week aan 
toevoegen, dat de belangstel
ling van het Bureau niet zui
ver platonisch was ; er werden 
maatregelen getroffen. Zo zijn 
onder meer de sekretarissen 
van de waalse P.S.B.-federaties 
bijeengeroepen. Er werd hen 
gezegd dat Spaak geen partij
genoot meer is en dat het hen 
verboden wordt, hem spreekge-
legenheid te bezorgen. 

Naar het schijnt zijn het 
vooral de luikse ministers die 
aandrongen op spreekverbod 
voor Spaak in partijmiddens. 
Spaak had namelijk onlangs te 
Luik gezegd dat de Luikenaars, 
die al zeer vroeg tot het federa-
'üsme waren gekomen, tans 
moeten beleven dat ze in de 
steek worden gelaten door hun 
leiders, die minister en dus 
unitaristen zijn geworden. 

Cools en Terwagne blijken 
zich het schoentje aangetrok
ken te hebben. 

Inmiddels blijft Spaak het 
land afrotsen. Voor deze dagen 
staan op zijn agenda : Namen, 
Charleroi, La Louvière, Ber
gen, Verviers en Marche... 

COKESPRIJS 

De Europese Kommissie heeft 
de richtprijs voor cokeskolen, 
ingevoerd uit derde landen, 
vastgelegd op 17 dollar (850 fr). 
De Kommissie zegt dat deze 
prijs een gemiddelde is van 
wat tans bij de invoer moet 
worden betaald, maar dat hij 
geen rekening houdt met kort
lopende kontrakten waarvoor 
•— gezien de spanningen op de 
markt — tans waanzinnige 
prijzen worden betaald. De Eu
ropese Kommissie heeft geen 
rekening gehouden met de 
Wensen van de staalnijverheid, 
die een prijs van 15.5 dollar 
had willen bevroren zien. De 
kommissie oordeelde dat het 
inwilligen van de eis der staal
nijverheid er zou toe leiden, 
dat de koïennijverheid kunst
matig zou moeten gesubsi
dieerd worden, terwijl dat — 
volgens de Kommissie — abso
luut overbodig is gezien de hui
dige prijs van het staal. 

Dat staat te lezen in de offi

ciële E.G.K.S.-publikaties, op 
datum van 9 maart. Een ster
ker veroordeling van de rege-
ringspolitiek inzake de staking 
in Limburg is niet mogelijk... 

KAMPIOENEN 

We hebben al vaker kunnen 
aanstippen dat Wim Jorissen 
in de Senaat de absolute re-
kordhouder is van het aantal 
parlementaire vragen. Ook in 
de Kamer zijn het Volksunie
mandatarissen, die het grootste 
aantal vragen stellen. Voor de 
zittijd 1968-1969 ging de palm 
naar onze twee jongste volks
vertegenwoordigers. Raskin en 
van Steenkiste, die ieder met 65 
vragen ver aan de leiding staan. 

JOS VAN EYNDE... 

We lazen deze week in 
« Volksgazet », uit de pen van 
hoofdredakteur Jos van Eynde, 
volgende aanval op Spaak en 
Simonet : « Want het is duide
lijk dat zowel de ene als de 
andere, in schijn lippendienst 
bewijzend aan de federalisti
sche opvattingen en zekere toe
gevingen aan de Vlamingen 
verdedigend, in feite iets be
ogen wat door alle Vlamingen 
radikaal wordt afgewezen : de 
onvoorwaardelijke en onmid
dellijke erkenning van de zo
geheten vrijheid van de huis
vader, die niets anders is dan 
het recht tot verfransing van 
de kinderen van vlaamse ou
ders ...». 

Ziezo, dat weten we ook al 
weer. Er stelt zich daarbij ech
ter,een vraag. 

...QEEN Y.t-AMING 

Het is ons namelijk niet be
kend, dat alle Vlamingen de 
zogeheten vrijheid van de huis
vader radikaal afwijzen. Van 
Eynde doet dat alvast niét. 
Want hij steunt het regerings
akkoord, dat uitdrukkelijk voor
ziet in de erkenning van die 
zogeheten vrijheid van de huis
vader. De erkenning wordt wel 
niet dadelijk van kracht, maar 
ze is er niet minder onmiddel
lijk en principieel onvoorwaar
delijk om. 

Jos van Eynde is dus geen 

Vlaming. Hijzelf heeft dat héél 
logisch bewezen. 

Tussen haakjes : is er méér 
dan van Eynde's gebruikelijke 
dozis onbeschaamdheid nodig 
om in hoofdartikels af te keu
ren wat men als parlementslid 
volop steunt en bevordert ! 

LEUGENAAR 

Onze lezers weten dat de re
geringsteksten, die voorgelegd 
werden aan de speciale ge
mengde kommissie van het par
lement, niet kloppen met de 
verklaring die door premier 
Eyskens drie weken geleden in 
Kamer en Senaat werd voorge
lezen. In de nieuwe teksten 
worden de grendels hernomen. 
Eyskens loochent dat en be
weert, dat de nieuwe teksten 
volkomen konform zijn aan de 
mededeling van de regering. 

De « Gazet van Antwerpen » 
nam geen vrede met deze uitleg 
van de eerste-minister en 
schreef verleden zaterdag « dat 
de eerste-minister hier de 
waarheid een tikje geweld 

heeft gedaan, juist het tikje 
waar het hele dispuut tans om 
draait». 

P.V.V.-KONGRES 

Vanaudenhove is weer maar 
eens bezig met het afleggen 
van ronkende verklaringen. Hij 
droomt terug hardop van het 
tweepartijenstelsel, waarbij no
ta bene de P.V.V. de tweede (of 
de eerste ?) partij zou worden. 
E het « image » van Servan-
Schreiber in Frankrijk schijnt 
hem de vage hoop terug te heb
ben geschonken, dat het vader
land toch nog wel te redden is 
met wat handig verpakte bla
bla. 

Inmiddels is zijn partij-van-
de-eenheid de grootste krabben-
mand die ooit in de belgische 
politiek te bezichtigen was. In 
de Napelsstraat buigen de 
P.V.V.-bonzen zich radeloos 
over de gepref abri keerde be
sluiten, die moeten beletten dat 
de partij bij haar nakend kon-
gres uiteenspat ten aanschouwe 
van gans he,, land. 

Dat kongres zal nog maar 

eens voorgezeten worden door 
Vanaudenhove zelf. Eigenlijk 
had het een andere vlaamse 
P.V.V .-er moeten zijn. Maar de 
ruzie rond dit voorzitterschap 
alleen al dreigde de P.V.V. te 
zegenen met een tweepartijen' 
stelsel in eigen schoot... 

V.D.B.-SPRINGER 

Elders in dit blad brengen 
we een langere beschouwing 
over de relaties tussen « Libre 
Belgique » en « Dernière Heu-
re ». Eén aspekt moet nog eens 
extra belicht worden : in deze 
zaak is opnieuw de naam Josi, 
reeds vermeld in verband met 
de « Pourquoi-Pas ». opgedo
ken. 

Wie het imperium Van den 
Boeynants een beetje kent, 
heeft redenen te over om zich 
af te vragen, of de super-Beuïe-
mans zich aan het opwerken is 
tot een belgische, frankofone 
Axel Springer De « Libre ». de 
« Dernière », de « Echo », de 

\« Pourquoi-Pas » en de vazali-
teiten in een aantal vlaamse 
kranten : het wordt een méér 
dan gevaarlijke koncentratie. 

De franse ambassadeur te Brussel, graaf de Crouy Chanel (en wij die dachten dat in Frankrijk de 
adeltitels afgeschaft zijn ..), heeft aan P.V.V.-voor zitter Pierre Descamps de versierselen van Com

mandeur in het Erelegioen overhandigd. Voor welke diensten en aan wie ? 

het schandaal van de 
achterstallige wedden 

In het onderwijs 
Verleden woensdag hebben de V U -

parlementsleden van Haegendoren, 
Coppieters, Raskin en van Steenkiste 
8ich aangeboden bij de minister van Na-
Uonale Opvoeding, de heer Vermeylen. 
Ze overhandigden aan de minister vol-
gaide tekst : 

« Antwoordend op rechtmatige ver
wijten van een star immobilisme en een 
Vergaande politizering in uw departe-• 
ment hebt U het gevleugelde woord uit-
?«proken : de minister van Nationale 
t^pyoedmg is voor 95 % slechts een be
taalmeester. Wij akteren deze uitspraak 
ea moeten er aan toevoegen : een slecht 
Betaalmeester. 

« Duizenden jonge leerkrachten wor-
« « niet of onregelmatig betaald; velen 
D^er hen ontvmgen nog geen wedde 
Mnds september 1969. Ontelbaren heb

ben recht op achterstallige wedden 
sinds 1965-1966. Tengevolge van deze si
tuatie zijn honderden jonge gezinnen in 
nnanciële moeilijkheden geraakt en 
hebben er meerderen schulden aange
gaan, wat indruist tegen de deontologie 
en het verwacht openbaar gedrag van 
de leerkrachten. 

« Jaar na jaar werden de betrokken 
leerkrachten gepaaid met niet-steekhou-
dende beloften en nu reeds meer dan 
tien jaar lang stellen de ministers van 
Nationale Opvoeding reorganizatie-
maatregelen in het vooruitzicht. Tans 
is de toestand onhoudbaar geworden en 
onaanvaardbaar. En dan bedenken dat 
de overheid, die hiervoor tenvolie ver
antwoordelijk is, daarenboven nog een 
totale en entoeziaste inzet van deze leer
krachten durft te vragen. 

« Wij eisen dan ook onmiddellijk bui
tengewone beschikkingen om aan de 
hierboven beschreven toestand een ein
de te stellen ». 

Terwijl de mandatarissen van de 
Volksunie deze tekst overhandigden en 
toelichtten, betoogden buiten op de 
straat een aantal mensen uit het onder
wijs met borden, waarop ze hun eisen 
hadden geschilderd. 

Op deze wijze heeft de Volksunie de 
aandacht van de openbare mening ge
vestigd op het schandaal van de achter
stallige wedden in het onderwijs. Zoals 
in het hierboven geciteerde memoran
dum wordt gezegd, zijn er ontelbare 
leerkrachten die sinds september ~ 
meer dan een half jaar geleden — nog 
geen cent hebben ontvangen. De veront
waardiging in onderwijsmiddens is dan 
ook maar al te belangrijk. De jongste 
weken namen de klachten overhands 
toe ; zopas nog publiceerde de « Vereni
ging van vlaamse leerkrachten » een 
motie, waarin het schandaal aan de 
kaak werd gesteld en waarbij de poli
tieke partijen bezworen werden, hun 
verantwoordelijkheid op te nemen. 

De Volksunie heeft de spektakulaire 
weg van het publiek protest gekozen, 
omdat het de enig mogelijke was. De 
minister kende immers sinds maanden 
het gestelde probleem ; hij was er voort
durend over benaderd. Alleen een tus
senkomst zoals deze van onze mandata
rissen verleden woensdag bleef nog over 
om het kabinet van de heer Vermeylen 
en de minister zelf wakker te schud
den. 

Er is bij de leerkrachten de jongste 
maanden tevens een grote wrevel ge

groeid tegen hun sindikale organizaties, 
die zich niet — of altans te weinig — 
bekommerden om het probleem. We 
kennen een technisch instituut waar de 
bij de Christelijke Centrale voor het 
Personeel van het Technisch Onderwijs 
aangesloten leraars aan de Centrale lie
ten weten, dat ze vanaf einde maart 
hun bijdrage niet meer zouden betalen, 
indien er niet onmiddellijk een aktie 
kwam. Het heeft op de Centrale trou
wens ontslagen geregend 

Het eisenprogramma van de leer
krachten kan in grote lijnen als volgt 
worden samengevat : regeling voor het 
vooruitbetalen van wedden en andere 
vergoedingen ; regelmatig uitbetalen,' 
en dit op de voorop gestelde datum van 
de programmatietoelage : vereffening 
van alle achterstellen. Daarnaast wor
den nog een aantal sekundaire eisen ge
steld, die specifiek zijn voor dp ver
schillende onderwijstakken. 

De Volksunie zal zich blijven inspan
nen opdat deze eisen — en natuurlijk de 
uitbetaling van de achterstallen met 
voorrang — zouden worden ingewilligd. 

Inmiddels moet men eens te meer 
vaststellen dat de staat als werkgever 
zich dingen permitteert, die in de privé-
sektor gewoon ondenkbaar en onmoge
lijk zouden zijn. Bekrompen partijdig
heid is er daarenboven de oorzaak van 
dat de sindikale organizaties veel te 
lankmoedig zijn gebleven en niet tijdig 
of niet krachtig genoeg hebben gerea
geerd tegen de wantoestanden 

De heer Vermeylen weze in ieder ge
val verwittigd : De Volksunie zal haar 
aktie opdrijven, indien het schandaal 
van de niet-uitbetaling blijft aanslepen ! 
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Te Antwerpen herleefde vorige zaterdag een eeuwenoud gebruik : 
op de Handschoenmarkt, voor de katedraal, werd een zwaarddans 
uitgevoerd, zoals dat vroeger na de missen in de vastentijd ge
beurde. Wannes van de Velde zorgde met zijn doedelzak voor 

de hegeleiding. 

PARITEIT 

In « Het Volk » van zaterdag 
28 februari reageerde Emiel 
van Cauwelaert op het politiek 
debat twee dagen voordien op 
de Vlaamse tv. Hij gebaarde 
da^bij niet te^ begrijpen, dat 
Wim Jorissen zich als federa
list kantte tegen de pariteit in 
de regering en tegen de gren
dels. « In het federalisme iSj^r 

i tedr ook^paWtgif» huichelde 
'enze E.V.C. 

Hij weet natuurlijk wel be
ter, maar als het er op aan 
komt onze « vlaamse volks
mens wat wijs te maken, is 
« Het Volk » er royaal eens bij. 

Het is duidelijk dat Vlaan
deren nog achterstand heeft en 
achtergesteld wordt in dit land. 
Het is duidelijk dat het nog 
eisende partij is. 

ALLEEN FEDERALISME 

Welnu, hoe kan Vlaanderen 
nog zijn eisen verwezenlijken 
zonder zijn meerderheid ? 

Die meerderheid mag slechts 
prijsgegeven worden voor een 
werkelijk federalisme, waarin 
we onze eigen politiek kunnen 
voeren, niet alleen op het ge
bied van het onderwijs en de 
kuituur, maar ook op het ge
bied van het wetenschappelijk 

^•^i^Tioêï:*^n^'-&h ót)enbare 
werken, van volksgezondheid 
en gezin, van streekekonomie, 

'JWHi-'arbeid en tewerkstelling, 
van post, telegraaf en telefoon, 
van verkeerswezen, landbouw 
en middenstand, van binnen
landse zaken en noem maar 
op... 

MISDADIG 

Zover zijn we bijlange nog 
niet. Er zullen nog heel wat 
taalwetten en wetten dienen 
goedgekeurd, eer Vlaanderen 
gelijkberechtigd is. Tenzij men 
in één keer het federalisme 
zou doorvoeren. 

Voordien echter de meerder
heid prijsgeven is onverant

woord, ja zelf misdadig tegen
over de vlaamse jeugd en te
genover gans Vlaanderen. 

Maar ja, de kleurpartijen 
veranderen niet, zij hebben al
tijd slaafs het juk van de 
franstaligen ondergaan Ook nu 
buigen ze gedwee de nek voor 
hen En proberen ze. tegen be
ter weten in, hun lezers wat 
wijs te maken. 

PENSIOENWET 

De bespreking in de Senaat 
van het wetsvoorstel De Clercq 
betreffende de weduwepen
sioenen van voormalige inci-
vieken heeft weer eens aange
wezen, hoe onrechtvaardig de 
pensioenregeling kan zijn Wie 
enkele jaren in de gevangenis 
zat, ook al verrichtte hij dwang
arbeid, krijgt voor die jaren 
geen pensioen. 

Hetzelfde geldt trouwens 
voor afgestudeerden die na hun 
studies in het buitenland gaan 
werken, zo ze dit niet doen in 
opdracht van de staat. Ook zij 
krijgen voor die jaren geen 
pensioen. Zelfs hun militaire 
dienst telt niet mee, zo ze voor 
de drie jaar die erop volgen 
niet ten minste één jaar in het 
binnenland werkten. 

De pensioenwet moet drin
gend herzien worden Waarom 
geen regeling dat b.v. op tien 
jaar één mag wegvallen ? Op 
een loopbaan van dertig jaar 
zou dit drie jaar zijn. Zo zou 
reeds veel onrecht hersteld 
worden. 

NIET ALLEMAAL TEGELIJK ! 

Bij vroegere, huidige en toe
komstige eerste-ministers is de 
federalistische bekering beslist 
« in ». Duvieusart is RiW.-
F.D.F.-voorzitter, dus federa
list-met-drie. Spaak is amateur
federalist, Eyskens gerijpt fe
deralist, De Saeger fatalistisch 
federalist. Simonet is nu-liever-
openlijk-dan-in-de-duik federa
list-met-drie. 

Alleen V.d.B. en Theo Lefè-
vre, benevens Van Acker, hou
den nog stand. Maar zij zijn al 
aardig in de minderheid, als 
men de galerij van de borst
beeld-gerechtigden afloopt. 

De federalistische belijdenis 
van Simonet is in de pers be
stempeld geworden als « een 
vlucht naar voor ». Zonder ge
vaar is dat niet : het plan Eys
kens heeft de voorstanders van 
een federalisme-met-drie moed 
gegeven. 

DE KLUB DER MOORDENAARS 
De belgische pers heeft geen melding gemaakt 

van een bericht uit Frankrijk, dat nochtans de 
aandacht verdient ook op strikt « nationale » 
gronden. 

Generaal Guillemin de Monplanet, die hoofd 
was van de dienst « Expansion et Affaires Inter-
rationales » bij de « Delegation ministérielle a 
l'Armement » van de franse regering, verlaat de 
aktieve dienst en werkt nu voor Dassault. 

Het was Guillemin de Monplanet die destijds 
onder V.d.B. en Powick de zaak van de Mirages 
voor elkaar bracht. Hij werd gekompromitteerd 
met de kanonneerboten van Cherbourg vooral
eer, als een lawine, de verkoop van de oorlogs
vliegtuigen volgde aan Libië, Irak, Spanje, Grie
kenland enz. 

Dit is een gelegenheid om te wijzen op het 
kolossaal volume dat de franse oorlogsindustrie 
(« Ie club des assassins », zoals men ze in volks
mond noemt) verwerkt met zijn kwart miljoen 
arbeiders. Krupp en de kanonnengieters van 
Essen waren slechts liefhebbers in vergelijking 
met hetgeen tans in Frankrijk is gegroeid. Al
leen stoelt de oorlogsindustrie niet meer op staal 
alléén : de vliegtuigbouwers en ook de elektro-
mka spelen daarin een vooraanstaande rol. Het 
is moeilijk een zakencijfer te citeren over trans-
akties die gedeeltelijk geheim of zwart zijn, 
maar 75 miljard belgische frank per jaar is be
slist een konservatieve raming, me beneden de 
waarheid blijft. 

Vooraleer hij helemaal van het officiële toneel 
verdween, heeft de franse James Bond toch nog 
even aan zijn goede belgische vrienden gedacht 
en een operatie gepatroneerd waarop alleen de 
« Libre » heeft gezinspeeld (omdat grootadver-
teerde Philips er zo boos om is ?) : het betreft 
de aankoop van het kaptatiematerieel voor de 
Waalse kleuren-tv (100 miljoen) met wagens, 
zendapparatuur enz. 

De Waalse tv koos uit frankofone broederschap 
het Secam-sisteem, hoewel dat over geheel Euro
pa sterk in de minderheid is tegenover het Pal-
sisteem. Tussen haakjes : de franse regering 
beloofde de Italianen haar steun voor de vesti
ging in Italië van de beruchte CERN-deeltjes-
versneller, indien ook Italië voor het franse tv-
sisteem opteerde. Hoewel diezelfde regering aan 
Merlot dezelfde toezegging had gedaan voor Fo-
cant in verband met de Mirages. 

De bestelling die Philips zo boos maakt, ge
beurde door Parisis in omstandigheden die alles
behalve « katoliek » zijn : geen openbare aanbe
steding, zelfs geen publiciteit, a fortiori geen 
konkurrentie en niet het minste overleg in de 
schoot van de gemengde technische B.R.T.-
R.T.B.-diensten, waar — al was 't maar in het ka
der van de Eurovizie ! — nochtans interkommu-
natie zal nodig zijn. Geen « federalistische •», 
maar een « separatistische » beslissing dus. Wij 
zouden daar geen bezwaar tegen hebben, als de 
prijs niet andermaal voor een flink deel met 
vlaamse centen werd betaald. 

Zeis Karel, Mol-Wezel 100 
V.U.-Leffinge 200 
« Mijnwerkers Houzee ! », Ekeren 100 
« Voor een onafhankelijk Vlaams Sindikaat ! », 

Brussel-3 100 
Fr. Ver., Kraainem 50 
Ureel Georges, Stene 200 
Roekens Julien, Dilbeek 100 
Geussens-Custers Jaak, Bree 100 
V.U.-Bree 500 
Van Gelder Herman, Berchem-Antwerpen 250 
« Siegers op de lijst », V.J., Leuven 500 
Van Malderen René, Zele 100 
« Voor onze meest beproefden uit Limburg », 

M. en E.I., Brussel 500 
A. Hasverus, Schoten 200 
Omhaling kantonale gespreksavond, 

kanton Vilvoorde 750 
Van Hemelrijk Leopold, Halle 500 
« Vlaamse beweging - sociale beweging », 

Somers J., St Kat. Waver 500 
Dieu Herman, Wetteren 100 
« Broederlijk gedeeld met onderontwikkeld 

Limburg », L.F., Antwerpen 100 
W.v.d. St., Mechelen 1.000 
Van Oost Maurice, Kanegem 100 
Bruneel Wilfried, pastoor, Haringe 500 
Meys André, Mechelen 300 
Declercq A., Oostende 100 
G.R., St Martens-Lennik 500 
Lode Verburir, Itterbeek 100 
Dooms Jan, Gent 250 
Bert, Liliane, Peter en Inge, Merksem 500 
R. en L. de Rauw-Vindevogel, Aalst 250 
« Voor een open diets-solidaire demokratie », 

Jan Kuypers, Lier , 200 
V.U.-Kontich ' 500 
M.J., Antwerpen 100 
E. Louage-Declercq, leper 200 
Mulert Georges, Gent 500 
J. Kaanen, Testelt 100 
E.S., Nossegem 100 

Totaal derde lijst 
Totaal vorige lijsten 

Totaal na derde lijst 

10.250 
165.885 

176.135 

In de witte ruimte bovenaan deze \ronie\ had uw^bij-

drage moeten staan. Misschien hebt « nog niet gestort, 

omdat er ingevolge de postsUi\ing verleden wee\ enige 

verwarring ontstond bij de bestelling van ons weekblad 

aan huis. Misschien is uw storting inmiddels al op onze 

pr\ aangekomen. Maar misschien is het bij een voor

nemen gebleven, nog altijd niet uitgevoerd « omdat die 

staging in Limburg nu toch al voorbij is ». U \an er 

van op aan : de staking is voorbij, maar de ellende nog 

lang niet. Maa\ er volgende wee\ een Noodfonds-hjro-

nie\ van zonder witte ruimten : stort vandaag nog op 

pr\ i^yó.yg van Volksunie, Volderstraat yi, Brussel-I, 

met vermelding « Noodfonds Limburg ». 

NOODFONDS 
LIMBURG 
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PUBLICITEIT 

Mocht een of andere lezer 
belang stellen in de wijze 
waarop gratis publiciteit in de 
kranten kan verkregen worden, 
dan geven we hem graag het 
recept. 

Bouw ergens een grootwaren
huis en maak je eerste winst, 
door flink te besparen op de 
veiligheidsmaatregelen. Wacht 
totdat er een flinke brand ont
staat die meer dan tweehon
derd slachtoffers vraagt en die 
3e hele grootwarenhuis in puin 
legt. Bouw op de plaats van de 
ramp een nieuw grootwaren
huis ; de gemeente, die je ook 
al inzake de gebrekkige vei
ligheidsmaatregelen ter wille 
was, zal het u gemakkelijk ma
ken. Nodig de joemalisten-van-
dienst uit op de vooropening 
van je gloednieuw warenhuis, 
verdrijf bij hen iedere herin
nering aan de meer dan twee
honderd lijken door mild te 
zijn met de fles en de koude 
hapjes. En wacht dan rustig tot 
de volgende dag : de kranten 
brengen niet alleen je reklame-
tekst gratis en in grote op
maak, maar ze bevorderen je 
meteen tot een weldoener van 
het mensdom. 

Voor de rest is met onze pers
zeden alles dik in orde ! 

BRUSSEL LACHT NIET 

' Neen, « Brussel » lacht niet 
meer met de vlaamse « Wacht 
op de Weg », die zowat een 
jaar geleden ingericht werd 
door V.T.B.-V.A.B. 

Voordat de « Wacht op de 
Weg » bestond, was de pech-
dienst een monopolie-aangele-
genheid van een paar grote 
brusselse automobilistenvereni-
gingen, wier tweetalig uithang
bord niet volstaat om hun 
frankofone en unitaire fagade 
op te kalfateren. « Brussel » 
wreef zich de handjes, omdat 
de Vlamingen wél een automo-
bilistenvereniging, maar geen 
pechdienst hadden. En « Brus
sel » was er van overtuigd, dat 
die vlaamse pechdienst er nooit 
zou komen ; het hoofdstedelij
ke monopolie scheen onaantast
baar op zijn stevige bazis van 
officiële en semi-officiële steun. 

V.A.B. heeft het toch maar 
klaargespeeld en telt reeds 137 

duizend leden, waarvan er 11' 
duizend geboekt werden tij
dens dat ene jaar « Wacht op 
de Weg ». 

We onderstrepen dit sukses 
graag, omdat ook op dit terrein 
weer maar eens bewezen werd 
dat Vlaanderen best zijn plan 
kan trekken zonder « Brussel ». 

STAKING GEDAAN 

De staking bij Ford-Genk is 
geëindigd. Ze heeft zo lang ge
duurd als de staking in de lim-
burgse mijnen. Maar ze werd 
gesteund door de vakbonden en 
de stakersgezinnen bleef dus 
de ellende bespaard, waartoe 
de « ketters van de mijnen » op 
hoogste sindikaal bevel werden 
veroordeeld. 

De staking te Ford-Genk was 
gerechtvaardigd : gelijk loon 
voor gelijk werk is een billijke 
eis en nergens staat geschreven 
dat een arbeider in Limburg 
minder moet verdienen dan te 
Antwerpen of in Wallonië. 

Inmiddels blijft het een feit, 
dat sommige loonreeksen in de 
mijn lager liggen dan bij Ford-
Genk. Waarom de sindikaten 
de ene staking wél en de ande
re niét steunden, zal voor altijd 
onbegrijpelijk maar daarom 
niet minder schandalig blijven ! 

VRIJSPRAAK 

De vier socialistische bonzen 
v^n het I,i;iternationaal Vakver
bond zijn vrijgesproken. De 
rechtbank (het fameuze klasse
gerecht?) heeft aanvaard dat 
de sindikale makkers te goe
der trouw handelden en niet 
wisten dat ze zich schuldig 
maakten aan een vergrijp. 

Het getuigenis van Louis Ma
jor is niet eens nodig geweest 
en zijn toezegging «dat alles 
dik in orde zou komen», is 
juist gebleken. De kameraden 
Becu, Buiter, Neztski en Der
mine kunnen voortaan weer 
gerust slapen : het feit dat zij 
bij de belastingen slechts 80 t.h. 
van hun kapitalisten-wedde 
aangaven, blijft ongestraft. 

Betekent zulks meteen, dat 
de heren verder kunnen gaan 
met hun belastingsontduiking 
te goeder trouw ? 

De gewone burger die last 
krijgt met de fiskus, houde zich 
voor ogen dat hij daar zelf de 
oorzaak van is. Hij had maar 
vakbondsleider moeten wor
den... 

<€ VL GO HOME » 

Dat schilderden onze lieve 
frankofone broeders met teer 
op de vlaamse school aan de 
Washingstonstraat te Eisene. 
Een variante op het « keer te
rug naar uw dorp» dat de 
Vlaamse betogers tijdens de 
Marsjen op Brussel te lezen 
kregen. 

Waarom zouden we deze raad 
niet volgen ? Waarom zouden 
we niet terugkeren naar ons 
dorp Broekzele ? En waarom 
zouden we niet «home» gaan, 
daar waar we eeuwenlang thuis 
waren ? 

Want zoals de naam zelf van 
de oase het zegt : te Eisene 
staan we op oervlaamse grond! 

SPORTSPECIALIST 

Het « Weekblad der Vlaamse 
Ardennen » behoort sinds jaren 
tot onze geliefkoosde lektuur. 
Jan Verroken kan er zijn kloe
ke pen in uitleven, alhoewel het 
weekblad de jongste jaren nooit 
meer de hoge toppen uit de 
Hertoginnedal-peri,ode heeft ge
schoren. 

Dank zij het « Weekblad der 
Vlaamse Ardennen .> hebben we 
ontdekt, dat Verroken een 
sportspecialist is. Dat moet toch 
blijken uit volgend proza, door 
hemzelf ondertekend : «Het 
werkstuk Eyskens is een flink 
stuk judo, waarmee de regering 
het gewicht van de tegenstre
ver op de meest efficiënte wijze 
tegen hemzelf wist aan te wen
den. Het zal trouwens nog een 
week duren vooraleer de rook 
gaat opklaren en daarna zal 
elkeen gemakkelijk kunnen 
zien, hoe tallozen aan het spar
telen zijn, in eigen netten ge
vangen als ze zijn ». 

Zoals onze lezers weten wordt 
in de vlaamse ardennen een va
riante van de judosport be
oefend, waarbij de tegenstre
vers vuurtjes aanleggen en me
kaar te lijf gaan met netten. 

de 

verboden 

naam 

Zoals de generatie oude mannen waartoe Nemrod 
behoort het zou zeggen als ze helemaal ondereen 
zijn en als er absoluut geen gevaar bestaat dat een 
of andere van hun jonge censoren hen hoort : ze 
kennen God noch gebod. Maar zij die daarmee be
doeld worden buigen en gehoorzamen op een vin
gerknip, op een eenvoudig bevel van een ver ver
wijderde generaal. 

Gowon van Nigeria gaf het bevel dat de naam 
« Biafra » zelfs niet meer mocht vernoemd worden. 
En het is inderdaad gebeurd. De enkele tientallen 
joernalisten die twee maanden geleden, bij het 
einde van de burgeroorlog, naar dit land waren ge
trokken hebben daar een dagje mogen rondrijden 
en zijn toen na wat eigenlijk gevangenschap zou 
genoemd worden, als het in enkele andere landen 
was gebeurd, het land uitgezet. 

De eerlijksten van hen hebben wellicht gunstige 
verslagen (min of meer gunstige verslagen !) uit
gebracht in de hoop daardoor de hulpverlening 
opnieuw en gemakkelijker mogelijk te maken. Het 
heeft niet mogen helpen. Grote landen hebben 
gekropen voor de ziekelijke eigenwaan van deze 
generale heren : men zou eerst wel de wegen her
stellen en daarna zouden er weeral zoveel minder 
Biafranen te voeden zijn. 

En niet langer dan twee maanden later is Biafra 
uit het nieuws en daarmee ook uit de aandacht ver
dwenen. Het is een tweede keer gestorven na zijn 
politieke dood, en het sterft stilaan zijn derde 
dood, de lichamelijke dood. En men hoeft niet te 
zeggen dat die dood niet volledig zal zijn. Dit is 
inderdaad juist, maar als dit argument voldoende 

is gelieve men ook verder over alle ellende, waar 
ter wereld ook te zwijgen. En dan zou men ziek 
moeten worden als men het woord « mensenrech
ten » tracht uit te spreken ! 

De gehele pers in dit land, ook de zogezegd meest 
vooruitstrevende of misschien zelfs vooral die om
wille van walgelijk oneerlijke spitsvondigheden 
zwijgt, doet vergeten. Slechts in één enkele krant 
stond op 18 februari, en dan nog als een hoekvul-
lertje, de uitspraak van de nigeriaanse kommissa-
ris voor Wederopbouw Ogoen dat « Zuid-Oost-Ni-
geria (dit is Biafra) door ernstige hongersnood 
wordt bedreigd... nog erger dan tijdens de oorlog ». 

Maar alle behoorlijke bladen hebben de foto af
gedrukt van de nieuwe nigeriaanse ambassadeur 
te Brussel — het is een Mohammed ! En Oe Thant 
die zich tijdens de oorlog om Biafra als een politie
ke schurk heeft gedragen durfde het aan, de pers
mensen hun heel voorzichtige kritiek te verwiiten. 

Unicef die gedurende al die jaren niets heeft ge
daan (dat moest dan nog niet eens gebeuren bii de 
nog voortvechtende Biafranen het mocht ook bij 
de overwonnen, en nog overlevende gevangenen !) 
zal nu wel een paar dik betaalde ambtenaren stu
ren. Misschien mag de pers er dan van de heren die 
de petroleumreklame leveren, weer eens iets over 
schrijven. 

Maar zelfs dan zullen wij voor geen van deze 
goden buigen : noch voor de Uno, noch voor Wil
son, noch voor Brezjnev, noch voor BP. en Dutch 
Shell, noch voor hun pers. 

NEMROD. 



WIJ 

ONZE 

PARLEMENTSLEDEN 

STAAN HUN MAN 

* Volksvertegenwoordiger Coppieters 
diende een verzoek tot interpellatie 
in tot de minister van Nationale Op
voeding over de konkrete toepassing 
van het koninklijk besluit van 4 juni 
1968 over de hervorming van de far-
makeutische wetenschappen meer 
bijzonder aan het rijksuniversitair 
centrum te Antwerpen. 

• Volksvertegenwoordiger Babyion 
nam deel aan het debat over het 
wetsontwerp tot wijziging van de 
wet van 9 augustus 1963 over de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering. Hij kwam ook herhaaldelijk 

tussenbeide bij de artikelsgewijze 
bespreking. 
Volksvertegenwoordiger Raskin on
dervroeg de minister van Nationale 
Opvoeding over de terugvordering 
van wedden van kunstenaars in het 
onderwijs. 
Volksvertegenwoordiger Anciaux 
voerde het woord in het debat over 
de begroting van Tewerkstell ing en 
Arbeid voor 1970. 
Schriftelijke vragen werden gesteld 
door volksvertegenwoordigers Ver-
duyn. Leys, Raskin, Sels, Coppieters, 
Mattheyssens, Goemans, Belmans, 

van Stecnkiste, Anciaux, De Facq en 
door senatoren Ballet, van Haegen-
doren, Bouwens, Baert, Jorissen, Per-
syn, van de Weghe en Roosens. 

• Senator Claes kwam tussenbeide in 
het debat over de begroting van Eko-
nomische Zaken. 

• Senator Blanquaert diende een voor
stel in tot oprichting van een kom
missie van senatoren voor onderzoek 
naar de taalvrijheid der Vlamingen 
die in Komen-Moeskroen wonen. De 
Senaat nam dit voorstel in overwe
ging en verwees het naar de kommis
sies van Binnenlandse Zaken en het 

Openbaar Ambt. Dergelijke kommis
sies worden zelden samengesteld. 

• Senator Bouwens hield een tussen
komst tijdens het debat over de be
groting van Landsverdediging 1970. 

• Senator Persyn diende een interpel-
latieverzoek in tot de minister van 
Landbouw over het faillissement 
Liéco-Leuze. 

• Senator Jorissen diende een wets
voorstel in tot wijziging van de wet 
van 19 april 1963 inzake vaststelling 
van de vervaldag voor het indienen 
van de aanvragen om erkenning als 
krijgsgevangene 1940-1945. 

in de kmnei PARLEMENTAIRE KRARBELS 
Naargelang het rookgordijn over de 

regeringsmededeling — waarmee Eys-
kens naar het heet nog maar eens zijn 
groot staatsmanschap heeft bewezen — 
langzaam optrekt, komen het boerenbe
drog en het knoeiwerk aan het licht. Zo 
probeert de regering met haar ontwerp
teksten wat in de grondwet te smokke
len dat niet in haar mededeling staat en 
e r zelfs mee in strijd is. Zo wordt de 
beruchte alarmbel eigenlijk wél in de 
grondwet opgenomen en de modalitei
ten aan de wet overgelaten. Zo wordt 
de grendel toepasselijk op een veel rui
mer terrein inzake taalbeleid, dan in 
de regeringsmededeling wordt voorge
geven. De geheimzinnige formule uit de 
regeringsmededeling over de « bijzon--^ 
dere meerderheid » wordt op verschil
lende manier geïnterpreteerd. Een en 
ander heeft geleid tot uiteenlopende 
zienswijzen onder do excellenties zelf. 
Zo zegt de premier, met het hoofd in 
de nek en laatdunkend opgetrokkwi""" 
wenkbrauwen, dat de gehele taalwetge
ving — met uitzondering van wat tot 
het eentalig gebied behoort — steeds on
der de valbijl van de dubbele meerder
heid heeft gestaan. Tindemans zou deze 
opvatting betwisten. De pers die hem 
genegen is, verspreidde zelfs het be
richtje dat hij ontslag zou indienen uit 
protest. Om aan te tonen dan, wat een 
onverzettelijke ministeriële flamingant 
de Vlamingen eindelijk in de persoon 
van Tindemans hadden gevonden. On
dervraagd over deze betwisting en de 
mogelijkheid dat niet een kernkabinet, 
maar de gehele regering zich hierover 
zou uitspreken, had de premier met een 
geringschattend gebaar verklaard dat 
deze zaak was afgedaan en niet meer op 
de agenda van de regering zou voorko
men. Tindemans heeft niet meer ge
piept ; wij hadden trouwens van deze 
broodnuchtere Waaslander niets anders 
verwacht. Wél werd er nog nauwelijks 
hoorbaar gefluisterd dat de vlaamse 
C.V.P.-ministers dat als een vrije kwes
tie beschouwden. Maar Eyskens heeft, 
zijn Pappenheimers kennende, het zelfs 
niet nodig gevonden daarop publiek met 
een schouderophalen te antwoorden. De 
mededeling is al niet meer unaniem, in 
afwachting dat ze ook niet meer « glo
baal en totaal » zal worden. Eyskens 
verschilt niet alleen van mening met 
r i jn eigen partijgenoten, maar ook met 
de socialistische partners. Hij orakelt 
dat door bijzondere meerderheid ook de 
3/4 van een taalgroep kan worden ver
staan. Het partij-sanhedrin van de 
B.S.P. heeft gedekretcerd in haar on
ver teerbaar technokratisch proza dat 
door speciale meerderheid alleen de 
gewone meerderheid in elke taalgroep 
dient te worden verstaan. 

Major heeft zijn begroting verdedigd. 
Men kan van hem niet zeggen dat hij 
de luister van het ministerambt ver
hoogt. Hij is een man die in zijn loop
baan meer door het geluk dan door zijn 
talenten werd gediend. Hij is nationaal 
sekretaris van het A.B.V.V. geworden 

• omdat. . . er een bekwamere kandidaat 
was. De rivaal van Major was de Waal 
Renard. Hij was net als Major vroeger 
arbeider. Hij was metaalarbeider ge
weest en werd door de waalse socialis
tische arbeiders verafgood. Renard was 
niet bourgeois geworden als de overige 
sindikale bonzen, al verplaatste hij zich 
in een dure sportwagen. Hij was van 
mentali tei t arbeider gebleven, hij voel
de zich één met de arbeiders, hij kende 
hun verzuchtingen en hun gevoelswe
reld. Hij sprak hun taal, meeslepend op 
meetings, met direkte beeldspraak en 
zwart-wit-kontrasten. Hij kon Perin, de 

huidige menner, in zijn bi.izijn en vóór 
de massa scherp terecht wijzen. Hij was 
een geboren tr ibuun en met zijn hoge 
gespierde gestalte en zijn manneli jke 
kop sprak hij sterk de massa aan. Hij 
was een linkse socialist, zeer progres
sief ; hij haat te de roze salonsocialisten 
en de intellektuele. bleekneuzige part i j 
mandarijnen. Hij was een gevaar voor 
het rode establishment en daarom werd 
hij geen algemeen sekretaris van het 
A.B.V.V. Zo werd Major op die post 
naar boven gehesen. 

Mik Baby Ion hield een agressieve 
tussenkomst bij de bespreking van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering. Hij 
zei tar tend dat de minister een « Dik
tat » kreeg opgedrongen van een mach
tig dokterssindikaat. Hij stak de draak 
met de zg. onwetendheid van de minis-
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ter. Hij betoogde dat het nieuwe ont
werp de dokters de mogelijkheid geeft, 
hun honoraria eenzijdig te verhogen. 
Hij toonde de ongerijmdheid van het 
ontwerp aan, waarÏDij een zieke wellicht 
tegen zijn wil in kan betrokken worden 
bij een procedure ingespannen door een 
mutuali tei t . De verzekerde moet wor
den beschermd. Hij moet zijn rechten 
kunnen verdedigen, maar hij moet het 
uit eigen initiatief kunnen doen. Tot 
besluit zei hij tot minister De Paepe : 
gij hebt reeds heel wat pozitiefs gerea-
lizeerd, maar nu zijt gij de gijzelaar 
van een sterke dokterskliek. 

Bij de stemming bleek dat de C.V.P. 
en B.S.P. niet in aantal waren. De op-
pozitie verliet de zaal en de vergadering 
moest worden geheven. Destijds heeft 
van Èynde, bulkend van kwade trouw, 

in de senaat 
Wegens de plaatsbeperking konden 

we vorige week niet uitweiden over de 
bespreking van de nieuwe voorstellen 
Eyskens. 

Buiten senator Jorissen kwam voor de 
V.U. ook senator Baert tussenbeide. Hij 
beklemtoonde dat na de toegevingen 
door de Vlamingen gedaan in 1932, in 
1954 en in 1963 op Hertoginnedal, men 
tans van hen nieuwe toegevingen 
vraagt. De wetgeving van 1963 wordt 
niet verbeterd, de verbetering wordt 
zelfs door de grendel in de toekomst on
mogelijk gemaakt. De toestand van de 
randgemeenten wordt slechter op 
Vlaams gebied door het invoeren van de 
kultuurfaciliteiten. De taaiverklaring 
zal te Brussel afgeschaft worden, de 
Voerstreek zal van Limburg lo.sgemaakt 
worden. De kultuurautonomie blijft 
sterk beperkt en de organen ervan krij
gen geen eigen financiële middelen. De 
regeling voor Brussel wordt van een 
bijzondere meerderheid afhankelijk ge
maakt. 

Senator Housiaux van de B.S.P. 
scheen het als zijn voornaamste opga
ve te beschouwen, het F.D.F, en in het 
bijzonder senator Lagasse uit te dagen. 
Hij slaagde er wonderwel in, want La
gasse beet in zijn rede van zich af als 
een boze ra t in de val. Hij probeerde 
de ministers Terwagne en Tindemans 
tegen elkaar uit te spelen en slaagde 
hierin. 

Namens het R.W. vroeg senator Bo-
logne de verdeling van het land in drie 
gewesten. Het R.W. steunde volledig het 
F.D.F, en verwijderde zich dus van de 
vlaamse federalisten. Hij viel daarnaast 
vooral de waalse socialisten aan. 

Namens de P.V.V. wist de heer Vreven 
niet veel te vertellen, tenzij dat zijn 
parti j bereid was de nieuwe regerings
voorstellen in een pozitieve geest mee 
te onderzoeken. Hij wees er echter op 
dat de brusselse P.V.V.-leden zeer mis-
tevreden waren. 

Als een van die mistevredenen kwam 
dan de Brusselaar Hougardy aan het 
woord. De heren Hougardy en Van Of-
felen gaan door als iets minder ekstre-
mistisch dan Demuyter en Mundeleer. 

Als buitenstaander ziet men er echter 
niet veel verschil tussen. 

Namens de brusselse B.S.P. herhaalde 
Pierson ongeveer dezelfde kritiek als 
het F.D.F, of de brusselse P.V.V. 

Eyskens zou de Brusselaars gerust
stellen. Het tweetalig gebied Hoofdstad-
Brussel, aldus de eerste-minister, blijft 
tot de 19 gemeenten beperkt, maar 
evenals de overige agglomeraties zal de 
brusselse zich ekonomisch en technisch 
kunnen uitbreiden. De eerste-minister 
danst van het ene been op het andere. 

Eyskens verenigt in zich twee perso
nen : de professor en de marktreiziger. 
Op dit laatste vlak steekt hij van den 
Boeynants naar de kroon. Alleen zou 
men het bij hem niet vermoeden, daar 
waar het bij v.d.B. duidelijk zichtbaar 
is. Velen die de professor Eyskens wil
len benaderen, komen terecht bij de 
marskramer Eyskens en lopen in de val. 
Dit te gemakkelijker, daar Eyskens in 
zijn persoonlijke kontakten veel simpa-
t ieker is dan het de buitenwereld toe
schijnt. Niemand kan zoals hij rustig 
een praatje .slaan, ook met een eenvou
dig oppozitielid, wat zijn simpatie in 
het milieu groter maakt. De man is ech
ter gevaarlijk en velen, zelfs de voor-
zichtigsten, heeft hij al eens om de tuin 
geleid. 

In de kommissies deze week verdedig
de senator van Haegendoren zijn voor
stel tot bescherming van het Meerdaal-
woud. Het werd afgewezen door de drie 
kleurparti jen, maar het komt dus in 
openbare zitting. 

Op de belangrijke vergadering van 
het bureau haalde senator Jorissen,zijn 
slag grotendeels thuis wat betreft de 
gelijkheid bij de hogere ambtenaren in 
de Senaat. Hij verdedigde er het amen
dement Elaut dat drie nederlandstalige 
direkteurs-generaal wilde benoemd zien. 
Men benoemde er twee. Voor de griffier, 
die de rang van sekretaris-generaal 
heeft en die Nederlands verstaat en ook 
wat praat, nam men aan dat hij taal
kundig asexueel (een nieuw mode
woord) is. Daar hij de pensioenleeftijd 
nadert» ï ^ waarschijnlijk zo niet zeker 
door eJK^nederlandstalige zal opgevolgd 
worden, aanvaardde men hier het even

tegen de Volksunie kabaal gemaakt - in 
zijn kwijnend krantje. De Volksunie 
heeft de grondwetsherziening geboycot, 
omdat het nog het enige middel was om 
het onzalig initiatief te kelderen. Zij 
verliet de vergadering maar bleef in he t 
gebouw. Van Eynde schreef dat de 
Volksunie zich een betaalde, bijkomen
de vakant ie toekende. Zijn parti jgeno
ten waren niet in het gebouw aanwe
zig, zij moesten niets verhinderen, zij 
moesten alleen de begroting van hun 
partijgenoot Major s temmen. Wedden 
dat de beklagenswaardige Volksgazet-
lezer geen woord verneemt over het ro
de absenteïsme, zomin t rouwens als 
over andere weetjes waar de partaai 
niet zo fraai ui tkomt ? 

NIK CLAES. 

wicht in de tijd. In tegenstelling met de 
andere ambtenaren die door het bureau 
benoemd worden, is de griffier recht
streeks door de senatoren gekozen. Bij 
de stemming onthielden zich de P.V.V.-
ers, omdat de anciënniteit bij de benoe
mingen niet geëerbiedigd werd, naast 
senator Jorissen die niet tegenstemde 
omdat men de V.U.-eis toch voor twee
derden tegemoet gekomen was. 

Vorige dinsdag werd de begroting van 
Ekonomische Zaken besproken. 

Veruit de voornaamste rede hield 
daarbij senator Lode Claes .Hij citeerde 
sir Joseph Keith, professor Tinbergen en 
Servan-Schreiber en betoogde dat de 
toelagen voor de regionale ekonomie 
geleidelijk zouden dienen afgeschaft en 
de reusachtige bedragen die men er aan 
besteed zou moeten verdelen als sociale 
toelagen. O.m. vond hij de toelagen voor 
de bloeiende cementindustrie in ons 
land werkelijk geld weggegooid naar 
het grootkapitaal. Hij vroeg dat, zo
lang men zo ver niet is, de kredieten 
rechtvaardig zouden verdeeld worden, 
naar verhouding tussen de 55 % inwo
ners van de vlaamse gewesten en de 
30 % van de waalse. Anderzijds vroeg 
hij dat de toegekende steunbedragen 
zouden gepubliceerd worden om mis
bruiken te voorkomen. 

In dit geval haalde hij -de zaak aan 
van de aardappelmeelfabriek van Leuze, 
die over de kop ging en die 200 miljoen 
staatsteun kreeg, tegen welke enorme 
toelagen vroeger de senatoren. Bouwens 
en Per.syn reeds protesteerden. 

Senator Persyn, die bij de pinken is, 
heeft t rouwens over dit geval onmiddel
lijk een verzoek tot Interpellatie inge
diend. 

In de wandelgangen van de Senaat is 
men het er verder over eens dat de nieu
we voorstellen Eyskens van dag tot dag 
meer tegenstand ontmoeten en dat de 
mooie schijn die men er publicitair aan 
verleend heeft van dag tot dag nieer 
verdwijnt. In de kommissie voor grond
wetsherziening zijn de lange diskussies 
opnieuw begonnen en senator Baert, die 
zich meer en meer opdringt als een van 
de allerknapste grondwetsspecialisten, 
heeft zijn eerste amendementen al in
gediend. 
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De grote verantwoordelijke 

voor de wanverhoudingen 

bij de post is de heer An-

seele, minister van P.T.T. 

Deze wanverhoudingen wor

den aangeklaagd en er wordt 

aangedrongen om oplossin

gen te bekomen. Men klopt 

echter aan dovemansdeur. 

WANVERHOUDINGEN 

BIJ DE POST 

In verband met de organizatie van de dienst bij 
de posterijen tracht de minister ontwijicend te ant
woorden telkens daarover een vraag gesteld wwrdt 

Het is een publiek geheim dat de arbeidsstudie op 
dit stuk sedert jaren geëindigd is, dat de nieuwe 
normen volgens de dienstnoodwendigheden wer
den vastgesteld en meer nog, dat ze zelfs in aan
merking kwamen bij de dienstvoorzieningen die 
werden opgemaakt einde 1968. 

De Waalse raadgevers van de minister van P.T.T. 
en zijn op waalse belangen gerichte en waalse voor
rechten afdwingende administratie, hebben deze 
normen voor een bepaalde tijd in de koelkast ge
stopt. Waarop wacht de minister om de nieuwe ar-
beidsnormen bekend te maken ? Zijn omgeving is 
reeds lang op de hoogte van de waalse voM-rechten 
en van de sinds lang bestaande schandalige achter
stelling en uitbuiting van het vlaams postpersoneel 
en van de onrechtvaardige en minderwaardige be
handeling van de vlaamse postgebruikers. De gelijk
berechtiging van de vlaamse beambten en postge
bruikers zou de waalse bevoorrechten niet ten goe
de komen. De Walen willen de bevoorrechten blij
ven. 

De onbetwistbare statistieken, gepublibeerd ia 
het « Bulletin van Vragen en Antwoorden» en in 
de jaarsverslagen, zijn door iedereen gekend en het 
zijn slechts de waalse gezagsdragers die er de in 
hun kraam passende besluiten uit trekken. De ge
geven statistieken zijn veelbetekenend en tonen 
glashelder aan, dat er met bekwame spoed enorm 
veel dient te worden goed gemaakt 

Laten wij enkele cijfers bekijken die voorkomen 
in de daarnet genoemde dokumenten en die bewij
zen dat de wanverhouding tussen Vlaanderen en 
Wallonië heel ernstig is. 

In het vlaamse land werden in de loop van 1968 
in de rekenplichtige kantoren 101.007.067 verrich
tingen aan de loketten en in de binnendienst afge
handeld door 3.600 ambtenaren en beambten; dit is 
28.057 verrichtingen per eenheid. 

In de waalse gewesten werden 75.685.169 verrich
tingen afgehandeld door 3.047 ambtenaren en 
beambten of 21.557 verrichtingen per beambte. Dus 
wil dit zeggen dat een vlaamse postbeambte gemid
deld 6.500 verrichtingen per jaar meer afdoet dan 
zijn waalse koUega. Indien het vlaamse postperso
neel in het tempo van zijn waalse kollega's of tegen 
21.557 verrichtingen per jaar zijn taak zou afwer
ken, dan zouden er 4.685 vlaamse ambtenaren en 
beambten moeten worden te werk gesteld, zodat er 
1.085 zouden moeten bijkomen in de rekenplichtige 
kantoren van het vlaamse land. 

De waalse loketbedienden met hun uurgemiddel
de van 25,46 verrichtingen, geplaatst voor de loket
verrichtingen van het vlaamse land, zouden er 
90.103 uren méér overdoen. Anders uitgedrukt zou
den er 75 loketten in het vlaamse land moeten bij
komen, steeds volgens de genoemde officiële stuk
ken. 

Niet alleen moeten er in het vlaamse land loket
ten bijkomen, maar ook postkantoren. Er zijn 84 
gemeenten met meer dan 1.500 inwoners die nog 
geen postkantoor hebben. In Vlaams-Brabant zijn 
er 29, waaronder Elewijt met 3.211 inwoners en 
Itterbeek met 3.086 inwoners. In Oost-Vlaanderen 
zijn er 16, o.m. Strijpen met 3.461 inwoners; in Lim
burg 15. o.m. Vucht met 3.254 inwoners; in Antwer
pen 15, o.m. Zoersel met 3.217 inwoners en in West-
Vlaanderen zijn het er 9, o.m. Kachtem met 2.249 
inwoners Dergelijke toestanden kent men in Wal
lonië niet. 

Zl 
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Iets anders, dat op zichzelf niet zo belangrijk is 
maar dat duidelijk het verschil aanduidt tussen 
Vlaanderen en Wallonië, is het aantal telefoonnum
mers ter beschikking van de postkantoren Zo zien 
wij dat bvb. Charleroi-1 met 19.300 huizen zo maar 
19 nummers heeft, Gent-1 met 70.924 huizen heeft 
maar 12 nummers. Wij zien dat Namen-1 met 16.300 
huizen 4 nummers heeft, waar Aalst-1 met 15 528 
huizen vrede moet nemen met één nummer Nog 
een laatste voorbeeld : Doornik-1 met 12.246 huizen 
heeft 4 nummers tegen Kortrijk-1 met 15114 hui
zen dat er maar 2 heeft. Ik zou zo kunnen verder 
gaan, er zijn -"oorbeelden genoeg. Er worden aan 
de vlaamse kantoren allerhande besparingen opge
legd en dan zien wij aan de andere kant deze luxe 
aan telefoonnummers in de waalse kantoren. Waar^ 
om dit onderscheid ? 

Ook in de verdeling van de kredieten voor het 
bouwen van postkantoren is er geen redelüke ver
deling of eveniwht. 

Bekijken we even de bedragen die sedert 1960 tot 
en met 1968 besteed werden. 

Voor Antwerpen 64 miljoen 616 duizend; voor 
Oost-Vlaanderen 28 miljoen 611 duizend; voor West-
Vlaanderen 57 miljoen 220 duizend; voor Limburg 
29 miljoen 190 duizend of in totaal voor Vlaanderen 
179 miljoen 638 duizend. In de waalse provincies 
was het voor Henegouwen 177 miljoen 708 duizend; 
voor Luik 55 miljoen 582 duizend: voor Namen 79 
miljoen 394 duizend; voor Luksemburg 26 milioen 
876 duizend of een totaal voor Wallonië van 339 mil
joen 559 duizend. Di* maakt een verschil van 1.59 
miljoen 921 duizend fr en dit niet van vandaag, 
maar over de jaren 1960 tot en met 1968. 

Wij moeten daarbij bedenken dat de postkanto
ren ten dienste staan van de bevolking en dat wij 
Vlamingen 60 % van deze bevolking uitmaken en 
slechts 25 % van de kredieten bekomen 

Welke minister kan zoiets normaal vinden ? Er 
moeten nieuwe postkantoren opgericht worden, het 
is het ogenblik om de achterstand die wij opgelo
pen hebben in te halen en ook de scheve toestand 
in verband met de kredieten voor nieuwbouw van 
kantoren recht te trekken. 

Er zijn nog meer voorbeelden om te illustreren 
en te bewijzen dat wij op gebied van post in 
Vlaanderen niet krijgen wat ons toekomt. Ik heb de 
cijfers bekeken van het aantal postbrievenbussen in 
Vlaanderen en in Wallonië en weerom kriieen we 
hetzelfde beeld In de vlaamse gewesten hebben wij 
6.112 postbrievenbusesn voor 5.309.000 inwoners: in 
de waalse gewesten 8.150 brievenbussen voor 
3.200.500 inwoners Dit wil zeggen dat er één brie
venbus is op 220 ha vlaams gebied tegenover één 
brievenbus op 207 ha in Wallonië. Uit derp "üfers 
blijkt ook dat er één brievenbus is voor 868 Vla
mingen, waar er één oostbrievenbus is voor 392 Wa
len. Dat is meer dan het dubbel 

Het is de hoogste tijd dat wij Vlamingen ons deel 
krijgen van de koek «post». 

FRANS BLANCQUAERT 

Senator. 



10 WIJ 

rotten 
en koe/en 

Voor wie als het ware van buiten-
«It, met een zekere bijna romajti-
•tische simpatie naar Indië kijkt, is 
i« aliimsa » — de geweldloosheid — 
«en aantrekkelijke eigenschap. Of 
Iten minste een hoogstaande levens-

Eegel die zoal niet volledig onder-
ouden dan toch wordt nagestreefd. 

aWaar Gandhi, de verkondiger bij uit
stek van « ahimsa », werd vermoord; 
jaiet door een moslim, vijand van het 
hindoe-ahimsa, maar juist door een 
fanatieke hindoe. En bovendien was 
er ook voor Gandhi deze zozeer door 
het Westen en door het kristendom 
bemvloede hindoe, deze zo verdraag
zame man, één punt waaraan nooit 
mocht geraakt worden : de eerbied 
voor de heilige koe, dit simbool van 
ahimsa. 

En nu is het juist naar aanleidmg 
van dit simbool, van deze heilige koe 
dat tot vandaag toe in Indie de mees
te onlusten met een religieuze oor
sprong of aanleiding ontstaan. Wie in 
Indië naar de oorsprong van deze 
verering vraagt, ontmoet vrijwel al
tijd totaal onbegrip over de vraag 
zelf. Het antwoord is dat deze vere
ring toch heel natuurlijk is en of de 
vrager « dan misschien zijn moeder 
zou slachten ? ». Enkele jaren gele
den tekende een joernalist volgend 
gesprek op : « Nehroe heeft gezegd 
dat de koe in de landen waar ze niet 
heilig is veel vetter is en meer melk 
geeft ». « Jawel, maar Gandhi heeft 
gezegd dat zij de moeder is van mil
joenen Indiërs, dat zij een gedicht is 
van barmhartigheid. Nehroe wordt 
geëerd, maar Gandhi is een heilige ». 
« Maar er is voor iedere drie Indiërs 
een koe. De koeien van Indië eten 
een derde van de oogst op. Ze leve
ren jaarlijks wel veldbemesting, 
maar slechts een heel smal beekje 
melk ». « Een indische regering die 
zou bevelen de koe te slachten, zou 
morgen moeten aftreden. Men moet 
niet trachten de problemen van Indië 
met het uurwerk in de hand te me
ten ». 

Ook in tijden van hongersnood 
blijft de koe de voorrang krijgen, ook 
dan wordt zij niet geslacht maar ein
digt haar leven in « tehuizen » voor 
oude koeien waarvoor de regering 
kredieten voorziet — en geeft ! Ge
boortebeperking bij mensen wordt 
gepropageerd, wordt gesteund door 
allerlei internationale organizaties. 
RTaar het plan van de Amerikaan 
Frank W. Parker, die een plastieken 
kontraceptief voor de indische heili
ge koeien ontwierp om zo op een 
zeer vreedzame manier en stilaan 
het probleem te verminderen, geniet 
helemaal niet van diezelfde steun. 
Df» lezer oordele zelf ! 

Er ziin bovendien de heilige rat
ten : voor iedere Indiër zijn er zo 
maar even tien. In de tempel van de 
godin Karni-Mata werden in 1967 
iedere dag bond^rd-luizend ratten ge
voed ! Ook dit durft de socialistisch-
gerichte Indira Gandhi niet afkeu
ren. 

Moet wif aan de noden van de der
de wereld d'̂ nVt ook niet denken aan 
de koeien en de ratten ? 

# ^ 

ii!Wi>.iiTl^HHHHHiK' L<..iu.iL.î  iiillUI ikuiiiflllHHBiliHIIIi 

Onderhandelen en muren houwen gaan moeilijk samen. 

De voorbereiding van de eerste 
persoonlijke kontakten op rege-
ringsvlak tussen Oost- en West-
Duitsland vi'erd gekenmerkt door 
tal van moeilijkheden. Afgezien 
van de eis van Ulbricht, dat deze 
eventuele onderhandelingen feite
lijk zouden moeten leiden tot de 
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GESCHICHIDT 

wettelijke wederzijdse erkenning 
van de twee duitse staten (zonder 
dat Ulbricht ook maar ooit spreekt 
over één duitse natie) waarvan 
Bonn officieel niet wi l weten, zijn 
er de bijna tergende « technische » 
voorwaarden waaronder Pankov de 
eerste gesprekken Brandt-Stoph wi l 
doen verlopen. Kennelijk wenst 
Pankov als « opgevrijde partij » het 
onderste uit de kan te halen. Van
daar de minitieuze beschrijving van 
de door Brandt te volgen weg en 
de eis, dat hij West-Berlijn moest 
laten links liggen wanneer hij zich 
naar de oostduitse premier Stoph 
zou begeven. 

DEZE WEEK 
IN DE WERELD 
• Mislukte aanslag op prezident Maka-

rios van Cyprus. Men tast in het 
duister nopens de kringen waartoe 
de daders behoren. 

• Moeizame voorbereiding van het eer
ste onderhoud tussen Brandt en de 
oostduitse premier Stoph wegens 
oostduits verzet tegen het inschake
len van West-Berlijn in de reisroute 
van de westduitse kanselier naar of 
of van Oost-Berlijn. Intussen duren 
de voorbereidende besprekingen tus
sen Polen en West-Duitsland te War
schau voort. 

Een dergelijke eis kwam voor iemand 
als Brandt — gewezen burgemeester 
van West-Berlijn — op het onmogelijke 
neer, al is het zo dat men op korte tijd 
van de westduitse kanselier al een en 
ander is gewoon geraakt, gevolg van de 
hardnekkigheid waarmee hij zijn oost-
politiek nastreeft, hoe behoedzaam dat 
dan ook weer gebeurt. 

Alsnog had Brandt het nochtans ta
melijk gemakkelijk met de terzake ver
deelde C.D.U., die zich zeer onwennig 
poogt aan te passen aan haar rol van op-
pozitiepartij na niet minder dan twintig 
jaar onafgebroken aan het bewind te 
zijn geweest. Officieel weliswaar heeft 
de C.D.U. de nieuwe Oostpolitiek van 
kanselier Brandt tijdens en na het grote 
Bondsdagdebat aangevallen. Zij bepleit 
het behoud van de « heilige beginselen » 
zoals de niet-erkenning van de oostduit
se volksrepubliek en ze verwerpt een
zijdige toegevingen. Ex-kanselier Kïe-
singer struikelde zelfs in de regerings
verklaring over de vaststelling van «het 
bestaan van twee staten in Duitsland ». 
Kiesinger heeft het nog steeds over de 
eenmaking, « hoewel deze niet kan be
reikt worden met de traditioneel de 
staat ter beschikking staande midde
len ». Met welke middelen de eenma
king zou moeten verwezenlijkt worden, 
zei Kiesinger niet en dat is dan de 
zwakheid van zijn redenering. In feite 
is het zo dat Kiesinger hetzelfde als Ul
bricht nastreeft : het behoud van de 
huidige toestand mits wel het toelaten 
van vooral ekonomische betrekkingen, 
zonder dat er over een dergelijke ex
pansie veel gepraat wordt. Het is de po
litiek die in het verleden werd toege
past en die zelfs door bepaalde west
duitse deelstaten ten opzichte van Oost-
Europa wordt gevolgd, met kommer-
ciele rezultaten die opzien verwekken 
wanneer men de desbetreffende cijfers 
onder de neus krijgt. Dat West-Duits
land geen invoerrechten heft op uit 
Oost-Duitsland komende g o e d e r e n , 
neemt men op de koop toe. Want offi
cieel is Oost-Duitsland geen buitenland. 
Kiesingers vizie is een tipische « kauf-
mannische » vizie, die echter blijkbaar 
niet volstaat om de eetlust van de duit
se ekonomie te bevredigen. Men kan 
hierbij, wat de westduitse ekonomie be
treft, het oude franse gezegde aanhalen 
« l'appétit vient en mangeant »... 

de wereld 
Behalve de principiële meningsver

schillen binnen de C.D.U.-C.S.U. over de 
taktiek en de al dan niet scherpe formu
lering van de oppozitie tegen de rege
ring Brandt door de C.D.U.-leiders Kie
singer, Barzel en Schroeder eensdeels 
en Strauss anderdeels werkt de tipisch 
dubbele partijstruktuur de verdeeldheid 
in de grote oppozitiepartij nog in de 
hand. We spreken dan nog niet eens van 
de jonge partijkaders die én de aflos
sing van de oude garde met groeiend 
ongeduld verbeiden én met de vizie van 
deze oude garde op het vlak van de bui
tenlandse politiek niet meer akkoord 
gaan en min of meer evolueren in de 
richting van de nieuwe Oostpolitiek. 
Voorlopig is echter de tegenstelling 
Strauss-Kiesinger het meest aktueel. De 
CSU. heeft het zelfs over « hoogver
raad » en over een « machtspolitiek zon
der meer, beste middel om indruk te 
maken op Oost-Europa ». Voor het eerst 
ook sinds de oorlog tracht de C.S.U. 
stemming te maken buiten Beieren door 
de oprichting van zogenaamde C.S.U.-
vriendenkringen, wellicht in de hoop 
via deze kringen drukking uit te oefe
nen op de C.D.U. 

Veel zal afhangen van het verder ver
loop der kontakten en eventuele onder
handelingen met Oost-Berlijn, War
schau en Moskou. Op het eerste gezicht 
lijkt de reisroute van Brandt weinig be
langrijk te zijn. Als men echter weet 
dat het steeds Ulbrichts stelling was dat 
West-Berlijn geen deel uitmaakt van de 
Bondsrepubliek en dat deze opvatting 
ook door Moskou werd gedeeld, dan be
grijpt men al wat meer van het oost
duits verzet tegen Brandts reis via 
West-Berlijn naar zijn ontmoeting met 
Stoph. Het belang daarvan is des te 
groter daar de Grote Vier aanstalten 
maken om precies over de toekomst van 
Berlijn te gaan praten. Ook al zou Mos
kou geneigd zijn Ulbricht terzake tot 
matiging aan te zetten, in de russische 
onderhandelingspozitie tegenover de 
westerse Drie speelt de verhouding 
Bondsrepubliek-West-Berlijn een be
langrijke rol. 

Dat de kontakten na Ulbrichts veto 
tegen de doorreis van Brandt in West" 
Berlijn niet afsprongen, werd als een 
uitzonderlijke meevaller beschouwd. 
Tegenover de toenemende C.D.U.» 
C.S.U.-wrevel neemt de politiek van 
Brandt in deze omstandigheden zeker 
de vorm van een pokerspel aan, ook 
door het bizantijns aspekt van de « ber-
liner Geschichte ». Het valt niet zo ge
makkelijk uit te maken, hoe de west
duitse openbare mening tegenover dit 
alles staat. Wel hebben toonaangevende 
kranten het over het feit « dat er geen 
terugkeer naar Adenauer meer moge
lijk is, noch voor de regering noch voor 
de oppozitie (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung). Behalve de jeugd die de ver
starring afwijst, zijn ook West-Duits-
lands ekonomische kringen een soepeler 
verhouding met de oostduitse buur en 
met Oost-Europa gunstig gezind. Het 
valt echter niet gemakkelijk op een 
korte tijd zulk een grondige wending af 
te dwingen, te meer daar niet alleen de 
eigen oppozitie weerbarstig is doch ook 
de gesprekspartners er niet voor terug
deinzen, de moeilijkheden op te stape
len. Het europees kernprobleem Duits
land is in elk geval in het randgebied 
van het avontuur verzeild geraakt met 
twee leidende figuren, wier karrière 
persoonlijk op de helling wordt gezet : 
zowel Brandt als Ulbricht nemen grote 
riziko's. Valt nu af te wachten of Mos
kou zijn streven naar een europees vei-
ligheidsverdrag belangrijker zal achten 
dan « berliinse détails ». Aan de verde
re behandeling van deze détails zal men 
meteen de oprechtheid van de russische 
voorstellen inzake europese veiligheid 
kunnen meten. 

• Na de verovering van de Kruiken-
vlakte door de Pathet Lao biedt haar 
leider, prins Soevannavong zijn half
broer, prins Soevanna Foema, lao-
tisch eerste minister, onderhandelin
gen aan, op voorwaarde van stopzet
ting der amerikaanse luchtbombar-
dementen op de Ho Tsji Minweg. 

• De spanning in het Midden Oosten 
koncentreert zich aan de israëlisch-
libanese grens, waar Israëlische troe
pen tot anderhalve km. diep op Liba
nees grondgebied doordringen «bij 
wijze van voorzorgsmaatregel » tegen 
het verder opereren van palestijnse 
verzetsstrijders. Intussen wacht men 
de bekendmaking van een nieuw 
frans voorstel inzake het Midden 
Oosten af, dat o.a. de ontruiming van 
bezette gebieden door Israël in de 
tijd zou spreiden en koppelen aan Is-
rafelisch-egyptisch-Jordaanse onder-
handelingen over het afbakenen van 
definitieve grenzen en aan een oplos
sing van het vluchtelingenvraagstuk. 

• Daags na de totale zonsverduistering 
boven Amerika kondigt prezident 
Nixon een nieuw amerikaans pro
gramma aan voor ruimteverkenning 
(van 1972 af) meer bepaald rond de 
planeten Jupiter, Satumus, Uranus, 
Neptunus en Pluto. 

• Ontvoeringen van minister, ameri
kaans diplomaat en bankier aan de 
lopende band in Guatemala door de 
zogenaamde Gewapende Revolutio
naire Macht. 

• Eerste poging, zestien jaar nadat 
Frankrijk het europese defensiever
drag kelderde, van de E.E.G.-minis-
ters tot westeuropese politieke inte
gratie. De E.E.G.-ministerraad richt 
een studiekommissie op. 

• Lichte twijfel nopens noodzakelijk
heid van evakuatie van het door 
«trage aardebeving» bedreigde Ita
liaanse Pozzuoli, nadat meer dan 
20.000 mensen het stadje verlaten 
hebben. 

\ 
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merkbaar zijn In Osaka. Of het 
even goed zal lukken de «har
monie » te laten zien, is een an
dere en een veel moeilijker 
vraag. 

NOG EXPO '70 

Nu het verre-afstandtoerisme 
steeds meer mogelijk wordt en 
door een bepaalde sociale stan
ding zelfs wordt vereist, hoopt 
Japan op een talrijke schare 
buitenlandse bezoekers voor de 
de wereldtentoonstelling in 
Osaka. De verwachtingen staan 
niet laag : één miljoen buiten
landers. Dat zullen dan weer 
wel hoofdzakelijk gehate Wes-

te. bekend. Zij w«rd nog tijdens 
de oorlog zelf « opgerold », maar 
nooit heeft men geweten wie 
er eigenlijk allenual bij be
trokken was. Tijdens een offi
ciële plechtigheid ki'egen zopas 
een aantal leden van de «Rote 
Kapelle » een russibche dekora
tie, a de Orde van de Vader
landse Oorlog» Interessant is 
dat toen bekend werd gemaakt 
dat de namen van een aantal 
gedekoreerden «op grond van 
enkele overwegingen» niet 
werden bekend gemaakt Zou
den die «overwegingen» mis
schien betekenen, dat de gede
koreerden nog ergens belang
rijke posten bekleden ? En nog 

VERKIEZINGEN 

Zopas, op 2 maart, werd de 
zuidafrikaanse Volksraad ont
bonden. Dit parlement was sa
mengesteld uit honderdzesen
twintig vertegenwoordigers 
voor de Nationale Partij, die 
geleid wordt door de aktuele 
eerste-minister B J. Vorster; 
door negenendei tig vertegen
woordigers voor de Verenigde 
Partij en door één vertegen
woordiger voor de Progressieve 
Partij. Drie volksvertegenwoor
digers van de Nationale Partij 
hebben zich onlangs van hun 
partij afgescheiden en hebben 
een nieuwe partij gesticht, die 
de naam Herstichte Nationale 
Partij heeft gekozen. Deze 

groep wordt geleid door dr A 
Hertzog. Daar de twee grootste 
partijen op de belangnjkste 
punten van het regeringsbeleid, 
niet zo heel ver van elkaar af
staan en voor de progressieve 
Partij geen «reusachtige aan
groei voorzien kan worden en 
zelfs een dergelijke aangroei 
nooit beslissend zou kunnen 
zijn, dient men geen belangrij
ke veranderingen van deze ver
kiezingen te verwachten. Toch 
is er iets belangrijks aan : deze 
verkiezingen gaan door voor de 
republiek Zuid-Afrika maar ook 
voor Zuidwest-Afrika, de vroe
gere duitse kolonie die daarna 
onder het beheer van de volke
renbond stond. De UNO is daar 
natuurlijk tegen, maar daar zal 
het wel bij blijven. 

lil 

I 
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De resten van Tokio nadat het 
op 9 maart 1945 door amen-
kaanse hommen vernield werd. 
De houten huizen brandden af, 
van wat sterkere gehouwen 

hleef nog enkel puin. 

Dit zijn door elektriciteit aan
gedreven wagentjes. Zij zi]n 
nog zeer zeldzaam en een beet
je eigenaardig. Wellicht zullen 
ze morgen in grote getale op 

de wegen te zien zijn. 

NIEUWE RECHTER 

De benoeming van rechters 
vooi het Opperste Gerechtshof 
in de Verenigde Staten is een 
buitengewoon belangrijke zaak. 
Deze rechters hebben immers 
een zeer grote macht, vooral bij^,^SêP'" 

'f I, 
Nadat lawines in vele hergstreken ellende veroorzaakten heeft 
wien nu in de streek van Opper-Engadin met behulp van liehkop-
ters een ineemomassa, die een gevaarlijke laimne kon worden. 

gebombardeerd en vernietigd. 

het interpreteren van de grond
wet en de'wetten van het land. 
De manier waarop zij dit doen 
kan de gehele rechtspleging en 
zelfs de levensgewoonten sterk 
beïnvloeden. Jarenlang heeft 
Earl Warren (de ma- van het 
onderzoek naar de moord op 
prezident Kennedy!) dit ge
rechtshof gedomineerd Hij was 
de man die het mogelijk maak
te dat tienduizende Amerika
nen van Japanse afkomst tij
dens de oorlog in kampen wer
den opgesloten. Nixon tracht 
nu een einde te maken aan deze 
periode, wat mogelijk werd 
door het aftreden, wegens ou
derdom, van Warren. Eens be
noemd kunnen deze rechters 
niet worden afgezet, maar hun 
benoeming moet door het kon-
gres worden goedgekeurd Een 
vorige kandidaat Haynsworth 
mislukte; nu schijnt Carswell 
meer kans te hebben, maar de 
leiders van de zwarten betreu
ren al dat het niet Haynsworth 
is geworden. Want van hun 
standpunt uit is Carswell zeker 
niet beter 

EXPO '70 

Het tema van Expo '70 in 
Osako in Japan is « vooruitgang 
en harmonie >>. De bouwwerken 
zijn nog volop aan gang en een 
buitenstander zou de indruk 
kuimen krijgen dat ze niet tij
dig zullen klaar komen. (Dat 
was trouwens ook in 1958 in 
Brussel het geval). Maar die 
twijfel lijkt hier toch niet ge
grond te zijn, want zo zag het 
er ook uit voor de Olimpische 
Spelen in 1964 in Tokio. En toen 
is men schitterend op tijd klaar 
gekomen : van de Japanse 
werkkracht en organizatie mag 
ook nu diezelfde laatste inspan
ning worden verwacht De 
«vooruitgang» zal dus zeker 

terlingen moeten zijn. Uit Chi-
na-vastenland sjal vrijwel geen 

jiUT^nabije f̂-.. 
Se Sovjetunie alles 

samen enkele groepen bevoor
rechten, uit de ontwikkelingB-. 
landen de traditionele^ prinsen 
of de nieuwe vorsten geboren 
uit de revoluties. De Amerika
nen zullen dan wel de talrijk
sten zijn, met een bezoek aan 
zoon of broer die zijn dienst
tijd doet in Japan zelf, of in 
Vietnam als bijkomende reden. 
En dan verder West-Europa, 
vanwaar de kapitaalkrachtigen 
zullen komen en de talrijke he
ren van de vele gevestigde 
machten. 

ROTE KAPELLE 

Onder de naam « Rote Kapel-
Ie » (Het Rode Orkest) is een 
uitgebreide en belangrijke spio-
nageorganizatie die tijdens de 
laatste wereldoorlog in Duits
land voor de Sovjetunie werk-

altijd hun werk voor hïin va
derland, de Sovjetunie, voort» 

TIPLINTEN 

Men organizeerr een porifi^,. 
staat of men doet dat niet; er 
heerst een diktatuur en dan 
doet men dat goed. Zo denkt 
men er ook in Praag over. Vol
gens betrouwbare bronnen kre
gen de bureelbedienden in da 
gehele tsjecho-slovaakse repu
bliek het bevel de tiplinten uit 
hun schrijfmachines te nemen 
als ze hun bureel verlaten Zo 
wil men verhinderen dat 
« kwaadwillige » elementen tij
dens de nacht gebruik zouden 
maken van de schrijfmachines 
om vijandige teksten te tipen. 
Een slimmerik zou echter aan 
«Le Monde» gezegd hebben : 
« alsof wij dat buiten de bureel
uren zouden doen ! >. Een moei
lijk werk, een volledige dikta
tuur organizeren! 

Onder de naam « Artic Express » honden een aantal banden ran 
de Navo. o a de V.S A.. in het lointerse Noorivegen legeroeicnin-
geii. Doel : Legers trainen voor operaties bij grote koude en 

sneeuwweer. Bn-r.., 
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duitse dienst voor toerisme 
stelt voor: 

3\c)iteraan op de banken van een 

Tasechte Mercedes-autocar 

maakten een stel joernalisten 

van de belgische pers op 

uitnodiging van de duitse dienst 

voor toerisme de promotiereis 

« vijf autotochten en evenveel 

treinritten : een vakantie 

in de Duitse Bondsrepubliek ». 

Met een nieuwsjongen van 

radio-Brabant als naaste 

reisgezel werd ons het reisseizoen 

1970 in Rijnland-Palts uit de 

doeken gedaan. Rezultaat : 

een enorme inspanning die 

kleine steden, gemeenten 

en dorpen leverden om 

ons met duitse korrektheid het 

beste voor te schotelen en ons 

« bitte » te vragen, de mensen 

kond te doen dat ze graag 

en goed zullen ontvangen en 

verzorgd worden. Wij 

kunnen het enkel maar beamen ! 

MINI 
MAXI 

Kcl^tN 
a-^n"TJ 

een minimum van km voor 

een maximum van ontdekkingen 

VAN TRIER TOT SAARBRUCKEN 

Beide steden liggen slechts 90 km van mekaar in 
een gebied dat zo rijk is aan van-alles-wat, dat je 
er gewoon niet over uitgepraat raakt l 

Trier, net over de luksemburgse grens, aan de 
Moezel, waar men op de grote markt 't trotse maar 
juiste opschrift kan lezen : « Ante Roman Treviris 
stetit annis millis trecentis » {« Voor Rome stond 
Trier duizenddriehonderd jaar »). Trier, waar zich 
het H. Kleed bevindt, dat slechts om de 10 jaar voor 
het publiek tentoongesteld wordt. Trier, verscholen 
Btad in het groen, een openluchtmuzeum gelijk met 
zijn romeinse baziliek, de keizertermen en het am-
fiteater. Een oude stad, maar zeker niet verouderd. 
Datzelfde Trier is de ingang tot het Moezel-wij nge-
bied waar de roemers overlopen van gemoedelijk
heid. Trier is de eerste europese plaats ten noorden 
van de Alpen, die sinds haar romeinse tijd de naam 
van stad mocht dragen. Als Augusta Trevorum 
werd zij door de Romeinen onder keizer Augustios 
gesticht in de buurt van een stamheiligdom der kel-
tisch-germaanse Treveres. Tegen het einde van de 
derde eeuw werd zij de rezidentie van keizer Dio-
klitiaan en meteen de hoofdstad van het west-ro-
memse keizerrijk. Toen werd de Porta Nigra ge
bouwd, de stevige roodbruine kolos aan de noorder-
kant van de stad. De massale zandstenen blokken 
passen zonder cement in mekaar en worden bijeen
gehouden door in lood gevatte ijzeren klemmen. 
Rond 1040 werd ze als kerk gebruikt en later was 
ze de steengroeve van de bevolking ; nu wordt ze 
echter verzorgd zoals het een dergelijk kultuurmo-
nument past. Doorheen de inname door de Franken, 
de bezitname door de keurvorsten-bisschoppen, de 
franse revolutie en vele oorlogen is Trier een lief
lijke stad gebleven. Met 110.000 inwoners is het 
een centrum van kuituur, bestuur en nijverheid, 
dat zo stilaan uitbreiding zoekt tot buiten het dal 
van de Moezel en tegen de oeverhoogten naar om
hoog klimt. Ti-ier is ook 'n centrum van wijnhandel 
en wijnklutuur, waar menige wijnsoort aan onze 
(onkundige) proefpapillen onderworpen werd. 

Een (spijtige ?) opmerking van een lelvenslustige 
Trevier : « Trier is ook de stad van de bisschop, 
vandaar de strenge kontrole op vermaak en nacht-
klubs... ». 

Voor en achter Trier kronkelt het Moezeldal met 
zijn gouden wijnbergen, zijn dorpjes en stadjes 
waar de romantiek tegen de lage gevels plakt en 
onder de linden op de dorpspleinen hangt... 

De Hunsrückbossen waarin de Erbeskopf zijn 816 

In het huis met de harde witte gevel \raa\t 
de oude houten vloer, zijn de documenten 
haast onleesbaar. 
En hangt, in i\ weet niet hoeveel talen, het 
manifest dat de wereld zou veranderen. 
In de verste \amer, die men het laatst be
zoekt, staat de blozende tweeling Karl en 
Friedriech. 
I\ heb de indru\ dat ze beiden in,hun brede 
baard lachen... 

Zicht ov een gedeelte van de Porta Nigra, reus di« 
de tijden trotseert... i 

meter hoge top boven het loof uitsteekt, de vulkaaii» 
bergen van de Eifel met de Maaren, de meren eiï 
het auto-race circuit de Neurenburgring : dit alles 
ligt op slechts een stevige autorit van bij ons. Haast 
bij de deur, geknipt voor mensen die een paar da
gen hun kantoor niet meer willen zien en in die 
korte tijd wat wensen te beleven. De poort tot deze 
vakantie-wereld is Trier waar je als toerist, wijn
proever, gastronoom, slenteraar, ontdekker en weet 
ik veel alles kunt vinden wat je maar verlangt. i 

DE PALTS IN 

Over de Hunsrück in oostelijke richting langs 
ontelbare wijndorpjes, langs Trittenheim, Piesport 
en Bernkastel met de schandpaal en de Weingasse, 
over, Traber\-Trarbach, de dubbele stad met haar 
virarm bronwater naar Idar-Oberstein, de stad van 
de edelstenen, het kleinood aan de Nahe. Een smal 
dal herbergt dit gezellige en nijverige stadje tussen 
steil oplopende rotsen, met het « oude » en het 
« nieuwe » kasteel die van 1200 en 1300 zijn en toe
behoorden aan de heren van Ober-Stein. Wat lager 
— maar toch nog hoog genoeg als je er te voet naaE 
toe moet — de Felsenkirche, een in de rotsen uitge
houwen kerk die zomaar tegen de bergflank hangt. 
Een kerk waarin je een beetje bang wordt en die 
door de plaatselijke heer gebouwd werd uit peni
tentie omdat hij zijn broer van de rotsen gegooid 
had. 's Avonds valt er van aan de kerk een indruk
wekkend zicht te genieten op het langgerekte da^ 
waarin de lichtjes pinken als de diamanten die in 
Idar-Oberstein geslepen worden. In de schaars ver
lichte kerkzaal hangt een merkwaardig schilderij 
dat de kruisiging voorstelt en dat iets van onze 
primitieven heeft. Een orgelist speelt Bach, men 
krijgt de indruk dat zijn hoekige kop uit hard hout 
gesneden is en dat de muziek uit de muren en de 
zoldering komt. 

Idar-Oberstein bergt de grootste europese verza» 
meling van edelstenen uit de ganse wereld. 

Aan de rand van het stadje ligt de Steinkaulen-
berg waar sinds eeuwen agaat, jaspis en ametist 
gewonnen wordt. Aan de gesteenten uit deze berg 
heeft Idar-Oberstein zijn beroemdheid te danken. 
Diamantslijperij, goudsmederij en gravure bloeien 
er welig en zijn nog altijd de voornaamste bron 
van inkomsten voor de bevolking. Graag zullen de 
bezoekers de kleine Weiherschleife bezoeken, met 
de door het water gedreven agaatslijpmolens. Zoal» 
men het er steeds gedaan heeft slijpt men nu noS 
liggend de edelstenen, door ze tegen de grote slijp-
stenen te drukken. 

In Idar-Oberstein eet men zeer goed. Fijnproe
vers vragen er natuurlijk de Spiessbraten, het na
tionale gerecht : een stevig stuk vlees op een open 
vuur aan het spit gebraden. Wij mochten het proe
ven en deden als Brabanders onze reputatie alle 
eer aan... 

WAAR ALLE KONINGEN GENAZEN 

Te Bad-Kreuznach ligt de oudste badinstelling 
van Duitsland en het bekendste centrum ter we
reld voor kloor- en zoutbaden die zowat overal in 
de stad liggen en zelfs in de hotels voorhanden zijn* 
Bad-Kreuznach is trots op zijn baden ter bestrijding 
van duizend-en-één-kwalen. In dit mooi stadje, dat 
staatshoofden uit bijna alle landen binnen zijn mu
ren mocht ontvangen, maakt men met veel geduld 
van een zieke terug een gezonde mens. 

Langs steden, allemaal met het voorvoegsel Bads 
komen wij aan de oever van de 5 honderd metor 
brede Rijn in de Gutenbergstad Mainz. 

In 39 voor Kristus was er reeds sprake van Mainz, 
een keltische kolonie die door de Romeinen uitge
roepen werd als hoofdstad van één hunner provin
cies. Door de geschiedenis heen is Mainz gegroeid 
tot een rijke kultuurstad met een enorme schat 
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aan verzamelingen, historische gebouwen en dies 
meer Beginnen wij met de katedraal , op markt
dagen omgeven met een drukte van jewelste, die 
met haar rode steen de prachtige achtergrond vormt 
voor al de groene, wit te en rode kleuren die een 
gonzende groentenmarkt rijk is Er wordt wel eens 
beweerd dat de katedraal van Mainz de indrukwek
kendste ter wereld is en — hoe relatief zo'n uit
spraak ook is — ergens i<? dat 70 als men dui/elend 
de hoogte van het gewelf peilt De i^atedraal 1= een 
pt-achtige mengeling van romaanse gotische en ba-
roi 'ke elementen 

"^et panorama van de stad is overweldigend i e 
ka'^edraalkerk, de romaanse kerk, een klassisistisrh 
tea+er, de universiteit uit de renaissance de ro
maanse IJzeren Toren, de gotische Sint Kwint i in-
kerk. de ruïnes van de gotische Sint Kristoffelkp^-k, 
de gotische Karmehetenkerk de gotische Rijke Kia-
denkerk, de gebouwen van het ministerie van Riin-
land-Falz, de barokke Smt Pieterkerk en het huis 
van de teutoonse r idders Dit lijstje geeft de moge
lijke bezoeker een beeld van de kansen die Mamz 
hem biedt om eens onder te duiken in enkele eeu
wen kultuurgeschiedenis. 

A^oart in Mainz is het Gutenbergmuzeum. waar 
men niet alleen een blik kan werpen op de geschie
denis van de drukkunst , maar ook inzage heeft 
van wat er overal op de wereld aan merkwaardig 
drukwerk is verschenen Beverige let tertekens ui t 
de verre middeleeuwen, geheimzinnige chmese 
krabbels waar je geen kop aan krijgt en simpatieke 
krollen uit India, maar ook het dolle geweld van de 
Jugend-sti l . Men staat toch wel even stil m de don
kere kamer waar achter glas het eerste boek dat 
Gutenberg drukte bewaard wordt, door twee nors 
ki lkende bewakers bestendig in het oog gehouden. 
Men wil het zachte papier voelen dat Gutenberg 
in 1455 voor de eerste keer met zijn letters bedruk
t e en dat het begin was van een nieuwe faze in de 
geschiedenis van de mensheid. Een merkwaardig 
muzeum dat iedereen zal boeien en dat de reis meer 
dan waard is. 

Mamz, aan de samenvloeiing van de Rijn en de 
Mamz, is het ver t rekpunt van een aantal wandelin
gen langs de Rijnboorden en de aanlegsteiger voor 
de gekende toeristische vloot van deze impozante 
stroom. De Rijn volgend komen wij te Worms aan, 
gekend als de Nibelungenstad en als de stad van 
Maar ten Luther Maar vooraleer Worms te berei
ken deden wij de lieflijke wijnplaatsjes Bodenheim, 
Nackenheim, Nierstein en Oppenheim aan. Ze lig
gen als sieraden in dit glooiend landschap, met 
een kijk op de Rijn die zich machtig een weg baant 
en hier zijn reputat ie alle eer aan doet. 

Worms met zijn 64 000 inwoners, haast op de grens 
van de deelstaat Rijn-Hessen met de staat Rijnland-
Palts , de oudste agglomeratie van al de steden tus
sen Rijn, Mamz en Neckar. was eens het belang
rijkste overgangspunt op de na tuurgrens Rijn. Van
op de Nibelungenbrug, leunend tegen het monu
men t van Hagen, de held die de schat van de Nibe-
lungen in de Rijn gooide is er een prachtig zicht op 
de stad te genieten. Ook hier vinden wij een dom
kerk, opgetrokken in verschillende stijlen en in 
roodbruine steen die het landschap kleurt en e r een 
speciale toets aan geeft. De geschiedenis van Euro
pa zit in Mainz netjes in het Europamuzeum opge
borgen. 

Op het joods kerkhof, het oudste van Europa is 
het triestig en weet je niet of het na t op je kaken 
regen is of t ranen. Luther heeft zijn'monum'ent op 
de Lutherplatz : een beeldengroep met staande en 
zit tende figuren die diep schijnen na te denken. 
Buiten het centrum van de stad, waar je het hele
maa l niet meer verwacht, sta je plots voor de go
tische Liebfrauenmilchkirche. Ze steekt wit af te
gen de regenhemel en de donkere wijnbergen aan 
wier wijn ze haar naam leent. Terug in het cen
t r u m van de stad vinden we de sobere maar mooie 
fontein van Siegfried en het dodenmonument op 
de Martinsring, een groepje jonge soldaten, klein in 
hun grote jassen en onder hun zware helmen. Men 
wordt stil bij het zien van deze knapen nog, met 
hun grote ogen : een mooie beeldengroep die in 
zich de stille spanning draagt van jeugd, eenvoud 
en onschuld, gehuld in de kleren van het geweld.. . 

LANGS DE WEINSTRASSE... 

Als wij de volgende morgen Worms verlaten re
gent het niet meer. Er schijnt een mager maar 
deugddoend zonnetje, dat mild over de bergen 
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Zowel op de Moezel als op de Rijn kan de toerist heerlijke boottochten maken. 

schijnt. Eens buiten Worms bevinden we ons tussen 
hoog oplopende wijngaarden : we zijn volop m het 
gebied van de Weinstrasse eens Grunstadt en Bad 
Durkheim door. Te Bad Durkheim rijden we langs 
de reuzeton met een mogelijke inhoud van miljoe
nen liters, die in feite een res taurant is dat plaats 
biedt aan vijfhonderd mensen. Weer zijn de dorpjes 
te mooi om er zo maar door te rijden, want allen 
zijn ze een bezoek waard. Ze hebben iets eigen
aardigs, zo bijvoorbeeld Deidesheim aan de voet 
van het Haardtgebergte met de oudste herberg van 
de Palts, en Neustadt dat werkelijk het har t van dit 
wijngebied is en dat onder zijn bodem reusachtige 
wijnkelders bezit. De streek van Neustadt wordt 
ook wel eens de « warme streek » genoemd ; het is 
er niet ongewoon dat vijgen en amandelen bloeien. 
Daar kunnen de toeristen met vakantie in het na
jaar hun verblijf betalen door mee te helpen aan 
de wijnoogst of 's winters hun deel in de wms t 
thuis ontvangen Te Neustadt luidt sinds tweehon
derd jaar een lid van eenzelfde familie zowel in de 
protestantse tempel als in de roomse kerk de klok
ken. 

Tot Bad Bergzabern gaat de reis opnieuw langs 
een resem dorpjes waar de wijntradit ie hoogtij 
viert , waar wijnfeesten gehouden worden en waar 
men wijnprinsessen kiest, waar kastelen het dekor 
vormen en er honder-en-één mogelijkheden zijn om 
een vakant ie steengoed door te brengen Bad Berg
zabern, het Kneipkurort aan de rand van het bos 
van Wasgau pakt uit met zijn « uitgestippelde » 
en « vrije » wandelingen De streek van Bad Berg
zabern is lief met zijn mild klimaat, de grillige rots
formaties, de ruines en het Weintor, ze is vooral be
roemd om haar eethuizen waar de milde waarden 
het beste uit hun kelder niet sparen. 

SAARLAND, DE VERRASSING 

Met Pirmasens. het westduitse Izegem, komen 
wij moe (maar gelukkig dit land gezien te hebben 
dat wij vroeger slechts kenden uit het liedje van 
de jager uit Kur-Palts) in het Saarland. Tot onze 
eigen scha en schande moeten wij toegeven dat we 
van het Saarland en dan vooral van Saarbrücken, 
de hoofdstad, een totaal ander en verkeerd idee 
hadden. Wat ons vroeger werd voorgeschoteld als 
louter industriegebied van jewelste met schacht

torens, eindeloze stortbergen en hoogovens hebben 
wij als een rustig en lief land ontdekt waar het 
goed moet zijn te leven. Weliswaar volledig dui'^s 
vindt men in Saarbrücken toch een beetje dat fran
se « petit quelque-chose » ; maar het ergert met, 
het geeft deze universiteitsstad het etiket van een 
europees kruispunt waar het krioelt van 'n terna-
tionaal verkeer. Saarbrücken is al'^ een grenspaal 
die als het ware in een bed tussen groene heuvels 
staat. Op nauwelijks 100 km van de belgische grens 
is Saarbrücken een ontspanningsparadijs. 

Niet zomaar uit karton gemaakt voor de huiteri-
landse toeristen maar werkelijkheid zijn deze hui/' 

zen in het gastvrije Bernkastei. 

NAAR HUIS 
En weer ontmoet de toerist op zijn weg naar huis 

een reeks lieflijke dorpen met namen als Konfeld 
en Scheiden Wieskirchen en Otzenhasen met zijn 
grote vestingswal van de Kelten. Het indrukwek
kendste dat in dit gebied tussen Saar en Moezel t e 
bezoeken valt is de « Cloef » bij Orscholz waar men 
een indrukwekkend zicht heeft op een enorme 
bocht die de Saar neemt Als een groot lui beest 
ligt een hoge kam vol dennen in het trage water 
van de Saar. Wat verder ligt Nennig, met de best* 
bewaarde romeinse villa en de mozaïken die be
wondering eisen en die de mooiste zijn ten Noorden 
van de Alpen. En nog meer naar ons toe te Ober» 
kirchen, « de stenen zee » die in de Weiselberg t e 
slapen ligt en die doorgaat als een van de meest 
interessante geologische verschijnselen Het laatste 
plaatsje dat wij bezoeken en dat u zeker moet aan
doen — als u ten minste van mooi vaatwerk houdt 
— is Mettlach met de fabrieken van Villerov an 
Boch en de keramiektentoonstellingen 

Net zoals al de streken die wij bezochten in dit 
deeltje West-Duitsland is ook het Saarland te pr i j 
zen om zijn toeristische inspanningen. 

t i l . V. i. 

Wijnoogst aan de Moezel. Goudgeel zijn de gaarden er . . . 

Cezers Hie belang stellen in de mini-
maxi-reizen van de dultse dienst vooi 
toerisme, kunnen altijd terecht op vol
gend adres en telefoonnummer : Duitse 
Dienst voor Toerisme, Luksemburgstraai 
23, 1040 Brussel. Tel. 02/127766. 
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Is men .vergeten dat het 
vrouwenstemrecht voor de 
Belgische wetgevende li
chamen en de provinciale 
raden werd ingevoerd in... 
1948 ? En dat België het 
« voorlaatste » land is waar 
vrouwenstemrecht w e r d 
toegestaan ? Voorlaatste is 
natuurlijk veel gezegd, want 
in tijden van Tiet « verenig
de Europa, van Euratom en 
E.E.G. » wordt de vrouw 
nog steeds geweerd in de 
stemlokalen van Zwitser
land en Liechtenstein ! 
Welke bewuste vrouw zou 
haar vakantie willen door
brengen in Zwitserland, 
waar haar zusters alleen 
mogen beamen wat de man
nen beschikken ? Nee, wat 
mij betreft, nooit meer naar 
Zwitserland z o ia n g de 
vrouw er niet helemaal vol
mondig wordt verklaard ! 

van 

Een betere ontwikkeling door 
uitbreiding van het onderwijs 
was pok het bazisstreven der 
vrouwenbeweging in België. 
Tevens werd reeds in de vorige 
eeuw gestreefd naar toelating 
tot ambten die totnogtoe wa
ren voorbehouden aan mannen. 
Ook betere arbeidsvoorwaarden 
en rechtsgelijkheid kwamen 
aan bod. Op onderwijsgebied 
verrichtte Zoé Gatti de Ga-
mond baanbrekend werk. Zij 
stichtte een normaalschool en 
publiceerde enkele werken over 
de sociale pozitie van de vrouw. 
Haar dochter Isabella zette haar 
levenswerk voort. In 1864 — er 
bestond toen nog geen middel
baar onderwijs voor meisjes — 
werd te Brussel een school op
gericht om meisjes een betere 
ontwikkeling te bezorgen. 
Soortgelijke scholen ontston
den kort nadien in verscheide
ne steden. 

Het officieel middelbaar on
derwijs van de lagere graad 
werd pas wettelijk in 1881 inge
richt. Hoger onderwijs voor 
meisjes stuitte geregeld op 
moeilijkheden, aangezien de 
prganizatie van hoger middel
baar onderwijs nog lang uit
bleef. De U.L.B, opende in 1880 
f och haair deuren voor meisjes, 
ater ook de universiteiten te 

Gent en te Luik. In 1888 ver-
Wierf Marie Popelin wel de 
graad van doctor in de Rechten 
kan de universiteit te Brussel, 
maar zij werd niet toegelaten 
iot het afleggen van de advoka-
teneed! Eerst in 1922 werd de 
balie voor vrouwen geopend. 
I Negen jaar later publiceerde 
Louis Franck zijn «Essais sur 
la Condition politique des Fem-
les », een echt programma voor 

vrouwenbeweging. In 1909 
fevd te Antwerpen, onder in-
loed van M.E. Belpaire, 

« Vrouwenbond Constance 
^eichman» gesticht, benevens 
"sn modelschool voor meisjes, 
%t Belpaire-instituut. Met haar 

Medewerkster Louise Duyckers, 
Sichtte Belpaire ook de Kato-
lïeke Vlaamse Hogeschool voor 
Vrouwen. 

Onder leiding " van Marie 
Baers, in 1936 tot gekoöpteerd 
senator verkozen, werd het Al
gemeen Sekretariaat der Kato-
J^eke Vrouwenwerken van Bel
gië de spil van alle katolieke 
sociale akties. Ook in liberale 
en socialistische kringen ont
bonden er weldra vrouwen
verenigingen met partijpolitie
ke inslag. Op beroepsvlak vere-

gatti 
de gamond 

tot 
belpaire 

DE EERSTE 
DOLLE 

nigden de vrouwen zich nu in 
nationale organizaties die voor 
morele, wettelijke en ekonomi-
sche gelijkheid opkwamen. Men 
bedenke evenwel, dat de voor
uitgang in zake onderwijs aan
vankelijk alleen in het Frans 
was waar té nemen, nog niet in 
het Nederlands. Want gelijk
tijdig met de emancipatiebewe
ging diende ook een vlaamse 
ontvoogdingsstrijd ingezet. Er 
bestond niet alleen een diskri-
minatie tussen man en vrouw, 
maar ook tussen de f rans- en 
vlaamssprekende. 

Eindelijk kwam het zover, 
dat de vrouw kon studeren wat 
ze wou, ook in het Nederlands ! 
Jammer genoeg is elke vrouw 
nog onvoldoende doordrongen 
van het besef, dat zelfstandig
heid het enige middel is om de 

taboes uit het veleden te ver
brijzelen; het enige middel om 
alle ketenen der ondergeschikt
heid te breken. Maar zelfstan
digheid eist studie en beroeps
bekwaamheid. Pas dan kan de 
vrouw werkelijk vrij zijn, zich 
moreel handhaven en waarde
ring vinden. In een huwelij ks-
konflikt zal zij niet om den 
brode het onderspit delven. 
Want ook al steunt het huwe
lijk op genegenheid en liefde, 
van waarachtige vertrouwelijk
heid kan er geen sprake zijn op 
grond van autoriteit enerzijds, 
ondergeschiktheid anderzijds. 
Het huwelijk van man en 
vrouw als gelijkwaardige part
ners naast elkaar en met elkaar 
kan er alleen bij winen. 

Hilda U. 

GESPLETEN 

De lange rok Is nog maar aan zijn kort bestaan begonnen ^ 
of de Italiaanse modevorsten stellen met spijt vast dat de 
benen zijn ondergedoken. Dus bedachten zij gauw enkele 
snufjes om de enkels te tonen, om de minirok onder de 
lange mantel of de wikkelrok te behouden. En om de be
nen niet te bedekken zijn er overal splitten, vooraan, ach--
teraan, op de zijkanten. Wordt de mode het maatschap
pelijk verschijnsel van een gespleten wereld ? 

TAAKVERDELING 

Om elk misverstand te vermijden werd tijdens een bezoek' 
van enkele afgevaardigden van de « dolle mina's » te 
Antwerpen bewezen, dat er ook heelwat mannen ondec 
de mina's zijn : studenten, universitairen, afgestudeerden^ 
Enkele opvallende uitspraken : « Wij wil len een vernieuw-' 
de maatschappij, waarin voor man en vrouw een gelijke 
taakverdeling bestaat... De kapitalistische maatschappij 
wi l de produktie opvoeren en hoog houden. Als wi j de 
vermeerdering van de part-time-betrekkingen vragen, dan 
komt er wel iets in het gedrang en loopt dat kapitalisme 
ook gevaar... Wij wil len ons echter niet In de ene of andere 
politieke richting afzonderen... Onze voornaamste bekom
mernis is de vrouw bewust te maken van haar pozitie, 
evenals de man zelf ». Dat is een heel program. 

VRAAG 

Zijn vrouwen met een eigen wijsje eigenwijzer dan man: 
nen zonder ? Welk antwoord past daarop ? 
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volksloneel voor fions-vlaanderen 
MEESLEPENDE VOORSTELLING 
TE EKELSBEKE 
Het was die zondagavond goed 
te merken dat we de vlaamse 
kustvlakte binnenreden ; na 200 km 
door regenachtig weer op kronkelende 
wegen, kregen we nog 
een mini-storm als toemaatje 
toen we bij Steenvoorde 
de grens overstaken. 
« Voor 't speltje ? 
E bietje verder, rue de .a Gare », 
zei ons een boer 
van middelbare leeftijd op het 
stemmige driehoekige marktpleintje 
van Ekelsbeke 
(voor de fransen Esquelbecq), 
En toen we de zaal 
van de plaatselijke zusterschool 
binnentraden — de meeste 
toneelopvoeringen worden gespeeld 
ten voordele van de parochiewerken — 
werden we direkt 
verwelkomd door de gulle pastoor 
Decalf, die ons met landelijke 
sluwheid vlug een paar kaarten 
verkocht. Pastoor Decalf 
spreekt zijn westvlaams dialekt 
nog zeer vlot en ook de man 
aan de ingang zegde aan Luk Verbeke, 
die daar als ijverig sekretaris 
van het komitee voor 
Frans-Vlaanderen die 
namiddag een vergadering 
had voorgezeten : 
« 't is al vul meneire ! » 
Deze tweede opvoering te Ekelsbeke 
van Anton Hamik's « Antje » 

trok ook ditmaal een volle zaal : 
hoofdzakelijk mensen uit 
de omgeving, met ook een zeer 
talrijke jeugd en een aantal 
vooraanstaanden uit de streek. 
Het stuk « Antje » van Anton Hamik : 
een spetterend blijspel met 
veel goede regie-vondsten, 
gespeeld aan een soms 
professioneel tempo bleek voor de 
aanwezige volksmensen uit de 
Westhoek een echte brok 
ontspanning te zijn. 
Hier kon men werkelijk 
gewagen van de sociale funktie van het 
toneel, naar de mensen toegebracht, 
zodat het « beleefbaar » wordt 
voor de volksmens. 
Bovendien betekent zo'n opvoering 
van het volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen tevens een 
element van vlaamse 
bevaistwording en een 
nederlands « taaibad » voor 
de meeste aanwezigen. 
Na de voorstelling hoort men 
praktisch iedereen Vlaams 
spreken, zelfs de mensen die 
het Vlaams schenen verleerd. 
De voorstelling zelf zouden we 
kunnen omschrijven als 
liefhebberstoneel van zeer 
hoog niveau. Vlot tempo, 
goede regie-vondsten, een intrige die 
naar de plaatselijke omstandigheden 
was getransfereerd en dan een 

loofwaardige vertolking 
door alle akteurs met brio 
verdedigd, met een speciale 
vermelding voor een 
verrassend-spontane Annemie Declercq 
als Antje. 
« 'k Versta alles van 't stuk », 
zei ons boerin Joos 
uit Ekelsbeke na de voorstelling, 
terwijl ze haar uiteraard 
westvlaams gesprek met een 
buurvrouw even onderbrak. 
En dat hebben we trouwens 
ook gemerkt aan de reakties 
van de zaal, die op sommige 
westvlaamse woordspelingen 
en « witzen », waarvan ons 
de betekenis ontsnapte, daverde 
van het lachen, 
We waren vermoeid maar gelukkig 
toen we door nacht en wind 
huistoe reden, in het besef dat 
al deze inspanningen voor de 
nederlandse kuituur eens 
hun vruchten zullen dragen. 
Het volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen vanaf 1955 reeds 
aktief en tans aan zijn 260e 
voorstelling in Frans-Vlaanderen, 
verdient van ons allen een eresaluut. 
(Mocht u ook eens willen gaan kijken, 
informeer dan even : Flor Barbry, 
Westouter of Luk Verbeke, 
H. Verrieststraat 36, Waregem.) 

W. AUGUSTIJNEN 

'Do 20ste eeuw is de eeuw van da 
I grote veranderingen. Er is geen aspect-
I politiek, sociaal, economiscli, moree) 
, of esthetiscli-of het is in de twintigste 
jeeuw grondig gewijzigd, meestal zelfs 
ionherkenbaar geworden. Elk modern 
tfiezin leefde in het begin^van deze eeuw 
|en ial ook leven op het «inde ervan ; 
fli> het begin door grootvader on vader, 
,op het eind door kinderen sn klein» 
ticinderen. 
Daarom ts deze prachtultgave een boek 
voor elk gezin, ter dierbare herinnering 
ea teveos tot bearip van de toekomst 

standaani 
tlStlliHIISnilK 
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I 0 « standaard Geschhdenis van de 20ste Eeuw emvat zaS grote delen, 
Ittevig gebonden in diepblauw kivar; 5000 illustraties, waarvan ruim 
ruim 2500 in kleur ; 2686 bladzijden met 2.000 000 woorden 
ktekenprijs 760 Ir. per deel. 
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DJa, ik teken in op de zesdelige Standaard Geschiedenis van de 20ste 
Eeuw en profiteer van de intekenprijs van 780 (f. per deel 
OStuur miieen kleurenprospectus. 

CHet desbetreffende hokje zvKart matten a.u.b.J 
Stuur bovenstaande bon naar uw boekhandelaar. 

Boekhandel Heideland PVBA, Grote Markt 1, 3500 Hasselt 
STANDAARD BOEKHANDEL IJZERLEN LEEN 

8 MECHELEN - TEL. 015/181.09. 

praten met 

Van hoven naar onder : Jonge mensen verzekeren de toekomst 
van onze aktie De steunpilaren van het Volkstoneel • de heer 
Bafcop, de pittige Annemie Declercq, Flor Barhry en Leo van 

Hee. 

flor barbry 
'Achter de \oelissen even vóór de voor-
stelling te 'E\elsbe\e : de hoofdrol dut-
\elt buiten adem binnen en begint zich 
in z'even haasten te grimeren. Flor Bar-
bry, leider van de groep van het vol\S' 
toneel voor Frans-Vlaanderen, zegt 
eventjes opgelucht « dat werd tijd », 
terwijl hij de laatste hand legt aan zijn 
grime. 

« Dit jaar is het werkelijk een enorm 
sukses geworden. We zijn nu aan onze 
tiende voorstelling toe en er komen er 
minstens nog vier dit seizoen in Frans-
Vlaanderen. In het totaal ligt ons aantal 
nu om en rond de 260 voorstellingen in 
Frans-Vlaanderen zelf. En ik wijt het 
sukses aan het volkse karakter van het 
Stuk zelf : deze mensen van de West
hoek verstaan dit ctuk, ze leven er mee 
mee op ». 

Hoe moet ze dit praktisch oplossen in-
za\e de\ors, vergoeding a\teurs enz. ? 

« Tja, we hebben twee dekors, eentje 
thuis en een hier. Het is overeenge
komen met de inrichters dat ze hier 
zelf de dekors komen ophalen en ver
voeren naar de plaats waar we de vol
gende keer optreden. Onze akteurs 
krijgen hun reiskosten terug en een 
kleine vergoeding, maar daar moet ie 
het werkelijk niet voor doen : repeti
ties, uren op voorhand hierheen komen 
om alles op punt te stellen (vandaag 
ben ik hier van 2 u 's namiddags) en 
dan 's nachts terug naar huis met de 
hele rommel die je toch moet meesle
pen, en dat sinds 1955 ». 

Spontaan rees dan de vraag: waarom ? 
« Je gaat van dit volk houden, van 

zijn spontaniteit, van de grote vreugde 
die het telkens en telkens weer beleeft 
aan je stuk, oprecht en eenvoudig We 
zijn nog nooit onvoldaan naar huis ge
reden en zelden of nooit hadden we 
het gevoel dat deze mensen ons stuk 
niet begrepen hadden. Het is boven
dien ergens en stimulans mee te kun
nen werken aan het instandhouden van 
ons Nederlands, na 350 jaar verfransmg 
en welke verfransing! Tegen alles en 
iedereen in ondervinden we dat deze 
mensen nog Vlaams in hart en nieren 
zijn gebleven ». 

Krijgt u officiële subsidies ? 
« Tot hiertoe niet, maar ..- zijn in uit

zicht gesteld. Wel kreeg ik persoonlijk 
een Visser-Neerlandia prijs in 1946 voor 
dit werk en mogen we gelukkig steeds 
rekenen op een ruime steun van het 
komitee voor Frans-Vlaanderen. Steun 
is natuurlijk steeds welkom. Maar ik 
geloof persoonlijk dat de inzet van 
mensen het voornaamste is. Daardoor 
hebben we het volgehouden en zullen 
we — naar ik voorzie — nog vele jaren 
in deze Westhoek kunnen doorgaan 
met het zaaien van begrip en liefde 
voor een vlaams, een nederlands b» 
wustzijn.» 

file:///oelissen
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In de bij de uitgeve
rij Keesing verschenen 
prozabundel < Muriels 
droom » heeft Nic van 
Bruggen een aantal 
korte verhalen bijeen
gebracht, waarvan er 
verscheidene in ons 
blad verschenen. Nic 
van Bruggen noemt 
sijn verhalen a maga
zine stories » en in een 
interessant nawoord si
tueert en verdedigt hij 
deze vorm van ver
haalkunst en geeft een 
goede beschrijving van 
de kenmerken ervan. 
De definities van de 
verschalende vormen 
van verhalend proza 
sijn niet zo strak en zo 
precies als bijvoor
beeld In de liriek waar 

WU 

men bvb. de kenmer
ken van sonnet, ro
mance, ballade, zowel 
naar uiterlijke als naar 
innerlijke vorm vrij 
goed aangeven kan. In 
het proza verlopen de 
grenzen veel vager. In 
het b e k e n d e werk 
«Theory of Literature» 
van Wellek Warren 
wordt er trouwens op 
gewezen dat de teorie 
over de poëzie naar 
kwantiteit en kwali
teit veel uitgebreider 
en grondiger is dan die 
van de moderne vorm 
van het epos, de roman 
en van de andere vor
men van verhalend 
proza zoals bvb. de no
velle, de vertelling en 
het kortverhaaL 

nic van bruggen 

ff NURIEIS 
ff 

Nic van Bruggen situeert zijn magazine-stories 
(die de Amerikanen ook wel eens « short short-
story » noemen) tussen het kursief je en het eigen-
hjlie verhaal, dat van de gewone vertelling tot de 
sterlc-gekoncentreerde novelle kan gaan. Het be
weegt zich dus tussen de joernalistieke en de lite
raire wereld. Zonder literaire bedoeling, treedt het 
echter toch binnen in de literatuur als een kleiner 
maar daarcMn niet onbelangrijker broertje, dat zijn 
beoefenaars minder materiele en ook sociale voor
delen verschaft dan prozawerk van langere adem, 
maar dat van de auteur wél vindingrijkheid en een 
gave tot « Beschrankung » vereist. Niet elke worp 
is geslaagd, niet alle verhalen zijn even goed — 
ook bij van Bruggen niet. Deze stories vergen een 
sterke koncentratie rond een tot zijn eenvoudigste 
vorm beperkte fabel met zo mogelijk een verras
sende wending : de « plot » waarvan het hele ver
haal — zijn al dan niet geslaagd zijn — afhangt. 

Het korte verhaal heeft beoefenaars gehad met 
grote namen, al was het maar als literaire vinger
oefening of voorbereiding. Tsjechov, wiens proza
werk reeds hoofdzakelijk uit novellen bestaat, 
schreef een groot aantal humoresken en satiren en 
ook andere russische auteurs — o.m. Sostsjenko en 
de onlangs veroordeelde Juri Daniel — beoefenden 
het genre met sukses. In de Verenigde Staten werd 
het genre door een groot aantal bekende auteurs 
beoefend : meesters in de korte verhaalkunst, en 
tevens romanauteurs als James T. Farell en Ei's-
kine Coldwell. Het is ook in de V.S. dat de vele 
magazines een behoefte scheppen aan dit genre en 
dat een aantal studies hierover verschenen, gaande 
van de zuiver-literaire beschouwing tot de analize 
van de techniek : zo bv. « Short Story Technique » 
van Stewart Beach en « Short Stories, how to write 
them » van Cecil Hunt. Ook in Frankrijk schreven 
bekende auteurs, o.m. Antoine Blondin, dergelijke 
korte verhalen voor Glossies. 

« Muriels Droom » bevat zeventien korte verha
len en hoewel van Bruggen in het nawoord zegt dat 
Zij pas tot hun recht komen in hun werkelijk ele
ment : het tijdschrift, is de bundeling ervan niet 
tevergeefs gebeurd. Wij hebben niet zoveel goede 
nederlandstalige kortverhaal-schrijvers : in de 
meeste gevallen zijn ze ofwel te zeer om de « lite
ratuur » bekommerd, die in de short story andere 
elementen beklemtoont dan in het langere verhaal 
en de novelle, ofwel is de — bij dergelijke verhaal
vorm primordiale — « plot » niet of niet voldoende 
scherp aanwezig. Daarom kan een bundeling van 
dergelijke verhalen, wanneer ze als in het geval 
van « Muriels droom » wél geslaagd zijn, een ver-
scherpter aandacht op deze vorm van verhalend 
proza én een betere waardering inleiden. 

Van Bruggens verhalen — sterk angelsaksisch 
getekend vooral wat de humor betreft, en zich af
spelend in een aan de auteur vertrouwd milieu — 
bezitten bij alle beknoptheid en spaarzaamheid een 
vaak lichte zelfspot, een poëtische glans. « Muriels 
Droom » werd uitgegeven in een handig formaat 
en op de omslag prijkt een mooie foto van het 
duurste fotomodel van het land : Agnes Dausy... 

Nic van Bruggen : « Muriels Droom » — 136 bl*. 
— 80 /r. Uitgeverij Keesing, Deurtie-Antwerpen. 

STEM UIT DE QZAS 
De René-Schickele-Kreis — zo geheten naar 

de Elzasduitser René Schickele, die heel zijn 
leven ijverde voor een frans-duitse verzoe
ning — gaf in 1968 een eerste brosjure uit : 
« Notre Avenir est bilingue - Zweisprachig : 
unsere Zukunft ». Dit jaar kwam, na een bun
del « Ausgewahlte Gedichte » van Schickele 
zelf, een derde brosjure uit : « Valeurs du bl-
linguisme - Wert der Zweisprachigkeit », dat 
een aantal opstellen van vooraanstaande El-
zassers en Fransen bijeenbrengt. De situatie 
in de Elzas en in Lotaringen is er na de oorlog 
taalkundig en kultureel niet op verbeterd, en 
waar wij als Vlamingen de macht van het 
verfransingsapparaat van een kleine staat 
hebben leren kennen, daar stonden en staan 
de duitstalige Elzassers tegenover de sterk-
centralizerende macht van een veel grotere 
staat, die met alle middelen zijn taal en kui
tuur wil opdringen. 

De naoorlogse situatie, die aan de duitse 
moedertaal geen plaats meer gunde, is er ech
ter stilaan op verbeterd, maar hij is nog verre 
van bevredigend, laat staan ideaal. De men
sen van de Schrickele-Kreis zijn geen ekstre-
misten en hun wensen zijn dan ook nog zeer 
beperkt : reeds uit de titel van de brosjure 
blijkt dit, evenals uit de zeer gematigde (ook 
geen ander woord te gebruiken !) toon van 
sommige bijdragen. Toch is deze Kreis en zijn 
mensen als Prof. Gabriel — die onlangs een 
uitgebreide schildering van de toestand op 
taalgebied gaf in een tweetal artikels in 
(t Dietsland-Europa » — een hoopvol teken. 

De kring, die meer dan 600 leden telt, is 
aangesloten bij de vereniging « Defense et 
Promotion des Langues de France ». De bro
sjure waarover sprake bevat o.m. artikels 
over de taalkundige toestand in Luxemburg 
en in het Aostadal, en een studie van Dentin-
ger, een der promotors van de Kreis, over 
Otfried van Weissenburg, die omstreeks 863 
het eerste grote duitse rijmgedicht schreef. 
Interessant is ook het artikel van Guy Héraud, 
de auteur van « L'Europe des Ethnies », waar
in duidelijk het principe wordt onderstreept 
dat de staat er is voor het volk en niet omge
keerd, dat alleen een federalizering — en een 
federalizering volgens de natuurlijke gemeen
schappen — het de staat kan mogelijk maken 
zijn zending te vervullen zoals het hoort te
genover die gemeenschappen. 

De brosjure, die 127 blz. telt, is verkrijg
baar bij de R. Schickele-Kreis, 12, Rue du 
Maréchal Joffre, 67, Strasbourg. Zij is twee
talig : aan de ene kant Frans, aan de andere 
kant Duits. 

Wij dienen dit ijveren voor de tweetalig
heid niet te zien als een principieel stand
punt : het gaat er in de Elzas in de eerste 
plaats om, de moedertaal te behouden en de 
taalgeliikheid te verwerven. In dat opzicht 
kunnen wij vergelijkingen maken met de 
Vlaamse beweging van vroeger. 

DAT NOET U... 

• We zijn even binnengelopen in de Albert I 
Galerij (nabij centraal station Brussel) waar 
Rik Slabbinck tentoonstelde. Als schilderen 
de kunst van de kleur is dan is Slabbinck een 
groot sehilder.Vooral zijn landschappen en 
stillevens zijn bij alle soliede bewerking fco-
lorische festijnen. Dat zulks ook wel eens tot 
ontsporingen leidt blijkt uit een paar werken, 
die te veel naar de affiche afglijden. Alle 
schoten zijn geen rozen maar Slabbinck telt 
te veel schoten in de roos om deze vijftiger 
terecht geen grote meneer te noemen. Na al 
de probeersels en maaksels die we o.a. niet 
ver vandaan in het paleis voor Schone Kun
sten hebben gezien is Slabbinck een verade
ming. Want inderdaad : de aantasting wan het 
menselijk leefmilieu is ook naspeurbaar in 
de kunst. 

• Tot 31 maart worden in de Standaard Ga* 
lerij te Oostende houtsneden van Frans Ma-
sereel tentoongesteld, Christinastraat 144. 

• Van 6 tot 28 mxiart stelt beeldhouwer J. P. 
Gysels, leerling van Zadkine en Saupique ten 
toon in het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. 

• De tentoonstelling Snorre, luxe-uitgave en 
oorspronkelijke tekeningen, in de Koninklij
ke hiblioteek, Kunstberg, Brussel, tot 12 april. 
Deze tentoonstelling gaat om de bekendste 
uitgave van de noorse koningssagen en geeft 
meteen een overzicht van de noorse boek
drukkunst einde vorige eeuw. 

• Te Kortrijk werd einde februari als inlei
ding tot de A.B.N.-veertiendaagse de vlaamse 
strijddichter René Declercq herdacht in de 
zaal « De Klokke », met en voordracht uit 
zijn werk door de jeugd. Talrijke familiele
den van René Declercq woonden deze door 
Were Di en Bertennest ingerichte avond bij, 
Johan Velghe en Guido van der Meersch 
zorgden voor een vlote verloop van de voor
drachtwedstrijd. 

• Van 5 tot 11 april a.s. worden studieweken 
ingericht over « Het Orff-instrumentarium 
in school en kerk » in Vogelzang te St. Mi-
chiels Brugge, door het Algemeen Nederlands 
Zangverbond in samenwerking^ met « Musice
rende jeugd ». De bedoeling is, vertrekkend 
van een algemeen muzikale en van een zekere 
muziekpedagogische kennis en zonder zich 
tot een spicifieke tak van het onderwijs te 
richten de deelnemers met het Orff-instrUf 
mentarium vertrouwd te maken of dit nog 
beter te doen kennen. Voor de tweede week 
gaat het uiteraard om een betere koor- en 
volkszang in school en kerk en voor alle be
langstellende koorzangers. Alle praktische ge
gevens kan men bekomen op het A.N.Z.-se-
kretariaat, Oudaen, Antwerpen. 

Tel. 03/33.02.34. 

• De Vlaamse Toeristenbond - Automobilis-
tenbond heeft de jaarlijkse prijs ter bevorde
ring van de kennis van Vlaanderen in het 
buitenland voor 1969 toegekend aan mevrouw 
dr. Gyula Vilmon uit Boedapest voor haxir 
werk « Flamand lirai antologia », een bundel 
in het Hongaars vertaalde gedichten van 
vlaamse auteurs. Daardoor konden twee zuid-
amerikaanse auteurs niet bekroond worden. 
Aan de wedstrijd 1969 namen vijfentwintig 
personen deel uit negen landen, Vlaanderen 
inbegrepen. Voor de wedstrijd 1970 kan men 
het reglement bekomen bij de V.T.B., St. Ja-
kobsmarkt te Antwerpen. 

• Van 13 tot 22 maart, dagelijks van 10 tot 
19 uur, wordt in het Provinciaal Veiligheids
instituut in de Jezusstraat, Antwerpen een 
tentoonstelling gehouden, ingericht door de 
Vereniging tot Bevordering van het Vlaamse 
Boekwezen en de Ausstellungs-und Messe-
GmbH van het Börsenverein des deutschen 
Buchhandels. Vierhonderd uitgeverijen uit de 
Bondsrepubliek stellen er de mooiste en be
langrijkste boeken tentoon, die tijdens de 
jongste jaren werden gedrukt. Zo trachten zij 
'n beeld te geven van 't kultureel, wetenschap
pelijk en ekonomisch leven in Duitsland. Bui
ten lirische en epische poëzie, vindt men er 
romans, verhalen van vroeger en nü. facsimi
les van nota's en geschriften met betrekking 
tot muziekteorie, beeldende kunst, toneel, 
film, ballet enz. 

Er zijn in het geheel 4000 titels tentoonge
steld, waaronder een afzonderlijke sefctie ge
wijd aan de recente duitse literatuur en een 
aan die werken die met een prijs werden be
kroond omwille tmn hun biezonder estetische 
prezentatic. 
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GAST OF LAST 

Dinsdagavond 17 maar t gaat onder 
deze titel een dokumentaire over het 
probleem van de gastarbeiders. Op zich
zelf een zeer lovenswaardige poging. 
He t wordt inderdaad wel eens t g d dat 
ook onze tv zich bezig houdt met de 
problemen van hier en van elke dag. 

Maar helaas zit ook aan deze uitzen
ding een reukje. Er is wel degelijk een 
B R.T.-vuiltje aan de lucht. 

De hogere omessen op het Flageyplein 
waren immers de menmg toegedaan dat 
een dokumentaire over de gastarbeiders 
wel mocht, maar dat in geen geval 
mocht blijken dat onze minister van 
Arbeid en Tewerkstelling, de achtbare 
Louis Major, tekortschoot voor wat be
treft het opvangen van dezelfde Turken 
en Marokkanen. Een minister die B.R.T.-
joernalisten voor fascisten scheldt wordt 
n u eenmaal niet op de excellente tenen 
getrapt . 

Derhalve is er in de kantoren aan de 
Boendaalsesteenweg een aardig woordje 
gepalaverd eer het definitieve scenario 
werd goedgekeurd. Let dus even bij de 
uitzending wat u precies te zien krijgt. 
En besef dan meteen dat het moeite en 
doorzettingsvermogen gevraagd heeft 
om bepaalde wantoestanden al was het 
maar zeer summier in beeld te brengen. 

KLEUR 

De kleurvirus zit erin. Overal wordt 
geekspenmenteerd en verscheidene pro
gramma's die wij. tot nog uitsluitend 
in zwart-wit te zien hebben gekregen, 
zullen in de toekomst reeds m kleur 
worden opgenomen. Zo wordt deze zo
mer een « ten huize van » met Mansholt 
reeds in kleur opgenomen. Deze maand 
nog zal Tienerklanken met The Pebbles 
proberen. 

PASEN 

Deze week werd in de studio een ge-
legenheidsprogramma rond het Paas-
tema opgenomen. Het betreft een tv-
spel van de hand van de franse filozoof 
Gabriel Marcel. « Een man van God » 
Ü; de titel van het stuk. Het behandel t 
een cekumenisch gebeuren m een domi
neesfamilie. 

POËZIE 

De versleten formule waarbij Marnix 
Gijsen, netjes naar kleur gedozeerd, po
litici over hun poëtische voorkeur on
dervroeg, heeft definitief afgedaan. Dit 
jaar zal men het anders proberen. In 
een reeks uitzendingen zal een litera-
tuurkenner een ^ndere kenner over 
diens keuze ondervragen. In een eerste 
programma praa t Walschap met Karel 
Jonckheere. 

ELAINE 

Toevallig zaterdagavond de show ge
zien rond Elame Delmar. Deze kleurlin
ge van britse nationaliteit die in '69 in 
Knokke de persprijs kreeg is een heel 
grote dame geworden in het ontspan-
ningsgenre. Zij brengt haar liedjes (en 
die van anderen) op een zeer ontspan
nen en beheerste manier. Kunstgrepen 
heeft dit meisje niet nodig maar het 
ballet van Kinshasa was wel op zijn 
plaats in deze uitzending. Fantastisch 
hoe die knapen en jonge dames alleen 
met hun bovenlijf of hun handen een 
ekspressie weten tot s tand te brengen. 

Interessant is wel dat deze stijlvolle 
show gerealizeerd werd door Hugo Bel-
lemans, de man die ook Pop-eye in 
beeld brengt. Zoals Bar t van De Laar 
die Pop-eye prezenteert ook deze show 
voorstelde. Waarui t dus mag worden at-
geleid dat de jongens van wat men wel 
eens smalend de lawaaisektie noemt ook 
nog tot andere dingen in staat zijn. 

BUYSSE 

Vrijdagavond met heel veel genoegen 
gekeken naar « In de voetsporen van 
Cyriel Buysse ». Een dokumentaire 
waarbi j men vergat dat het om een do
kumenta i re ging. Gewoonlijk wordt een 
dergelijk programma netjes ingeleid ; 
komt er een schoolmeesterswoordje bij, 
genre praatjes-bij-de-plaatjes, en kr i j 
gen we op het einde nog een rezume-
rend slotwoordje. 

Deze keer was het anders : filmbeel
den over de streek waarin Cyriel Buys
se leefde en werkte , fragmenten uit zijn 
werk. Naar zijn personages wordt ofwel 
verwezen ofwel werden zij door akteurs 
en figuranten ten tonele gebracht Ro
ber t Maes heeft nog maar eens door een 
kor t fragment uit « Het gezin van Pa-
mel» bewezen dat hij , ondanks zijn leef
tijd, nog tot onze allergrootste akteurs 
mag gerekend worden. 

De filmbeelden van Jos Van Schoor 
waren terzake en toch poëtisch. De 
Leiestreek is een heerlijk landschap en 
in deze uitzending kwam zij nog mooier 
naar voor. Een dikke pluim dus voor 
Juu l Claes van wie nu wel mag worden 
aangenomen dat hij weet hoe in de leef-
en denkwereld van een kunstenaar via 
de kamera moet worden doorgedrongen. 

Hugo ClaiLS In « Kijk en kook » Wie 
en wat zal hij nu verslinden ? Diwidag 

17 maart om 19 u, 30, Brussel Ned, 

onze selektie 
Zaterdag 14 maart 

17u : BRUSSEL NED. 
Van bezetting tot bevrijding (he
dendaagse geschiedenis). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
La grosse caisse (franse speel
film). 
20u20 : NEDERLAND 2 
Deadlock (amerikaanse speel
film). 

Z o n d a g 15 m a a r t 

19u30 : BRUSSEL NED. 
Er IS geen vuiltje aan de lucht 
( S.O.S.-Natuur). 
20u40 : BRUSSEL NED. 
Wij, heren van Zichein. 
22ul.5 : BRUSSEL NED. 
Felst (kabaret). 
12ul5 : BRUSSEL FRANS 
Face a la presse. 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
Was de sahara groen ? (dokumen
taire). 
17u : NEDERLAND 1 
Expo '70 Osaka (reportage). 

M a a n d a g 16 m a a r t 

20u25 : BRUSSEL NED. 
De rechter (zweedse film in pre
mière). 
21u40 : NEDERLAND 1 
Europa in (over mensen). 
20u30 : FRANKRIJK 2 
Eté et fumées (film naar werk 
van Tennessee Williams). 
21u : DUITSLAND 2 
Judgment at Nuremberg (ameri
kaanse speelfilm). 

D i n s d a g 1 7 m a a r t 

20u35 : BRUSSEL NED. 
Gast of last 7 (dokumentaire over 
gastarbeiders). 
21u25 : BRUSSEL NED. 
King Murray (filmtribtme). 
21u45 : BRUSSEL FRANS 
Simenon regoit (een séhrijver 
ontvangt schrijvers). „ 
21ul0 : NEDERLAND 1 
Voor de 'vuist weg. 

W o e n s d a g 1 8 m a a r t 
21ul5 : BRUSSEL NED. 
Panorama. 
22u : BRUSSEL NED. 
Orpheus en zijn luit. (eenakter 
van O'Connor door het ierse Ab
bey Theatre). 
14u : BRUSSEL FRANS 
La grande illusion (film van Re
noir). 
21ul5 : BRUSSEL FRANS 
Aujourd'hui (Noordafrikanen in 
België). 
20u30 : FRANKRIJK 2 
Lenin in 1918 (de eerste stappen 
van het kommunisme). 

D o n d e r d a g 19 m a a r t 
21u20 : BRUSSEL NED. 
Roger Gheyselinck (ten huize van 
een geoloog). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
De weg van de hoop (film van 
Fellini). 
21ul5 : NEDERLAND 2 
Horse feathers (laatste van de 
vier Marx Brothers-films), 
22u2.5 : NEDERLAND 2 
Zoon des mensen (tv-spel van 
Dennis Potter). 

Vri jdag 2 0 m a a r t 
19u : BRUSSEL NED. 
Ieder plant zijn boom (S.O.S.-
Natuur). 
20u30 : BRUSSEL NED. 
Tien kleine negertjes (toneelstuk 
van A. Christie). 
22u05 : BRUSSEL NED. 
Dat wat blijft (leven en werk van 
een vlaamse kineast). 
20u30 : BRUSSEL FRANS 
L'instruction (oratorium van Pe
ter Weiss). 

21u35 : NEDERLAND 1 
Farce majeure (satire). 
21u20 : FRANKRIJK 1 
Panorama (aktualiteit). 
22u20 : FRANKRIJK ' 
Sérieux s'abstenir (met Catherine 
Anglade). 

tv 'tv 'tv 'tv ' 

De twee hoofdpersonages uit « De Rech-
ter », een zweedse film in eerste verto-
ning in ons land. Maandag 16 maart orri 

20 u. 25, Brussel Ned. 

f. van Overstraeten 
Hoofd redakteur 

Alle briefwisseling voor 
redaktie naar • 
Rotafyp, Sylvain Dupuislaan 
110 - 1070 Brussel - Tel. : 
23.11 98 

Beheer 
Voldersstraat 71 , 1000 Brussel 

Tel. (02)125.160. 
Alle Klachten voor niel ontvan
gen van blad op dit adres-
Jaarabonnement • 300 fr. 
Halfiaarlijks t 170 fr. 
Driemaandelijks • 95 fr. 
Abonnement buitenland : 

480 fr. 
Steunabonnement 820 fr 

(minimum) 
Losse nummers • 8 fr 
Alle storfingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
< Wij » Vlaams-nationaal week 
blad. 

Verantw uitgever Mr. F Var 
der Eist, Beizegemstraa» 20 

1120 Brussel 
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GROOT PROZA 

Wat zitten een Claus, een Walschap, 
een Carlier zich af te sloven om iets 
behoorlijks te schrijven, dat bovendien 
kan verkocht worden ? Zij hebben het 
nog lang niet door hoe ze heden ten da
ge de literatuur moeten beoefenen. En 
het is zo simpel. Ge gaat enkele avon
den aan uw schrijftafel zitten, ge ver
telt wat onnozelheid over een of andere 
Bportfiguur of dito vereniging, ge smijt 
er wat anekdotes tussendoor, ge bedelt 
wat foto's bij elkaar (liefst nogal veel), 
ge laat alles goedkoop drukken, en ge 
laat de vrienden in radio, gazet en tv 
Wat reklame maken « over het boek dat 
geen enkele supporter van... wil mis
sen ». Bij de plechtige voorstelling van 
uw boek komen die supporters in dichte 
drommen opdagen, om u het boek, mèt 
de handtekening van de vedette in 
kwestie uit de handen te rukken Ge 
moet maar voor één ding onpassen na
tuurlijk : dat er geen moeilijke woord
jes in uw boek staan. Eén woord van 
onze baas, en wij plegen ook zo'n mees
terwerk, bij voorbeeld over « Eddy, 
't eedle kind van Brabant ». of over 
« Fred Debriewenne, en de uitspraak 
var Vlaamse namen ». Welke sport- en 
literatuurliefhebber schrijft in ? 

drie mensen die dat gelezen hebben 
dacht dat het een stukje folklore was, 
iets dat nu niet meer kan. De man 
dwaalt. Het kan nog wel. Tijdens de 
laatste cyclo-cross van het seizoen, te 
Oostakker, hebben Albert van Damme 
en Erik De Vlammck namelijk hetzelf
de gedaan, maar dan zonder duikeling 
in het kanaal natuurlijk. Wel is één van 
de twee gewoon naar huis gewandeld. 
In hoeverre de toeschouwers van oor
deel waren dat dat de « marsjandies » 
was waarvoor ze betaald hadden, weten 
wij ook niet. 

BLEEK ZWART 

De liefhebbers van het z.g. kunst
schaatsen zijn verleden week zeer be
hoorlijk aan hun trekken gekomen in 
het teeveetje, want zij hebben zowat 
iedere dag hun portie gehad. Wij beho
ren tot die liefhebbers We vinden het 
een verfijnde sport, waar heel wat meer 
komt bij kijken dan straffe spieren en 
« asem ». Vermits de tv-uitzendingen 
laat op de avond kwamen, dus de andere 
programma's niet stoorden, en vermits 
de sierlijke bewegingen der schaatsers 
op de tonen van de doorgaans goede mu
ziek een rustig besluit waren van al de 
drukke dagen, vonden wij ook de tv-
uitzendingen goed. Vooral omdat ander
maal gezorgd was voor een uitstekende 
kommentaar. De reporter met dienst 
dreef de originaliteit zo ver van na
drukkelijk te bevestigen dat één der 
schaatsers een « donker zwart » pak 
droeg, daar wij zouden zweren dat het 
en bleek zwart kostuum was. Hoe ge u 
kunt vergissen, nietwaar. 

Voor de tiende keer mocht Gaston Roe-
lants als kampioen van België de hoog
ste trede beklimmen van het podium. 

Was deze laatste roos zijn einddoel ? 

ECHT BELS 

Van de 32 ploegen die uitkomen in 
eerste en tweede voetbalafdeling — de 
zogenaamde liga dus — huizen er 20 in 
Vlaanderen, 7 in Wallonië en 5 in « Ie 
tres grand Bruxelles ». Vlaanderen le
vert dus 62 t.h. van de grote ploegen, 
Wallonië ondanks al zijn « muscles » 
22 t.h en Brussel 16 t.h.. Nu zou men 
logischer wijze kunnen verwachten dat 
Vlaanderen dus ook ongeveer 60 t.h. van 
de topscheidsrechters zou leveren, en 
Wallonië een 25 t.h. en zo verder, onge
veer in dezelfde verhouding als de 
klubs. Ge zijt er wel mee. Van de 17 
topscheidsrechters in ons land (interna
tionalen en zogenaamde eerste katego-
rie) zijn er slechts zes aangesloten bij 
Vlaamse klubs, acht bij waalse klubs en 
drie bij de brusselse. Met 62 t.h. van de 
klubs levert Vlaanderen aldus slechts 
85 t.h. van de scheidsrechters, hetzij 
pauwelijks de helft van het enorme aan
tal, en Wallonië met 22 t.h. van de klubs 
il t.h. van de scheidsrechters, hetzij het 
Bubbel van waarop het recht heeft. 
Kleingeestig geleuter ? Zo denken wij 
erover misschien, maar niet « de over
kant ». 

KOERS 

Wij hebben op deze bladzijde destijds 
eens verteld hoe kort na de oorlog in 
ons geboortedorp een koers werd inge
richt, met slechts twee koereurs aan «de 
depaar», en hoe die twee elkaar gedu
rende heal de wedstrijd zo fel bewaak
ten dat ze op een bepaald ogenblik naast 
elkaar aan de kant van de weg stonden, 
naast hun velo. en dat uiteindelijk de 
ene de andere het kanaal moest indu
wen cm te kunnen winnen Eén van de 

OUWE TAAIE 

Gaston Roelants is te Waregem voor 
de tiende keer belgisch kampioen veld
lopen geworden. Voor zover wij weten 
mo^t dat^in onze « vaderlandse geschie
denis » wel een unicum zijn. Hier pas
sen dus hartelijke gelukwensen. Roe-
iantê heeft hef nochtans niet zo heel 
gemakkelijk gehad. Hij was om te be
ginnen al wat gekwetst aan de voet. En 
dan was er verder vechtjas Goris die 
aanvankelijk ver achteruit was gesla
gen, maar die naar het einde toe rede
lijk gevaarlijk kwam opzetten, ook al 
bleef hij uiteindelijk nog enkele tiental
len meter achter de « meester ». Wij 
hoorden Roelants na de wedstrijd zeg
gen dat dit zijn laatste kampioenschap 
was waaraan hij deelnam. Hij vindt het 
namelijk tijd de baan te ruimen voor 
de jongeren. Na al die jaren is er wel 
wat voor te zeggen, en het is natuurlijk 
mooi zich als kampioen terug te trek
ken maar wij zouden toch liever zien 
dat Gaston voortdeed, zolang hij het 
kan. De jongeren moeten maar beter 
zien te doen. 

SOIGNEUR GEZOCHT 

Onze koning had het voornemen ge
maakt nog maar eens een stel voortref
felijke landgenoten in zijn hut te ont
vangen, om die jongens en meisjes een 
demokratische pol te geven, als dank 
voor de geweldige sportieve prestaties 
die ze de laatste tijd geleverd hebben, 
ons vaderland ter ere. De koning zal 
echter die pol niet kunnen geven, omdat 
zijn knieschijven het hebben laten af
weten. Na er ons met Marcus van de 
« Gazet van Antwerpen » te hebben 
over verwonderd dat koningen ook met 
pietluttige onderdelen als knieschnven 
aan elkaar hangen, die dan bovendien 
niet noodzakelijk van de beste kwaliteit 
blijken te zijn, vragen wij ons af tf 
Zijne Majeteit wel voldoende aan sport 
doet. Niks zo goed voor de knieën als 
sportbeoefening, liefst onder de leidmg 
van een goede soigneur. Wat zou de 
koning ervan zeggen aan te sluiten bij 
Laken Sportif. 't Is nog naast de deur 
erbij. 

EN WIJ ? 

Er wordt te Vorst (Brussel) hard ge
werkt aan de bouw van een nieuw sport
paleis. Tegen het einde van deze zomer 
komt het klaar. Wat het allemaal wor
den zal, en wie er allemaal zal terecht 
kunnen om de stijve spieren wat los te 
gooien, dat weten wij nog niet, maar dat 
heel het geval nogal kommercieel werd 
opgevat, die indruk ki'ijgen wij van 
langsom meer. Er wordt een wielerbaan 
in ondergebracht, en daarvan wordt 
mijnheer Viaene (het zijn altijd dezelf
den) de grote patron, nadat hij het (met 

dochter te koop 
Wij lezen in de « Gazet van Antwerpen » het verhaal van Madeleine 

Boll, een zwitsers meisje dat al sedert een viertal jaar meespeelt met het 
knapenelftal van de plaatselijke voethalkluh en dat zo knap doet, dat zij 
zelfs eens geselektioneerd werd voor een vertegenwoordigend elftal. Enige 
tijd geleden heeft de zwitserse voetbalbond echter ontdekt dat speler Boll 
een meisje is en hij trok prompt de vergunning van speler Boll in. Gedaan 
met voetballen voor knappe Madeleine Boll. 

Toen hoorde vader Boll dat men er in het naburige Italië « frissere » 
ideeën op nahoudt en dat er daar al sedert lang dameselftallen bestaan, 
dat er zelfs firma's zijn die er een goed betaald publicitair dameselftal op 
nahouden, zoals andere firma's via rennersploegen hun waar aan de man 
willen brengen. Italië is niet voor niets al meer dan twintig eeuwen be
roemd om zijn « brood en spelen ». 

Vader Boll dus met zijn dochter naar Milaan om haar te verkopen als 
beroepsspeelster aan de firma « Gomma-gomma ». Het verhaal vertelt ver
der niet of de firma dochter Boll inderdaad het vurig verlangd dik kon-
trakt aanbood. Het heeft ook niet veel belang. 

De historie geeft ons toch wel wat stof tot nadenken. Het damesvoetbal 
is op dit ogenblik in en het heeft zowel voor- als tegenstanders. Vooraleer 
ons standpunt ter zake uit de doeken te doen, moeten wij zeggen dat wij 
in ons leven nog maar één voetbalwedstrijd voor dames hebben gezien, 
heel lang geleden al, en dat het niet bepaald een wedstrijd was op grond 
waarvan men zich een oordeel vormen kan. Het was namelijk een wed
strijd die in een naburig dorp werd ingericht in het kader van de bevrij
dingsfeesten (einde 1944) om eens extra-zot te doen. Die wedstrijd is uit
gegroeid tot een ontzettend vulgair spektakel en hij had helemaal niets 
te maken met wat men sport — onder welke vorm dan ook — zou kunnen 
noemen. Wij willen graag aanvaarden dat wat men nu damesvoetbal 
noemt, met dergelijke spektakels niet te maken heeft. 

Wij willen ook graag aanvaarden, al was het dan maar op het gezag van 
« dolle Mma », dat de vrouw evenveel rechten heeft als de man en dus ook 
het recht te voetballen als zij daar zin in heeft. 

Tenslotte zien wij principieel geen reden waarom meisjes wel zouden 
turnen, atletiek bedrijven, basketbal spelen en zwemmen en niet zouden 
mogen voetballen als zij dat een prettige bezigheid vinden. 

Maar... er is een dikke maar. 
Wij hebben niet het minste bezwaar tegen sportbeoefening door meisjes, 

integendeel zelfs, ook niet als ' t om voetbal, wielrennen of worstelen gaat, 
zolang het om de sport te doen is. We hebben echter de indruk dat het 
die italiaanse firma's niet om de sport te doen is, dat het niet de bedoeling 
is die meisjes een gezonde, opvoedende vrijetijdsbesteding aan te bieden, 
maar dat men ze enkel wil gebruiken om v/ia een op sensatie gericht spek-
takeltje van twijfelachtige smaak (spektakel dat in wezen geen sportspek-
takel is) handelsprodukten aan de man te brengen. En dat is hier wel de 
juiste uitdrukking. 

Op gevaar af ouderwets te lijken : daartegen hebben wij wél bezwaren. 
Het gaat er hier niet om sport ten dienste te stellen van de meisjes, maar 
wel de meisjes zogezegd via de sport — maar dat lijkt ons een leugen -^ 
ten dienste van de publiciteit. Daarbij is niet te voorzien tot waar die 
sensatie leiden zal en wordt nergens de verzekering gegeven dat die voet
balsters nooit het voorwerp zullen worden van ernstige aanslagen op hun 
menselijke waardigheid. 

Er zijn beroepen — mijnwerker bijvoorbeeld — die met ieders instem
ming ontoegankelijk worden gemaakt voor de vrouw. Dat zou volgens ons 
ook mogen gebeuren met kommerciële damessporten die omwille van wat 
smeer ontaarden tot openbare vermakelijkheden waarvan niet de sport, 
maar de vrouw zelf het objekt is. 

Het is allemaal een kwestie van nuances. Maar zoals men het ballet hoog 
kan prijzen en de striptease niet bepaald beschouwen als een machtig mid
del voor de verheffing van de vrouwelijke jeugd, zo kan men mutatis mu
tandis zeer pozitief staan tegenover sportbeoefening voor dames, ja zelfs 
voetbal, en toch de italiaanse firmaploegen met hun aankoop van jonge 
dames afwijzen. 

Dat is wat wij doen ' 

George Pintens, die we Deter kennen als 
londerenner, kwam te Hoeilaart alleen 
aan de eindstreep. Goed begonnen is 

half gewonnen... 

weinig sukses ?) in Charleroi probeer
de. Hij zal zijn geprefabrikeerde piste 
naar Brussel brengen en met de hulp 
van Zjang van Buggenhout (natuurlijk) 
nog dit jaar een zesdaagse organizeren. 
Kommercieel is de zaak dus wel in goe
de handen, en de winnaar van de eerste 
brusselse zesdaagse is meteen gekend. 
Wij hebben er allemaal niks tegen, 
maar aan het soort sporttempels, waar 
wij alleen langs de kassa mogen passe
ren, hebben wij niet genoeg. Wij heb
ben sporttempels nodig zonder kassa, 
waar wii zelf aan sport kunnen doea. 

ANDERE OPVATTING 

Standard is er niet in gelukt Leeds te 
kloppen, en dat zal, normalerwijze ge-
sproken, ook in de tweede wedstrijd 
niet het geval zijn. De Luikenaars (?) 
speelden een prima wedstrijd, maar de 
anderen waren sterker. Wat ons vooral 
heeft geboeid in die wedstrijd was de 
manier waarop beide ploegen het mees
terschap over het middenveld bedongen. 
Bij Standard twee sterke spelers in « de 
twee ». die daar vast hun plaats hebben, 
en al naar de omstandigheden voor- en 
achteruit moeten, zonder dat zij van 
voor- en achterspelers eigenlijk veel 
hulp krijgen bij hun werk. Bij de Brit
ten is iedereen zowat middenveldspeler, 
en wordt het andere werk een beetje 
volgens de omstandigheden gedaan. Het 
is ons inziens een kwestie van nuance : 
middenveld dat zich schikt naar de rest, 
zoals bij Standard, of de rest die zich 
schikt naar de noodwendigheden in het 
middenveld, zoals bij Leeds. Aan de 
voetbalstrategen om uit te maken welke 
de beste oplossing is. 
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WOONINRICHTING 

KARVEEL 
L. en W. PAS 

u vindt een uitgebreide keuze in onze ploegstofafdeling 

ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

A n t w e r p e n 
Kerkstraat 57 
Tel. 35.89.91 

AIIVIÜRTEEK 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
lOSDbrussel. te!.D2/13.91.7D 

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

BECO 
lever ing van gas-

BECO 

BECO 
en stookolie ! 

BECO 
Benzinestations ! 

BECO verwacht ook Uw bestelling ! 1 

p.v.b.a. BECO, 

Tel. 

Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

: (03)52.81.73-32.02.10 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwaliteit 

• 
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 

Marcel OMBELETS 
Gitschotellei 207 
Borgerhout 
Tel. (03)21.00.16. 

• 
Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

Stalen verwarmingsketels 

FROLING 

Branders PLATOL 

Warm water boilers FROLING 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM 

Prijzen .zonder verbintenis. 

Alleenverdeler voor Gent en 

omliggende 

K. VERSCHRAECEN 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

St. Amandsberg 

ROKERS 
Verkoop tegen 

fabrieksprijs : 

ECHTE APPELTERRE s 
180 • 170 en 160 F het kgr. 

SIGARETTENTABAK i 
Lichte en halfzware : 160 E 

Zware : 170 F het kgr. 

FLEUR DE ROISIN : 

160 F het kgr. 

FRANCO 4.500 kgr. 

Schrijven : 

TORREKENS Gebroeders 
Tabakplanters-Fabrikan
ten 
Wilderstraat 54/56 
9498 APPELTERRE 

[ HERME$ 

Zuidlaan 54, Brussel 

Volledige 

secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 
In vier talen 

BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 

HANDELSCORRESPONDENTIE 

ENZ. 
DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnierlaan 211 , Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE school waar Vlamingen 
xich thuis voelen 

DEBROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK - TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en LIMONADEN 

Breendonk figt in Vlaanderen 
dus UW streek, UW volksgenoten I 

CHINCHILLA 
EMPIRE 

Goede bijverdienste min. 8 0 % 
winst - Vraag dokumentatie, 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM - ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties, ver
talingen, tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent voor 
« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL» 
Tel. (03)30.48.99 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder : Fons LabesO 

de Ribaucourtstraai 7 
(nabij het Sinf-Jansplein) 

SInt-Jans-Molenbeek • Brussel 8 
Telefoon • (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 

Specialist : H . D O X p.v.b.a. 
Carnotstraat 135, Antwerpen 

tel. 35.17.14 
Standaard en Maatwerk ; Mi lm8. 
Zeyher Keukens - Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelsprijs 

Manége « VOLMOLEN > 
Opoeteren ( L ) 

Paardenpension • Rijlessen s 
Wandelingen 

Restaurant-Bar-Zwembad-
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 

Tapijten - Vloerbekledingen 
Genisestraat 6, AALST 

Tel. (053)291.89 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-VIaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO - ALLE ELEKTRI. 
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
T.V. PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT j> 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman» 

3-2-68 

VLAAMSE 
AUTMOBILISTENBOND 

AANSLUITING : 350 F 

Denk eens aan de talrijke voordelen die het lidmaatschap van de 
VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND voor U meebrengt 
•— om de veertien dagen een rijk gevuld nummer van de « autotoe

rist ». 
— een kosteloze verzekering tegen dodelijke verkeersongevallen 

(25.000 F) 
— de uitgebreide dienstverlening op de weg door de WACHT OP 

DE WEG 
— kosteloze inlichtingen nopens allerhande juridische, fiskale en 

toeristische aangelegenheden 
— kosteloos nazicht van de wagen (indien hij geen 4 jaar oud is) 
— faciliteiten bij de afhandeling van allerlei reisdokumenten. 

INLICHTINGEN op het hoofdsekretariaat : V.A.B. - V.T.B., Sint Jacobs-
markt, 45 te Antwerpen - tel. (03)31.09.95, of te Brugge, Brussel, 
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-
Niklaas en Vilvoorde. 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opucien, erkend doof 

alle 2iekenfondsea 

KERKSTRAAT SS, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE IKONTUREN 

Voor lezen van dit blad MOV» koniaf 

Het vlaams* 
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Uitbater : 

ERIKSSON-CODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
Tel. (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 
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GROOT PROZA 

Wat zitten een Claus, een Walschap, 
een Carlier zich af te sloven om iets 
behoorlijks te schrijven, dat bovendien 
kan verkocht worden ? Zij hebben het 
nog lang niet door hoe ze heden ten da-

f e de literatuur moeten beoefenen. En 
et is zo simpel. Ge gaat enkele avon

den aan uw schrijftafel zitten, ge ver
telt wat onnozelheid over een of andere 
Bportfiguur of dito vereniging, ge smijt 
er wat anekdotes tussendoor, ge bedelt 
wat foto's bij elkaar (liefst nogal veel), 
ge laat alles goedkoop drukken, en ge 
laat de vrienden in radio, gazet en tv 
Wat reklame maken « over het boek dat 
geen enkele supporter van .. wil mis
sen ». Bij de plechtige voorstelling van 
uw boek komen die supporters in dichte 
drommen opdagen, om u het boek, mèt 
de handtekening van de vedette in 
kwestie uit de handen te rukken Ge 
moet maar voor één ding oppassen na-
tuurliik : dat er geen moeiliike voord-
ijes m uw boek staan. Eén woord van 
onze baas, en wij plegen ook zo'n mees
terwerk, bij voorbeeld over « Eddy, 
't eedle kind van Brabant ». of over 
« Fred Debriewenne, en de uitspraak 
van Vlaamse namen ». Welke sport- en 
literatuurliefhebber schrijft in ? 

drie mensen die dat gelezen hebben 
dacht dat het een stukje folklore was, 
iets dat nu niet meer kan. De man 
dwaalt. Het kan nog wel. Tijdens de 
laatste cyclo-cross van het seizoen, te 
Oostakker, hebben Albert van Damme 
en Erik De Vlaminck namelijk hetzelf
de gedaan, maar dan zonder duikeling 
in het kanaal natuurlijk Wel is één van 
de twee gewoon naar huis gewandeld. 
In hoeverre de toeschouwers van oor
deel waren dat dat de « marsjandies » 
was waarvoor ze betaald hadden, weten 
wij ook niet. 

BLEEK ZWART 

De liefhebbers van het z.g kunst
schaatsen zijn verleden week zeer be
hoorlijk aan hun trekken gekomen in 
het teeveetje, want zij hebben zowat 
iedere dag hun portie gehad. Wij beho
ren tot die liefhebbers. We vinden het 
een verfijnde sport, waar heel wat meer 
komt bij kijken dan straffe spieren en 
« asem ». Vermits de tv-uitzendingen 
laat op de avond kwamen, dus de andere 
programma's niet stoorden, en vermits 
de sierlijke bewegingen der schaatsers 
op de tonen van de doorgaans goede mu
ziek een rustig besluit waren van al de 
drukke dagen, vonden wij ook de tv-
uitzendingen goed Vooral omdat ander
maal gezorgd was voor een uitstekende 
kommentaar. De reporter met dienst 
dreef de originaliteit zo ver van na
drukkelijk te bevestigen dat één der 
schaatsers een « donker zwart » pak 
droeg, daar wij zouden zweren dat het 
en bleek zwart kostuum was. Hoe ge u 
kunt vergissen, nietwaar. 

Voor de tiende keer mocht Gaston Roe-
lants als kampioen van België de hooQ' 
ste trede beklimmen van het podium. 

Was deze laatste roos zijn einddoel ? 

ECHT BELS 

Van de 32 ploegen die uitkomen in 
eerste en tweede voetbalafdeling — de 
zogenaamde liga dus — huizen er 20 in 
Vlaanderen, 7 in Wallonië en 5 in « Ie 
tres grand Bruxelles ». Vlaanderen le
vert dus 62 t.h. van de grote ploegen, 
Wallonië ondanks al zijn « muscles » 
22 t h en Brussel 16 t.h.. Nu zou men 
logischer wijze kunnen verwachten dat 
Vlaanderen dus ook ongeveer 60 t.h. van 
de topscheidsrechters zou leveren, en 
Wallonië een 25 t.h. en zo verder, onge
veer in dezelfde verhouding als de 
klubs. Ge zijt er wel mee. Van de 17 
topscheidsrechters in ons land (interna
tionalen en zogenaamde eerste katego-
tie) zijn er slechts zes aangesloten bij 
Vlaamse klubs, acht bij waalse klubs en 
drie bij de brusselse. Met 62 t.h. van de 
klubs levert Vlaanderen aldus slechts 
$5 t.h. van de scheidsrechters, hetzij 
fiauwelijks de helft van het enorme aan
tal, en Wallonië met 22 t.h. van de klubs 
%1 t.h. van de scheidsrechters, hetzij het 
Bubbel van waarop het recht heeft. 
Kleingeestig geleuter ? Zo denken wij 
erover misschien, maar niet « de over
kant ». 

KOERS 

Wij hebben op deze bladzijde destijds 
eens verteld hoe kort na de oorlog in 
ons geboortedorp een koers werd inge
licht, mot slechts twee koereurs aan «de 
depaar», en hoe die twee elkaar gedu
rende heal de wedstrijd zo fel bewaak
ten dat 7« op een bepaald ogenblik naast 
elkaar sac de kant van de weg stonden, 
naa'it hun velo. en dat uiteindelijk de 
ene de andere het kanaal moest indu
wen cm te kunnen winnen Eén van de 

OUWE TAAIE 

Gaston Roelants is te Waregem voor 
de tiende keer belgisch kampioen veld
lopen geworden. Voor zover wij weten 
mq^t ditjiu onze « vaderlandse geschie
denis » wel een unicum zijn. Hier pas
sen dus hartelijke gelukwensen. Roe-
lanté heefè'hef nochtans niet zo heel 
gemakkelijk gehad. Hij was om te be
ginnen al wat gekwetst aan de voet. En 
dan was er verder vechtjas Goris die 
aanvankelijk ver achteruit was gesla
gen, maar die naar het einde toe rede
lijk gevaarlijk kwam opzetten, ook al 
bleef hij uiteindelijk nog enkele tiental
len meter achter de « meester ». Wij 
hoorden Roelants na de wedstrijd zeg
gen dat dit zijn laatste kampioenschap 
was waaraan hij deelnam. Hij vindt het 
namelijk tijd de baan te ruimen voor 
de jongeren. Na al die jaren is er wel 
wat voor te zeggen, en het is natuurlijk 
mooi zich als kampioen terug te trek
ken maar wij zouden toch liever zien 
dat Gaston voortdeed, zolang hii het 
kan. De jongeren moeten maar beter 
zien te doen. 

SOIGNEUR GEZOCHT 

Onze koning had het voornemen ge
maakt nog maar eens een stel voortref
felijke landgenoten in zijn hut te ont
vangen, om die jongens en meisjes een 
demokratische pol te geven, als dank 
voor de geweldige sportieve prestaties 
die ze de laatste tijd geleverd hebben, 
ons vaderland ter ere. De koning zal 
echter die pol niet kunnen geven, omdat 
zijn knieschijven het hebben laten af
weten. Na er ons met Marcus van de 
« Gazet van Antwerpen » te hebben 
over verwonderd dat koningen ook met 
pietluttige onderdelen als knieschnven 
aan elkaar hangen, die dan bovendien 
niet noodzakelijk van de beste kwaliteit 
blijken te zijn, vragen wij ons af ;f 
Zijne Majeteit wel voldoende aan sport 
doet. Niks zo goed voor de knieën als 
sportbeoefening, liefst onder de leidmg 
van een goede soigneur. Wat zou de 
koning ervan zeggen aan te sluiten bii 
Laken Sportif. 't Is nog naast de deur 
erbij. 

EN WiJ ? 

Er wordt te Vorst (Brussel) hard ge
werkt aan de bouw van een nieuw sport
paleis. Tegen het einde van deze zomer 
komt het klaar. Wat het allemaal wor
den zal, en wie er allemaal zal terecht 
kunnen om de stijve spieren wat los te 
gooien, dat weten wü nog niet, maar dat 
heel het geval nogal kommercieel werd 
opgevat, die indruk krijgen wij van 
langsom meer. Er wordt een wielerbaan 
in ondergebracht, en daarvan wordt 
mijnheer Viaene (het zijn altijd dezelf
den) de grote patron, nadat hij het (met 

dochter te Icoop 
Wij lezen in de « Gazet van Antwerpen » het verhaal van Madeleine 

Boll, een zwitsers meisje dat al sedert een viertal jaar meespeelt met het 
knapenelftal van de plaatselijke voethalkluh en dat zo knap doet, dat zij 
zelfs eens geselektioneerd werd voor een vertegenwoordigend elftal. Enige 
tijd geleden heeft de Zwitserse voetbalbond echter ontdekt dat speler Boïl 
een meisje is en hij trok prompt de vergunning van speler Boll in. Gedaan 
met voetballen voor knappe Madeleine Boll. 

Toen hoorde vader Boll dat men er in het naburige Italië « frissere » 
ideeën op nahoudt en dat er daar al sedert lang dameselftallen bestaan, 
dat er zelfs firma's zijn die er een goed betaald publicitair dameselftal op 
nahouden, zoals andere firma's via rennersploegen hun waar aan de man 
willen brengen. Italië is niet voor niets al meer dan twintig eeuwen be
roemd om zijn « brood en spelen ». 

Vader Boll dus met zijn dochter naar Milaan om haar te verkopen als 
beroepsspeelster aan de firma « Gomma-gomma ». Het verhaal vertelt ver
der niet of de firma dochter Boll inderdaad het vurig verlangd dik kon-
trakt aanbood. Het heeft ook niet veel belang. 

De historie geeft ons toch wel wat stof tot nadenken. Het damesvoetbal 
is op dit ogenblik in en het heeft zowel voor- als tegenstanders. Vooraleer^ 
ons standpunt ter zake uit de doeken te doen, moeten wij zeggen dat wij 
in ons leven nog maar één voetbalwedstrijd voor dames hebben gezien, 
heel lang geleden al, en dat het niet bepaald een wedstrijd was op grond 
waarvan men zich een oordeel vormen kan. Het was namelijk een wed
strijd die in een naburig dorp werd ingericht in het kader van de bcurij-
dingsfeesten (einde 1944) om eens extra-zot te doen. Die wedstrijd is uit
gegroeid tot een ontzettend vulgair spektakel en hij had helemaal niets 
te maken met wat men sport — onder welke vorm dan ook — zou kunnen 
noemen. Wij willen graag aanvaarden dat wat m,en nu damesvoetbal 
noemt, met dergelijke spektakels niet te maken heeft. 

Wij willen ook graag aanvaarden, al was het dan maar op het gezag van 
« doZÏe Mina », dat de vrouw evenveel rechten heeft als de man en dus ook 
het recht te voetballen als zij daar zin in heeft. 

Tenslotte zien wij principieel geen reden waarom meisjes wel zouden 
turnen, atletiek bedrijven, basketbal spelen en zwemmen en niet zouden 
mogen voetballen als zij dat een prettige bezigheid vinden. 

Maar... er is een dikke maar. 
Wij hebben niet het minste bezwaar tegen sportbeoefening door meisjes, 

integendeel zelfs, ook niet als ' t om voetbal, wielrennen of worstelen gaat, 
zolang het om de sport te doen is. We hebben echter de indruk dat het 
die italiaanse firma's niet om de sport te doen is, dat het niet de bedoeling 
is die meisjes een gezonde, opvoedende vrijetijdsbesteding aan te bieden, 
maar dat men ze enkel wil gebruiken om via een op sensatie gericht spek-
tdkeltje van twijfelachtige smaak (spektakel dat in wezen geen sportspek-
takel is) handelsprodukten aan de man te brengen. En dat is hier wel de 
juiste uitdrukking 

Op gevaar af ouderwets te lijken : daartegen hebben wij wél bezwaren. 
Het gaat er hier niet om sport ten dienste te stellen van de meisjes, maar 
wel de mei.'sjes zogezegd via de sport — maar dat lijkt ons een leugen — 
ten dienste van de publiciteit. Daarbij is niet te voorzien tot waar die 
sensatie leiden zal en wordt nergens de verzekering gegeven dat die voet
balsters nooit het voorwerp zullen worden van ernstige aanslagen op hun 
menselijke waardigheid. 

Er zijn beroepen — mijnwerker btjuoorbeeZd — die met ieders instem
ming ontoegankelijk worden gemaakt voor de vrouw. Dat zou volgens ons 
ook mogen gebeuren met kommerciële damessporten die omwille van wat 
smeer ontaarden tot openbare vermakelijkheden waarvan niet de sport. 
maar de vrouw zelf het objekt is. 

Het is allemaal een kwestie van nuances. Maar zoals men het ballet hoog 
kan prijzen en de striptease niet bepaald beschouwen als een machtig mid
del voor de verheffing van de vrouwelijke jeugd, zo kan men mutatis mu
tandis zeer pozitief staan tegenover sportbeoefening voor dames, ja zelfs 
voetbal, en toch de italiaanse firmaploegen met hun aankoop van jonge 
dames afwijzen. 

Dat is wat wij doen ' 

Georqe Piyitens, die we beter kennen als 
ronderenner, kwam te Hoeilaart alleen 
aan de eindstreep. Goed begonnen is 

half gewonnen... 

weinig sukses ?) in Charleroi probeer
de. Hij zal zijn geprefabrikeerde piste 
naar Brussel brengen en met de hulp 
van Zjang van Buggenhout (natuurlijk) 
nog dit jaar een zesdaagse organizeren. 
Kommercieel is de zaak dus wel in goe
de handen, en de winnaar van de eerste 
brusselse zesdaagse is meteen gekend. 
Wij hebben er allemaal niks tegen, 
maar aan het soort sporttempels, waar 
wij alleen langs de kassa mogen passe
ren, hebben wij niet genoeg. Wij heb
ben sporttempels nodig zonder kassa, 
waar wij zelf aan sport kunnen doen. 

ANDERE OPVATTING 

Standard is er niet in gelukt Leeds te 
kloppen, en dat zal, normalerwijze ge
sproken, ook in de tweede wedstrijd 
niet het geval zijn. De Luikenaars (?) 
speelden een prima wedstrijd, maar de 
anderen waren sterker. Wat ons vooral 
heeft geboeid in die wedstrijd was de 
manier waarop beide ploegen het mees
terschap over het middenveld bedongen. 
Bij Standard twee sterke spelers in « de 
twee ». die daar vast hun plaats hebben, 
en al naar de omstandigheden voor- en 
achteruit moeten, zonder dat zij van 
voor- en achterspelers eigenlijk veel 
hulp krijgen bij hün werk. Bij de Brit
ten is iedereen zowat middenveldspeler, 
en wordt het andere werk een beetje 
volgens de omstandigheden gedaan. Het 
is ons inziens een kwestie van nuance : 
middenveld dat zich schikt naar de rest, 
zoals bij Standard, of de rest die zich 
schikt naar de noodwendigheden in het 
middenveld, zoals bij Leeds. Aan de 
voetbalstrategen om uit te maken welke 
de beste oplossing is. 
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KARVEEL 
L. en W. PAS 

u v ind t een u i tgebre ide keuze in onze p loegsto fa fde l ing 

ploegstoffen 

het merk staat in de zelfkant 

A n t w e r p e n 
Kerkstraat- 57 
Tel. 35.89.91 

AiivEirreER 

weekblad van het grote gezin 
troonstraat 125 
1050 brussel. te l . 02/13.91.70 

302.300 EXEMPLAREN WEKELIJKS ,,,mm^^ 
OVER HET GEHELE VLAAMSE LAND 
2.100.000 VERBRUIKERS 

BECO 
levering van gas-

BECO 

BECO 
en stookolie ! 

BECO 
Benzinestations I 

BECO verwacht ook Uw bestelling ! 1 

p.v.b.a. BECO, 

Tel. 

Krijgsbaan 236, ZWiJNDRECHT 

: (03)52.81.73-32.02.10 

D R I N K T 

SERVATY 
WIJN 

Duitse Moezelwijnen 
van prima kwaliteit 

• 
ALLEEN-VERTEGENWOORDIGER 

Marcel OMBELETS 
Gitschotellei 207 
Borgerhout 
Tel. (03)21.00.16. 

• 
Vraagt overal onze 
SERVATY-wijnen 

Stalen verwarmingsketel» 

FROLING 

Branders PLATOl 

Warm water boilers FROLING 

Staalplaat radiatoren 

DIA-THERM 

Prijzen .zonder verbintenis. 

Alleenverdeler voor Gent en 

omliggende 

K. VERSCHRAECEN 
Dr. Em. Maeyensstraat 36 

St. Amandsberg 

ROKERS 
Verkoop tegen 
fabrieksprijs ; 

ECHTE APPELTERRE t 
180 . 170 «n 160 F het kgr. 

SIGARETTENTABAK t 
Lichte en half zware t 160 E 

Zware : 170 F het kgr. 

FLEUR DE ROISIN : 
160 F het kgr. 

FRANCO 4.500 kgr. 

Schrijven : 

TORREKENS Gebroeders 
Tabakpianters-Fabrikan-
ten 
Wilderstraat 54/56 
9498 APPELTERRE 

HERMES 
Zufdlaan 54, Brussel 

Volledise 

secretariaatkursussen 

STENO- en DACTYLOGRAFIE 

In vier talen 
BOEKHOUDEN 

MODERNE TALEN 
HANDELSCORRESPONDEIsrriE 

ENZ. 
DAG- EN AVONDLESSEN 

M. Lemonnlerlaan 211, Brussel 
Tel. (02)11.00.33 

DE schooi waar Vlamingen 
zich thuis voelen 

DEBROUWERIJ M O O R T G A T 
2659 BREENDONK • TEL. (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
BIEREN en L I M O N A D E N 

Breendonk ligt in Vlaanderen 

dus U W streek, U W volksgenoten I 

C H I N C H I L L A 
EMPIRE 

Goede bijverdienste min. 80% 
winst - Vraag dokumentatie, 

POSTBUS 275 - 9000 GENT 

'JÜUi," 

ANTWERP 
PUBLIC 

RELATIONS 
Hof ter Schriecklaan 33 

BERCHEM • ANTWERPEN 

Alle reklame en ont
werpen, teksten, 
perskonferenties, ver
talingen, tekeningen, 
enz. 

Publiciteitsagent voor 
« WIJ 

VLAAMS-NATIONAAL» 
Tel. (03)30.48.99 

Aanbevolen 
Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder ; Fons LabeaO 

de Ribaucourtstraai 7 
(nabij het Sinf-Jansp!ein) 

Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 
Telefoon r (02)28.87.09 

Aanbouw-KEUKENS 
Specialist : H . D O X p.v.b.a. 
Carnotstraat 135, Antwerpen 

tel. 35.17.14 
Standaard en Maatwerk : Milm8-
Zeyher Keukens - Elektrische 

toestellen tegen 
groothandelsprijs 

Manége € VOLMOLEN a 
Opoeteren (L ) 

Pasrdenpension • Rijlessen • 
Wandelingen 

Resta urant-Ba r-Z wembad* 
Camping. 

TEL. (011)648.34 

Tapijten CASPERS 
Mechanische en Perzische 
Tapijten - Vloerbekledingen, ^ 

Gentsestraat 6, AALST 
Tel. (053)291.89 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen • 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
T.V. - RADIO • ALLE ELEKTRI. 
SCHE TOESTELLEN - HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
T.V PELMAR 61 scherm, 

11.995 fr. i.p.v. 16.995 fr. 
Andere merken qrootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman» 

3-2-68 

VLAAMSE 
AUTMOBILISTENBOND 

AANSLUITING : 350 F 

Denk eens aan de talrijke voordelen die het lidmaatschap van de 
VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND voor U meebrengt 
I— om de veertien dagen een rijk gevuld nummer van de « autotoe

rist ». 
— een kosteloze verzekering tegen dodelijke verkeersongevallen 

(25.000 F) 
— de uitgebreide dienstverlening op de weg door de WACHT OP 

DE WEG 
— kosteloze inlichtingen nopens allerhande juridische, fiskale en 

toeristische aangelegenheden 
— kosteloos nazicht van de wagen (indien hij geen 4 jaar oud is) 
— faciliteiten bij de afhandeling van allerlei reisdokumenten. 

INLICHTINGEN op het hoofdsekretariaat : V.A.B. - V.T.B., Sint Jacobs-
markt, 45 te Antwerpen - tel. (03)31.09.95, of te Brugge, Brussel, 
Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-
Niklaas en Vilvoorde. 

WALTER ROLAND 
Cedipiomecrd opticien, erkend doflv 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35 86 a 

ALLE GLAZEN 
ALLE lUONTUREN 

Voor lezers vaa dit blad : 10 V* kozting 

Het vlaams
nationaal 
lokaal 
bij uitstek 

ODAL 
Ui tbater : 

ERIKSSON-CODON 
Ballaertstraat 80 
Antwerpen 
TeL (03)38.01.21 

Dinsdag gesloten 
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PERS 

Als de heer Eyskens slechts zoveel « Le-
bensraum » beschoren Is als aan deze pers-
splegel de jongste weken, zal hij met zijn 
grote plannen niet ver varen. Links en rechts 
dus maar een pareltje, meer of minder blin
kend, meegescharreld uit de rijke perskorf 
waar het Eyskensfruit nog steeds bovenligt. 
Maar eerst de politiek van « de socialen >/. 

HET VOLK 

« Zij » bekommeren zich niet om die « taai
ruzies ». « Zij » houden zich bezig met de 
échte problemen. De problemen van ekono-
mische en sociale aard. Erger dan de ergste 
reaktionair zondigt Piet Vermeylen door vyan-
beheer tegen de essentiële sociale eisen van 
het onderwijzend personeel. Dit is mogelijk in 
1970 in de sektor « levensrechten ». 

« Want het probleem is al oud en komt 
neer op een als het ware natuur l i jke onmo
ge l i j khe id , waarin Nationale Opvoed ing ver
keert om haar meest essentiële verpl icht ing 
tegenover de leerkrachten na te komen, d w z 
ze te betalen 

» Er IS b.v het onvoorstelbare pakket ach
terstal l ig loon leerkrachten die sedert 1958 
wachten op geld dat hun toekomt; anderen 
w o r d e n er na vier of v i j f jaar van verw i t 
t igd dat men eindel i jk op hen de reglemen
ten zal toepassen en worden gemaand de ten 
onrechte ontvangen sommen terug te beta
len 

» Bli jven dat de morele genoegdoeningen, 
l e r a r e n die zich voor bepaalde bevorderings-
«•xamens in de loop der laatste jaren hebben 
aangemeld en op grond van de bekomen uit
slag tot dtrekteur werden bevorderd, kunnen 
gewoon weer alles opn ieuw doerr...ijen Worj-, 
den misschien « gebuisd », want , voOr de 
tweede opeenvolgende keer werden de exa
mens nietifl^ve(:4dig3''di; Qni3)>*»'»»'̂ '̂  f! 
K « Men kan -bez-waarll j lc* s t a k e n » legen 
zulke toestanden ». 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Na de bero«zing van da eerste dagen be
ginnen sommige kranten dan toch vast te 
stelten dat onder het Eyskensfruit de grendel
adders wel degelijk binnengesmokkeld wor
den. 

« Het fe i t dat de reger ing, tegen de ver
wacht ing in, de grendelklauzule op de taal
wet ten integraal heeft overgenomen, zoals die 
in het voorjaar door de senaatskommissie 
werd on tworpen, heeft voor gevolg dat de 
tameli jk algemene inschikkel i jkheid vanwege 
de part i jen jegens het geheel van de rege
ringsvoorstel len tot grondwetsherz iening erg 
is verminderd. 

» Voor de Volksunie, die alt i jd tegen gren-
delklauzules gekant bleef, is er nu opn ieuw 
een argument om de medewerk ing in vraag 
te stellen. De kans is groot dat de f rakt ie 
van deze part i j , die tot medewerk ing was ge
neigd, nogmaals het onderspit zal moeten 
delven voor de andere f rakt ie , die tegen ko l -
laboratie met de reger ing is 

» Als die grendel er absoluut nodig was, 
zou men de houding van de reger ing nog 
kunnen begr i jpen Doch het komt ons voor 
dat er in de huid ige grondwetsvoorstel len al 
grendels genoeg zitten De reger ing is par i 
tair en zal dus geen taa lwetwi jz ig ingen door
laten, die nadelig zi jn voor het ene of het an 
dere landsgedeelte. In de regering zelf speelt 
de dubbele meerderheid al ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

Piet van Brabant die moet vaststellen dat 
de Belgicisten van de P.V.V. zonder morren 
de grendeloptie van de regering onderschrij
ven, zegt noch min noch meer dat zulke gren
dels de weg' openen naar een soort politieke 
diktatuur van aan elkaar gekluisterde C.V.P.-

en B.S.P.-spitsbroeders (en ikke dan miniesta
re van informaasjie >> zegt van Acker). 

« In de Wetstraat te Brussel poogt men die 
grendels goed te praten door de bedenk ing, 
dat men in ons land ook zonder bi jzondere 
meerderheid geen wet ten kan goedkeuren, 
die niet de instemming hebben van een ru i 
me meerderheid van Kamer en Senaat. 

» Waarom ze dan voorzien ? Die n ieuwe 
stemprocedure is niet zo onbelangr i jk als som
migen beweten. Zij heeft ook pol i t ieke Liitlo-
pers, zij kan een weerslag hebben op de vor
ming van reger ingen 

» Zo zou de C V.P.-B S.P -koal i t ie we l eens 
kunnen bestendigd worden 

B Zo zou het hu id ig reger ingsbondgenoot
schap kunnen ui tgroeien tot een onvermi j 
del i jke meerderheid Dan is öe weg naar de 
diktatuur vr i j ». 

HET VRIJE WAASLAND 

Hij baart zorgen aan zijn oud-partijgeno-
ten. Hij : Spaak. Op een debatavond te Sint 
Niklaas met senator van Haegendoren, zegde 
hij dingen die de C.V.P.-B.S.P.-charlatans 
minder aangenaam in de oren moet klin
ken. 

« De t i jden zi jn veranderd, betoogde de 
staatsminister Hij zegde nooit een prictpiele 
tegenstander van het federal isme in di t land 
geweest te zi jn Tijdens zi jn pol i t ieke loop
baan in de schoot van de B S.P. echter, was 
hi j gebonden door de part i jdoktr ine die streng 
vasthield aan de unitaire band van de ar
beidersklasse in Vlaanderen en Wal lonië Als 
vr i j man heeft hi j tans niet geaarzeld, eerder 
uit pragmatische dan uit f i lozof isch-nat 'onale 
beweegredenen het federal isme in België 
voor te staan ». 

WALTER LUYTEN 

GROTE GRATIS 
PRIJSVRAAG! 

Groenstraat 84, 
Antwerpen. (Nabij 
Carnotstraat en Turn-
houtsebaan) 
Keizerstraat 2, Ternat 
(nabij markt) 
WIE ZOEKT DIE WINT. 

Het magazijn V.D.H. Groenstraat 84 of Keizerstraat 2, Ternat zoekt met uw hulp een naam. 
U kunt gratis eigenaar worden van uw droommeubel door uw suggestie te richten naar : 

LE LORRAINSTRAAT 46, BRUSSEL 1020. 
Kies nu al gratis uw droommeubel, uit onze enorme kollekfies Salons - Eetkamers - Slaap
kamers of Keukens, enz... die in onze toonzalen te koop staan nl. GROENSTRAAT 84, 

ANTWERPEN of KEIZERSTRAAT 2, TERNAT. 
U DIENT REKENING TE HOUDEN VOOR HET KIEZEN V A N DE N A A M DAT HET : 
— geen luxe magazijn betreft — geselekteerde 1ste kwaliteit verkoopt — beneden de 
normale verkoopsprijzen kan verkopen door grote hoeveelheden stocks van bedrijven 

en faillissementen op te kopen in gans Europa. 

;0E UITERSTI DATJUM VAN INZENDING : ZONDAG 5 APRIL. 
De meest geschikte naam en de winnaar zullen bekend gemaakt worden in dit blad op 
de Istejmei.' a^ jLet wef op dat iedere deelnemer recht heeft op een geschenk en dat uw 

naam en adies bij uw suggestie vermeld is. 

Groepen en maatschappiicn 
allerhande !!! 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

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

INTERESSANT 
Avondmaat 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, fi jn, goed en goedkoop 

De grote specialiteiten zijn : Ochsen-
schwanzsuppe - Hongaarse goelasj • 
Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het 
spit - Krachtvleesschotel, beter dan in 

Duitsland 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven TeL (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - TeL <056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - TeL (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst TeL (053)22853 
THIER BRAU HOF 

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1 
TeL (02)18.74.89 

k 

Uw mooiste vakantiedromen... 
in Duitsland vervuld. 
Tussen de Noordzeekust en de Beierse Alpentoppen ligt zoveel 
afwisseling en tegelijk zoveel vertrouwde sfeer. Iedereen vindt er zijn 
gading: rustzoekers en feestvierders, sportentoesiasten en kunstlief
hebbers, bierdrinkers en wijnproevers, liotelseigneurs en kampeerders... 
noem maar op.Dus voor elk wat wils, vast en zeker ook voor Ü.En vergee 
niet: Duitsland is nog steeds voordelig voor wie kan kiezen (en wij 
helpen u graag): volledig pension vanaf 175F. per dag alles inbegrepen, 
superbenzine rond 8 F„ belangrijke kortingen bij de spoorwegea. 

Leef U uit 
in Duitsland 

BON 
Oeliere mij kosteloos ow rilk geïlluslreerde bro<^ur« 1970 
aPrettige ytkinüe ia DaUisIaad" te stucea 

S'W-B 3-217-70 • 

NUOL. 

SuaaL. 

.VoofoaaiB-

Woonplaats . i n ' . ' 
T« staren aaar 
DUITSE DISNST VOOR TOERISME taxmtNUSMnU 2t tOWBtWlri 
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ANTWERPEN 

Antwerpen (arr .) 
AVOND VAN DE VOLKSUNIE 

Op 31 maart te 20 u. lustrum-
voorstelling in de K.N.S., de 
klassiek geworden « avond van 
de Volksunie». Voorstelling 
van « De familie Tot» van Or-
keny. 

Lokatie iedere woensdag van 
20 u tot 21u30 in restaurant 
« Bristol», Frankrijklei 19, Ant
werpen; iedere donderdag van 
18u30 tot 20u30 in het arr. V.U.-
sekretariaat, Grote steenweg 
165, Berchem; iedere dag telefo
nisch bij de arr. sekr. mej. Du-
ijardin, tel. 55.37.67. 

Antwerpen (stad) 
« WIJ IN ANTWERPEN » 

Het blad wordt op 80.000 ex. 
verspreid. Alle steun is wel
kom op het postchecknr. 61.75.11 
van Bergers G. uf op bankrek. 
nr. 2/0494 van Volksunie Ant
werpen Stad (postchechnr. 
Euralbank 15.02) 
LENTEBAL 

Hedenavond 14 maart dans
feest der afdeling in de zaal 
kultureel centrum «Ter Schel
de» Fromentinstr. Antwerpen 
Linker Oever. Inkom 40 fr. Or
kest « De Romeo's ». 
DIENSTBETOON 

Alle werkdagen op het sekre-
tariaat : van 9u30 tot 16u30 
donderdags tot 19 u., zaterdag 
en zondag gesloten. Voor pen
sioenen en sociale zaken liefst 
op woensdag rond 13 u. Tel. 
sekretariaat 36.84.65. 
TE KOOP 

Op het sekretariaat : verschil
lende V.U.-uitgaven. Ook leeu
wespeldjes 10 fr. V.U.-speldjes 
1^ fr., fietswimpels 10., auto-
kenplaten VL 20 fr., autovignet
ten met Vlaams leeuwsimbool 
15 fr. 
ALLERLEI 

Onze propagandisten verdeel
den onlangs 10.000 pamfletten 
ïn het raam van de aktie tegen 
de luchtverontreiniging. In het 
maandelijks gratis propaganda
blad « WIJ in Antwerpen » dat 
op 80.000 ex. in alle bussen 
wordt gestoken zat weer een 
gratis waardebon in voor 5 ex. 
van het weekblad « WIJ». En
kele honderden lezers reageer
den hierop gunstig en zullen na 
vijf weken door onze propagan
disten bezocht worden. 

Eveneens werd het kontakt-
blad voor de leden opgestuurd 
op enkele duizenden exempla
ren. 

Aan het personeel in stads
dienst gaat een extra nummer 
weg van « Kontakt» op 8.030 ex 
met allerlei mededelingen over 
de aktiviteiten van AGOD (ak-
tiegroep openbare diensten). 

Buiten de suksesrijke open
bare vergadering op 19 febr. in 
Thierbrau, Groenplaats waar 
Siegers van het mijnkomitee 
sprak, kreeg ook de jeugd een 
extra ledenvergadering. Ook de 
de speciale AGOD-vergadering 
en de algemene ledenvergade
ring oogstten talrijke belang
stellenden. 

Het Galabal «Vroeger en 
Nu» in Harmonie bracht een 
entoeziaste stampvolle zaal bij 
elkaar. 

Arendonk 
AFDELING OPGERICHT 

Op 13-2-70 had de stichting 
plaast van de afdeling Aren
donk. Het bestuur werd als 
volgt samengesteld : voorzit
ter : V. Hermans; sekretaris : 

J. Hulselmans; penningmees
ter : R. Pijnaerts; propaganda : 
F. Jespers; organizatie : J. De 
Pauw; lid : F. Cools. 

Afgevaardigde in de arrond. 
raad : V. Hermans. 

Baten 
EIGEN AFDELING 

Op 3-3-70 werd te Balen over
gegaan tot de stichting van een 
V.U.-afdeling. 

Het bestuur werd als volgt 
samengesteld : voorzitter : J. 
Peeters; ondervoorzitter ; J, 
Janssens (Olmen); sekretaris : 
E. Adriaens; penningmeester : J. 
Aubroeck; organizatie : De Sy 
(Olmen); propaganda : I. Dil
len; lid : S. Janssen. 

Senator Jorissen zal zitdag 
houden elke 2e maandag van 
de maand te 20 uur in café 
«Coiffeur» Kerkstraat te Ba
len. 

Beerse 
LENTEBAL 

Zaterdag 21 maart 1970 in 
zaal « 't Witte Paard », Vrede-
straat, Beerse : Tweede Lente
bal met de Tender Tunes. 

Iedereen zonder uitzondering 
welkom ! 

Berchem 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Het gezellig samenzijn van 
het Vlaams Verbond der gepen
sioneerden op donderdag 26-2-70 
was een sukses op heel de lijn! 
Een bomvolle zaal en een reu
ze-stemming. Vele gezichten 
van oude getrouwen in onze 
vlaams-nationale strijd, velen 
die heel hun leven in de bres 
stonden, velen die zwaar gele-

, den hebben en helaas velen, die 
nu nog door gebrek aan pen
sioen of een verminderd pen
sioen nog dagelijks ondervin
den dat onze strijd voor amnes
tie niet nutteloos, noch overbo
dig geworden is, wel integen
deel! 

Het is onze plicht ook op dit 
gebied nog te trachten hun 
laatste jaren weer wat op te 
vrolijken en hen te tonen dat 
dankbaarheid voor ons geen 
ijdel woord is. 

Berlaar 
B A L 

Ons bal te Berlaar (Vlaamse 
Kring) werd een reusachtige 
meevaller : bij de 600 aanwezi
gen, waaronder de senatoren 
Jorissen en Bouwens, volksver
tegenwoordiger Sels, burge
meester Verbist van Heist-op-
den-Berg en provincieraadslid 
Rombauts. 

Brasschaat 
LENTEBAL 

Zaterdag 14 maart in zaal 
Drieheem, Rerum Novarum-
laan 47 Brasschaat, om 21 uur. 
Inkom 50 fr. Orkest Tony Cam-
po. 

Borgerhout 
VL. NAT. JEUGDKLUB 
« WIJ JONGEREN » 

De Ie disco-avond kende een 
groot sukses hetgeen het beste 
doet verhopen voor de volgen
de bijeenkomst, die plaats heeft 
heden zaterdag 14 maart te 20u. 
in de zaal Drakenhof, gelegen 
Boeckenberglei te Deurne 
(naast de kerk). Eveneens een 
disco-avond. Toegang 5 fr. 
Lidkaart 1970 15 fr. Vanaf 16 j . 
is men welkom. Alle inlichtin
gen bij Guido Daans, Karel de 
Preterlei 15, Mare Redant, Dor-
drechtlaan 13 Deurne of bij 

Erik Beeckman, Valkenput-
straat 31. 

Volgende week vrijdag 20 
maart te 20 u. speciale avond in 
de zaal Antwerp Koffiehuis, 
Van Straelenstraat 6 te Ant
werpen, met « Getuigenis van 
Vic. Van Branteghem over zijn 
reis naar Rusland, kontestatie 
en gevangenis». Tevens optre
den van de zangeres Lieve Ge-
buers. 
PER AUTOBUS NAAR HET 
KONGRES 

Inschrijven op ons sekreta
riaat : Juul Dillen, Lode Van 
Berckenlaan 184, tel 21.30.90 of 
bij Frans Dirks, Karel Van den 
Oeverstraat 26, tel 36.38.94. 
Daar kan men ook inschrijven 
voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest. 
DE TIENDAAGSE 

Van de Bond Grote en Jonge 
Gezinnen en Davidsfonds ken
den een groot sukses. De zaal 
Century was volgelopen om on
ze kleinkunstenaars aan het 
woord te horen, 's Zaterdags 
was de plechtige opening van 
de jeugdtentoonstelling voor de 
inrichters een welkome gele
genheid om, in aanwezigheid 
van de plaatselijke overheid, te 
benadrukken hoeveel nood er is 
aan speelruimte en groen voor 
het kind. 

Edegem 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de vader van 
ons oud-bestuurslid Ludo Luy-
ten. Onze oprechte deelneming. 
ONTSLAG 

Onze verantwoordelijke voor 
propaganda en voor ons afde
lingsblad, Jan Muys, nam ont
slag als bestuurslid om persoon
lijke redenen. Zijn taak van 
wijkverantwoordelijke zal hij 
echter met hart en ziel blijven 
voortzetten. 

Het bestuur dankt Jan harte
lijk voor de onschatbare dien
sten die hij onze partij bewe
zen heeft. 
LEDENVERGADERING 

Voor de spreekbeurt van S. 
Szondi liep het zaaltje van « De 
Basiliek » vol. Iedereen was ge
boeid door deze man-van-de-
daad, zodat de voorzitter het 
debat na middernacht noodge
dwongen moest afsluiten. 
« WAT IS DE 
VOLKSUNIE ? » 

Dit is de titel van een bros-
jure die aan 2500 jongeren van 
Edegem werd gezonden. 

Geel 
LEDENSLAG 

Ons streefcijfer 300 leden 
werd bereikt en overschreden. 
Nog een lichte inspanning en 
wij behoren tot de beste afde
lingen ! 

Hoboken 
GOED NIEUWS 

De Vlaamse kulturele kring 
«Jan Peeters» nodigt ons uit, 
voor de gespreksavond op vrij
dag, 20 maart te 20u30 in de 
zaal Breughel, Kioskplaats 84 
Hoboken. Dr. Jur. Sandor Szon
di spreekt over het nederlands-
talig onderwijs te Brussel. 

Kessel 
VIERDE VLAAMSE 
DANSAVOND 

Heden zaterdag 14 maart om 
20u30 wordt iets heel bijzon
ders. In de gloednieuwe ge
meentelijke turn- en feestzaal. 
Schoolstraat 2 spelen de orkes
ten « Ferry Hill» en « Die Tiro-
ler Holzacker Brud'r », met der
tien uitvoerders, ten dans. 

De dansavond wordt vooraf
gegaan door het optreden van 
de V.U.-fanfare Kempenland. 

Plaatsen kunnen voorbehou
den worden tot 21 u. Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden. 
Ruime parkeergelegenheid. 

woond. De Inleidingen van 
voorzitter Michel Servaes, se
nator Bouwens en gemeente
raadslid ir. Renard stonden op 
peil evenals het debat dat er op 
volgde. 

Voor de talrijke aanwezigen 
was de gast, kleinkunstenaar 
E. de Wit uit Breendonk de re
velatie. Deze jonge leraar, re
gent germaanse talen, bracht 
ongemeen knappe luisterliedjes 
met eigen tekst en melodie. 

Merksem 
« WIJ » 

« WIJ «-abonnees die te kla
gen hebben over de regelmatige 
bezorging van ons blad door de 
postdiensten, worden verzocht 
ons hiervan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen om hierin ver
betering te kunnen brengen. 

Naam, adres en data medede
len aan ons sekretariaat St Lut-
gardisstraat 56, tel. 45.57.77. 
VOORZITTER ZIEK 

Wij vernemen dat onze voor
zitter Luc ziek is. Hij moet voor 
een paar weken volledige rust 
nemen. Wij zijn gelukkig te 
weten dat het niet erg is en 
wensen hem een spoedig her
stel. 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

Wij vernemen dat een per
soon geld ophaalt zogenaamd 
voor het kiesfonds van de V.U. 

Wij vragen u enkel in te 
schrijven of officiële steunlijs-
ten, genummerd en onderte
kend door voorzitter Luc 
Droogmans of de afd. sekreta
ris Karel Van Bockel. 

Wie op een andere manier 
geld geeft loopt de kans dat het 
als propaganda tegen de V.U. 
gebruikt wordt. 

Mortsei 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen 
mej. Goedele Vandewalle een 
spoedig en algeheel herstel na 
het heelkundig ingrijpen, zo
dat ook dit voorval voor onze 
voorzitter en mevrouw Vande
walle spoedig tot het verleden 
mag behoren. 
PROFICIAT 

Hartelijk « proficiat » aan 
dhr. en mevrouw Wim Slaets-
De Keyzer (Bakkerlj-Mayer-
lei) bij de blijde geboorte van 
kleine Lindra. "'' 

Mechelen (arr.) 
SUKSESRIJKE KADERDAG 

De jongste arrondissementele 
kaderdag werd druk bijge-

Niel 
KINDERFEEST 

Op 15 maart e.k. te 15 uur 
gratis gezellig samen zijn voor 
onze kinderen, in «De Blauwe 
Kuip », Ed. Claessenslaan, Niel, 
met een goochelaar, een spellei
der en een poppenkast, terwijl 
ieder kind een versnapering 
krijgt. 
DIENSTBETOON 

Voor gratis invullen van be
lastingsaangiften of voor inlich
tingen over sociale of adminis
tratieve moeilijkheden, wendt 
u gerust tot Jos De Graef, Karl 
Marxstraat, 9, eveneens ter be
schikking in «Oud Heidelberg», 
Dorpstraat 25, op dinsdagen 17, 
24 en 31 maart, telkens van 20 u. 
tot 21 u. 

Nijlen 
BAL V.U.-HARMONIE 

De V.U.-Harmonie Kempen-
land richt haar eerste bal in op 
zaterdag 21 maart in de zaal 
Os te Nijlen. 

Walem 
EERSTE V.U.-DANSFEEST 

Voor de eerste maal richt de 
V.U. een Volksbal in te Walem. 
In de zaal Terpsichore, Koning 
Albertstraat 72, Walem speelt 
het orkest «The Dino's» ten 
dans vanaf 20 uur. 

Wilrijk 
B A L 

Bal op 14 maart met Frank 
Fret en zijn Scarfs vanaf 21 uur 
in zaal «Valaarhof», Letter-
kundestraat 135. 

zoekertjes 
Bediende, 21 jaar, lager middelbaar 
Plande! en één hoger, zoel<t passen
de betrekl<ing Mecinelen, Brussel of 
An twerpen . Schr. sen. Jorissen, 
Astr idlaan 80, Mechelen, te lefoon : 
015/199.94. T 49 

Knappe intel lektuele dame, 38, met 
dochtert je van 12 uit Noord Bra
bant (Neder land) , eigen wagen , 
zoekt kontakt met vlaamse heer, 
zelfde mi l ieu voor ev. huwel i j k . 
Ernstig. Schr. kant. blad onder T 48 

Jongeman, 24 j . brevet helper Ro
de Kruis, zoekt werk in ziekenhuis 
of fabr iek. Schr. of bel len sen. Jo
rissen, Astr idlaan 80, Mechelen, te l . 
015/199.94. T 47 

Arbeider 43 j . zoekt betrekking als 
magazijnier in het Antwerpse Schr. 
of bellen sen. Jorissen, Astr id laan 
80, Mechelen, te l . 015/199.94. T 46 

Jongeman, 26 j . , d iploma A3 ( m e u 
belmaker) 2 j . beknopte humaniora, 
zkt betrekking als magazijnier Kon
takt met sen. Bouwens, Eeuwfeest-
laan 163, Lier, te l . 03 /70 11.52 T 45 

Gevraagd : vennoot-gerant voor 
w inke l in k inderart ikelen, enkel 
voor mensen die met ernstig w e r 
ken voorui t w i l l en komen. Brieven 
aan kantoor blad onder letters T 40 

Man - 26 jaar - kan autor i jden -
zoekt plaats als magazijnier of der 
gel i jk . Kontakt : sen. Bouwens, 
Eeuwfeestlaan 163 Lier, telefoon : 
03-70.11.52 T 42 

Jonge man 21 jaar zoekt passende 
betrekk ing als bediende en /o f ma-
gazi jn ier, Mechelen of An twerpen . 
Schri jven o f telefoneren senator 
Jorissen, Astr id laan 80, Mechelen, 
tel . 015-199.94. T 43 

Engelsman g e h u w d met vlaams 
meisje, spreekt wa t Nederlands. D i 
ploma middelbare studies, zoekt be
trekking als bediende of magazi j -
nier. Schri jven of te lefoneren W. 
Jorissen, Astr id laan Mechelen, te l . : 
015-199.94. T 44 

Blankenberge - vlaamse hotel zoekt 
Jonge studentin tijdens paas-, sink-
sen- en groot verlof voor hulp ïn 
de keuken, zaal en kamers. Z. schr. 
w . Hotel Breughel, Smet de Nayer-
laan 141, tel. 050/416.37. T 33 

21-Jarige hulp-boekhoudster, 3 jaar 
prakt, en ervaring zoekt passende 
betrekking in sntwerpse agglom. -
Schrijven blad onder letter T 41 

Einde maart a.s. zal een Herrinne-
ringsalbum — Boek Wim Maes ver
schijnen door omstandigheden met 
enige vertraging. Reeds nu kan in» 
geschreven worden op Giro nr. 
69.12.44 van Kredietbank, Bras-
schaat ten voordele van rekening 
nr. 1151-13-04102 van Mevr W w e 
Wim Maes, Mishaegen 110, Bras-
sehaat. Prijs per boek ; 220 ff T 31 

Kunstmin, weduwe 50 |aar, welst., 
jong voork., goede opvoed., zoekt 
kennismaking met fl. heer 48-58 f.̂  
geheimhouding verzekerd Schril» 
ven kantoor blad onder T 30 

Man, Nederlands, Frans, Engels en 
Duits, franse steno, knap in opstel» 
en vertaalwerk en geschikt voor aU 
gemeen kantoorwerk (geen boek* 
houding) zoekf passende betrek
king in het Brusselse, Mechelen of 
Antwerpea Schr. bur. blad. T 35 

Verdienstelijk partiiüd omgeving 
Leuven, 54 jaar onverwachts zonder 
werk, zoekt betrekking als bedien
de - zeer betrouwbaar. Kontakt via 
senator M. van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee (tel. 
016-245.45). T_36 

OOSTDUINKERKE - Voor uw zomers 
verlof, Pasen en volgende maandea 
Te huur villas en app. Vraag kata^ 
logus met fotos. Ag. WEST-LITTO 
RAL, Leopold II laan 158 8458 
Oostduinkerke, tel 058-526 29 

I 38 

Voor al uw verzekeringen 
raadpleeg in vertrouwen 
WELBO, Werkhuisstraat 
5 Brugge - Tel. 050-378 53 
• 15 • 18.30u. - Uitzon 
derl. voorw. V.U.-leden. 

Voor een VEILIGE GELDBELEGGING 
Voor een GOEDE BOUV/GROND 
Voor aankoop en verkoop van ONROERENDE GOEDEREN 

VIA "GROEP OE BONDT" 
Coremansstraat 22. Berchem /Antwerpen 

Telefoon • O? '^O IR 8S 
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Wijnegem 
BOOMPLANTING 

Onze afdeling beloofde mee 
te werken aan de boomplan
ting op 21 maart. Ons werd de 
verzorging toegewezen van het 
pleintje, hoek Koolsveldlaan en 
Oude Turnhoutsebaan (Fort). 
Er wordt gezorgd voor goede 
dranken en muziek. Bijeen
komst om 9 of om 13.30 u. al
daar. 

Brabant 

Brussel (a r r . ) 

RANDGEMEENTEN VLAAMS 
Eindelijk zal het weer het 

toelaten om ernstig met deze 
direkte en noodzakelijke aktie 
te beginnen. Vanaf deze week 
zijn op het arr sekretariaat af
fiches te verkrijgen. Andere fa
cetten van deze aktie worden 
deze week definitief vastge
legd. Dat iedere afdeling zich 
dus gereed houdt. Volgende 
week meer. De brusselse Rand
gemeenten zijn en blijven 
Vlaams. Steun voor dit ant
woord op allerlei akties van 
F.DJ". en konsoorten uit Brus
sel op PCR 8654.50 van de 
Volksunie Brussel te Brussel 
met vermelding : Randgemeen
ten Vlaams. 

ONTWIKKELINGSHULP 
Dinsdag, 24 maart om 20 uur 

richt het arr. bestuur een ge-
spreksavond in over het pro
bleem van de ontwikkelings
hulp. Deze heeft plaats in de 
« Uilenspiegel », Pletinckxstr. 
38 te Brussel. Spreker is volks
vertegenwoordiger Eugeen De 
Facq, lid van de kamerkomis-
sie voor Buitenlandse Zaken, 
en specialist terzake (U.N.O.) 

Ganshoren - Koekelberg 

LIDKAARTHERNIEUWING 
^ uw lidkaart voor einde 

maért nog niet hernieuwd 
werd, laat het dan weten aan 
Jan de Berlangeer, Leopold 1 
straat, 354 te 1090-Jette. Wij 
zullen onmiddelijk bij u aan 
huis komen. 

Grimbergen - Beigem -
Humbeek • Strombeek-Be-
ver - Meise - Wolvertem -
Wemmei 

BESTUURSVERKIEZING 
Dinsdag 17 maart te 20 uur 

steekt de Volksunie-afdeling 
Strombeek-Bever van wal in de 
zaal Paviljoen, Sint-Amand-
str. 20. Provincieraadslid Paul 
Peeters zal senator Wim Joris-
sen inleiden, die zal handelen 
over de politieke toestand. Na
dien bestuursverkiezing. 

Hoeleden 
SIJKSESVOL V.U.-BAL 

De bestuursleden van de pas 
gestichte V.U.-afdeling Oost-
Hageland hadden het initiatief 
genomen een V.U.-bal in te 
richten te Hoeleden. Dit scheen 
niet naar de zin van een paar 
individuutjes die menen het 
voor het zeggen te hebben. 

Ondanks het feit dat de zaal 
reeds 2 maand geleden werd 
toegestaan voor een publiek 
bal. werd op 't laatste ogenblik 
de aankondiging afgedwongen 
en gepubliceerd dat dit bal 
slechts privaat doorging! De 
sabotage - praktijken hebben 
echter het sukses van dit bal 
niet kunnen beletten. 

Uit alle hoeken van het ar-
rc^iissement Leuven waren de 
V.U.-vrienden naar de kleine 
oosthagelandse gemeente Hoe
leden gekomen. Midden een so
lidaire Vlaamse vriendelijkheid 
en sfeer, in een bomvolle zaal, 
groeide dit bal uit tot een knal-
sukses! 

Hofstade - Muizen 
BAL 

Zaterdag 14 maart 1970 afde
lingsbal, in de feestzaal a Vre
de » Ambroossteenweg (zaal 
achter de kerk te Hofstade) 
Het orkest «Jazz Club 62» 
staat in voo. een gezellige 
avond 

Jette 
WARM AANBEVOLEN 

Vrijdag, 20 maart om 20 u. 
kabaret- en kleinkunstavond in 
de zaal Exelcior, K. Mercier-
plein te Jette. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 tot 11 
uur ten huize van onze kandi
daat Jan De Berlangeer, Leo
pold I straat, 354 te Jette. In 
samenwerking met volksverte
genwoordiger V. Anciaux. 

Kraainem - St Stevens-

Woluwe - Sterrebeek -

Wezenbeek Oppem. 

DANSF>=;EST 
Het «Bal der Randgemeen

ten » heeft plaats op 14 maart 
a.s. om 20 u. in « Ons Huis » te 
St Stevens-Woluwe Orkest 
Rudi Anthony. Inkom 50 fr. 

Leuven 
ARRONDISSEMENTEEL BAL 

Mevr. en prof Verduyn. 
volksvertegenwoordiger-, mevr 
en prof. Van Paemel. voorzitter 
V.U. en mevr en dr van Hae-
eendoren senator no-''-—> nit 
op h e t arrondissementeel 
Volksuniebal. Motto : Een
dracht onder alle Vlaams-Na
tionalisten op zaterdag 21 
maart 1970, te 20u30 in de Sa
lons Georges, Hogeschoolplein 
Leuven. Orkest: « The Paria's ». 

Londerzeel 
DANS MET ONS MEE 

Op de meeslepende muziek 
voor jong en oud, eigen aan het 
Waltra-orkest van Stan Philips 
danst de Volksunie Londerzeel 
samen met haar mandatarissen, 
partijgenoten en simpatizanten 
van het kanton Wolvertem en 
Klein-Brabant tijdens haar 
jaarlijkse dansavond op zater
dag 14 maart in zaal Centrum 
en dit van 9 uur af tot... 

Mollem 
JAARLIJKS AFDELINGBAL 

ZatM-dag 14 maart in zaal 
Alida te Bollebeek. Op het pro
gramma : Lize Marke. 

Vilvoorde 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 20 maart a.s. om 20 
uur in « De Gouden Voorn » 
Houtkaai te Vilvoorde : Alge
mene ledenvergadering. Slechts 
twee punten : verkiezing van 
het bestuur en « De gemeente
raadsverkiezing 1970 ». 

Spreker-inleider : volksverte
genwoordiger Eugeen De Facq. 

Kandidaturen voor het be
stuur worden ingewacht op het 
sekretariaat van de afdeling, 
ten allerlaatste met de avond-
post van donderdag 19 maart. 

We verwachten ook kandida
turen van « jonge leden ». 

Oost-Vlaanderen 
Dendermonde (arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sekretariaat van het 
OCDNA, in samenwerking met 
volksvertegenwoordiger De 
Commer en de heren De Pus en 
De Kegel, provincieraadsleden, 
houdt zitdag in volgende ge
meenten : 
2de zaterdag 14 maart 

Overmere, bij de h. De Pal-
menaere, Kerkstr. 14 tot 14u30; 
Zele, Vlaams Huis, Klooster
straat, 15 tot 15u30; Waasmun
ster, bij de h. Ysewyn, Waran
de, 10, 16 tot 16u30. 
3de zaterdag 21 maart 

Wieze, De Afspanning, Kapel-
lestraat, 14 tot 14u30; Dender-
belle, bij de h. Vd. Pooten, Vis-
straat, 15 tot 15u45; Lebbeke, 
Palingshuis, Grote Plaats, 16 tot 
16u45; Buggenhout-Opstal, bij 
de h. C. Dierick, Broekstraat 60, 
17u30 tot 18u. 

Vaste zitdagen : op het sekre
tariaat te Appels, Stuifstraat 7 
(tel. 052/24776) elke woensdag 
van 20 tot 22 u en elke donder
dag van 20 tot 22 u (voorbehou
den aan de leden van het zie
kenfonds Flandria). 

Huisbezoeken : alleen op af
spraak met de gewestelijke se-
kretaris Renaat Meert, Stuif
straat 7 te Appels (teL 052/ 
24776). 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

AUe leden worden voor de 
kolportage van zaterdag 21 
maart e.k. opgeroepen. Zij be
werken de Muide. Allen verza
melen rond 14u45 aan Tolhuis
laan 15. 

Heusden 
DIENSTBETOON 
V.U.-HEUSDEN 

ledere zaterdagvoormiddag 
vanaf 10 u, in de Nederbroek-
straat 1, Heusden. tel. : 52.73.88. 
of op afspraak. 

Wanneer de verplaatsing u 
te ver is, of wanneer dag en 
uur u niet passen, verwittig 
ons, wij komen tot u. 
ONZE ZEEHAVENS 

Dinsdag 17 maart te 20 u 
heeft in zaal « Autobus » te 
Heusden (Tramstatie) een be-
langriike debatavond plaats. 

Ingenieur André Mertens 
komt er spreken over zeer ak-
tuele problemen : Onze natio
nale zeehavens. 

Allen op post ! Gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 

Imoe 
VOLKSUNIE AVONDFEEST 

Ons eerste avondfeest gaat 
door op heden zaterdag 14 
maart in de zaal «Hofsmeer» 
Langehaag vanaf 19 uur. 

U wordt aangeboden : een 
feestmaal met tafelrede gehou
den door senator Baert; een ge
zellige fuif met dansgelegen
heid; een toespraak tot de 
jeugdige kiezers en een goed 
ge-tof f eer de bar. 

Voor het feestmaal onmiddel
lijk inschrijven (120 fr.) bij R. 
Van den Broeck, Ledezijde, tel. 
29642. 

Kalken 
EERSTE V.U.-LUSTRUMBAL 

Op 14 maart 1970 om 21 u. in 
de zaal «De Pluim» Koffie-
straat. Kalken vindt het vijfde 
V.U.-bal plaats. Het orkest 
«The Special Five» musiceert 
voor de eerste, de tweede en 
de derde leeftijd! Je bent 'r 
zeker b i j ! Nee maar echt : het 
wordt tof! (Bijdrage : 50 fr.) 

Merel beke 
GASTSPREKERS 

Volksvertegenw. H. Schiltz 
sprak vorige vrijdag voor een 
volle zaal niet alleen over het 
belang van de gemeenteverkie
zing plaatselijk gezien maar 
ook landelijk. Degene die voor 
de eerste maal op 6 maart met 
de Volksunie kontakt hebben 
opgenomen zullen hoogst waar
schijnlijk die vizie niet verge
ten. Senator Baert had het over 
het beruchte plan Eyskens. Ook 
hier kregen wij een klaar in
zicht in de warboel die de re
gering in de arena heeft gesme
ten. Aan beide sprekers onze 
oprechte dank. 
V.U.-JONGEREN 

Voor de tweede maal wordt 
er gedanst : zondag 22 maart 
vanaf 14u30 in de zaal «Spoor
wegvrienden » Merelbeke-Sta-
tie. 

Nevele - Landegem 
BAL 

Volksvertegenwoordiger dr. 
Wannijn nodigt u hiermede uit 
op het afdelingsbal heden zon
dag 14 maart te Landegem. Zaal 
St Cecilia, Dorp^Landegem. Or
kest « The Starf ighters ». 

Sint Denijs-Westrem 
BESTUURSVERKIEZING 

In aanwezigheid van volks
vertegenwoordiger De Facq, 
provincieraadslid Kris Versyck 
en arrondissementsafgevaardig
de Stan De Baerdemaeker 
werd tijdens de jongste alge
mene vergadering volgend be
stuur gekozen : 

Voorzitter W dr. J. Van de 
Broucke ; ondervoorzitter en 
afgevaardigde in de arrondiss'e-
mentsraad : Maurits van Crom-
brugge -ekretaris : Joris De-
waele ; penningmeester . Jos 
Sleurs ; organizatie : Richard 
Van Hauwaert : propaganda : 
De Coene Willy en va.. Vooren 
Joris. 

Verder werd een grondige 
bespreking gewijd aan de voor
bereiding van de gemeentever
kiezingen en aan de komende 
aktivlteiten. 

St. Niklaas (arr.) 
LEEFBAAR WONEN 
IN WAASLAND 

In het kader van deze ciklus 
van het Dosfelinstituut heeft 
op donderdag 19 maart te 20 u. 
in de zaal « De Kring » te Vra-
sene een voordracht plaats 
over « De landbouwzones in 
het Waasland » door ir. Gijse-
linck. 

Op zaterdag 21 maart heeft 
om 14.30 u. in de zaal « Cen
trum », Grote Markt te St. Ni
klaas een paneelgesprek onder 
leiding van mevr. Nelly Maes 
plaats. Medewerkenden zijn 
volksvertegenwoordiger Maur. 
Coppieters (V.U.), senator De 
Bondt (C.V.P.), Willem Melis 
(V.E.V.), H. Schiltz (V.U.), K. 
Verhavert en J. Matton. 

Temse 
EEN GOEDE VRIEND 
GING HEEN 

Einde februari overleed de 
heer Edmond Vercouteren, een 
man wiens leven in het teken 
stond van een onverpoosde ijver 
voor zijn vlaams - nationaal 
ideaal. Hij was een der grond
leggers van het vooroorlogs 
V.N.V. Zijn ijver werd niet be
koeld nadat hij door de repres
sie zwaar getroffen werd. Het 
heeft hem niet belet een der 
vooraanstaande leden te zijn 
van onze V.U.-afdeling Temse. 
Ook niet om onlangs voorzitter 
te worden van de nieuw ge
stichte V.O.S.-afdeling Temse 
en een stuwende kracht te zijn. 

Zijn heengaan op 75-jarige 
leeftijd is een groot verlies. 
Onze innige deelneming.(EB.). 

West-Vlaanderen 
Blankenberge 
V.U.-DIENSTBETOON 

Vrijdag 3.4.70, van 20 tot 21 
uur, de Smet de Naeyerlaan 
141, Blankenberge. 

Iedereen welkom. 

Brugge (stad) 
« HALLO » NUMMER EEN 

Het eerste nummer van «Hal
lo», periodiek van de V.U.-afde
ling Brugge is verschenen en 
maakte een goede indruk : han
dig formaat, frisse opmaak, il
lustratie en bondige doch 
strijdvaardige inhoud. De ad
vertenties waren e c h t e r 
schaars. Daarom een nieuwe 
oproep : help ons de strijd voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
winnen door een advertentie 
(tarief bij J. Naessens, Ontvan
gersstraat 10, Brugge) of recht
streekse steun (kleine bedra
gen onder gesloten omslag op 
bovenstaand adres of grotere 
door storting op postrekening 
14.74.51 van Carlos Vemieuwe, 
Brugge). Dank bij voorbaat. 
GROOT-BRUGGE 

Alle bij deze voorgestelde fu-
zie betrokken gemeenteraden 
hebben tans advies uitgebracht. 
De meerderheid (volgens de be
volking) sprak zich uit ten gun
ste. Graag onderstrepen we dat 
de mening van V.U.-raadslid R. 
Reynaert, tevens voorzitter van 
de V.U.-kommissie Groot-Brug
ge, als bazis werd aanvaard 
door de meerderheid van de 
raad te Assebroek, voor gunstig 
advies. Dat is een onvervalste 
getuigenis voor zijn kompeten-
tie. 

leper - Zonnebeke 
OVERLIJDEN 

Einde februari overleed wed. 
Robert Devos-Vanneste, Sur-
montstraat 14 te leper. De V.U.-
leden van de afl. leper-Zonne-
beke bieden hun innige deel
neming aan. 

Izegem 
LEDENSLAG 

Op enkele maanden tijd werd 
het ledenaantal verdubbeld. In 
1969 ; 50, tans reeds 104. 

Proficiat aan alle medewer
kers. Maar, volhouden jongens, 
ons streefcijfer is 200 ! 
KOLPORTAGE 

Zondag 22 maart kolportage 
te Ingelmunster. Vertrek om 10 
uur Vlaams Huis. Izegem. 
ARR. KADERDAG 

Zondag 15 maart V.U.-kader-
dag te Izegem in de zaal Nele. 

Senator Wim Jorissen komt 
er spreken. 

Er is een kinderoppasdienst 
voorzien in het Vlaams Huis, 
Grote Markt 30, Izegem. 

Kortriik ( a r r . ) 
Zondag 22 maart grote arron-

dissementele kolportage te Kor
trijk. Samenkomst om 9u30 in 
lokaal «1302». 
BAL TE LAUWE 

Vergeet niet dat op heden 14 
maart om 20 u. ons jaarliiks 
V.U.-afd.-bal doorgaat in zaal 
« Luxor » met het orkest J.P. 
Verniers. 
ARR. KOLPORTAGE 

Op zondag 22 maart, grote ar-
rondissementele kolportage. Sa
menkomst om 8 u. 45 in lokaal 
i^'''> te Kortr-ik 
BAL TE MARKE 

Wie een gezellige avond wil 
doorbrengen kome op zater
dag 14 maart naar de zaal « Lu
xor» Rekkemstraat te Marke, 
voor het 2de Volksunie afde
lingsbal. Orkest J.P Verniers. 
AVONDFEEST TE TIEGEM 

Zaterdag 14 maart om ?On:W 
richt de V.U.-afdeling Tieffem 
in café «'t Park» een avond
feest in, met demokratis'^h 
avondmaal en achteraf gezellig 
samenzijn. Gastspreker : sena
tor Frans Blancquaert. 

l*»ffinae - Sliipe 
O^Tv 4KTIE TEGEN DE 
HINDERS 

Naar aanleiding van ons 
schrijven aan het gemeentebe
stuur in verband met de aktie 
tegen de hinders werd onze if' 
deling uitgenodigd een lid te 
doen zetelen in het «komitee 
voor een groene gemeente » van 
Leffinge. Jan Defume zal deze 
funktie waarnemen. 
PFRSONALIA 

Bij ons bestuurslid Joris Bel-
ligh en zijn vrouw Lucienne 
Dehille kwam een zesde kinHi'e 
Hilde, waarvoor hartelijk nro-
ficiat. Anderzijds betreuren wi | 
het heengaan van L. Bonny 
(moeder en schoonmoeder van 
G. Dehille-Maeckelbergh) op 21' 
februari, waarvoor onze innige 
deelneming 

Meulftbeke 
LENTEBAL 

Grandioos Lentebal ingericht 
door de Vlaamse Vrienden
kring. Studio - dansorkest 
(B.R.T.) Paul Rutger. Op zater
dag 21 maart 1970 om 21 uur; 
Lidkaart 1970 geeft toegang, te 
verkrijgen bij de bestuursle
den. Plaats : zaal «Relais > 
Brugse Steenweg 7 Meulebeke. 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard bij 
Milo Vanseveren, Bertje San-
tensweg 5 Meulebeke. 

Nieuwpoort 
KOLPORTAGL 

Morgen zondag 15-3 kolpor
tage in Ramskapelle, Pervijse, 
St Joris en Sehore. We doen 
een beroep op de kolporteurs 
van de afdelingen Nieuwpoort, 
Veurne, Adinkerke en Koksij-
de. Verzamelen om 9u30 aan de 
kerk te Ramskapelle. 

Oostende (s tad) 
EEN WOORD VAN DANK 

Gaat hiermee naar alle leden 
die voor het welslagen van ons 
jaarlijks bal meehielpen. Een 
bijzondere pluim gaat wel naar 
Iwein Scheer en meerdere 
Vujo-leden, alsmede naar de da
mes, o.l.v. mevr. VansijngheL 
Ook een dankwoord aan de vele 
aanwezige leden van Leffinge. 

Stene 
LAATSTE 
VORMINGSAVOND 

Op 20 maart a.s. vierde vor
mingsavond in de Grcentenvei-
lin, Steensedijk, met het onder
werp « Onze Gemeente », te be
handelen door J. Nagels. 

Torhout - Aartrijke 
HUWELIJK 

Op 16 maart treedt ons lid en 
verdienstelijk medewerker Ce-
lest Jacques in het huwelijk 
met Dora Vandecavey Onze 
hartelijke gel'jkwensen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 3de vrijdag om 20 uur 
(vrijda„ 20 maart) bij bestuurs
lid Pol Vlieghe, Hofstraat 9 
Torhout, door volksvertegen
woordiger Pieter Leys. 



wu 23 

SINDS NU 20 JAAR... 
•iiiriiiiimiiw.wi iyiiii"wti'i 

Is onze arbeider nummer één ook onze bedrijfsleider! 
En waf hij voor 10 jaar schreef^ blijft waar én aktueel... 

« Geen moeiHikheid zal voor mij te groot xijn en 
geen inspanning te zwaar ? M'n medewerkers en 
ikzelf staan elk ogenblik paraat om U *t beste van 
*t beste te bieden. Steeds waren onze prijzen de 
laagste onze prestaties de beste. Zelfs van de 
goedkoopste van onze bouwwerken mogen we met 
fierheid getuigen dat ze degelijk zijn, modern en 
mooi. 

in elk huis hebben we iets van onszelf geschonken 
en nooit zijn we afgezakt naar minderwaardig werk 
of seriebouw. We hebben het met ieder van onze 
kliënten heel ernstig en diep gemeend. We heb
ben hen een beetje warmte en oorechte genegen 
dienstvaardigheid geschonken. We hebben hun 
droom gerespekteerd zonder hun middelen te mis
bruiken ». 

DAT IS HET GEHEIM VAN ONS SUKSES! 
Waarom ? 
Dat heeft te maken met de kwaliteit van onze meer dan 600 arbeiders, met de 1001 mogelijkheden die wi j bieden, met een enige 
keuze van voordelige bouwgronden, met de gunstige prijzen met volledige vrijheid bij de keuze van architekt, met de gratis voor
lichting en de goedkope maar grondige voorstudie, met de deskundigheid van onze specialisten in om 't even welke moeilijkheid 
of mogelijkheid. 

Duizenden kunnen dit u bevestigen... r 
W i j bouwden voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, voor 

de Generale Bankmaatschappij, voor de Bank van Brussel, voor de Kredietbank, 

voor de Regie van Telegraaf en Telefoon, voor Bayer en BASF, voor direkteurs 

joernalisten en professoren, voor winkeliers, bedienden en arbeiders, voor de 

Maatschappij van Goedkope woningen, enz..» 

iain hon 11! brrt 

n-i-ipW' ' iv i . i • w n a i ö i a 
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Voor niemand is het een avontuur geworden..; 
W i j zi jn voor onze duizenden kliënten een veilige gids geweest, een betrouwbare raadgever, een eerlijke uitvoerder en een vriend 
Niemand is er bekaaid of bedrogen uitgekomen. Integendeel,, dp,,rneesten h,<?ii5>beq er een scfcv5.tteren4fè«a^ agm gedaan 

Een kleine greep uit onze grote keuze... 
1. Prachtig domein met visrijke vijvers, 25 000m' voor slechts 850 000 F 
2. Residentiële villapercelen ±2000m' van 260 000 F af 
3 Gloednieuwe luxe-appartementen met Sauna van slechts 606 000 F ai. 
4. Uitzonderli jke villapercelen Brasschaat-Vrlesdonk 25m of 12,5m breed 

slechts 325.000 F. 
5 Mortsel mooie percelen voor meesterwoning — laatste mogelijkheden 

7m breed slechts 240 000 F. 
6 Kontich bi j A l autosnelwegen en toch rustig, percelen voor meesterwo-

nfng6 of lOm breed van slechts 170 000 F af 
7 Hoboken Kioskplein, voor meesterwoning 6x30m nog geen 150 000 F. 
8 Cenk: klaar om in te stappen, prachtig appartement Nieuwbouw 2 of 

3 slaapkamers, van slechts 760 000 F af 
9 Cenl-: Dampoort prestigewoningen met 2 siks van slechts 850 000 F at. 
10 Leuven: Residentieel park met villapercelen uitzonderli jk natuur

schoon van slechts 260 000 F af. 

U hoeft het niet te geloven... 
Kom onze realisaties bekijken, ondervraag onze kliënten Kom U vergewissen van de geest In ons bedrijf, de « spirit » Het vak 
manschap ! de beroepsfierheid ' de organisatie ? U vindt er « More Heart ! More brains ! » 

Geen stempel, maar cachet ! 
Cjeen onpersoonlijke seriebouw ! Steeds prinselijke eenvoud ! En telkens opnieuw voorname st i j l , komfort en degelijkheid Zelfs 
een huurder weet dat te waarderen en betaalt graag wat méér ,. Daarom ook hogere opbrengst en veilige belegging 

600 ARBEIDERS... 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel .03131.78.20 Tel.i 

GENT 
Onderbergen 43 

^09^25 19 23 f09\25 94 69 

CENK 
Wintersfagstraat 22 
Tel.'(011)544 42 

LEUVEN 
Brussefsestraat 33 
Tef.t r016\937.35 
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INLICHTINGEN WORDEN U GRAAG VERSTREKT 
# in alle kantoren van de V.T.B.-V.A.B, te Antwerpen, Brugge, 

Brussel, Cent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, 

Roeselare, St. Niklaas en Vilvoorde. 

op het algemeen sekretariaat: St. Jakobsmarkt 45-47, 

2000 - ANTWERPEN I - Tel. 03/31.09.95. 


