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PROBLEMEN 
In België is de belangstelling van de publieke opinie voor hetgeen zich' 

op het vlak van de buitenlandse politiek afspeelt eerder gering Bij de 
Vlamingen, die hun strijd steeds akuut op de binnenlandse politiek voor 
de beveiliging van hun eigen nationaal bestaan moeten voeren, is de be
langstelling mogelijk nog kleiner. 

De laatste weken is echter de aandacht, zowel van de publieke menin» 
als van de parlementaire en regeringskringen, dringend opgeëist gewoi^ 
den door de ontwikkehng van de Belgisch-Kongolese betrekkingen. 

Bij de bespreking van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Se
naat, vroegen wij destijds aan de Minister hoelang nog de regering zich 
verder ging laten vernederen door de aanmatigende, ja onbeschofte 
houding van de Kongolezen, die de door een vorige Kongolese regering 
afgesloten akkoorden eenvoudig negeerden en die voor de oplossing van 
de hangende betwiste zaken niet eens meer onderhandelden, maar hun 
eigen « diktat » als wet dekreteerden. En zulks terwijl België jaarlijks 
enige miljarden uitgeeft voor hulp aan Kongo (meer dan 50 % van de 
Belgische bijdrage voor de ontwikkelingslanden); terwijl 50 a 60.000 
landgenoten voor technische bijstand in Kongo verblijven (onderwijs, 
mihtair en ekonomisch) en er in een bestendige toestand van bedreiging 
als een soort gijzelaars moeten leven; terwijl honderden Kongolese stu
denten (?) op onze kosten een luilekker leventje in ons land kunnen 
voeren met studiebeurzen, hen door België verleend. 

Thans heeft Kinsjasa de driestheid ten top gedreven door het incident 
rond de Belgische konsul-generaal te Loeboembasja; Harmei heeft zijn 
zomervakantie moeten onderbreken en de Belgische regering schijnt 
tegenover de onvolwassen en overmoedige Kongolese regering een meer 
waardige houding te willen aannemen. Zij schijnt stilaan te begrijpen 
dat de enige oplossing erin bestaat, tegenover Kongo een strakke hou
ding aan te nemen in plaats van zich in de helpende hand te laten spu
wen en, zoals wij het voorstelden in de Senaat, onze technici terug te 
trekken uit Kongo, waar zij in bestendig gevaar verkeren en ze in te 
zetten in andere ontwikkeHngslanden, waar ze veel nuttiger werk kunnen 
leveren zonder gevaar voor hun persoon,, bv. in de Zuid-Amerikaan
se landen. 

Want de publieke opinie vraagt zich bij ons meer en meer af : in het 
belang van welke personen of banken of grote kapitalistische onderne
mingen moesten onze technici in zo grote getale naar Kongo gestuurd 
worden ? En moesten onze onderwijskrachten in. Kongo hun leven gaan 
in gevaar stellen voor de uitbreiding van de Franse kuituur en van de 
« francophonie » ? 

Een ander probleem, dat reeds in Kamer en Senaat veel stof had op
gejaagd, IS de overbrenging van de Shape (het hoofdkwartier van de 
Navo) naar België. De woordvoerders van de Volksunie (Schiltz in de 
Kamer, wijzelf in de Senaat) hadden zich, in sterk gemotiveerde rede--
voeringen, uitdrukkelijk verzet tegen die vestiging in ons land. De re
gering dreef haar eigenmachtig vooral getroffen beslissing door en liet 
ze « pro forma » bekrachtigen door haar meerderheid. 

De kwestie flakkerde weer op toen de regering voorstelde, de Shape te 
vestigen te Chièvres-Casteau. Enerzijds kwam er het algemeen verzet 
van de boeren van die gemeente, die vreesden voor de inkrimping van 
de beschikbare landbouwgronden Anderzijds was er het bezoek van 
generaal Lemnitzer, hoofd van de Shape, die de voorgestelde streek van 
Chièvres ging bezichtigen en er onmiddellijk vele bezwaren tegen in
bracht. Hij sprak zijn voorkeur uit voor de streek van Waterloo, die hij 
op eigen houtje ging bezoeken Het hoofdbezwaar van de generaal tegen 
Chièvres was de grote afstand naar Brussel (50 km.). 

Zou het dan toch waar zijn dat, zoals wij het ons afvroegen bij de 
bespreking in de Senaat, de amusementsgelegenheden van Brussel een 
doorslaggevende faktor zouden zijn bij de keus van de Shape-vestiging ? 

Wat door die eerder tweede-rangsproblemen (Kongo en Shape) in ons 
land over het hoofd wordt gezien, is de grote buitenlandse politiek : de 
verwarring die op het gebied van de algemene Navo-politiek steeds groter 
dreigt te worden sinds De GauUe zich eigenmachtig uit de Navo terug
trok. In het begin drong vooral Duitsland bij monde van minister 
Schroder, in de kring van de 14 overblijvende Navo-leden aan op een 
strakke houding tegenover Frankrijk, de Franse troepen zouden enkel 
in Duitsland mogen bli]ven onder bepaalde voorwaarden en mits een 
duidelijk omschreven samenwerkingsplan met de Navo. Doch intussen 
blijkt ook Amerika waarschijnlijk ondei de last van zijn Vietnam-oor-
iog, zijn militaire aanwezigheidspolitiek in Europa te willen herzien. 

Belangrijke troepenafdelingen werden reeds uit Duitsland terugge
trokken en niet vervangen; ten slotte zouden 75 000 Amerikanen uit 
Europa worden teruggetrokken. 

In zijn toespraak op de konterentie der Navo-munsters voor lands
verdediging te Parijs voor een paar weken, gat de Amerikaanse staats-
sekretaris MacNamara eerder een dubbelzinnige en enigszins verontrus
tende uitleg 

Nadai hij erover geKlaagd had dat de Europese Verdragspartners geen 
voldoende hiidraee leverden tot hun konventionele verdediging ver
klaarde hij dat Amerika zijn « verdedig!ncbcapacileit » in Europa 7ou 

(lees verder op blz. 3 in kader) 



• — WIJ 

JEUGD-WEEKEND 

De Ernest van der Hallen-
jeugdgemeenschap richt, zoals 
ieder jaar een IJzerbedevaart-
weekend in, ^vaartoe ze alle jon
ge mensen uit geheel Vlaanderen 
en van gelijk welke opvatting of 
levensbeschouwing, uitnodigt. 

Het weekend gaat door te Roes-
brugge-Haringe, |)egin : donder
dag 18 oogst, vanaf 16 uur, einde: 
zondag 21 oogst, na de IJzerbede
vaart. 

Wie niet van het begin af kan 
aanwezig zijn, is steeds welkom 
gedurende het ganse weekend. 

Op de vooravond van de IJzer
bedevaart hebben we terug een 
volksavond. Treedt op het thea
ter Antigone met « meneer 
Nagel •». Onze vriend en gekozene 
van het volk. Mik Babyion zal er 
de gelegenheidsrede houden. 

Het hoogtepunt van het week
end is wellicht de gebeds- en be-
zinningstocht naar graven van de 
IJzer op zondagmorgen 21 oogst, 
waarna we gezamenlijk de IJzer
bedevaart meevieren. 

Alle inlichtingen nopens het 
weekend kunt u inwinnen bij : 
Guido Depla, Roeselaarsestraat 
13, Rumbeke. 

Iedereen is van harte welkom ! 
G.D., Rumbeke. 

DE OASE 

Het verheugt me ten zeerste te 
lezen hoe Wim Jorissen de taai-
toestanden in het gemeentelijk 
lager onderwijs te Brussel heeft 
aangeklaagd. 

Als ik bedenk dat in een ge
meente als Ukkei bv., waar de 
oude dorpskora overwegend 
Vlaams gebleven is, geen enkele 
gemeentelijke lagere school be
staat om onze bengels op te ne
men, dan kan ik maar mijn diepe 
verontwaardiging kond geven 
voor zoveel schrijnend onrecht. 

Nu is de toestand wel zo dat 
Brussel, demografisch gesproken, 
zijn levenskrachten put uit de 
omliggende landelijke gemeen
ten. Deze « bakermat » is echter 
Vlaams. De taaitoestanden te 

engij 
Brussel zouden er dus heel wat 
beter uitzien, indien de inwij
kende kamelen niet verplicht 
^varen zich te laven aan Franse 
oase-wateren ! 

De kwestie Brussel moet dus 
alleszins het brandpunt blijven 
van de Vlaamse strijd.' 

P.V., Brussel. 

DIALOOG 

In uw nieuwe rubriek « Dia
loog » zijn enkele zeer interes
sante artikelen verschenen. Vele 
lezers wachten nu met spanning 
hoe « Wij » en het hoofdbestuur 
op de gedane suggesties en desi
derata zullen reageren ; een dia
loog veronderstelt immers twee 
gesprekpartners of meer, en het 
zou jammer zijn, mocht het ijve
rig geschrijf van de lezers tot 
geen positieve resultaten leiden. 

Wat mij betreft, vind ik het 
voorstel om in « Wij » een nieu
we rubriek « Wij en Brussel » in 
te lassen, zeer aktueel. Brussel 
komt immers meer en meer in 
het brandpunt van de Vlaamse 
openbare mening. Stilaan komt 
men tot het besef, dat hier het 
hoofdknelpunt ligt van de Vlaam
se strijd, wegens de machten die 
hier gekoncentreerd zijn. Samen 
met de operatie Leuven, moeten 
we de operatie Brussel grondig 
aanpakken. En hier kan « Wij » 
en zeker onze partij zijn steentje 
toe bijdragen. 

Laat de mussen vliegen, maar 
schieten we des te duchtiger op 
de fazanten en de patrijzen. 

P.S., Dendermonde. 

MM. 

Op de talrijke schiitborden die 
zich bevinden vóór de afgebro
ken Grote Post op de Muntplaats 
te Brussel, werden door een we
reldbekend Amerikaans drank-
merk tientallen Franse publici
taire plakbrieven aangebracht. 

De wakkere mannen van de 
RAM (randgemeentenmilitanten), 
die het stilletjes aan welletjes be
ginnen te vinden dat firma's die 
hun waar in het ganse land moe-
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ten aan de man brengen, in de 
hoofdstad het Nederlands bijna 
steeds volkomen negeren, hebben 
er protestaffiches opgeplakt met 
de sprekende tekst : « Zonder 
Nederlands gaat het slechter ». 

Die jongens verdienen werke
lijk een pluim voor hun daadwer
kelijke Vlaamse aktie in het 
Brusselse. Het is immers zo dat 
we VOO" Brussel maar steeds aan 
de klaagmuur staan, maar oh zo 
bitterweinig ondernemen om aan 
de voor onze taalgemeenschap 
vernederende toestanden een ein
de te stellen: De RAM toont ons 
de weg door in de partikuliere 
sektor de taaihouding van de 
Nederlandsnegerende firma's pu
bliek aan de kaak te stellen, wat 
zonder enige twijfel de betreffen
de firma's tot nadenken zal 
brengen. 

J. T., Brussel. 

MATRAKKEN-SABBAT 

N.a^v. uw foto, hieraan gewijd 
en geplaatst in uw blad van 2 
juli, moge ik het volgende te ber
de brengen. 

U plaatst deze foto zonder enig 
kommentaar. Ik vrees daaruit te 
moeten opmaken dat deze ten
toonstelling, die betrekking heeft 
op politie-optreden in Amster
dam, Leuven, Brussel en Zwart
berg, uw instemming heeft, ja, 

misschien zelfs met medewerking 
van de V.U. is ingericht. Als 
(Rijks-) Nederlander, die even
als vele van mijn vrienden en 
kennissen innig meeleef met de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd, kan 
ik niet anders zeggen, dan dat ik 
deze « groot-nederlandse » sa
menwerking zeer teleurstellend 
vind of — beter uitgedrukt — een 
grote stommiteit. 

Als de Volksunie zeer terecht 
hartgrondig protesteert tegen het 
onrecht in Zwartberg en in Leu
ven, gaat het haar uiteindelijk 
om het herstel van een orde die 
Vlaanderen sinds eeuwen niet 
gekend heeft. Het is een groot 
nieuw onrecht, dat de wanorde
lijke unitaire staat o.a. zijn poli
tiemacht inzet en deze op brute 
manier laat optreden om Vlaan
deren zijn rechten en zijn orde 
te onthouden. De V.U. heeft groot 
gelijk aan dit optreden een ten
toonstelling te wijden. 

Maar zij mag niet samenwer
ken met provo's, wie het alleen 
om anarchisme — dus zeker niet 
om orde — te doen is en tegen 
wie een staat na veel te lang tal
men zijn politiemacht wel moet 
inzetten om aan de wanorde en 
het streven naar wanorde een 
einde te maken. Daar komt nog 
bij, dat — zeker de Nederlandse 
— provo's zeer vijandig staan 
tegenover de idealen der V.U. en 
dat samenwerking met hen die 
idealen boven de streep zeer ver
dacht zal maken. 

G.K., Eindhoven. 

HET KOMPLEX 

Het geestelijk peil van onze 
unitaire eerste ministers zakt in 
de mate van het afbrokkelen van 
de unitaire strukturen. De uit
latingen van V.D.B, ter gelegen
heid van 21 juli zijn kenschet
send in dat opzicht. Weliswaar 
heeft hij het domein van de 
« faux problènies » verlaten om 
nu het « komplex » te ontdekken. 

V.D.B, zegt een vrij debat te 
wensen, dat moet toelaten ge
dachten, suggesties, oplossingen 
uit te lokken. En dit zonder voor
ingenomenheid, zegt hij. Maar. 
reeds in diezelfde toespraak 
wordt het federalistisch stand
punt van de hand gewezen. En 
maar zinspelen op verdeling en 
scheiding. V.D.B, zou wel beter 
moeten weten. Bvb. dat federatie 
een verbond betekent van samen
werkende staten. Misschien reikt 
de woordenschat van V.D.B, niet 
zover. Alleen dreigen met orde
handhaving (het argument van 
de politiestaat) is hem beter be
kend, als de eerste de beste dik-
tator. Zijn « premier »-komplex 
zou echter van korte duur kun
nen zijn. 

Zelfs een gezaghebbend blad 
als « Le Monde » voorziet in een 
artikel over België, op het eer
ste blad van 15 juli-uitgave, voor 
V.D.B, slechts een regeringsduur 
van één enkele zomer. Voor 
Pop )1 met het unitair komplex 
zou het wel eens een korte hoog-
heidswaanzinstonde kunnen ge
weest zijn. Zijn aftocht wordt on
getwijfeld het zinnebeeld van het 
doodbloedend Belgisch unitair 
stelsel. 

Tussenin gaat ook zijn boezem-' 
vriend, bloedhond Omer, een 
grootscheepse propaganda op 
touw zetten ten gunste van de 
eenheid van het land, vooral ten 
gerieve van de Vlamingen. Waar 
is het onvolprezen taaibestand 
nu ? Dat deze Vlarainghaters uit 
onze kontreien blijven ! De Vla
mingen komen uitdagen is zeker 
wel in orde met de ordehandha
ving ? Maar de waakzaamheid en 
vastberadenheid van de Vlamin
gen zal er zo mogelijk nog door 
aangewakkerd worden. 

B.H., Beernem, 

De redaktie draa^jt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud dec 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt licb het recht van keuze 
en inkortinjj voor. Over de lezers
rubriek wordt Peen briefwisseling 
gevoerd. 

diksmuide21aug. 
te Huur 

von de redaktie 

Brussel , 11 augustus 1966 

Ba t re f t : prentkaarteh 

Ge(3urende deze vakantieweken ontvangen wij op de 
redakt ie van onze lezers een v r i j grote hoeveel
heid prentkaar ten , verzonden vanann de boorden 
van de Middellandse zee, het Zwarte Woud, Zwit- , 
ser iand, Beieren, Oostenrijk en zovele andere l a n 
den van Europa, 
Wij twi j fe len er n i e t aan dat deze zendingen, d i t 
denken aan diegenen die thuisbleven, een goedbedoel
de vorm van genegenheid uitmaken en wij achten on s 
dan ook ve rp l i ch t a l deze goede l ieden langs deze 
w*g van ha r t e t e bedanken» 
Er i s nog een ander soort k a a r t - s c h r i j v e r s ' ( z i j 
z i jn meestal t e vinden in de kringen die het nauwst 
b i j de redakt ie s taan, a l s i ^ r t i j -bonzen en medewer
k e r s ) : het z i jn diegenen die met een sad i s t i s ch ge
noegen aan de ach te rb l i j ve r s fel-gekleurde prenten 
tcjezenden, l i e f s t met diepblauwe zeé'en, wolkenloze 
luchten, wuivende palmbomen en dunbeklede meis jes . 
Wetende dat wij hier in dit waterige land onze zu
re da en doorbrengen met het verwensen van het slech
t e weer en met a l s enige t roos t dat het in onze (o-
verigens bi jna ver la ten) stamkafee v e i l i g e r i s dan 
op de histerisch drukke wegen, schrijven zij op de 
achte-zijde lange tirades over hoge temperaturen, 
ongeloofl i jke visvangsten, de schoonheid van z u i 
d e r s e , donkerbruine meisjeshuiden en de smaak van 
de wijn. 
Np'e, geef ons dan maar die goede vriend die vanuit 
Joegoslavfe een troostende "ans ichtkaar t" toezond 
uit de nieuwe reeks die het IJzerbedevaartkomitee 
heeft uitgegeven! Alfu 



WIJ 3 
EEN POLITIEKE INVENTARIS 

veel is 
veranderd 
na 23 mei 1965 

'(n.v.b.) 23 mei zal de Belgische politici on
getwijfeld nog wel even in het geheugen 
blijven. Elke politieke verschuiving met de 
allures van een kiezersrevolutie doet dit, 
of zou dit ten minste moeten doen. 

Op de bewuste 23 mei behaalde de Volks
unie 12 kamerzetels, wat dus 7 meer is dan 
in 1961. Daarenboven was de stemmen
winst voor de Volksunie nog groter dan de 
stijging van 5 naar 12 zetels doet vermoe
den (de teltechnieken zijn nu eenmaal zo 
dat de grotere partijen er beter door ge
diend -«vordcn dan de kleinere). 

De kommentaren die de enorme neder
laag van de koalitie-partners verontschul
digden of probeerden te verklaren, hielden 
het doorgaans bij een vrij onduidelijke, 
vaag veralgemeende reden : « onbehagen 
van de kiezers te aanzien van het regerings
beleid >. De partijgebonden pers hield het 
uiteraard bij dit ekskuus omdat het in zijn 
abstraktheid geen veroordeling inhield en 
in niets hoefde te bekennen dat de kiezers 
tegen iets stemden en voor iets anders. De
zelfde koalitie toog dan ook met een vol
komen misprijzen voor de gewijzigde toe
stand weer aan het werk, tot na de ZIV-
troebelen en het Zwartberg-drama de BSP 
paarden gewisseld werden voor blauwe 
pennies. In wezen veranderde er na deze 
wisseling niets essentieels in onze politiek, 
zodat men geneigd kan zijn te erkennen 
dat de PVV als grootste oppositie-groep in
derdaad uit louter « onbehagen » een aan
tal zetels in de schoot waren gevallen die 
haar tot dè grootste verkiezingsoverwinnaar 
hadden gemaakt. De P W bracht geen al
ternatief, geen vernieuwing, enkel veran
dering en verjonging van de gezichten, niet 
van de mentaliteit of de politiek. Wanneer 
wij de verkiezingsoverwinning der libera
len even nader bekijken dan valt het met
een op dat zij inderdaad « marchands in 
onbehagen » zijn. Heel hun verkiezings
propaganda vertoonde duidelijk een pa
troon van negatieve ontevredenheid, maar 
nooit van enige zin voor een positieve 
koerswijziging. In elk kiesdistrikt voerde 
de P W trouwens een andere aan de- lo
kale sfeer van onbehagen aangepaste pro
paganda. De algemener gehanteerde slo
gans waren holle, demagogische frazen, die 
wel de CVP-BSP koalitie door de kling 
haalden, echter zonder dat het publiek 
voor deze verzameling onheil een deugde
lijk liberaal programma in de plaats 
geboden werd. Maar het lukte wonderwel. 
De ontevredenheid was er en de PVV had 
er zich in haar chagrijnigheid een ideale 
katalysator voor getoond. Poujade had in 
Frankrijk vroeger reeds iets dergelijks ge
daan, de heer Koekoek zou het een jaar 
later in Nederland nog eens overdoen (zijn 
fraaie uitlating « Een kind van 12 kan een 
programma voor gemeente-politiek opma
ken » wr-re- hier-voor illustratief). 

• BLIJVENDE WAARDE VAN EEN 
OVERWINNING 

beginselen 
tegen 
demagogie 

laat verleiden, waardoor ze mede het slacht
offer worden zal van de door haarzelf op
gepepte en geakcentlieerde sfeer van on
behagen. Ook de kommunistische partij 
putte gedeeltelijk uit dezelfde dubieuze 
bron. Vooral een aantal sterk principiële 
linksen verlieten de BSP voor de KP. Een 
programma kunnen wij deze laatste partij 
moeilijk ontkennen, maar het staat met 
lijn bikkelhard en kompromisloos mate
rialisme te zeer buiten onze welvaart-rea
liteit om aan de KP ooit meer armslag te 
kunnen geven. 

Ook de FDF is als typisch Brussels, fana
tiek bourgeoisverschijnsel geen toekomst 
weggelegd, te meer daar de extremistische 
frankofonen ook al behoorlijk aan hun 
trekken kunnen komen in de Brusselse 
P W , en zij in Wallonië, met recht en re
den trouwens, eerder voor de Waalse fede
ralistische bewegingen zullen stemmen dan 
voor de hoofdstedelijke FDF kliek. 

Rest ons dan de Volksunie. Ook zij ge
noot ongetwijfeld van het in de kiezers
kringen heersende onbehagen. Een onbe
hagen dat echter in twee soorten kan inge
deeld worden. Enerzijds, onbehagen te
weeggebracht door incidentele oorzaken en 
anderzijds onbehagen dat wortelt in veel 
diepere, strukturele en konjunkturele oor
zaken. 

Uit het eerste soort onbehagen twam de 
goedkope, demagogische PVV aan haar ze
telwinst. Zij was de typische protest-partij 
die door een reeks misbruiken op te schroe
ven (niet op te lossen) zich keerde tegen 
de CVP-BSP establishment... een program
ma was hier niet eens voor nodig, wel een 
grote mond en in de eerste plaats een groot 
genoeg propaganda-budget. Zij bood ten 
slotte (en een jaar liberaal mede-beleid 
heeft dit afdoende bewezen) aan haar kie
zers niets meer dan een mogelijkheid tot 
het boos afreageren van hun gevoelens te
genover Lefèvre's gehate koalitie. 

De ^'^olksunie daarentegen heeft zich 
nooit aangesteld als enkel maar een pro
test-partij. Ook zij protesteerde. Maar dan 
met een beginselvast positief programma... 
niet zozeer tegen de incidentele oorzaken, 
maar veeleer tegen de konjunkturele en 
strukturele oorzaken (die uiteraard ook de 
werkelijke basis van de eerstgenoemde oor
zaken zijn). 

En juist hierin ligt de blijvende waarde 
van de Volksunie-overwinning. 

• DE WIND IN DE ZEILEN 

de best 
denkbare 
start 

Kortom, de PVV heeft een sfeer van on
behagen in een klinkende charletan-ver-
kiezingszege omgezet. Jammer genoeg voor 
de liberalen zijn dergelijke overwinningen, 
wanneer ze niet door een konstruktief pro
gramma geschraagd worden, zelden van be 
stendige aard. Zeker niet wanneer die par
tij zich meteen door een boel portefeuilles 

Een overwinning die ongetwijfeld nog 
groter zal worden, nu het duidelijk is dat 
het liberale sukses voor de verleide kiezers 
niets meer dan een slag in het water bete
kent... kortom, boerenbedrog was. 

Maar ook om onze triomf te bestendi
gen, gaan wij liever uit van positieve waar
borgen dan van de tekortkomingen van de 
tegenpartij. Het Volksunie programma zo
wel als de praktische VU politiek bevatten 
deze waarborgen. En dit ongetwijfeld wel, 
maar zeker niet uitsluitend in funktie van 
de Vlaams-Waalse tegenstellingen (waar
voor trouwens zowel vanuit hun sociaal-
ekonomische als van hun taalkundig-kul-
turele problematiek zeer konkrete oplossin
gen voorgesteld en verdedigd worden). 

Wanneer de Volksunie dan ook duide
lijk stelt dat bepaalde bevolkings-groepen 
inderdaad in knel zitten, dan gaat dit weer 
niet alleen over Vlamingen en Walen, 
maar evenzeer over landbouwers en mid
denstanders, over mijnwerkers en pendel
arbeiders, over de bewoners van ontwikke
lingsgebieden als de Westhoek, de Zuider
kempen, enz... Het Volksunie programma 
bevat in concreto oplossingen voor de wel
vaartsverdeling, de rekonversie, de proble
matiek van de koncentratie der ekonomi-
sche machten, van ons produktiestelsel dat 
inderdaad nog vaak een hinderpaal is om 
tot een levende sociaal-ekonomische demo-
kratie te komen. Het Volksunie struktuur-
rapport dat ter gelegenheid van de pro-
grammadag op 2 april 1966 gepubliceerd 

werd, is hiervan trouwens een duidelijke 
illustratie. 

Dit programma alleen al geeft onze 
Maams-nationale partij een bestaansreden 
en meteen een waarborg voor een sukses-
rijke toekomst. Op voorwaarde dan dat dit 
programma door een beginselvaste Vlaams-
nationale politieke filosofie geschraagd 
blijft. Want wanneer wij hoger schreven 
dat onbehagen de grote motor was van ..Ie 
verkiezingsrevolutie, dan komt daar ook 
bij dat de 3 zgz. grote partijen voor de 
kiezer stilaan één pot nat gaan betekenen 
waarin de onderscheiden programma's (of 
wat daar van overblijft) en de naar oor
sprong verschillende politieke filosofieën 
(of wat daar van overblijft) vervaagd en 
ontaard zijn tot zowel reële als ideologi
sche background missende, holle leuzen. 

Het is een oude politieke waarheid dat 
de slag om de verkiezingen begint op de 
avond ^an de uitslag van de vorige verkie
zingen... een betere start, een beter eerste 
parlementair jaar na die start was voor de 
Volksunie niet denkbaar. 

• FRANKOFONE DANK 

d'haeseieer 
in nauwe 
sGhoentjes 

(t.v.o.) De stemming over het wetsvoorstel 
Verroken in de Kamer heeft voor een paar 
« Vlaamse s> P.V.V.-ers een onverwachte 
staart gekregen. 

Enkele weken geleden verscheen in de 
Aalssterse «Aankondiger» — een neutraal 
wekelijks publiciteitsblad — een franstalige 
tekst die sterk de aandacht trok. De tekst 
(geplaatst en betaald als een gewone aan
kondiging) ging uit van de « Cercle des 
francophones d'Alost et de Ninove » en 
zegde in de taal van Maurice Chevalier 
dank aan de P.V.V.-volksvertegenwoordi-
gers D'Haeseleer en Waltniel vqor hun 
neen-stem in de Kamer. 

Deze krasse franskiljonse openhartigheid 
vond weerklank in zowat de hele niet-
blauwe Vlaamse pers, die de tekst — voor
zien van zuurzoet kommentaar — onder de 
aandacht van lezend Vlaanderen bracht. 
Tot groot ongenoegen natuurlijk van de 
heren D'Haeseleer en Waltniel. 

De beide heren gingen in het tegenoffen
sief en ze deden het buitengewoon onhan
dig. Ze beweerden dat noch te Aalst noch 
te Ninove een « cercle des francophones » 
bestaat en dat de tekst dus niets min of 

niets meer was dan een boosaardige grap^ 
bestemd om hen door de buis te trekken. 

Hadden zij maar gezwegen! Het ver
moeden dat het wellicht toch om een ge» 
slaagde en originele mop ging, zette de he
ren D'Haeseleer en Waltniel definitief voor 
schut : er werd te Aalst en omstreken ge
gnuifd en gegrinnikt. In de Karnavalstad 
houdt men nu eenmaal van een « goei >, 

Men vond de « goei » des te beter, om^ 
dat de heren D'Haeseleer en Waltniel, in 
hun ijver om zich van de kaak los te ma
ken, op hun beurt zélf een aankondiging 
in het publiciteitsblad plaatsten. In hua 
pro domo heette het dat zij « even goede > 
Vlamingen zijn dan om het even wie en 
dat zij — natuurlijk — « van niemand les
sen te ontvangen hebben ». Ze gingen ech
ter nog verder en vielen bij name de Aal-
sterse V.V.B,-\oorzitter aan — een grove 
taktloosheid die alleen maar hun zenuw-
achiigheid en hun slecht geweten verraad-i 
de. 

De Aalsterse V.V.B, liet het daarbij niet 
zitten : de week nadien verscheen er in de 
(nooit zo veel gelezen) « Aankondiger >. 
een tekst, waarbij de twee P.V.V.-ers uit-i 
gedaagd werden tot een publiek en tegen-
sprekelijk debat over Leuven en het wets
voorstel Verroken, onder het motto « par
tijbelang of volksbelang ». 

We zijn uiterst benieuwd of de franskil
jonse slipdragers dit openbaar debat aan
durven. We wensen van harte dat het tot 
dit debat komt en we zijn er van over
tuigd dat er van de « argumenten » der 
heren D'Haeseleer en Waltniel stoofhoui 
zal worden gemaakt. Het debat is hoogst 
wenselijk; te dier gelegenheid immers zou 
blijken ten eerste dat de neen-stemmers in 
de onmogelijkheid verkeren om hun hou
ding ook maar een schijn van rechtvaardi
ging te geven en ten tweede dat het Vlaam
se volk hen in overgrote mate afgekeurd 
en geklasseerd heeft. 

Louis D'Haeseleer is steeds een minzame 
en gedienstige jongen geweest, die daaren
boven handig genoeg was om af en toe de 
« Vlaamse » kaart op een voorzichtige ma
nier even uit zijn mouw te laten gluren. 
Hij heeft zich jarenlang gespecialiseerd in 
repressie-gevallen en het legde hem geen 
windeieren. 

Zijn ruggegraatloosheid, zijn serviele on
derdanigheid tegenover de diktaten en de
kreten van blauw Brussel, zijn dubbelzin
nigheid bij talloze gelegenheden steken 
thans iedereen de ogen uit Hij is nu aan 
het eind van zijn kluwen en zal voortaan 
niet meer genoeg hebben aan zijn cheese-
glimlach om er te komen. Grap of geen 
grap; het franskiljons bedankje in de «Aan-c 
kondiger» was een treffende illustratie van 
D'Haeseleer's onhoudbare politieke posi
tie. Zijn zure oprispingen zullen alleen 
maar voor gevolg hebben, dat hij volgen
de verkiezingen zonder zijn tweede verko-
zene — de heer Waltniel — naar de Wet
straat gaat. 

buitenlandse problemen 
(vervolg van bladzijde 1) 
handhaven zolang de anderen hun verplichtingen volledig nakwamen. 
Daar lag ten eers te een zekere bedreiging in en ten tweede : waarom 
sprak hij van « verdedigingscapaciteit » en niet van « t roepens terk te » ? 

Het schijnt wel da t de Amerikanen nu van mening zijn dat hun « ver
dedigingscapaciteit » in Eu ropa kan op peil gehouden worden door de 
mogelijkheid van t roepenvervoer uit Amerika per luchtbrug, omda t zij 
tijdig waarschuwings tekens zouden opmerken over oorlogsinzichten van 
de Sovj et-Unie. Men kan zich afvragen : waa rom nu en vroeger niet ? 

Maar wat erger is, op diezelfde konferentie liet MacNamara een 
schriftelijk voorstel voorlezen, waarbi j de bemande bombardements 
vliegtuigen zouden vervangen worden door Pershing-raketten, die na
tuur l i jk alleen op bevel van Washington zouden ingezet worden. Wijst 
zulks e rop da t Amerika zijn aandeel in de Europese verdediging meer 
op het a toomwapen wil terugbrengen en de konventionele verdediging 
aan de andere wil overlaten ? 

Een en ande r heeft als gevolg gehad da t Duitsland zijn s t rakke hou
ding tegenover Frankr i jk heeft laten varen en de Fransen ten slotte 
heeft gevraagd, of zij toch alstublieft wilden blijven : de voorwaarden, 
die ten slotte door Frankr i jk werden aanvaard, bleven zeer vaag en nie
m a n d weet precies hoever eventuele samenwerking zal gaan. 

In tussen heeft Adenauer, de aanhanger van Amerika door dik en dun, 
in een intervieuw een oproep tot Amerika gedaan om de oorlog in Viet
n a m te beëindigen en zijn macht vooral op Europa te r ichten, dat vol
gens Adenauer zoveel belangri jker is voor Amerika. 

Men ziet het : de volle verwarr ing en de geleidelijke afbraak van de 
oude Navo. In tussen zit ten wij dank zij de kortzichtigheid van onze 
regering, door de Shapevestiging aan de oude Nato-formule vastgekluis-
terd . 

Dr. H. Ballet. 
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MARCIN£LLE 

Naar aanleiding van de tien
de verjaardag der mi jn ramp te 
Marcinelle greep te Betekom 
een herdenkingsplechtigheid 
p laa ts . In deze gemeente s taat 
een monument voor de slacht
offers, dat er aan her inner t 
d a t uit deze streek niet minder 
dan 33 arbeiders te Marcinelle 
omkwamen : schri jnend be
wijs voor de pendel-ellende 
d e r Vlaamse arbeiders . 

Onder de kransen die te Be
t e k o m werden neergelegd, 
was er ook een van de Volks
unie . 

« Het Volk » somde in zijn 
verslag over de plechtigheid 
d e verenigingen op, die deelna
m e n aan de bloemenhulde. De 
kr i s tendemokra t i sche organis
m e n werden vermeld; de 
Volksunie werd « toevallig» 
over het hoofd gezien. 

De kristen-demokratische le
zers mochten eens tot het be
sluit komen, dat die Volksunie 
al met al tóch sociale belang
stelling heef t ! 

MISNOEGOHEID 
TE BRUSSEL X 

E r heerst eens te meer gro
t e misnoegdheid onder de sor
teerders van het postsorteer-
c e n t r u m Brussel X. Zoals men 
wellicht weet had reeds verle

den j aa r in april een staking 
plaa ts met het oog op een 
aanpassing van de ba rema ' s . 
Het was er de sor teerders o m 
te doen in de loonschaal 444 
te komen, een verhoging die 
volledig verantwoord was ver
mi t s nagenoeg alle werkne
mer s de proeven, in da t ver
band met vrucht hadden afge
legd eh dus recht hadden op 
een hoger loon. De toenmalige 
minis ter Anseele verweet de 
sor teerders voor raddraa ie r s 
en onbevoegden wat wel hele
maal in tegenstelling met de 
werkeli jkheid is, vooral als 
men weet dat bijvoorbeeld de 
ochtendploeg t i jdens 225 pres
tatie-uren zomaar eventjes 
tussen de 450 en 500.000 stuk
ken v e r w e r k t ! 

De zaak is nu weer in de 
aktual i tei t gekomen, naar aan
leiding van een zware kont ro le 
waaraan de sor teerders op dit 
ogenblik onderworpen worden, 
om hun bekwaamheid na te 
gaan. Eens te meer een over
bodige zaak, vermits zowel 
door de vroeger afgelegde 
proeven als door het geleverde 
w e r k de vakkennis buiten kijf 
s taat . 

DIVIDE UT IMPERA 

Een en ander schijnt het ge
volg te zijn van een maneuver 
van de sindikale raad waar in 
nota bene he t Vlaams vakver-

^ # 
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Moboetoe zorgde dit jaar voor een variante op het vakantie-monster van Loch Ness : de uitwij
zing van konsul Marchal en het « komplot » van Lobito. 

bond — dat het merendeel 
van de sor teerders vertegen
woordigt — niet is opgeno
men. Sinds apri l 1963 hadden 
sindikale verkiezingen moeten 
uitgeschreven zijn, m a a r de 
« nationale » vakbonden heb
ben deze m a a r steeds uitge
steld, vrezend voor een zware 
nederlaag. Het opnemen van 
de werkpres ta t ies met-het-uur-

HONDEN EN MENSEN 
In het land van de onverbiddelijke de 

Gaulle, waar radio en televisie scherp ge-
kontroleerd worden, blijkt nog altiid meer 
geestelijke vrijheid Ie bestaan dan hier 
in dit land onze petieterige BUT-uit^en-
dingen zelfs maar durven dromen Hier is 
er geen kans voor een openhartige uitzen
ding .over « Leu\en >, -want « men » zou 
ten slotte niets anders kunnen doen dan 
de « Verordnung » telkens opnieuw voor
lezen. En dat zou voor deze spreekauto-
maten ook wel eentonig worden, in de 
ORTF televisieuitzending « Panorama » 
heeft volgens een persbericht — want 
Nemrod houdt \ rouw en kinderen van 
televisie vrij ! — een oud Oostfronter 
gelegenheid gekregen zi)n levensxerhaal 
te vertellen. Wellicht ook daar vooral om
wille van het hondje dat in dit leven een 
zo belangrijke rol heeft gespeeld, maar 
ook al ging het om volledig dezelfde ge-
sch.edenis, dan nog zouden onze «mensen» 
zo iets nooit verdragen. 

De man die op het televisiescherm 
kwam is negen en veertig laar oud en ver
trok in 1941, vijf en twintig jaar geleden, 
als vier en twintig jarige naar het Oost
front. Als hd van het L.V.F., dat bij zijn 
vertrek door de wettige ministerpresident 
werd begroet en van de kerkelijke auto
riteiten een échte Mgr. als hoofdaalmoeze
nier meekreeg. In 1946 werd hij daarvoor 
tot twintig jaar veroordeeld, twintig jaar 
gevangenis en twintig jaar ^e^bliJfve^bod. 
Het duurde tot na 1950, voordat hij werd 
vrijgelaten. 

De mensengemeenschap die toch volle
dig bevrijd werd van alle misdadige, anti-
demokratische elementen, zette de straf 
voort. Twee maal werd deze \riigelatene 
nog van ziin werk weggestuurd omwille 
van zi|n « misdadig » \erleden. Alleen, ge
broken, hopeloos, dakloos, werd hij niet 
enkel een « clochard » maar bovendien 
alkolieker. Geen mens zou hem helpen — 
1957 was het jaar van zim diepste ellende. 
Toen vond hij langs de weg een verloren 

hondje. Dat hondje werd zijn redding — 
als mens. 

Om zi|n hondje te kunnen te elen geven, 
hield de man op met drinken. Om geen 
gevaar te lopen van zijn hondje geschei
den te worden, zorgde hij er voor niet 
meer in gevaar voor gevangenisstrdt te 
komen, zelfs niet meer voor een enkele 
dag. Door zijn hondje werd hii weer 
mens. Een goed mens, die volgens het 
persbericht, met een ' .wonderenswaar-
d ge eenvoud heel deze geschiedenis ver
tellen kv.am. 

Misschien is ook in dit land wel eens 
ooit een gebroken en verbitterd, een \er-
nederd en vernietigd mens door ziin ge
negenheid voor iets levends, misschien 
zelfs voor een mens, misschien zelfs door 
de genegenheid van een mens voor hem 
zelf in al zijn hopeloosheid, gered gewor
den. Want naast de talloze moeders en 
vrouwen die zo trouw gewacht hebben op
dat die ineenstorting nooit volledig werd, 
zijn er ook geweest die totaal gebrokenen 
hebben opgericht, terug mens en man 
hebben gemaakt. Maar nooit zal o\er dit 
eindeloos schone ook maar een enkel 
woord « uitgestraald » worden, noch door 
radio, noch door televisie, noch door de 
grot? pers. Ook niet door de zgz. katho
lieke pers. Ook niet door hen die volgens 
het woord van de Bijbel « het geknakte 
riet » terug moeten oprichten. 

Er bestaat in dit land immers een ben
de honden, die geen van de eigenschappen 
hebben die dat kleine hondje had, dat die 
verloren man redde. Een bende honden 
die niet eens waakhonden zijn, want zij 
kennen slechts zich/elf — daarbuiten is er 
niets dat ze zouden kunnen «be^\aken» . . 
Het is een pijn voor hart en geest, dit te 
moeten denken en schrijven, het zou zelfs 
onze verbeelding te boven gaan — maar 
we hebben het geblaf gehoord, dat keffend 
beschaafd deed, in de BBC. 

Maar dat verloren gelopen hondje troost 
ons voor deze mens. 

Nemrod. 

werk-in-de-hand zoals dit 
thans gebeurt , m a a k t niet al
leen 'n d iskr iminerende belem
mering uit, oorzaak van 't hui
dige misnoegen, m a a r stelt de 
zgn. groten in s taat sommigen 
te bevoordeligen en a ldus het 
heir van de sor teerders in 2 
te splitsen, elk met verschil
lende barema ' s . De betrokke
nen eisen echter terecht da t 
hun lonen worden aangepast 
aan hun kimnen en aan de af
gelegde proeven en da t zo vlug 
mogelijk sindikale verkiezin
gen worden gehouden, zodat 
een werkeli jke weerspiegehng 
van de vakbondsgezindheid tot 
uiting komt. 

De V.U. s tond en s taa t vol
komen achter deze demokrat i -
sche en sociale verzuchtingen 
en zal met nalaten, in deze 
zaak krachtdadig op te komen 
zoals zij dat in het verleden 
t rouwens reeds heeft gedaan. 

MASKERADE 

De Kongolese prezident Mo
boetoe (gewezen sergeant-be
taa lmees ter bij de koloniale 
s t r i jdkrachten en nadien gene
raal van het Kongolees natio
naal leger) is het zoveelste le-
vendgeworden bewijs van de 
ongeschiktheid van mili tairen 
om een land te regeren. De be
spottel i jke manie r waa rop hij 
om de haverklap Belgische 
komplot ten ontdekt , doet eer
der denken aan vaudeville dan 
aan regeringswerk. 

Toppunt in de reeks van 
«onthul l ingen » was onbe
twis tbaar het verhaal over de 
als matrozen verklede Belgi
sche soldaten die te Lobito 
werden ontscheept . 

Zelfs onder een Napoleon als 
Pos wiek zijn dergelijke huza
renstukjes totaal onmogelijk 
en ondenkbaar . 

Een regering en een prezi
dent die zonder bl ikken of blo
zen dergelijke gekruide ge
schiedenissen de wereld instu
ren, horen overal thuis behal
ve aan de leiding van een land. 

En of onze mil jarden nog 
langer moeten dienen om aan 
dergelijke kwistenbiebels 
« technische hulp » te bieden, 
is méér dan twijfelachtig. 

VON FALKENHAUSEN 

De dood van von Falkenhau-
sen, t i jdens de tweede wereld
oorlog mili taire bevelhebber in 

België en Noord-Frankri jk , is 
in de Belgische pers toch niet 
helemaal onvermeld gebleven. 

De kommen taren liepen nog 
al wat uiteen. Het feit dat Von 
Falkenhausen op bijbelse leef
tijd huwde me t een onver
valste weers tands ter , kon na
tuurl i jk niet onvermeld blij
ven. 

Von Falkenhausen was een 
Junke r van de oude s tempel . 
Twee van zijn voorzaten had
den — in 1814 en in 1914-1918 
— reeds gediend op Belgische 
bodem. Hijzelf was ja renlang 
in China geweest en behoorde 
stellig niet tot de vr ienden 
van het Derde Rijk. Dat hij 'n 
weers tander en een jul isamen-
zweerder zou geweest zijn, is 
allenszins overdreven. 

In ieder geval heeft België 
onder hem minder slechte be
zet t ingsjaren gekend dan de 
mees te andere Westeuropese 
landen Voor de franskiljonse 
adel en Ie tout Bruxelles was 
het zo mogelijk nog beter : zo
wel te Mechelen als in la capi-
tale gold de franskiljonse no-
biljon als een vriend (ja, j a ! ) , 
en een bondgenoot . . . 

ZONDAG A.S. 
ALLEN NAA 
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gANDWICHMAN 

Wie zou beweren dat Spaak 
een mooie « fin de carrière » 
heeft, moet wel zéér weinig ge
voel liebben voor verhoudin
gen. 

Wij vinden er weinig fraais 
aan dat een man die — hoe 
dan ook — gedurende enkele 
decennia behoorde tot de uit
gesproken politieke top van 
zijn land en die een belangrij
ke internationale loopbaan 
achter zich heeft, thans gaat 
fungeren als dikbetaalde 
sandwichman voor een grote 
Amerikaanse holding. Het ge
tuigt niet van al te veel kies
heid en zeker niet van een ge
past gevoel voor stijl en ver
houdingen. 

De firma Bell — Belgische 
vestiging van I.T.T, waarvan 
Spaak de spirituele handels
reiziger wordt — werd reeds 
vroeger herhaaldelijk in ver
band gebracht met namen van 
politieke grootheden. 

Eén ding moeten we Spaak 
laten : ook in de keuze van de 

|'|!s.llMl,fl' p t^riC(T,n 

bezigheid tijdens zijn levens
avond geeft hij blijk van dezelf
de bizarre scheeflijnigheid die 
hem vanuit de rangen van het 
ekstreem-links socialisme over 
het Demanisme en het « socia
lisme nationale » naar de inter
nationale horizonten heeft ge
voerd. 

MEP VOOR B.S.P. 

Voor de socialistische partij 
is inmiddels het heengaan van 
de big old man, na een ruzie 
die voor niemand in het land 
een geheim is, een rake mep. 

Dit heengaan valt samen 
met steeds hardnekkiger ge
ruchten over de wankele ge
zondheidstoestand van Léo 
CoUard, die steeds minder in 
staat blijkt te zijn om het 
voorzitterschap van zijn partij 
waar te nemen met de gewens
te krachtdadigheid. 

De Brusselse federatie — die 
aan Spaak toch een zeer grote 
elektorale trekpleister had — 
werd onlangs zwaar getroffen 
door het heengaan van de di-
namische burgemeester van 
Anderlecht, Bracops. Er staat 
weliswaar te Brussel een nieu
we B.S.P.-generatie van onge
duld te trappelen — de Cudells 
én de Simonets zijn nu inder
daad volledig aan de beurt — 
maar inmiddels blijft er én 
aan de top van de partij én te 
Brussel een grote leemte. 

De bloedarmoede van de 
B.S.P, — speciaal de armoede 
aan mensen met formaat — is 
niet langer meer een verschijn
sel van het socialisme in 
Vlaanderen alléén; ook Wallo
nië en Brussel zijn reeds vol
op in het degeneratie- en ver-
kalkingsproces betrokken. 

VIJFJARENPLAN 

In het met veel tamtam be
kendgemaakte vijfjarenplan 
van De Saeger — dat eigenlijk 
een droomplan is, want het 
houdt geen rekening met de 
werkelijke financiële vooruit
zichten die verre van schitte-

SLUITEND VOOR KINDEREN ^ *^''^' 

SEULEHENT POUR ENFANTS 
DE MOINS DE 6 ANS 

* ^ * 
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Ondanks tweetaligheid heeft deze bezoeker aan Meli-Adinkerke toch maar het zandbakje op-
gezocht ... 

rend zijn — wordt een bedrag 
van 67 miljard voorzien voor 
de aanleg van autosnelwegen. 
Van deze 67 miljard gaan er 
49 naar Brussel-Wallonië : de 
« route de Wallonië », de weg 
Brussel-Namen-Ardennen, de 
weg Brussel-Luik. 

De schamele rest is voor de 
E-3, met dien verstande ech
ter dat — zoals iedereen weet 
— het geld dan al voorgescho
ten is door de Vlaamse ge
meenschap aan de Belgische 
staat. 

Zelfs de Vlaamse C.V.P.-bla-
den zien zich af en toe ver
plicht. De Saeger een verwijt 
ervan te maken dat hij méér 
besteedt dan wie ook van zijn 
voorgangers aan de « priorité » 
voor de route de Wallonië ! 

ROBEKE 

In Roubaix — het oude 
Vlaamse Robeke — deelt een 
«comité d'amitié franco-beige» 
aan de Franse grenstoeristen 
papiertjes uit, waarbij hen af
geraden wordt een verlof door 
te brengen aan de Vlaamse 
kust. Onze Noordzeekust be
vindt zich immers in de greep 
van een fanatieke minderheid 
die zich flamingantisch noemt 
en wier hoofdbezigheid er in 
bestaat, de Fransen en de 

Franse natie te beledigen. Al
dus de « amitié «-mannen, die 
het de Vlamingen hoogst kwa
lijk nemen dat zij strijden 
voor gezonde taaitoestanden 
aan de Vlaamse kust. 

Deze buitenlandse interven
tie in onze problemen verbaast 
ons geen spier. Zij komt im
mers van de geestelijke erfge
namen der imperialisten die 
het in enkele eeuwen tij ds 
klaar gespeeld hebben om de 
taalgrens aan de Vlaamse 
Noordzeekust noordwaarts te 
verschuiven van beneden Ka-
les tot boven Duinkerken. 

Deze ontaarde, verbasterde 
en van hun verleden afgesne
den' Robeekse sukkelaars zijn 
heel goed geplaatst om over 
taaldwang te spreken; zij wo
nen immers op een paar kilo
meter afstand van een oud 
Vlaams gebied dat door de 
Franse staat doelbewust, on
onderbroken en met dwang 
van zijn taal en kuituur wordt 
beroofd. Nu nog 1 

VERKEERSBORDEN 

De een of andere feniks — 
we geloven dat het Limburgs 
wonderkind Bertrand de eer 
mag opeisen — besliste enkele 
maanden geleden dat de na
men van steden en gemeenten 

Het kan sommige lezers verbazen maar 
het is onze goede « Vlaamse Leeuw > die 
de aanleiding gegeven heeft tot deze dia 
loog met ons blad. 

Het gebeurde in de één mei-betoging te 
Hasselt. Op een bepaald ogenblik was er 
enige stilte in onze rangen en het tempo 
was eerde'r traag, toen plots vanuit een 
radiowagen achter ons eens zware, onaan
gename stem (de brave zanger vergeve het 
mij !) de « Vlaamse Leeuw inzette. 

Mijn eerste reaktie was • hier komt een 
aria uit een uiij onbekende opera ! Om de 
zaak dan toch inaa. te redden, zong onze 
hele groep dan maar mee. Kunt ü zich 
voorstellen wat omstaanders, al of niet 
met ons meevoelend, over zoiets denken ? 
De bekende Jos Ghysen die voor zijn deur 
de optocht stond te bekijken, zal hier 
zeker stof voor een of ander « kursiefje > 
in vinden. 

Hiermee wil ik de organisatie-dienst 
niet gispen, doch dergelijke kleine feiten 
tonen aan hoe stijlloos en onbeholpen 
sommige goedmenende propagandisten 
zich soms voordoen. Hoe dikwijls die 
« Vlaamse Leeuw » gebruikt en misbruikt 
wordt, vali niet te tellen. Ik wil er nog 
een « echt gebeurd > aan toevoegen • op 
een dansfeest van de V.V.B, werd in een 
« pot-pourri > diezelfde «Vlaamse Leeuw» 
ingeschakeld en iedereen danste er maar 

lustig op los. zonder één protest ! 
V '̂anneer gaan wij eens onze nationale 

simbolen leren gebruiken op het gepaste 
ogenblik. Op dansfeesten is m.i. ons natio
naal lied niet op zijn plaats. 

Op diezelfde één mei-viering werden 
ook allerhande streekbladen ^n tijdschrif
ten verkocht. Ook dat schijnt mij onge
past. Elke organisatie en elke afdeling zou 

DIALOOG 
haar publiciteit moeten richten naar haar 
eigen streek en op haar eigen manifesta-
tie's. Wat zin heeft het, mensen van Has
selt een streekblaadje van bvb. Hoboken 
te verkopen, en onze mensen moeten niet 
meer overtuigd worden. Het ware veel 
doeltreffender op dergelijke grote beto
gingen enkel en alleen ons eigen blad 
« V̂ 'ü » aan de omstaanders aan te bieden. 

Ten laatste wil ik nog pleiten voor een 
eenvormig en degelijk gebruik van slo
gans. Het moei toch niet moeilijk zijn om 
in elke groep een paa^ mensen aan te 
duiden met een stevige en aangename 
stem die de geschikte slogans voor heel 
de groep voorzeggen. Hetzelfde geldt voor 
de liederen de voorzegger zou liederen 
nemen die algemeen gekend en met ver
ouderd zijn. in marsmaat geschreven zijn 
en vooral op de goede toon ingezet wor
den. Iedereen die opstapt zou er moeten 
aan denken dat hii door duizenden gezien 
en gehoord wordt (denk aan de radio- en 
T.V.-uitzendingen !) en dat hij zo toont 
dat wij beschaafde, tuchtvolle en besliste 
mensen zijn. De tijd van de bierflamin
gant zou ver achter ons moeten liggen. 

Nu er in de Volksunie een groeiende 
stroming bezig is om te breken met uit
geholde en \ermolmde vormen en gewoofi-
ten en men beslist een eigentijdse weg 
wil opgaan op gebied van propaganda en 
kadervorming, is het eveneens noodzake
lijk dat de uiterlijke verschijningsvormen 
van onze partij diezelfde weg opgaan. 

Ik hoop dat de partijleiding diezelfde 
mening is toegedaan en dat zij zal aan
sturen op de praktische verwezenlijking 
ervan. 

D.D.S. 

voortaan «onvertaald» dienden 
te blijven : Antwerpen is Ant
werpen en Liège blijft Liège, 
juist alsof namen gelijk An-
vers voor de Walen en Luik 
voor de Vlamingen vertalingen 
zouden zijn en geen eeuwen
oude, geijkte en geïntegreerde 
eigennamen. 

De regel werd toegepast op 
de verkeersborden : in Vlaan
deren wees de naam Mons 
naar Bergen en de Walen 
moesten leren dat Tirlemont 
feitelijk Tienen is. 

De Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht heeft daar nu an
deis over beslist en de oude 
toestand hersteld : vanuit 
Vlaanderen zullen de wegwij
zers voortaan weer naar Ber
gen en naar Luik wijzen. 

Wat heeft die dwaze grap — 
oorzaak van het plaatsen, her
plaatsen, afbreken en terug 
plaatsen van duizenden ver
keersborden — het land eigen
lijk gekost ? 

En zou Bertrand er nu ein
delijk uit geleerd hebben dat 
het niet volstaat, een kuituur-
barbaar te zijn om met één 
pennetrek eeuwenoude namen 
de wereld uit te helpen ? 

D E PLACE DAILLY «• 

Er is tegenwoordig in de 
pers heel wat te doen over de 
diensten van de generale staf 
van het Belgisch leger op het 
Daillyplein te Brussel. Het 
Daillyplein is een reservaat 
voor hogere officieren die er, 
midden in de genoegens van la 
gai Bruxelles, een komfortabel 
en niet al te aktief leventje lei
den, Van verschillende zijden 
werden voorstellen geopperd 
om deze Augiasstal te zuive
ren; het ene voorstel is door
gaans al even onrealistisch als 
het andere. 

Inmiddels blijft het pro
bleem bestaan. Men beseft er 
maar terdege de omvang van, 
indien men de effectieven van 
het Daillyplein kent. Niet min
der dan 319 officieren met een 
graad vanaf majoor en hoger
op hebben er een knus onder-
komentje gevonden : 137 ma
joors, 118 luitenant-kolonels, 
51 majoors en 13 generaals. 
Genoeg om een groot land van 
een heel officierenkader te 
voorzien! 

De « clan » van het Dailly
plein is trouwens sterk en in
vloedrijk genoeg om zich met 
succes te verzetten tegen iede
re poging tot verstoring van de 
zoete rust. Er zijn daar andere 
middelen nodig dan de 
schuchtere hervormingsplan
nen van enkele vrome zielen 1 
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Enkele weken geleden hebben wij hier gerapporteerd over de grote zuivering 
die aan de gang bleek te zijn in China. Een zuivering die zich deze keer vooral 
ten opzichte van de intellektuele bovenlaag in de grote steden van de Chinese 
Volksrepubliek bleek te laten gelden. 
De publikatie, in alle bladen ter wereld overgenomen, van de als half-uit gescha
keld gewaande Mao Tse Toeng, die zwemmend tussen een massa entoeziastelin-
gen de reusachtige Yangtze Rivier overschrijdt, heeft aan de spekidaties over de 
zuivering een nieuwe stoot gegeven. Of met andere woorden : Mao heeft met 
zijn spektakulaire overtocht een punt gezet achter de spekulaties. 

MAO ZUIVERT 

HET MAOISME 

Eerste verrassing : Mao Tse Toeng 
léétt nog ! Niet alleen fysisch, bedoel
den we, maar ook geestelijk. Mao heeft 
bewezen, of wil bewijzen dat hij nog 
het revolutionau" vuur kan aanblazen 
met dezelfde kracht als nu meer dan 
twintig jaar geleden. 

Twee en zeventig jaar oud is hij op 
dit ogenblik. Deze respektabele leef
tijd is nu weer eens duidelijk in het 
licht komen te staan. Sedert maanden 
word er immers zeer sterk getwijfeld 
aan de gezondheidstoestand van de 
Chinese volksleider. Sedert november 
van verleden jaar was Mao slechts twee 
keer m het openbaar gefotografeerd 
en zelfs was herhaaldelijk geopperd 
dat Mao de ziekte van Parkinson zou 
hebben, maar in ieder geval heeft hij 
zich nu als een fit oud man voorgesteld. 
Doch deze zwempartij — die in de 
Chinese pers werd opgedreund als een 
echte epische gebeurtenis — heeft nog 
niet de skeptici onder de journalisten 
gerustgesteld. De Londens Daily Mirror 
ging zelfs zover te suggereren dat Mao 
tijdens deze zwemtocht over de 12 km 
brede Yangtze-rivier door kikvors-
mannen zou zijn ondersteund gewor
den ! 

Hoe dan ook, de foto's toonden een 
vrij stralende Mao. En over alle am
bassades ter wereld namen de kom-
mentaren over China ongetwijfeld in 
grote hoeveelheid toe. 

De rapporten over de zuiveringen, 
•waarover wij reeds eerder kommen-
taar leverden, spreken nu reeds over 
honderden nationale top-ambtenaren 
die — niet bloedig — van hun hoge 
ambten ontzet werden, en over duizen
den provinciale en minder dan provin
ciale ambtenaren, die zich hetzelfde lot 
beschoren zagen Hoe belangrijk deze 
zuivering wel is, wordt duidelijk wan
neer men leest dat de Chinese over
heid zich verplicht zag de heropening 
van de scholen in het najaar uit te 
stellen tot begin volgend jaar — een 
feit waardoor onder meer 17 miljoen 
chinese studenten een schoolterm ver
hezen. Dit is werkelijk een beslissing 
zonder voorgaande. Maar aangezien 
de zuivering vooral plaats had onder 
de propagandisten van de partij en de 
leraars en professoren, werd het hele 
onderwijskader bijna ontwricht. De 
beslissing deze schoolterm uit te stel
len, toont meer nog dan de foto's van 

de krachtige Mao, de ernst van deze 
zuivering en de diepgaande werking er
van. Men kan zelfs zeggen dat er in 
het (binnenkort) twintigjarig bestaan 
van de Volksrepubliek nog nooit zo'n 
diepgaande verschuiving heeft plaats
gehad. In feite is het geen verschui
ving in de top. Want de groten van 
vroeger blijken nog dezelfde te zijn. 

President Lioe Tsjao Tsji is nog al
tijd president, en Choe En Lai nog al
tijd eerste-minister. 

Het blijkt nu wel vrijwel zeker dat 
Mao volledig deze zuivering geleid 
heeft en in de hand blijft houden. Men 
kan zich afvragen : waarom had hij 
dan dergelijke diepgaande en omvang
rijke zuivering nodig ? 

iiNi»uiiniiniiiiiiiiiiniuiiiii!iin»i{{iiiiii»iiiiiiiin]iiiiiii,iiiiii'iiiii 

De zuivering is eerst en vooral als 
een zuiver ideologisch offensief te in
terpreteren. 

De bedoeling van Mao moet geweest 
zijn alle oppositie uit te schakelen — 
met wortel en al. En oppositie blijkt 
er wel geweest te zijn. Oppositie van 
personen op het hoogste vlak (zoals in 
het geval van de partijchef van Peking, 
Peng Chen, Hd van het Politburo en 
burgemeester van Peking) die waar
schijnlijk uitgeschakeld werd omdat 
hij persoonlijke ambitie had; en oppo
sitie van partijfunktionarissen, die 
waarschijnlijk echte politieke menings
verschillen erop na hielden. Hoofdza
kelijk werden in deze kategorie de po
litici — en de militairen — op de kor
rel genomen — die met de Chinese lei
ders niet akkoord waren over de nog 
steeds groeiende vijandigheid ten op
zichte van Rusland. 

Naast deze noodzaak om de politieke 
oppositie uit te schakelen, stond Mao 
onder meer voor een ander véél be
langrijker probleem : nl. de vermoei
ing, of de veroudering van de politie
ke kaders, die de revolutie hebben ge
predikt, ze uit de grond hebben ge
stampt en uitgebouwd. 

Het komt nu wel weer duidelijk te 
staan dat de hele revolutie van China 
volkomen door de Maoïstische princie-
pes doorgedrongen was, en dat het re
volutionaire vuur door Mao, en door 
Mao alleen, geïnspireerd was. 

Wat Mao nu opnieuw probeert te 
doen, is terugkeren naar dat oude re
volutionaire vuur, of, naar de Maoïsti
sche iiiterpretatie van de kommunis-
tische theorie van de revolutie. 

De revolutie in Rusland is geperso
nifieerd geworden in de persoon van 
Lenin, en daarna van Stalin. Doch de 
Chinese kommimistische revolutie is, 
van de oorsprong af, nog méér het i-e-
sultaat geweest van het persoonlijk 
charisma van één figuur dan in Rus
land het geval is geweest. Het Chinese 
kommunisme is gegroeid in een guer
rilla-oorlog en met guerrilla-technieken, 
die moesten bewijzen dat in China een 
proletarische revolutie slechts zin had 
in zoverre het een agrarische revolutie 
was. Rusland's revolutie onder Lenin 
en Stalin was een revolutie van het in
dustrieel proletariaat. Op een bepaald 
ogenblik meende Stalin dat een revolu
tie in China niet mogelijk was; maar 
Mao bewees dat het wel kon, via de 
boeren-revolutie. Ook deze jongste zui
vering is een terugkeer naar de guer
rilla-atmosfeer van de agrarische revo
lutie. 

Opnieuw doet Mao een poging om de 
intellektuele elite van China — schrij
vers, professoren, journalisten — en 
zelfs de militaire elite, die geneigd 
scheen om de industriële revolutie als 
belangrijker te beschouwen dan de 
agrarische revolutie, terugkeren naar 
de essentie van het Maoïsme. Dat is : 
terugkeren naar de revolutie van het 
land. 

Hij heeft nu een dekreet uitgevaar
digd dat zij bijna allemaal moeten te
rugkeren naar het land om er onder 
de massa, met de handen aan de revo
lutie te bouwen. 

Men verwacht dan ook dat na de 
zuivering dre doorgaat onder de slogan 
« De grote proletarische kulturele re
volutie » en een tweede « grote sprong 
voorwaarts », iedereen weer met hand 
en tand aan de ontginning van de on
middellijk beschikbare rijkdommen 
van aarde en bodem zal beginnen. 

Ondertussen brengt deze zuiverstel
ling in de Maoïstische princiepes wei
nig verandering in de houding van 
China op internationaal vlak. Alleen 
een verstrenging van het bestaande, is 
te verwachten. China zal zich blijkbaar 
nog méér gaan isoleren. 

De kloof tussen China en Rusland 
zal nog groter en nog meer onover
brugbaar worden. 

De persoonlijke machtsstrijd om de 
erfenis van Mao zal wellicht ook nóg 
enkele jaren 'uitgesteld worden. 

E.H.M. 
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I^IEUWS VAN DE VOLKSUNIE-PARLEMENTSFRAKTIES 
B E N O E M I N G 

i Re imond Mattheyssens stel
d e de minis te r van Landsver
dediging enkele vragen over de 
benoeming van een nieuwe 
bevelhebber van de Belgische 
S t r i jdkrach ten in Duitsland, 
benoeming die inmiddels is 
geschied en waarvoor m e n 
aanvanke l i j k een eentalige 
•Franssprekende in pe t to had . 

Onze volksvertegenwoordi
ger vroeg of m e n eindelijk n ie t 
icon overgaan tot de benoe-
in ing van een Nederlandstal i -
'ge, nada t al de vorige officie
r e n franstaligen waren. In zijn 
' antwoord draa ide de minis te r 
enigzins rond de po t waa r hi j 
h e t h a d over « de benoemin
gen in dergelijke belangri jke 
k o m m a n d o ' s die gebeuren op 
g rond van specifieke mil i taire 
cr i te r ia ». Hij moes t wel toe
geven da t he t moreel in he t 

pleger beïnvloed word t door de 
noodzaak de beide landsta len 
o p gelijke voet te p laa tsen . 

De waakzaamheid van onze 
volksver tegenwoordiger heeft 
ongetwijfeld bi jgedragen tot 
h e t feit dat m e n niet zomaar 
de eers te de bes te eentalige 
f ranssprekende kon benoemen. 

TAALROLLEN PTT 

Het totaal effectief bij de 
Post bedroeg 20.545 voor de 
Neder landse taalrol en 16.857 
voor de Franse . Dit geeft een 
behoorl i jke verhouding weer 
m e t de groot te der respectie
velijke bevolking. 

De zaak bl i jkt evenwel min
der gezond n a a r m a t e men op
k l imt in hogere regionen : in 
he t hoogste niveau bereiken de 

WETSVOORSTEL 

Z.I.V. 
VOOR 
ZELFSTANDICEN 

op 19 april jl. diende de Volksunie-
senaatsfraktie een voorstel van wet in 
houdende wijziging van de regeling 
voor verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering voor zelfstandigen. We ge
ven hieronder de toelichting : 

Terwijl in het regime der ziektever
zekering voor werknemers onder andere 
de gepensioneerden, weduwen, wezen en 
invaliden recht hebben op alle kosteloze 
gezondheidszorgen is dit tot op heden, 
in het regime der zelfstandigen, slechts 
in beperkte mate het geval nl. in prin-^ 
cipe voor de zogezegde grote risico's. 

De indieners zijn van oordeel dat 
zich voor de minst-bedeelde gerechtigde 
zelfstandigen een gelijkstelling met het 
regime der werknemers opdringt om 

• een einde te maken aan een niet ge
rechtvaardigde diskriminatie en zij 
stellen dienvolgens de volgende wets 
wijziging voor. 

Het eigenlijk wetsvoorstel luidt als 
volgt : 

Artikel 13 van het koninklijk besluit 
van .'50 juli 1964, houdende de voor
waarden waaronder de toepassing van de 
yftt van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering tot de zelfstandigen wordt ver
ruimd, wordt met het volgend lid aan
gevuld : 

« De gepensioneerde zelfstandigen en 
de weduwen bedoeld in het eerste lid, 
de volle wezen bedoeld in artikel, 2, 7°, 
de invaliden en werkongeschikten ver-

franstaligen 124 tegenover 108 
nederlandstal igen, in niveau 2: 
923 tegenover 908 ! Deze klas
sieke mis toes tand bli jkt ui t 
he t an twoord dat de wallin-
gant Maisse gaf op een parle
menta i re vraag van 25.1.1966 
die hem door dr. Goemans 
werd gesteld. . . 

T.V. SINTERKLAAS VOOR 
POLITIEKE PARTIJEN ? 

De gas tprogramma 's voor de 
TV (toegewezen aan de kleur-
par t i j en) , genieten van een fi
nanciële tussenkomst vanwege 
de BRT van 40.000 fr pe r pro
g ramma. Bovendien w o rd t 
technisch personeel me t de 
s tudio 's te r beschikking ge
steld. Een nadere berekening 
van de kostpr i js van deze pro
g ramma ' s k a n niet worden ge
maakt , an twoordde de minis
te r op een vraag van volksver
tegenwoordiger dr . Goemans 

ANTWERPENAARS 
WERKEN HARDER 

DAN LUIKENAARS 
Op een zeer precieuze vraag 

van kamer l id Goemans heeft 
de min is te r s taa tssekre tar i s 
van PTT cijfers bekend ge
m a a k t over de sor teercentra 
Antwerpen X en Luik X. Voor 
wat de verwerkte hoeveelheid 
post betreft -geeft dit voor Ant
werpen ( jaar 1965) : 283.920 
aangetekende zendingen, 
213.951 spoedzendingen, 
4.122.551 zendingen gefran
keerd met geld, 33.399.803 af
s tempelingen met de machine, 
20.104.660 massale afgiften, en 
8.250.835 frankeringen met de 

machine, en 5.253.000 geïso
leerde zendingen met de hand 
afgestempeld. In totaal 
71.628.720 s tukken. Wanneer 
men deze rubr ieken samentel t 
voor Luik bekomt men 
56.724.048 s tukken. Nochtans 
bedraagt het personeelseffec
tief slechts in totaal 463 voor 
Antwerpen en 384 voor Luik, 
hetgeen niet in de juis te ver
houding staat tot het werk ! 
Ten slotte, en dit is het meest 
flagrante, telt Luik X niet 
minder dan 138 uitreikings
kantoren tegenover slechts 119 
bij Antwerpen X. Dat brengt 
na tuur l i jk meer ,hogere amb
ten met zich, en zo ziet men 23 
beambten van niveau 2 en 85 
van niveau 3 in Luik, tegen
over slechts respektievelijk 20 
en 80 in Antwerpen. 

Ook bij de post w o rd t men 
als Vlaming gefopt ! 

S T O P G E Z E T T E L E S S E N 

Volksvertegenw. Schiltz stel
de de minis ter van Nationale 
Opvoeding de vraag waa rom in 
het Ins t i tuu t voor talen, han
del en bedrijfsorganisatie, ge
organiseerd door de Landelij
ke Bediendencentrale te Ant
werpen plotseling de cyclus 
« Neder lands » werd stopgezet 
ingevolge een beslissing van 
het ministerieel depar tement . 
Leerlingen die zich voor het 
eers te j a a r aanboden, werden 
niet verder ingeschreven; de 
leergangen voor het tweede en 
het derde j aa r echter waren 
volop bezig zodat de leerlingen 
die via dit avondonderwijs he t 
behalen van een diploma B 3 / 
BI op he t oog hadden, begrij
pelijkerwijze erg ontgoocheld 
en teleurgesteld waren. 

De minis ter veran twoordde 
zijn beslissing met veel om
haal van woorden en het aan
halen van wet teks ten m a a r 
zegde toch de nodige maatre
gelen toe opdat diegenen die 
getroffen werden in hun stu
dies, deze normaal zouden 
kunnen afwerken. 

TWEETALIGE 

GETUIGSCHRIFTEN 

Volksvertegenw. Anciaux deed 
de minis ter van Nationale Op
voeding opmerken dat het 
boekje van de wekelijkse ge
tuigschriften, dat ui tgereikt 
word t door de Rijksmiddelba
re School voor meisjes te Vil
voorde, volledig tweetalig is, 
di t in str i jd met de wet. 

De minis ter gaf in zijn ant
woord deze toes tand toe en 
zegde de nodige onderrichtin
gen te zullen geven om in de 
nederlandstal ige klassen (er 
zijn te Vilvoorde inderdaad 
ook nog enkele van de beruch
te t ransmuta t iek lassen) uit
slui tend nederlandstal ige for
mul ieren te gebruiken. 

DIENSTBODEN 

Ingevolge een koninklijk be
sluit inzake kinderbijslagen 
voor zelfstandigen is de hoogs
te bi jdrage verschuldigd door 
de onderworpene waarvan he t 
gezin minder dan vier leden 
telt en die één of meer dienst
boden in dienst heeft. Senator 
Wim Jorissen deed de bevoeg
de minis ter opmerken dat he t 
tewerkstel len van dienstboden 
niet altijd een teken van wel
s tand is, zo onder meer in ge
vallen waar de echtgenote van 

een zelfstandige overleden i s 
of door erge arbeidsonge-
schiktheid getroffen werd. H i j j 
vroeg de minis ter terzake e e a ' 
passend onderscheid te wi l lea 
maken . 

Uit het antwoord blijkt d a t 
Wim de zaken juis t stelde; d e 
minis te r liet evenwel gelden 
da t hij een desbetreffend ad
vies wil afwachten van d e 
werkgroep die belast is met d e 
studie van de algemene her
vorming van de kinderbijslag, 
waarbi j ook deze voor d e 
zelfstandigen zal ve randerd 
worden. 

TWEETALIGE 
REKENINGS
UITTREKSELS 

Een stedelijke en provincia
le elektriciteits- en gasmaat
schappij — zetel te Brussel-
hoofdstad — s tuur t naa r d e 
aangeslotenen nog steeds 
tweetalige rekeninguit treksels . 
Volksvertegenwoordiger An
ciaux kloeg dit in een paria, 
menta i re vraag aan erop wij
zende dat volgens de taalwet 
de betrekkingen met part iku-
lieren dienen te gebeuren in de 
door dezen gewenste taal. 

De minis ter van Binnen
landse zaken gaf hem gelijk, 
eraan toevoegende dat de re
gel ook geldt voor een provin
ciale (gewestelijke) maat
schappij waarvan de werk
kring gemeenten uit Brussel-
hoofdstad en tevens gemeen
ten uit het Nederlandse en he t 
Franse taalgebied bes t r i jk t . 
De ui t t reksels of dokumenten 
dienen dus eentalig (hetzij Ne
der lands of Frans ) te zijn. 

meld in artikel 16, evenals de personen 
die zouden ten laste zijn van bovenver
melde gerechtigden hebben zonder bij
dragebetaling recht op alle gezondheids
zorgen bepaald voor de werknemers 
voor zover hun jaarlijks inkomen de 
cijfers vastgesteld voor dezelfde gerech
tigden in het regime der werknemers, 
niet te boven gaat. » 

WETSVOORSTEL 

WIJZIGING 
WETBOEK 
SUGGESSIEREGHTEN 

op 20 april jl. diende Volksunie-
senaaisfraktie een voorstel van wet in, 
houdende wijziging van het wetboek der 
succcssiereclUen. We citeren hieronder 
de toelichting : 

Hel 1° van artikel 54 van het wetboek 
der successierechten bepaalt dat er een 
vrijstelling is voor de eerste snede van 
100.000 frank van hetgeen verkregen 
wordt door een erfgenaam in rechte li
nie of tussen echtgenoten met gemene 
kinderen ot afstammelingen. Verder 
wordt ten gunste van de minderjarige 
kinderen van de overledene een bij-
abattement van 20.000 frank per vol 
jaar tot bij hun meerderjarigheid voor
opgezet, alsook ten gunste van de over
levende echtgenoot een bijafslag ten be-
lope van de helft der bijabattementen, 
welke de gemene kinderen samen genie
ten. 

Die cijfers van 100.000 frank en 20.000 
frank werden vastgesteld in 1953. 

De indieners zijn van oordeel dat ze 
dringend moeten worden aangepast als 
gevolg van de sindsdien tussengekomert 

munlontwaardingen en inzonderheid 
ingevolge de sterke stijging van de 
waarde der onroerende goederen. Zij 
stellen voor het cijfer van 100.000 te 
brengen op 250.000 en dat van 20.000 
op 50.000 en tevens eenzelfde abatte-
ment van 250.000 frank toe te kennen 
aan de echtgenoot zonder kinderen of 
afstammelingen, dit laatste-overeenkom
stig hun voorstel van wet d.d. 23 sep
tember 1965. 

Het eigenlijke wetsvoorstel luidde als 
volgt : 

Art. 1 : in artikel 54. P van het ko
ninklijk besluit n r 308 van M maart 
1936 houdende het wetboek der succes
sierechten worden de cijfers « 100.000 » 
en « 20.000 » vervangen door respektie
velijk « 250.000 » en « 50.000 ». 

Art. 2 : in hetzelfde artikel 54 wordt 
tussen het 1° en het 2° een nieuw l°bis 
ingelast, luidend als volgt : 

« l°bis. Hetgeen verkregen wordt tus
sen de echtgenoten zonder gemene kin
dei en of afstammelingen ten belope 
van de eerste snede van 250.000 frank. » 

overdracht taks geheven op de verkoop 
van 

WETSVOORSTEL 

TÜKSEK 
OP 
ARTSENIJPRODOKTEN 

op II mei jl. diende de Volksunie-
senaatsjraktie een voorstel van wet in, 
houdende wijziging van artikel 31-1 van 
de Algemene Verordening op de met 
het zegel gelijkgestelde taksen. De toe
lichting ervan luidde als volgt : 

Ingevolge artikel 31 ' van de Algemene 
verordening op de met het zegel gelijk
gestelde taksen wordt een forfaitaire 

a) artsenijkundige specialiteiten, voor
bereide medicijnen, gedoseerde medi
sche preparaten, serums en entstoffen; 

b) sappen en extrakten van planten, 
medicinale tinkturen, essences en wate
ren, hoofdzakelijk gebruikt in de artse-
nijbereidkunde en sommige chemische 
produkten tot hetzelfde doel gebruikt. 

Het percentage van deze belasting be
draagt thans sinds 1 januari 1966 7 t. h. 
voor de produkten opgesomd onder litt. 
a) en 14 t. h. voor deze vermeld onder 
litt. b). , 

Inderdaad werden deze percentages 
verhoogd onderscheidelijk van 6 t. h. 
tot 7 t. h. en van 12 t. h. tot 14 t. h. 
door de wet en de besluiten van 27 de
cember 1965. Hier kan worden aange
stipt dat sommige andere percentages, 
onder andere die voor dagblad papier, 
broodgranen, tabaksprodukten toen niet 
verhoogd werden. 

Anderzijds is slechts een faktuurtaks 
van 7 per duizend verschuldigd op 
brood, aardappelen, vers fruit en verse 
groeten, melkprodukten, enz. 

De indieners zijn dan ook van oor
deel dat het bedrag van de op de ge
neesmiddelen gevestigde belasting over
dreven voorkomt, gezien het hier gaat 
om produkten bestemd tot vrijwaring 
van de volksgezondheid en overwegende 
dat de door de zieken te betalen bijdra
ge onlangs no^ merkelijk verhoogd 
werd. 

Eon taksvermindering zou ongetwij
feld verdere prijsdalingen in deze sek-
tor teweegbrengen, buiten die welke on
langs door de regering zijn afgcKondigd. 

Zij stellen daarom voor de forfaitaire 
taks op de geneesmiddelen en goederen 
bedoeld in artikel 31' eenvormig te be
palen op 1 t. h. 

Het enig artikel van het eigenlijke 
wetsvoorstel had volgende tekst : 

Het tweede lid van artikel 31' van de 
Algemene Verordening op de met het 
zegel gelijkgestelde taksen wordt ver
vangen door de volgende tekst : 

« Het percentage van de forfaitaire 
taks wordt vastgesteld op 1 t. h. » 



EN 

INDUSTRIE 
ZUIVER 

De T.E E.-sneltrein bracht ons van Antwerpen naar Essen tussen ontbijt en 
middagmaal. De loenstische dienst van de stad had een groep joernalisten, 
waartoe ook wi] behoorden, uitgenodigd om een drie-daags bezoek te brengen. 
Een toeristisch bezoek nog wel. Nu ts het zo dat de oningewijde die de naam 
Essen hoort, dadelijk denkt aan een roeterig-rokerige stad vol schouwen die dag 
in dag uit hun roestige walmen naar de luchten spuwen. Niets is minder waar : 
de hoofdstad van het Ruhi gebied, heeft — het industrieel centrum in het noor
delijk gedeelte buiten beschouwing gelaten — niet één fabriek die de atmosfeer 
kan verpesten. Integendeel ztl ligt in een gordel van groen en men heeft bewust 
alles in het werk gesteld om een zo gezond en aangenaam mogelijke grootstad 
te scheppen, een stad die als het ware een voorbeeld kan genoemd worden voor 
vele anderen, zelfs voor diegenen die met met het vraagstuk van een reusachtige 
industrie te kampen hebben. 

Want hier is werkelijk een nieuwe 
s tad gebouwd uit de puinen van de 
tweede wereldoorlog waarbi j t i jdens 
272 luchtaanvallen, onder wie deze van 
m a a r t 1945 de hevigste was, de stads
kern voor 85 t.h. werd verwoest. 

Nu ziet men al van bij het verlaten 
van het s tat ion de nieuwe wolkenkrab
bers van Rheinstahl en RWE h u n 
drieste lijven omhoogpriemen. Zij zijn 
als de simbolen van deze stad waar in 
zich een revolutie heeft voltrokken. De 
afbeeldingen van een elektriciteitscen
trale, een steenkolenmijn en een deel 
van de stadshaven, brengen samen 
daarmee de oorspronkeli jke grondslag 
van de industriële en ekonomische op
bouw van Essen in gedachte • het del
ven van steenkool, het smelten van 
ijzer en de verwerking van staal 

Tomeloos is de ontwikkeling voortge-
gegaan na de eerste grote omwentel ing 
in de industrie, toen namelijk in het 
midden van de negentiende eeuw de 
mogeliikheid onts tond kolen op grote 
diepte uit te graven en nieuwe produk-
t iemiddelen de grondslag legden voor 
de ijzer-grootnijverheid met als bazis 
het Ruhrkolenbekken. 

• SCHATTEN 

De geschiedenis van Essen gaat terug 
tot 852, toen bisschop Altfried von Hil-
desheim het wereldlijk stift Essen 
st icht te De daarbi j horende kerk is nu 
de kathedraal van de bisschop die er 
zijn zetel heeft sinds 1958 Het weste
lijk deel van de Munster in laat-Otto-
nische stijl met het indrukwekkende 
oktogon getuigt van de goede smaak 
en de r i jkdom van die tijd. In niet 
rnindere mate verkondigen de indruk
wekkende Gouden Madonna, die wel 
geen gelijke uit zo vroege tijden zal 
hebben — zij s tamt namelijk uit de 

t iende eeuw — en thans weer kultus-
beeld geworden is, de vroeger in goud
glans s t ra lende reusacht ige zevenarmi-
ge kandelaar en het met kos tbare ste
nen versierde process iekruis ui t de 
Muns te rscha t , van de macht en de 
voorspoed, van de zin voor ku i tuu r en 
de vroomheid van de oude geesteli jke 
s taa t Essen De Munsterschat is een 
van de mooiste en r i jkste die wij ooit 
gezien hebben. Cibories, mons t ransen , 
relekwieschri jnen, evangelieboeken en 
zoveel andere kos tbare voorwerpen uit 
de tijd van de dochters der Ot toonse 
keizers en de dames van de hoge Sak
sische adel die gedurende lange 
eeuwen de wordende s tad bes tuurden , 
treft men hier aan. Buiten de Essense 
abdij is deze van Werden — later me t 
de s tad vergroeide kern — belangri jk 
geweest vooral op l i terair gebied. In de 
bibl iotheek van deze laats te bevond 
zich nameli jk de were ldbekende Codex 
Argenteus, het gotische bijbelhand
schrift da t zich nu in Upsala bevindt . 

Foto hoven : de beroemde s^ouden Madonna, ümbool van Essens verleden. Hier-
boien : de stadshaven aan het klein-Hernekanaal, die de industrie aansluit bij de 

binnenvaart. 

Werden droeg zijn ant iek en kristeli j t 
benedikt i jns erfdeel uit m het Neder-
Rijnse land, in Neder land, Westfalen 
en Neder-Saksen. Waarschijnl i jk werd 
hier de Heliand geschreven, het hel
denlied dat de Saksen nader tot de 
kristel ij ke ku i tuur en godsdienst 
moes t brengen nadat zij door Karel de 
Grote me t het zwaard onderworpen 
waren . 

Een andere belangri jke getuige van 
he t Essense verleden is de Marktkerk, 
die in 1041 on ts tond en vooral de bur
gerij toebehoorde. Sinds de reformatie 
werd het een p ro tes tan t se bidplaats; 
zij werd t i jdens de jongste oorlog erg 
beschadigd en in verkleinde vorm her
opgebouwd. 

Het oude Essen dr ingt zich niet op 
aan de bezoeker, het ligt verscholen 
ach te r het nieuwe gelaat, midden de 
s t adskern en opgenomen in het mo
derne geheel van de omringende nieu
we gebouwen. 

• KRUPP 

De werkeli jke ontplooiing van deze 
indus t r ies tad begon zoals gezegd m het 
midden van de negentiende eeuw. Na
da t men erin gelukt was uit de roer-
kolen cokes te winnen werd het moge
lijk tot de bouw van hoogovens over te 
gaan, met het doel een werkelijk grote 
metaalni jverheid op te bouwen. De fa
milie Krupp , wier naam vergroeid is 
met Essen en die deze s tad groot heeft 
gemaakt , gaf de toon aan in de nijver-
heidsontwikkel ing Reeds in 1826 nam 
de veertien-jarige Alfred Krupp het 
prakt i sch bankroe te en onooglijke 
werktuigenfabr iekje van zijn gestorven 
vader Friedrich over. Gedurende zestig 
j a a r bouwde hij dit bedrijfje uit tot 
een onderneming die haars gelijke niet 
had in de wereld Hoofdzakelijk ver
vaardigde hij onderdelen voor de 
spoorwegen die in die tijd hun grote 
bloeiperiode meemaakten . Daarbij 
kwam ook grondmater iaa l voor de 
b o u w van schepen en in s teeds groeien
de ma te de vervaardiging van wapens, 
vooral dan kanonnen wat de Krupps 
de b i jnaam van « kanonnenkoningcn» 
bezorgde. In de slag van Sedan (1870) 
was de « degelijkheid » van het Duitse 
geschut zo groot da t gezegd kon wor
den • « naast de overwinnaar Moltke 
heeft de zegepraler Krupp gestaan». 
Tegen het einde van de eeuw was deze 
s taalkoning de werkgever van ongeveer 
de helft der Essense bevolking. Kei
zers, koningen en s taatshoofden waicn 
bij hem te gast in zijn pompeuze villa 
op de Hiigel, een verhevenheid in het 
pracht ige landschap van de Ruhr. De 
s tad die in 1800 ongeveer 3.500 inwo
ners had, was in 1900 tot een bevol
kingsaantal van 119.000 geraakt . Wan
neer de oude Krupp in 1887 op 75-ja-
rige leeftijd stierf waren er 20.000 
werknemers in zijn Essense fabrieken. 
Friedrich-Alfried en Dr Gustav Krupp 
von Bohlen und Halbach, zijn opvol
gers, hebben het bedrijf nog verder 
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uitgebouwd, zodanig dat vlak voor de 
tweede wereldoorlog meer dan hon
derdduizend mensen tewerkgesteld 
werden in de gezamelijke fabrieken. 
De huidige « grote baas » Alfried, heeft 
in weinige jaren tijds en nadat de 
werkplaatsen voor 32 t.h. platgegooid 
waren en 40 t.h. gedemonteerd inge
volge de geallieerde beslissing, de zaak 
weer tot wereldformaat opgedreven. 
| i het « Kruppgelande » ziet men nog 

t oude stamhuisje van de familie 
•aidden een kader van enorme hoog-
ïvens en de reusachtige werkplaatsen 
waar vandaag weer vrachtwagens, lo-
komotieven, machines voor allerlei ge
bruik en motoren gemaakt worden. 

Buiten dit mamoetbedrijf zijn er nog 
talrijke andere min of meer grote in-
lustrien in Essen. Het gaat hem hier 
Hn meestal metaalverwerkende nijver-
Kden met daarnaast chemische indus-
tien, elektriciteitscentrales, glas- en 
lilkstielfabrieken. 

I TOERISTISCH 

|Maar de toerist hoeft niet naar Es-
len te gaan om aan industrieel toeris-
Be te doen. Hij kan rustig de stad be
zoeken zonder ook maar tegen één 
enkele fabrieksmuur aan te lopen En 
iïij zal er hoegenaamd niet doeltoos 
Ijn tijd moeten doorbrengen. Er kan 
hier in deze nieuwe stad bijvoorbeeld 
rustig gewandeld worden in de talrijke 
straten — samengebracht in een ge
heel dat ongeveer een vierkante kilo
meter uitmaakt — en die afgesloten 
zijn voor het verkeer : een rust en een 
veiligheid samen met een uitlaatgas-
vnje lucht die praktisch nergens in de 
grote steden van Europa te vinden 
zijn De leveringen worden er voor 10 
uur 's ochtends gedaan. Voor het ove
rige van de dag is de voetganger mees
ter zonder dat hij door trams of auto's 
gehinderd wordt. Dit gevoel van ware 
vrijheid wanneer men op straat is, is 
al een hele belevenis : niets dan wan
delende mensen, spelende kindeien en 
bloemperkjes of korven in een straat 
af liever in een ganse wijk vol winkels! 

Van de oude stadscentrum loopt 
nen zo naar het Folk wang-museum, 
ten van de bekendste in zijn soort m 
Ie hele wereld Het is met zeer uitge-
>reid maar de keuze van de werken, 
let kader dat hen omringt, hun inner-
Ĵke kwaliteit, maken uit dat men ner-

Sens een zo juist en klaar inzicht heeft 
'Ver de strekkingen m de moderne 
Oinst Vanaf de Duitse en Franse schil-
'frs uit de negentiende eeuw tot de 
iiet-figuratieven van heden is het de 
?anse geschiedenis van het impressio-
Msme, het ekspressionisme en het cu-
»sme die hier dooi vele meesteiwer-
pi vertegenwoordigd is Het veel ge
produceerde werk van Rcnoir 

vrouw met Zonnescherm » kan men 
•̂ er aantreffen naast andere werken 
®n deze schilder; ook Cézannes, Van 
^ghs . We gaan al die namen niet 
^noemen, dat is goed voor de offici

ële gidsen maar wij vermelden wel dat 
het zeer bekende werk van G Minne 
dat men te Gent met de volkse naam 
de « Plassertjes » aanduidt, er te zien 
is. Zoals wij nog ander Vlaams werk 
aantroffen in Essen, onder meer in de 
schatkamer van de munster waar on
der andere middeleeuwse Vlaamse ta
pijten te zien zijn. 

• GROEN 

Een andere Essense merkwaardig
heid, merkwaardig vooral omdat men 
iets dergelijks in een zo grote indus
triestad niet zou vermoeden, is het 
Grugapark, ontstaan uit de grote tuin
bouwtentoonstelling in 1929 en later 
tijdens de Reichsgartenschau en de 
Bundesgartenschau in 1965 nog uitge
breid tot een geheel van 80 hektaren. 
Men ziet er zeeën van bjoemen terwijl 
men plaatsneemt in een miniatuur
treintje dat op zijn dooie gemakjes 
gans deze weelderige tuin doortrekt in 
een wemeling van bonte parken, 
bloemtapijten, ontspanningsgelegenhe-
den, vijvers en sportinrichtingen. Er 
zijn aquariums en terrariums met ver
zamelingen eksotische vissen en dieren, 
botanische tuinen, tropische planten-
verzamelingen, rolschaatsbanen, tennis
velden, een leestum waar werken over 
de botanica en de natuurwereld kun
nen geraadpleegd worden, velden voor 
balspelen en zeer originele speelplaat
sen voor kinderen waar praktisch in
dividueel, gezin voor gezin een plaatsje 
kan uitzoeken en ongestoord de vrije 
uren kunnen doorgebracht worden En 
dan is er nog het Gruga bad, samen 
met het overdekte zwembad een van 
de modernste van Duitsland waai on
der meer speciale bassins werden aan
gelegd voor lange atstandszwemmers, 
voor duiksprongen (waarbij toeschou
wers ook via grote kijkvensters m het 
water kunnen zien) en een bad met 
kunstmatige golfslag 

Dit Grugapark een der indrukwek
kendste die wij (nochtans geen wild-
entoesiaste parkbezoeker) ooit gezien 
hebben vormt werkelijk een groene 
long midden deze grootstad met 
750 000 inwoners en sluit in die zm aan 
bij de andere groene delen als daar 
zijn het « Stadtwald » en het Krupp-
wald. En in het oosten ligt het Balde-
naymeer midden de Ruhrheuvels waar 
men prettige boottochten kan maken 
met de op de Flandria-boten gelijkende 
vaartuigen, aan boord waarvan men 
zich te goed doer aan de echte onver
valste Westfaalse boerentatel Het is 
een kunstmatig langgerekt meer op de 
rivier die verder ook kan bevaren wor
den en door een sluis bereikt wordt. 
Hier kan in een prachtig dekorum aan 
zeil- loei hengel en andere watei sport 
gedaan worden. Vanuit de Kruppvilla 
Hugel heeft men f i aai e vergezichten. 
Deze villa werd omgevormd tot een 
kunstcentrum met allure, waarin naast 
kulturele tentoonstellingen ook con
certen en andere manifestaties worden 

gehouden, het geheel omkaderd door 
het aansluitende Hugelpark. 

Overigens is er op gebied van de 
kuituur heelwat te doen in Essen : er 
zijn de stedelijke toneel en operage 
zelschappen, het stedelijk orkest even 
als het Folkwangkamerorkest die in de 
Saalbau, de zogenaamde «mooie ka 
mer » en in het operagebouw optreden 
Daarnaast is Essen ook de tentoonstel
lingsstad bekend in binnen en buiten 
land voor vakbeurzen en industriële 
manifestaties die plaatsvinden in het 
Huis der Techniek of in de Grugahal-
len. 

Ook op het gebied van het verkeer 
is Essen toonaangevend Men vergete 
niet dat dit een wooncentrum met een 
oppervlakte van 188 vierkante kilome
ter is E I IS een stedelijke autobaan die 
gehee! vrij van kruisend verkeer rond 
en doorheen de stad loopt. Er wordt 

fantastisch snel gewerkt om geheel 
het tramwegennet ondergronds t bren
gen en om het binnenstadse verkeer 
(iedere dag moeteq er zowat ^20 000 
werknemers naar en van hun w,erk) 
vlot te laten verlopen Bouwen is ove
rigens aan de orde meer dan de helft 
van alle Essenaren wonen in huizen die 
ha 1948 opgetrokken weiden. 

Zo IS deze stad, waarvan de hutten-
staander zou vet moeden dat het een 
gore rokerige en smunzige verzameling 
van arbeiderskrotten zou zijn, m wer
kelijkheid een piachttg geheel van een 
moderne luchtige en op velerlei gebied 
de toon aangevende '^tad waat het aan
genaam is om wonen en waar de toe
rist — vooral deze die een'i een week
end wil doorhtengen dichtbij in het 
buitenland — rich zeet aangenaam zal 
vermaken en thuisvoelen 

S. De Lie. 

Beide foto's tonen Esjsen^ Boven • het,Baldenay-meer. een vnn de aantiekkehjkste 
ontspunmng<ioorden; luei ooven : één aer voor het verkeer gesloten wtnkelstiaten 

in het centrum. 
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G. VAN DEN BERGHE: 

" DE HEDENDAAGSE CHINESE LEÏÏERKUNDE" 

een idee te krijgen van wat de geeste
lijke produktie én het geestelijk voedsel 
is van een volk van om en bij de zes;, 
honderd miljoen mensen, die vindt in 
dit boek een zeer geschikte weg-wijzer. 

JD. 

In de Panorama-reeks der voornoemde uilgeverij zijn reeds verscheidene werken 
veischenen over de moderne litetatuur, waarbij telkens één nationale literatuur 
weid behandeld. De Afrikaanse en,, de Franse letterkunde kwamen reeds aan de 
beurt : nu behandelt G. T'an den Berghe in de twee delen van zijn lueik de mo
derne Chinese literatuur. 
Sedert Maico Polo in de deitiende eeirw zijn reisberichl schieef over China, is het 
Il esten in kontakt gekomen en gebleven met wijsbegeeite en kuituur van het Rijk 
van het Midden. Wanneer vier eeuwen voor Kristus Kung Fu Tse, de wijze heer
ser, de bestaande literatuur voor vernieling en ondergang redde en zijn groots weik 
van hteratuwbeveiliging voltrok, was deze letterkunde reeds hef stadium van hrt 
mvthisch-heroische voorbij en stond ze in het stadium der civilisatie. Lit haar be
ginstadium bleef niets over. 

De bloeipeiiode der oud Chinese let
tel kunde viel samen met de bloei der 
Griekse l i teratuur en hetzelfde kan men 
vaststellen voor de wijsbegeerte. De 
geest van het Westen en die van het 
Oosten werden ongeveer rond hetzelfde 
tijdstip in wijsgerige en liteiaire schep
pingen voor eeuwen en eeuwen geformu
leerd en neergelegd. 

De hoogste bloei lag op dat ogenblik 
bij de lyriek. De romanli teratuur zou la
ter, tijdens de Mingperiode van de 14de 
tot de I7de eeuw, tot volle ontplooiing 
komen hoewel zij ontstond in de 12de 
en 13de eeuw en toen leeds een grote 
bloei kende. 

Vele dezer romans weiden in taliijke 

(waarin zowel de kuliurele en wijsgeilge 
als de zuiver-literaire geschiedenis in 
enkele lijnen wordt geschetst) wordt de 
eerste fase — de aftakeling van het ou
de — weergegeven. Daarna volgt een 
uitgebreid overzicht van de literaiie re
volutie der jaren 1917-1919. Een volgend 
hoofdstuk handelt over de « beslissende 
jaren » 1920 tot 1930, die zowel wijs
gerig als literair China volledig open
stellen voor de Westerse invloeden, van 
Kant tot Nietzsche, van Marx tot Rus
sell. Literair is de invloed der grote 
Russen vooral van belang. De nationa
listische koers die de Kwo-Min-Tang in
slaat met Tsjang Kai Sjek en de onder-
diukking van het kommunisme vinden 

me dat / i th bij alle regimes neerlegde, 
of ze over zich heen liet gaan... 

In het tweed-e deel wijst de auteur 
erop, dat deskundigen de vervanging 
van het Confucius-evangelie door het 
Mao-evangelie aciiten in de lijn der 
Chinese traditie te liggen. He t eerste 
hoofdstuk van dit tweede boek is aan 
deze oude en nieuwe traditie gewijd. 
Tegenover de bewering als zou China 
psychologisch voorbestemd geweest zijn 
voor dit marxistisch staatscollectivisme 
na de ondeigang van het confucianis-
tisch familie collectivisme, wijzen ande
ren erop dat het huidige systeem zich 
slechts kon doorzetten en bevestigen 
door een brutale ten-eur (hoeveel mil
joenen doden zei Tsjoe en Lai weer?) 
en dat het volkomen in strijd is met 
China's traditie en verleden. 

En toch zijn er in Confucius' leer, 
in dit seculier-etische dat de mens tot 
zijn sociak funktie herleidt, aanleidin
gen — en zijn er in de Chinese psyche 
fundamentele driften, die naar dit col
lectivisme hebben geleid. 

De auteur behandelt de kommunisti-
sche visie van de l i teratuur en geeft en
kele illustratieve gevallen, o.m. dat van 
Fung Yu Lan, de schrijver van het be-

Westerse talen vertaald en al wie enios 
O 

zoïs wil bogen op een algemene literaiie 
ontwikkeling, kent minstens enkele 
werken zoals bv. de Kin? Pinff Meh. 
Verscheidene dezer romans verschencii 
trouwens in Nederlandse vertaling : zo 
o.m. « De Rovers van het Liang Schan 
Moer » en « Wat de wind fluistert bij 
maneschi|n » (zopas nog bij Aibeiders 
peis heruitgegeven). 

De verstariing die optrad tengevolge 
van een esoterische kuil uur, die vooibe 
houden bleef aan een leidende stand 
van literaten — d u lervvijl de grote 
massa analfabeet bleet — werd pas ver 
broken toen kontakt met het Westen 
een literaire maar ook wijsgerige revolu
tie veroorzaakte. Eerst werd het klassiek 
schematisme doorbroken, daarna dron 
gen Westeise opvattingen binnen in de 
geesten en werden nieuwe vormen aan
gewend; tenslotte keerde men terug 
naar de oude volkspoëzie die het won 
op het klassicisme. 

De moderne Chinese li teratuur kan 
in deze diie fasen gezien worden In het 
eerste Loek van « De hedendaagse Chi
nese letterkunde » worden achtergrond, 
evolutie en perspektief dezer l i teratuur 
behandeld. Na een historische inleiding 

hun weerslag ook op het literaiie vlak : 
daar staan de twee groepen ook tegen
over elkaar, met het Verbond voor een 
nationalistische l i teratuur en de Vere
niging voor linkse schrijvers. Het kom 
munisme doet zijn greep naar het lite
raire leven : het vveikt zowel politiek als 
literair revolutionnair en verstevigt zijn 
houvast op de schrijvers. Sommige dis 
tancieren zich van dit kommunistisch 
overwicht, zoals Lin Yutang (de schrij
ver van het bekende « My country and 
my People ») en gaan later in vrijwil
lige ballingschap naar Amerika of Eu
ropa. De Kwo Ming Tang-regering 
tracht wel deze kommunistische agitatie 
in literaire kringen tegen te gaan, maar 
tevergeefs. Mao Tse Tung , zelf dichter, 
leidt een der bclangujkste histoiische 
dichteibijeenkomsten, die tot de revolu-
tionnaire l i teratuur van het kommunis
tisch tijdvak zal leiden. In hoever de 
linkse (en niet linkse !) auteurs en in-
tellektuelen het kommunisme hebben 
gesteund, is niet juist te bepalen : een 
auteur als Lu Hsün bijvoorbeeld was 
voorzeker geen kommunist, al werd hij 
later door de Partij ingelijfd. Er was 
echter de intellektuele traditie van een 
zeer sterk scepticisme en een rationalis-

langrijkste werk over de Chinese wijs 
begeerte, en dat van de reeds vernoem 
de Lu Hsün. 

Daarna volgen drie hoofdtukken : éen 
over het hedendaags proza, één over de 
lyriek en één over het toneel, telkens 
met een typering en een alfabetisch 
overzicht der auteurs. Na een bloemle 
zing uit proza, I)riek en toneel volgt 
nog een kort hoofdstuk gewijd aan de 
Chinese auteurs buiten China : op Tai
wan en elders. 

Sommige dezer auteurs zijn hier zeer 
bekend, véél meer dan die van de volks 
republiek, en dat om verscheidene rede 
nen. Wij noemen slechts een Eileen 
Chang, een Lin Yu Tang , een Han 
Suyin. H u n werk wordt echter op zeer 
diverse wijze gewaardeerd. 

« De hedendaagse Chinese letterkun
de » brengt ons een beeld van een lite 
ra tuur die hier in het Westen weinig 
gekend is Haar klassieke periode krijgt 
langzamerhand meer en meer belang 
stelling vanwege de literatuurliefheb
bers. Over de huidige periode een waar
de-oordeel ve lkn lijkt nog te vroeg : 
daarvoor is onze kennis te beperkt en 
de tijdsafstand te gering. Wie er echter 
een eerste kontakt mee wil nemen, om 

G. Van den Berghe : « Hedendaags 
se Chinese let terkunde » •— 2 delen; 
prijs ingen. : 160 fr. - gebonden : 220 
fr. — Desclee-De Brouwer, Brugge. 

FONOPLATEN 
BACH EN ZIJN TIJD 

Onder deze titel verscheen onlangs 
een zgn. « promotie-plaat » (ovei de
ze propagandametode spraken we 
reeds eerder) die voor slechts 100 fr. 
te koop is. 

Uitgegeven door de Deutsche 
Grammophon Geselhchaft, is de be 
doeling de zeer rijke barokmuziek 
bekend te maken, zoals ze door de 
DGG en haar onderafdeling « Ar-
chiv » werd uitgegeven. De ene zijde 
draagt dan ook het etiket DGG en 
heeft uitsluitend betrekking op uit 
ireksels van Bach, en de andere zijde 
met het etiket Archiv brengt Tele-
mann, Frederik de Grote en Vivaldi 

De kwaliteit van deze plaat, die we 
met handen en voeten aanbevelen, n 
uitmuntend. Daarvoor staat de naam 
van de uitgeverij borg. Het grote na 
deel dat er slechts uittreksels worden 
gebraclit, geldt hier met voor Frede
rik de Grote, van wie een volledige 
Stnfonta in D opgenomen is, en voor 
Antonio Vivaldi wiens concert voor 
violoncello en orkest m c integraai 
op de plaat voorkomt. Deze stukken 
alleen reeds zijn 100 fr. waard. 

Van J.S. Bach werden drie briljan 
Ie stukken weer gegeven : het beroem 
de juichende eerste koor uit kei 
Weihnachtsoratorium (door het 
Munchener Bachkoor en orkest), de 
reeds jarenlang bekende aria uit dt 
Suite nr. 3 (door de Berliner Philar 
moniker) en ten slotte het eerste deei 
(allegro) uit het vioolconcert nr. 2 
in E (door David Oistrach). Voor 
hen die tn Bach nog steeds ten on 
rechte een oude stijve pruik zien, eeii 
uitmuntend recept ter bekering ! 

De andere zijde brengt, naast de 
reeds genoemde werken, een recitatiej 
en aria uit de Ino-kantate van G.P. 
Felemann. Het betreft hier een pas 
ontdekt werk van de veelzijdige en 
produktieve komponist, die tijdens 
zijn leven veel beroemder was dan 
Bach, na zijn dood vlug werd verge
ten en slechts m de jongste decennia 
terug alom wordt gewaardeerd. 

Een rijkelijk verlucht klem album 
vergezelt de plaat, met een uitgebreid 
platenr eper torium en een muziekhis
torische tekst tn onberispelijk Neder
lands. 

DUITSE VOLKSLIEDEREN 

In deze rubriek, waar klassieke mu
ziek wordt besproken, mogen de 
volksliederen niet vergelen worden. 
ZIJ hebben immers de eeuwen door 
de grootste meesters steeds opnieuw 
geïnspireerd en zijn doorheen de tijd 
zelf klassiek geworden. 

Zo heeft de n.v. Family (Concert 
Hall, Kesselsstr. 14, Brussel 3 en 
Nieuwe Gaanderij, Antwerpen) «Lie 
der der Heimat-* uitgegeven mei een 
schat van Duitse volksliederen. 

Voor de matige prijs van 168 li 
Kan men 19 der mooiste stap- en hei 
matliederen bekomen, vttgevoera 
door de Frankfurter kantatenkref 
en het fugendchor van deze kring 

De zang werd sober gehouden, zon 
der bewerkingen of al te uitgebreidr 
01 kestbegeleiding. Op de kwalitei; 
van de opname i'alt mets aan te mei 
ken. Kortom, een plaat die vakantie 
stemming brengt in huis! Wie wil 
kan meezingen, want de volledige 
teksten staan op de platenhoes. 

Stel 
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.De dood van Von Falkenhausen lokte gemengde reakties uit In de Belgische pers 

H E T V O L K 

Het krïsten-demokratisch blad bracht een 
berinneringsrepoi-tage bij de tienjarige her
denking van de mijnramp van Marcinelle. 

De opsomming van de krantenkoppen van 
die dagen roept de tragedie in alle scherpte 
terug op, 

« y augustus : op l.OOÜ meter diepte zijn 
273 aibeiders \ an alle verbindingen afgeslo
ten; 10 augustus : « te vroeg om te wanho
pen »; 11 augustus : « niijnbrand wordt na
tionale ramp »; 12 augustus : « mijn gevuld 
door ondiKjrdringbare (giftige) rookzuil » -
« steeds brand op 907 ni. diepte »; 13 augus
tus : « nog le\en op 1.033 n ie te r? »; 14 au
gustus : « meer dan 100 lichamen van slacht
offers aangetroffen »; 15 augustus : « het land 
wil uitleg o\e\ de mijnramp » - « tientallen 
lijken uit \erdieping 835 opgehaald »; 16 au
gustus : « 85 slachtoffers uil dodengalerii op
gehaald »! 17 augustus : « reddingswerken 
voorlopig stopgezet wegens grauwMiur-ge-
vaar »: 18 augustus ; « \eertien lijken op ver
dieping 715 »; 19 augustus : « instortingen en 
hittc/one verhinderen doorbraak naar 1.035 
meter »! 20 augustus : « nieuwe poging om 
973 meter te bereiken, mislukt »: 21 augus
tus : « 21 onbekende mijnwerkers in massa
graf »; 22 augustus : « bergingswerken an
dermaal stopgezet n; 23 augustus : « 1.035 
meter bereikt - geen spoor van brand - geen 
lichamen », en eindelijk op 24 augustus :, 
« rampmijn gaf haar geheim prijs » - « niet 
één oxerlevende » - « lichamen van 134 
slachtoffers gevonden ». 

Deze vreselijke r amp heeft toen veel inkt 
doen vloeien in \e rband met de Belgische 
veiligheidsvoorschriften in de kolenmijnen, de 
exploitatiemethodes en de organisatie van de 
reddlng.sdiensten. Men kon niet begrijpen hoe 
het mogelijk was dat de brand in een zo 
korte tijd uitbreiding nam, nagenoeg over 
heel de mijn, en hoe de beide schachten in 
brand geraakten. 

Een Italiaans blad blokletterde hierover 
smalend : « zij zitten als ratten in de val ». 

Wat de Shape betreft, zijn we al inge-
Shape-pt maar nog niet geschoren : de mili
taire pretenties in verband met Chièvres 
doen « Het Volk » steigeren : 

<t Wij hopen bijgevolg dat on/e regering 
de Navo-bevelhebbers ervan zal kunnen over
tuigen dat wat hun aangeboden wordt vol
komen beantwoordt aan wat zij, militair ge
sproken, kunnen wensen. De geneugten van 
Parijs kunnen wij in België niet aanbieden, 
zelfs te Brussel niet, en daar zullen zij zich 
moeten in schikken. Maar. wij herhalen het. 
wij veronderstellen dat dé iNavo-officieren 
niet cp \iliegiatuur naar ons land komen. 

Indien Shape uit dit alles de conclusie trok 
dat België helemaal niet geschikt is, dan zou 
zulks ons teleurstellen, maar wij zullen er 
geen draïiia van maken. We zullen dezelfde 
vrienden blijven. Maar het zou, zo geloven 
wij, verkeerd zijn de illusie te koesteren dat 
de officieren van Shajie zich in ons land 
voortaan als satrapen kunnen gedragen, wier 
grillen voor iedereen wet moeten zijn. » 

V O L K S G A Z E T 

AU oppositiekrant kan men nog eens lek
ker de oude rechte lijn wandelen : « gedaan 
met het militarisme ». Of ligt Lemnitzer op 
de weerstandersmaag van Jos Van Eynde ? 

« De miljoenen die men door een vesti
ging te Chièvres-Casteau zou viitsparen zou
den te \\ 'aterloo, op dure landbouw- en \illa-
gronden, dubbel en dik moeten uitgegeven 
worden... 

...Mogen wij van de heren Van den Boey-
nants en Harmei verwachten dat zij aan ge
neraal Lemnitzer, indien hij niet tevreden is 
met wat wij hem, niet beperkte kosten, kun
nen bieden, kordaat zullen zeggen : 

« Wanneer de Nato van generaal de Gaulle 
niet kan bekomen dat hij aan zijn partners 
geen verhuislast van 20 miljard oplegt en aan 
België, rechtstreek en onrechtstreeks, van na
genoeg anderhalf miljard dan zal de Nato 
zich moeten vergenoegen met onze voor
stellen ». 

Zullen zij er durven aan toevoegen : « Bo
vendien gaat het niet anders, want wij kun
nen niet méér betalen ! » 

Of zullen wij het moeten beleven dat een 
reger'ng die niet eens « neen » durft /eggen 
aan een Mobutu, zich haast, om zich op onze 
kosten te schikken naar de wil — en mis
schien naar de grillen — van generaal Lem
nitzer J>. 

D E G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

Vindt hel spijtig voor de generaals dat de 
Bellefleurs van Brussel niet in het onmiddel
lijk bereik liggen voor de snoepers, maar dat 
kan toch onze eerste zorg niet zijn. 

GELDSCHIETERS 
Par t icu l ie r vraagt op zijn e igendom 
2e rang hypotheek . Ik geef 9 % 
interes t . 
Schri jven le t ters D 46 g a z e t 

METALLISATIE TESSENDERLO 
p. \ .b .a . 

METALLISATIEBEDRIJF 

Zandstralen en metaülseren 
in atelier en op de werf. 

Verzorgde en spoedige 
bed ien ing . 

I N D U S T R I E P A R K 
TE.SSEi \DERLO 

Telef. : 013/61«.39 - 013/620.06 

KONSTRUKTIEWERKKUIZEH 
Stookolietanks in alle afmeti 

S T O K O T A 
ngen. 

VERZORGDE AFWERKING. 
GUNSTIGE PRIJZEN. 
CeL : Antwerpen 03/ 37 95 89. 

Gent 09/ 26 49 41. 
Dendermonde 052/ 470 60. 

« Wat uiteindelijke de iS'ato-niilitairen het 
meest tegengaat i& het feit dat zij, alb het aan-
IXMI van de Belgische regering wordt aan
vaard, de mooie streek rond Parijs zullen 
moeten ruilen voor een gebied dat een wei
nig fleurige indruk maakt. Dat kan echter 
voor onze regering «een reden zijn om haar 
beslissing te lici/u-n. 

Wij gunnen de .NaLo graag de huisvesting 
die zij van 1 april 19()7 af in Frankrijk moet 
delven en wij willen bet de officieren zo aan
genaam mogelijk m.iken. Maar zij moeten 
licli tevreden stellen met de vestigingsj^laats 
waarvan de keuze het meest met <le ekono-
niische belangen van ons land en met de 
militaire noodvvendigheden van de alliantie 
itr^cjokt. » 

' T P A L L I E T E R K E 

Ondanks zijn 91 jaar heeft Pater Stracke 
niets van zijn indruk-wekkende overtuigings
kracht verloren. Dat meent Pallieterke die 
hem zag op T.V. en met hen hebben tiendui
zenden T.V.-kijkers dat beaamd. 

« Wij hebben via dit gesjjrek kennis ge
maakt, niet niet een gelukkig, maai « laten 
we zeggen met een tevreden Jezuiet » zoals 
hij zelf zei. Het was een van die vele ietwat 
sarkastische uitspraken, die zonder iets te 
zeggen, véél hebben verraden. Af en toe bleef 
het trouwens niet bij zinspelingen : de oide 
en de Belgische Staat hebben deze grote \'lar 
ming niet vaak gelegenheid gegeven een ge
lukkig man te zijn. Over de orde was hij 
kort — de ijzeren wet van de gebooizaaui-
heid is voor hem ook werkelijkheid — over 
de Staat was hij iets konkreter. Maar hij 
bleef mild, hij is te oud en te wijs om even
tuele bitterheid tentoon te spreiden. ^L^ar 
een schampere lach is op televisie oneindig 
welsprekend... 

Wat N'laanderen betreft is Stracke terecht 
een ongeneeslijk « kultuur-pessimist ». Idea
listen zijn trouwens nooit gelukkig. Misschien 
heeft deze boeiende uitzending Vlaanderen 
een kleine schok gegeven, door de pijnlijke 
zelfkritiek van een man die zijn volk lief 
heeft maar de moed heeft het op zijn gebre
ken te wijzen. » 

D E N I E U W E G S D S 

En -wie ook een warme hulde verdient van 
alle Vlamingen is André Demedts, die bij zijn 
zestigste verjaardag door Fred Germonprez 
in de bloemen werd gezet. En voor deze keer 

zijn we het met de « Nieuwe Gids » volmott' 
dig eens : 

« Zondag 28 aiig. wordt te Warejiem de ne
gentiende Frans-Vlaamse Culluurdag, gehou
den onder voorzitterschap van André De
medts. Dat deze cultuurdagen van jaar aan 
jaar wonnen aan interesse beschouwen we 
een beetje als het wonder, dat alleen een 
man als l>einedts bezield, niet een koppig 
idealisme en een onverwoestbaar geloof in 
zijn volk, kon bewerkstelligen. Toen wij hem 
eens vroegen of die actie voor Frans-N'laan-
deren geen voorbijgestreefd Vlaams roman
tisme was, luidde z'n antwoord : Zonder die 
romantiek zou nooit een N'laamse Beweging 
hebben bestaan. 

Hij heeh het mogelijk gemaakt jongeren 
voor zijn actie geestdriftig te stemmen als de 
zo verdienstelijke secretaris van liet comité 
voor Frans-N'laanderen, de h. L. N'erbeke, en 
die andere on.stuimige durver^ .(o/ef Delen, 
hoofdredacteur van het gezagvol tijdschrift 
« Ons l-'rtdeel » dat door Demedts mede bo
ven de doopvont werd gehouden, zoals hij 
ook het tijdschrift « Vlaanderen » van het 
Christelijk Ivunstenaarsverbond hielj) stich
ten. » 

W Lu V ten. 

We shall overcome SOMEDAY. 
Het aktiekomitee Leuven verkoojit 
een 45 toerenplaatje der dramatisch 
historische uitvoering (door PKTE 
SKEGER) van dit simboUsch lied. 
Prijs 100 fr. 
SLUIT AAN BIJ DE STUDENTEN-

AKTIE ! 
enbestel een, ol meer platen (met ons 
vignet), door het opstmen van onder
staande bon, naar : 

Akliekon:iitee, Boekhandelstraat 

LEUVEN 

Naam ; 

Adres : 

N'erlangt tegen terugbetaling 

aantal platen « We shall over

come ». 

U kunt ook telefonisch bestellen, van 
8 tot 18 uur, ie<lere dag, behalve de 
zondag op nr. 052-332.7(J. 

MEUBELSYSTEEM 

Klassiek van lijn en toch modern - dat is Royal. Het Roya! meu-
belsysteem harmonieert met elke meubelstijl. Plaats uw boeken 
en uw bloemen, uw glaswerk en uw TV in een meubel wand van 
Royal. Uw huis wordt er rijker van! U kunt Roya! zien bij: 

ANTVERPrA M E U B E L E N 
St Gummarusstraat 28 • 30 - 32 • 34 - ANTWERPEN. 

TELEFOON : 32.94.77. 
Geen bijhiiizen — De modern.ste toonzalen van de stad. 

Auto gratis voUanken voor alle kopers van eet- of slaapkamer of salon. 
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12 WIJ 

B O O M K W E K E R I J E N 
L A M 6 R E C H T S P.v.b.a. Dries 1é. Beerzel (Antw.) 

Telefoon : 015/41198 Bestuurder Jos Feyaerts 

TUINAANLEG 
O N D E R H O U t ^ 

Laan- en bosbomen, kanada's. sierdennen. rozen, 
sierstruiken. maasrotsen. aiies voor de tuin. 

G E L D VANAF 3 , 2 5 % 
Loon t r ekkenden tot 100.000 F ; telf-
s tandigen. l a n d b o u w e r s tot 500.000 F . 
Auto, grDod, eigendom, tot 100 %. 
K r e d i e t geen voorschot nodig. 

20.000 = 60 1 376 
50.UÜU = 60 I 940 

100.000 =: 60 X 1880 
100 000 = I?0 I 990 

Telef. 03/35.i)K.«5. tot 21 uur ol s r h r 
F.B. Bisschoppenhof laan B9 te Deurne-
Ant werpen . — Ik kom thuis . 

R E G E N M A N T E L S 

Z O M E R K O S T U U M S 

G.BERGERS 

Kom nu een.s kiiken in onze l-ollektie. 

Alles naar laatste nit. in kwalitei tsstnf. volmaakt afgew rkt . 

St JANb V'LIE'I ly (Kleme tunne l ) A M WEHPliiN. 1 . 339105. 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 

A L L E 
l e l . ; 

M T O 

V E R Z E K E R I N G E N 
lU3)31.tit).33 

^ MOTO 

van 9 

\or. 

12 u. 7-10 uur 

J A N G O O S S E N S 
VICIOH l)imi.S.Shi\5>STUA.Al 61 
A.NT'.VHHPKN 

Stelt / i in kandidatuur bi j alle Vlamingen 
elke ver/,ekermg.sv<irm en schenkt aan 
jong aehuwden gratis brand- en B.V, farai 
(alle risico's tepen derden). 

SIKKD.S AA.\ Ol HF l A I U K F 

iroor 
alle 

liale 

G/ole lejs: ' 
GLAZEN en MOMTURÊ I. 
Qrdtn voor verieLerden, 
Herstellingen n eigen werVïiuif. 

Walter ROLAND 
—- Gediplomeerd Optieker —• 
Kerlistratit, 58 — Antwerpen 
|L*t « u b op Het huiinvcmmtr Jl 

Telefoon: 35 8662 
10 % 'korting op vertoon deiar. 

TONISSTEINER SPRUDEL 
IS VOOBAL EEN GEZONDUEIDSWATER I 
Eeuwen geleden spraken de Elomeinen reeds 
van de buitengewone gezondheidseigen-
schappen van f Tönissteiner Sprudel ». 
In latere tijden vestigden de toenmalige 
geneeskundige autoriteiten herhaaldelijk de 
aan(iacht op het bronwater van Tonisstein. 
Ze prezen het niet alleen aan als heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om 
zijn geneeskrachtige eigenschappen. Hun 
lovende rapporten werden zelfs teruggevon
den tot... vierhonderd jaar oude oorkonden. 
Bij de bron vindt men oude inschrlften als 
«fons sanitatis. effectu mirabilis » ( = ge-
zondlieidsbron. wonderbaar in haar helende 
werking) en « oe beroemdste bron onzer 
tijdrekening » 
Tönissteiner Sprudel Is speciaal aanbevolen 
bij de bestrijding van : 
1 ziekten der urlne-afvoerkanalen. 

a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas-
en voorstanderklier (prostatis). 

b) reinigen bij nierstenen ; ook foslaat-
en karbonaatstenen 

2 chronische maagslijmvliesontsteklng. 
Herstellen na darmontsteking Zenuw- en 
funktionele storingen 

3 chronische ontsteking der luchtpijpen 
(pharyngitis, tracheits, chronische spas
tische bronchitis, allergische huldaffeo-
tie) 

4 ziekteverschijnselen bij de stofwisseling, 
urinezuur diathese met haar gevolgen 
Jicht 

Tönissteiner Non gazeux speciaal aanbevo
len voor babyvoeding 

De Vrienden van de 
DORTMUNDER THIER BRAD HOVEN 

waren de eerste proevers en dan de beste 
propagandisten en nn eist elkeen en overal: 

TÖNISSTEINER SPRUDEL 
IMPORT A B T S 

Tienscsteenweg 128 Korbeek-Lo. 
Tel. : (016) 463 11 

Voortverkopers worden gevraagd. 

1ste Dortmunder Thier Brau Hof 
In VVallonid (Ferme 8t Bernard) In AVE-
Auffe bij de Grotten van Han. 
Cafe - Hotel Restaurant - 2.8 Ha Camping 
Goed niet duur 
Eigenaar : Mr en Mevr. Geeracrts. 
TeL : 084/38543 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bouwt en huurt cafés In gans het 
land — Medewerkers worden gevraagd 

•>l,lll l\IMI UMKHMA I KA.S.SEN 
luet 
( je l ) re \ t leerdt : 
bedekKingslMfien 

UK.SS> )H I ,\iA 1 UAS.SK.N 
(Brevet S'2!l7h«> 
aipi 
( iehreveteei d» Karkassen 

STAK' 
(lifevei .Il27b7' 

11- /.KI.H (O vl , . ; 
('.KW M l l - m i ) l - Bl 'DSPKHIKN 
Wul.l.h.N n i K K N S 
l e l (().'>2 m m en «4h42 

Indiër I «een »erki.pei 
in uw iint'eli Kent s luui 
ons een kantti«- er we 
«enden i ^et nrtres van 
de l i ch t s iiiBj'iouer \ e r 
ki)[)er st.ii /,ele 

VOOR ALLE ONROERENDE 

VERHANDELINGEN IN 

BINNEN EN BUITENLAND: 

HERPES 
.14 /^ i j id laao 

211 M l .enuinnier laan 
Te' 11 .M),33 
Brussel 

VOI.I.KI>l(iF 
SKKBKI AKIAAI' 
KI KSt S IN 2 JAAK. 

Steno en 
dakt \ l i )graf ie 
in viei talen 
B'iekn uden 
Sociale Aetfieving 
Moderne- talen 
Handels 
c o r r e s p o n d e n t i e 

Das en avondlessen 
De <ofiooi w-d»' \ laniinj^eD 
zich thuiü voelen 

Betef en voordel leer 

RUDI VAN DER PAAL 
Jan Van Rijswijcklaan 62. 
A N T W F R P f N 
Telefoon : 03/3B.9U4. 

WAAMME 
1 0 0 0 - F R bij 

a a n k o o p v a n e e n 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

I I j l . . - -

Standaar(duitvoering D D C \ / C " r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V C T 
in gephosfateeride staalplaat, O 'S H O Q 
Zeer lichte beidiening. ^ O U y O 
Automatische sluiting. 
Voor<delige prijzen. 

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

Z O N H O V E N - -
Weierstraat. 2 - Tel. 0 ] 1 /132 .3 ] & 132.36 

VERIÊGENWOORDIGER GEVRAAGD VOOR NOORDER KEtvlPEN 
EN HET OOSTELIJK GEDEELTE DER PROVINCIE ANTWERPEN. 
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bewegi 
ANTWERPEN 

Antwerpen-Stad 
VACANTIEPERIODE 

Het sccretnriaat zal wegens va-
cantie in de periode van 7 tot 21 
augustus gesloten zijn. 
IJZERBEDEVAART 

Wegens vacantie van het secre
tariaat kunnen de plaatsen voor de 
autocar ook besteld worden hij lo
kaal « Vickv I), St. Jansplein 7, tel. 
31.22.13 ol lokaal Tvrol, Nationale-
straaf 22. tel. 32.62.46. 
KOLPORTAGES 

De zaterdagkolportages met het 
blad worden terug hernomen. Bij
eenkomst steeds te 15 uur. Lokaal 
< Tyrol », Nationalestraat 22, Ant
werpen. 
DIENSTBETOON 

Met V.U. geen problemen wan
neer u /.e tijdig meedeelt op het 
vast secretariaat onzer afd . Frank-
riiklei 8, Antwerpen, tel. 32.81.01; 
open alle werkdagen van 13 tot 17 
uur, donderdag tot 19 uur 30, za
terdag en zondag gesloten. 
VLAAMSE BIBLIOTHEEK 
IN DE VOER 

Dit praclitig initiatief van de 
goede vriend Hihen van V.U. aid. 
Deurne wordt door onze afdeling 
graag gesteund 

Allerlei boeken ook jeugdboeken 
worden op het secretariaat inge
wacht ook financiële steun van 
harte welkom op postrek. 61.62.45 
van W'alscharts R.. Antwerpen 
(vermelding bibliotheek Voer). 

Kapellen 
Op zondag 21 augustus richt de 

Vlaamse Vriendeiikring Ka|)ellen 
een bus in naar de l.lzerbedevaart. 
De deelneinlngsprijs bedraagt 130 
frank 

Vertrek te Kapellen om 7 uur. 
In.^chrijven bij : Luc Willem, 

Essenhout 61: Renaart D'Hondt, 
Dorpstraat 38; (jerard Schonkeren, 
l^>rlisanenslraat 110. 

Lier - Berlaar 
Traditiegetrouw richt de \ ' 1 . 

Kring weei' de reis in naar Dlks-
nuiide. Dit jaar gebeurt zulks in 
samenwerking met het plaatselijk 
akliekoniitee Leuven. 

In de namiddag wordt een uit
stap voorzien naar Frans-Vlaande
ren Het vertrek- is vastgesteld om 
6 uur 30 stipt ((irote Markt Lier). 
De deelnemers uit Berlaar, Kessel 
of Koningshooikt worden afgehaald. 

Mogen we de bedexaarders ver
zoeken zo vlug mogelijk in te schrij
ven, daar het zeer moeilijk is om 
in de maand augustus geschikte 
tourauto's vast te leggen. 

De prijs blijft zoals vorige jaren 
1.50 fr. 

Inschrijven bij S. Vergauwen 
T I .mweglei 13, tel. 70.17.43; M. 
Alaers, Kesselsesteenweg, tel. 
70.24,91; H. Van Dessel, Berlaarse-
steeiiweg 51; F. Lachi. Berlarij 40, 
tel. 70.14.43; Café De Hoorn, Ko
ning .Albertstraat 8, tel. 70.13.50; 
•lef Malthvs, Lierse stwg 1900, Ber
laar, tel. 70.61.9.3. 

Merlssem 
BE VLAGGING 

In aansluiting met onze bijzon
dere akiie voor de bevlagging op 
11 juli, die door onze afdeling met 
zeer gunstig gevolg werd ge\oerd, 
zal onze aideling deze werking ver
der doorzetten. 

Er zijn gelegenheden genoeg 
voorhanden om te vlaggen, natuur
lijk eei'stens op 11 juli; verder het 
Zangleest, de I.Izerbedevaartsdag, 
11 november, de plaatselijke Ker
mis- en Processiedagen, 1 mei en 
Rerum iNovarum ! 

I'AHFLM 
II rullit Itraai! parfnin. moM ons 
iiH Rplieflioosdi' l)loenie[iaciir, en 
t' ontvangt gratis een staalflps.|c 
(adres niet vcrEPteni VIII.AÜY. 
Postlm.c M'J 4iituprDPn 1. 

MEKK INKOMEN rtooi vrl.le \rr 
knnp ;ian partilinlicriMi. vri?nilpn 
''n liennisson voor ieder üPSfliikt 
Vast (iipiistverl>atid o( als lii.her-
dipiistP. Sptiri,|vpn : KO'i^'K'! IKA. 
•«"prpiilPKpr 31 - Kdpeem 

IJZERBEDEVAART 
Wij dringen er bij de deelnemers 

op aan stipt op tijd te willen zijn, 
dus enkele minuten vroeger dan de 
aangegeven vertrekuren van de au
tocars. Ter herinnering, O.L. 
Vrouw van Smarten (Tuinwijk) 6 
uur 55. Viktor Roosensplein (Bakk. 
\ ' an Reusel) 7 uur. St. Bartholo-
meeus; Tyl 7 uur 55. 

Voor eventueel nog beschikbare 
lilaatsen telefoneren aan Boekhan
del 't (Jaljoen, J. Van Inipe, Breda-
baan 387, tel. 45.75.86. Seek V.U. 
K. Van Bockel, Em. Lemineurstr. 
33, tel. 45.57.77. Vlaams Huis Tyl, 
Bredabaan 298, tel. 45.89.76. 

Turnhout 
IJZERBEDEVAART 

Ter dezer gelegenheid zal een 
autocar ingelast worden vanuit 
Turnhout. Voor inlichtingen en in
schrijving : afspanning « In de 
Zwarte Ruiter », Zegeplein 16, Turn
hout. Tel. (014) 42680. 

Wilrijk 
IJZERBEDEVAART 

Door het Vlaams Huis K Lange 
Wapper v worden op 21 augustus 
a.s. autobussen ingelegd voor de 
jaarlijkse Llzerbedevaart. Vertrek 
te 6 uur 15 stipt aan de « Lange 
Wapper ». Aankomst te Wilrijk 
voorzien om 22 uur ten laatste. De 
terugkomst geschiedt langs de 
Vlaamse bergen. Prijs 120 fr. Er 
zijn reeds meer dan 50 inschrijvin
gen. Niettemin zijn er nog een aan
tal plaatsen beschikbaar. Lang zal 
dit evenwel niet meer duren. Laat 
V dus dadelijk inschrijven ! 

Zwijndrecht 
Met autobus naar de IJzerbede

vaart. 
Inschrijving aan 125 fr. per per

soon. 
Vertrek om 6 uur 30 aan de kerk. 

Terugkonist voorzien rond 23 uur. 
Inschrijvingen zo vlug nu>geliik 

bij Piet Severins, Vlaams huis 
« U'ere Di », Polderstr. 15, Zwijn-
liifclu. 

BRABANT 

Aarschot 
Na talrijke contacten met ver

schillende verenigingen en jeugd-
groeperingen uit ons gewest, zijn 
wij er in geslaagd, dit jaar voor 
het eerst, een gezamenlijke reis te 
organiseren naar de l.lzerbedevaart 
te Diksmuide, op zondag 21 augus
tus e.k. 

Schrijf onmiddellijk in. samen 
met al uw vrienden en familieleden, 
bij een van onderstaande personen : 
Malenstede : Jos Celens, Diestse-
baan; P a n Cresens, Leuvensesteen
weg 147: Testelt : Jozef Kaanen. 
Statiewijk 15; Frans Clercfcx, Voort 
.35: Mw. Everaerts, Schuurveld 4 
(V.U.); Averbode : Steven Tuer-
linckx, Testeltsestecnweg 61: Zi-
chem : Jef Mues, Pater Richard 
Van de Wouwerstraat; Langdorp : 
Frans Holemans, Testeltsesteenweg 
61; Oswald \ 'an llerzeele, Franse 
Liniestraat 2 (Davidsfonds); Wolfs-
donk : Willy Van de Berckt, Mos-
vennestraat 18; Gijmel ; J. Van de 
Zande, Gijmelsesteenweg .39; Aar-
schot :lokaal De Haas, Grote Markt: 
Paul \ 'an Hoof, Albertlaan 18 
(V.V.B.); Frans Van Calster, Lang-
dorpsesteenweg 137: Jos Holemans, 
Langdorpsesteenweg 97; Betekom ; 
Willem De Roover, Steenweg op 
fjelrode 16; Fons Van den Eynde, 
Hulsistraat 1; Messelbroek : Hoflijk 
Eug. (K.A.J.), Puttesiraat 1; Scher-
penheuvel : Nuyts (instaat. Konin
gin Astridstraat 24; Keiberg (Zi
ehen!) : Annie Tuerlinckx, Tiense-
straat 145. 

Uiterste datum van inschrijving : 
13 augustus. 

Prijs per deelnemer : 1.30 (i., te 
betalen bij inschrijving. 

Twee autobuslijnen worden inge
legd met volgende vertrekuren 
(zeer slipt) : 

1) Diest (5 uur 30); Kaggevinne 
(5 uur .35); Scherpenheuvel (5 uur 
40); Zichem (5 uur 45); Keiberg (5 
luir 50): Messelbroek (5 uur 55); 
Rillaar (6 uur): Aarschot (6 uur 05): 
Betekom (6 uur 10); Gelrode (6 uur 
15). 

2) Diest (5 luu- .301; Molcnstede (5 
uur 35); A\erbode (5 uur 45); Tes

telt (5 uur 50); Wolfsdonk (5 uur 
55); Gijmel (6 uur); Aarschot (6 uur 
05). 

Thuiskomst : omstreeks 21 uur 
.30 .Wij verwachten een talrijke 
deelname. 

Brussel - Eisene 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 16 augustus e.k. te 
20 uur in ons lokaal Uilenspiegel, 
maandelijkse bestuursvergadering, 
voor de afdelingen Brussel en Ei
sene, met een administratieve-fi-
nanciele en organisatie-dagorde. 

Wij verbeiden de tegenwoordig
heid van de hogere bestuurslicha
men van het kanton en arrondis-
seitient. 
IJZERBEDEVAART 

Zoals reeds vroeger aangekon
digd, zal een autobusreis ingericht 
door de V.U. Brussel en aanver
wante Vlaamse verenigingen op 
zondag 21 augustus, naar de pi<.ch-
tigheid te Diksmuide, aan de 
Vlaamse Schouwburg te 7 uur 's 
morgens vertrekken. De reis gaat 
over de Latemse natuurweelde 
naar Kaaskerke (te 9 uur 30). Ver
trek Diksmuide (markt) oin 15 uur 
30. We bezoeken de parel der 
Vlaamse Ardennen : Tieghem en 
de Kwaremontberg en verder langs 
dromerige, schilderachtige wegen 
dwars door berg en vallei, naar het 
gekende ontspanningsoord « Ad 
Fundum » Erwetegem, waar w e tot 
23 uur verblijven in een gezellig 
samenzijn, terug in Brussel rond 24 
uur. Wie deze zeer aangename reis 
wil meemaken kan zich nog laten 
inschrijven in het lokaal Pletinck-
straat 38, Brussel (Beurs) of per te
lefoon nr 12.1.3.74 tot de vrijdag 
avond 19.8.66 (21 uur). Reiskosten 
125 fr. 

Bodegem 
IJZERBEDEVAART 

Op 21 aug. a.s. te Kaaskerke-
Diksmuide. Deze l.lzerbedevaart 
staat in het teken van 50 jaar Hel-
denhulde. Dit mag geen enkele 
Vlaamsbewuste Bodegemnaar mis
sen. Houdt dus deze dag vrij. Van 
op het plein, nabij café Castet, ver
trekt een autocar naar de ,39ste 
IJzerbedevaart. In de nanii<ldag 
bezoeken we het Meli-part te Adin-
kerke - De Panne met zijn vele at-
trakties (enig in Europa) waar 
groot en klein zich zeker een hele 
namiddag zal vermaken. 

Inschrijvingen worden aanvaard 
bij : Mej. F'rancine Cousin, Pover-
straat, de hh. .lean De Rooms en 
(ïhislain Verheyen, Stationsstraat, 
café Sarma, Stationsstraat en café 
Si>ortwereld (bij Lucienne), St.-Mar-
tinus.straat. Wacht niet tot de laat
ste dag. Reiskosten te betalen bij 
inschrijving : 110 fr. 

Meer uitgebreid nieuws hierover 
in volgend nummer. 

Dilbeek - Itterbeek 
Elders is het de gewoonte dat de 

Bedevaart naar de graven van de 
IJzer ingericht wordt door de kul-
turele verenigingen. In Dilbeek 
wordt echter aan deze traditie af
breuk gedaan. Nu op 't laatste ogen
blik, komen wij te weten dat zelfs 
onze onvermoeibare man zich bij 
gebrek aan beloofde huli» terug
trekt. Ten einde onze mensen van 
dienst te zijn, hebben wij onmid
dellijk kontakt opgenomen met 
o Eigen Leven » \'an Etterbeek en 
het « Komitee voor de I.Izerbeile-
vaart » te St-Agatha-l>erchem, Met 
beide verenigingen kunnen mensen 
uit Dilbeek en Itterbeek mee. Na 
de plechtigheid terugreis via de 
Vlaamse Ardennen, 's Avonds gezel
lig samenzijn te Hekelgem (Zand-
tapijt). Aankomst te Brussel rond 
11 uur. Een bus rijdt echter recht
streeks naar Brussel door (vertrek-i 
pimt), aankomst rond 20 uur. 

Prijs per persoon : 140 fr., kinde
ren beneden 12 jaar halve prijs. 

Vertrek uit Itterbeek-Bettendries 
om 7 uur stipt. 

Vertrek uit Dilbeek Halte-Dorp 
(Sarma) 7 uur 05; halte St-Antoon 
7 uur 10. 

Inschrijvingen tot, maar liefst 
v<')ór, zaterdag 20 a.s. : Oranjerie
laan, tel. : 21.99.74; Palokestraat 
146, tel. : 21.08..^8. 

Erps-Kwerps 
UZEHHEDEVAART 

Zuals ieder jaa r \ertrej<ken uil 
.Midden - Braban t ve rsche idene 
bussen naa r de graven van de 
IJzer . 

De prijs is bepaald op 120 fr 
voor volwassenen ; 80 fr voor 

k i n d e r e n tot 18 j a a r . 
In l i ch t ingen en inschr i jv ingen 

bij Den i s Claes, E n g e r s t r a a t 147, 
E r p s - K w e r p s ; Jef Dedobbe lae r , 
S te r rebeekses tg . 49, Eve rbe rg , 
tel . 02.59.75.57 ; Georges De Ko-
ninck, de Merodes t r . 15, Eve r -
be rg ; Alber t Dewin te r , Sint-
Michie lss t raa t 6, Veltem, tel . ; 
016.48.422 ; Luk Van Biervliet , 
Hofstr . 74, K o r t e n b e te) . : 
02.59.68.74 ; Rik Van Ri l laer , 
S te rckxs t r . 31, S teenokkerzee l , 
tel . 02.51.86.97 ; Jef Vinx, Mechel-
sestg. 67, E r p s - K w e r p s , tel . : 
02.59.60.24. 

Hekelgem 
IJZERBEDEVAART 

Zoals ieder jaar allen mede met 
V.T.B. - V.A.B. Prijs : slechts 90 fr. 
Gelegenheid tot instappen te Teral-
fene (kerk 7 uur 10) - Essene (kerk) 
7 uur 15) - Affligem (Vijfhoek 7 uur 
25) - Hekelgem (Oud-Zandtapijt) 
(te 7 uur 30). 

De namiddag wordt dit jaar door
gebracht te Diksmuide zelf. In
schrijvingen tot donderdag 18 au
gustus bij : Uyttersprot Paul, Fos-
selstraat 51 en Van Goethem Jan, 
Bellestraat 87, Hekelgem. 

OOST-VLAANDEREN 

Deinze - Nevele - Zulte 
Zondag 21 augustus : voor de 

10de maal met de Renaat De Rud-
derkaravaan naar de IJzerbede
vaart. Vijftien bitssen en een 100-
tal personenwagens vertrekken te 
7 uur 30 op de Markt te Deinze. In 
« Band » vindt U alle verdere in
lichtingen. Indien « Band » U nog 
niet werd toegestuurd, schrijf dan 
naar het secretariaat Kerrebroek-
straat 34, Nevele. 

Het Renaat De Rudderkoniitee, 
dat reeds bij de voorgaande bede
vaarten 15 a 20.000 fr. schonk aan 
het Llzerbedevaartkomitee, wil ter 
gelegenheid van zijn tweede lus
trum de 100.000 bereiken. 

Steunkaarten van 20 fr. 50, 100, 
500, 1000 fr. zijn te verkrijgen. 

Mocht U niet in de gelegenheid 
zijn een steunkaart te kopen dan 
kunt U storten op Pr . 90.59.25 van 
voorz. Omaar Mortier, Kerrebroek-
straat .34, te Nevele. 

Vermeld op de de strook « Naar 
de 100.000 voor de nieuwe IJzer-
toren ». 

Erembodegem-Centrum 
LIZERBEDEVAART 

Het plaatselijk IJzerbedevaartko 
mitee Erembodegem Centrum doet 
een dringende oproep tot alle Vla
mingen onzer gemeente oni meer 
dan ooit in massa aanwezig te zijn 
op zontlag 21 oogst te Diksmuide. 

Praktische schikkingen : 
1. Reis per autobus (prijs : 110 

fr., drinkgeld inbegrepen). Na de 
hellevaart uitstap naar Frans-
Vlaanderen met bezoek aan Rijsel. 

Vertrek : Dorpsplein te 7 uur 45. 
Terug rond 21 uur. 

Inschrijvingen tot 19 oogst (aan
tal plaatsen beperkt) bij : E.H. 
Cocssens, Kerkstraat 4; P. Remy, 
Meerlaanstraat 11; L. Domicent, 
Vrijheidstraat; L. D'Hondt, Ninove-
steenweg 145. 

2. Voor de fietsers : vertrek op 
zaterdag 20 oogst. 

Inlichtingen bij Dirk Buerman, 
X'rijheidstraat; Lutgart Arljs, Leuve-
straat. 

3. Treinreis : voor schikkingen zie 
pers. 

Hofstade 
IJZERBEDEVAART 

De V.U. afdeling van Hofstade 
legt, zoals vorig jaar, een autobus 
in naar Diksmuide op 21 augustus. 
Inlichtingen en inschrijvingen bij 
de voorzitter, Vic Mispellers, Ter-
vurensteenweg 1.35 of bij de sekre-
taris, ,los Neveu.\, Anibroosesteen-
weg 162. 

Kalken 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Afdeling Kalken legt twee auto
bussen in naar Diksmuide. Deel-
nemingsprijs : 100 fr. voor volwas
senen en 50 fr. voor kinderen tot 
12 jaar. 

Schrijf vlug in bij Jozef Bracke, 
Nerenweg 72, tel. (09) 795539; J u -
lien Baetens, Gaverstraat 39; Roger 
Cours, Bieststraat l a ; Baan Ver-
voet, Dendcrmondsesteenweg 18, 
lel. (09) 795484. 
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171139 « WIJ > - Vlaams
na t ionaa l weekb lad . 

Veran tw. uitg. Mr. F . Van 
der Eist, Beizegemstraat 20 
Brussel 12. 

ERLAU TUINHEUEELEN 
Niet d u u r - wel handig 
(nooit s ch i l de r en ) . 

Al leen- invoerder : 

D E M E Y E R E 
Kor t r i jks t r aa t 
INGELMUNSTER. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

B e z o e k « De v e e r m a n > 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen • Pal ing 
Uitbater : Jan Brugmans, 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

c P E T E R B E N O I T > 
Frankr i jk le i 8 - Antwerpen 

BIEREN ATLAS 
Alle special i tei ten 

F r u i t s a p Pufri 
C A R P E N T I E R 

Guido Gezel lestraat 39 
Z W I J N D R E C H T T 52.70.70 

B O U W E N W O N E N 

De specialist der 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J L E E M A N S , D e u r n e i . 
Van Havrelei 70 1 . : 35.63.17 
Agent ; De Coene • Kortr i jk 

HOTEL - RESTAURANT 

BLANKENBERGE 
« R u b e n s h o f » 

Weststr . 79. T. : (0.50)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers-pens ion . 

« V l a a m s H u i s > K n o k k e 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
Klisabethl 105 Tel 632.70. 

B r e y d e l h o f - B R U G G E 
Jozef Su veestra at 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen. 
Tel . ; 050/350.67 

U U R W E R K J U W E L E N 

bij de meester u u r w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewinle rs t i 11 Oudergem 
T 72.4.5.43 re rn i iuus tr 35 
10 % kor t ing » leden V.U 

P L A S T I E K 

F P a r q u i n e n 
R Van A e r s c h o t P v b a 

Lg Lobroeks t raa t 44 
A.NTWEBPEN. 

Telefoon 03/36.1fi.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel diepvries , verpakking. 
stdc ker ing 
Polvethyleen : /.akken. vel 
len en folie op rol 

RAADPLEEG ONS 
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OOST-VLAANDEREN 

Gent 
V.M.O. 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

Twee autobussen vertrekken aan 
het lokaal Rubensliof op zondag 21 
augustus om 7 uur. Deelname prijs-
fooi inbegrepen 90 fr. Inschrij\en in 
voornoemd lokaal. 

I JZERBEDEVAART 
Op 21 augus tus a.s. r ich t V.O.S.-

Gent een au toca r re i s in n a a r 
Diksmuide . Ver t rek aan lokaal 
Roe land om 7 u. 30 s t ipt . Na de 
p lecht igheid t e rugre i s over West-
ou te r (Rode Berg) . T e r u g te 
Gent rond 20 u. Pr i js : 90 fr per 
pe r soon , fooi voor de chauffeur 
inbegrepen . Inschr i jven : bij lo
k a a l h o u d e r K. De Klerck, Kor te 
Kru i s s t r aa t 3, Gent. 

Opgelet ! Wie bij inschr i jv ing 
zijn besproken p laa tsen niet be
taalt kan hierop ook geen aan 
sp raak maken ! 

Meetjesland 
De Vlaamse Vr i endenkr ing van 

he t Meetjesland vestigt er de 
a a n d a c h t op, dat zijn 11e Vlaams 
Vriendenfees t op de avond van 
de bedevaar t in de zaal Cambr i -
nus te Waar schoo t niet doorgaa t . 

Na ruggespraak met de inrici i -
t e r s van de Waarschoo l se Breu-
gelfeesten, d ie op dezelfde zon
dagavond doorgaan , w e r d een 
minnel i jke sch ikk ing getroffen. 
Naast a n d e r e punten werd on
d e r m e e r overeengekomen alle 
bedevaa rde r s , op ver toon van 
hun ken teken , een kor t ing - a n 
33 % op de toegangspr i j s te 
schenken (20 fr in p laa ts van 30). 

Alle Meetjeslandse vr ienden zijn 
dus even welkom op de Breugel-
feesten te Waarschoo t . 

Merelbeke 
De gejilande kolportage te Moer-

beke viel letterlijk en figuurlijk in 
liet water. De aangevraagde bladen 
waren niet ter plaatse. Van de 
nood een deugd gemaakt werd dan 
in de gemeente met de mikrowa-
gen rond getoerd, wat heel wat 
succes en veel luisteraars oplever
de. 

KOLPORTAGE 
Zondag 14 augustus naar Malcle-

gem. Vertrek Berkenhof, Merelbeke 
8 uur 45. Rubenshof, Gent, 9 uur. 

Sint-Amandsberg 
REIS FRANS-VLAANDEREN 

Op 4 september rei/.en de leden 
en sympalisanten van onze afdeling 
per autocar naar Frans-Vlaanderen 
Vertrek aan ons lokaal « Café Sint 
Amand », Antwerp.se stw. 119 om 
7 uur stipt. Mis-gelegenheid om 6 
uur 30 kerk St. Amandus. 

Terug te St. Amandsberq rond 
22 uur 30; prijs 120 fr. fooi inbegre
pen. 

Inschrijvingen worden aanv lard 
tot 28 augustus bij al on;<. bestuurs

leden. Wie van deze mooie en leer
zame reis wilt genieten steil niet 
uit om tijdig in te .schrijven. 

WEST-VLAANDEREN 

Jabbeke 
Op 12 november richt de Volks

unie-afdeling .labbeke haar tweede 
herfslba! in met het gekende 
Brugse orkest «t Balrooni se.xtet » 
Iedereen houdt reeds de/e datum 
vrij. 

Menen 
IJZERBEDEVAART 

Bede\aarders die wensen per 
bus naar Diksmuide te gaan, schrij
ven in op het sekrelariaat, Wahis-
str. 70, of in « het Zonneke », Wer-
viksestr. 49. X'ertrek aan het lokaal 
niet de bus komende uil Wer\ ik , 
te 8 uur 43. Prijs 50 fr. 

Meuiebeke 
0|) zondag 4 september wordt te 

9 uur 30 in de kerk te Meuiebeke 
een H. Mis opgedragen ter nage
dachtenis van onze o\erleden 
vriend André Roels. 

Indien dit week-end een kolpor
tage wordt ingericht zal deze plaats 
hebben op zaterdagnamiddag. 
Hiero\er worden de kolporteurs 
nog \erder ingelicht. 
PROPAGANDISTENFEEST 

Het arrondissementeel propagan-
dislenfeest vindt plaats op za
terdag 3 september in d'Oude 
Sniisse te Be\eren, later meer in
lichtingen. 

Gezien er geen vergadering van 
de raad, noch van het bestuur is 
voorzien tot 26 augustus en wij dus 
niet in staat zijn'onze aktiviteiten 
op ruime schaal bekend te maken, 
terzij langs Wij om, verzoeken wij 
L' deze mededeling als uitnodiging 
te beschouwen. 

Roeselare • Tielt 
ARRONDISSEMENTELE REIS 

Er wordt op zondag 28 augustus 
een autobusfeis naar de kust inge
richt. Waarom ? Omdat wij ook 
eens met onze vrouw en onze kin
deren d.i. met de grote N'olksunie-
faniilie willen samenzijn en enkele 
gezellige uurtjes doorbrengen. Alle 
kaderleden, alle simpatliisanten 
worden opgeroepen tot deelname. 

De reisweg is de volgende : Roe
selare (8 uur, aan de hoofdkerk), 
I-edegem (8 uin- 10), Izegem (8 uur 
20), Ingelmunsler (8 uur 30 bi] C. 
Vermeulen), Meuiebeke (8 uur 45, 
Goethalsplaats), Tielt (9 uur markt), 
Pittem (9 uur 15) vandaar naar De 
Panne-Koksijde en bij de terugkeer 
langs Diksmuide, met bezoek aan 
het Vlaams Huis en de Uzertoren. 

Inschrijvingen ten laatste op zon
dag 21 augustus, bij voorkeur bij 
H. Verslype, Kortrijkstraat 42, 
Tielt, tel. 400.54. 
IJZERBEDEVAART 

In massa zullen wij ook dit jaar 
aan de IJzerbedevaart op zondag 

21 augustus deelnemen, die dit jaar 
natuurlijk in het teken van Leu-
\en Vlaams zal staan. 

Wervik 
1.IZERBEDEVAABT 

Een au toca r ve r t r ek t om 8,30 
uur aan de St. Medarduskerk , 
met ha l te aan Laag-Vlaanderen . 
Pri js 50 fr. l n s c h r i j \ i n g e n wor 
den ingebrach t op volgende 
adressen : Coudyzer Mauri ts , 
Magdalenas t raa t 75 ; D e b r a b a n -
de re Werner , Prof. Idewijk 13 ; 
Hecortc Be rna rd , Kas tee l s l raa t 
73. 

Laat U lijdig inschr i jven indien 
U niet wens t te leurges te ld te 
w o r d e n . Verleden j a a r r eeds 
moesten wij de laat t i jdige in
schr i jv ingen we ige ren . 

ZOEKERTJES 
Blankenberge : te huur, kamer 

+ keuken, 3 pers. -f kindje, 15-
31 aug. 2200 fr. Groenstr. 37. 

Bejaarde gebroodr. bediende 
(Brusselse), gezinsh. zoekt thuis
werk bij gebrek kans op plaatsing. 
Schr. kant. blad onder nr D50. 

Ietwat oudere, maar werkluslige 
niekanieker zoekt dringend werk; 
ook ander passend werk (wordt 
aan\aard) . Trouwe kameraad en 
zwaar getroffen door repres-ie 
hoopt op solidariteit. Vlaams Bra
bant of prov. Antw. Alle inl. kun
nen helpen. Schrijv. bureel v. blad 
D.54. 

Heer 39 j . VI. nat. zoekt kennis 
met meisje 30 a 40 j . , weduwe of 
gescli. geen bezwaar. 
Schrijven bureel van blad : D 53. 

DEZE WEEK 
OP UW SCHER 
Z O N D A G 
16 30 : Internationaal landbouwma-
gazlne — 17 00 : De Fllntstones. 146e 
afl. — 18 50 : Klein, blein kleutertje 
— 19 10 : Flipper, tv-feuiUeton voor 
de Jeugd. 18e afl. : Gevaar _ 19.35 : 
De laatste grens. Toerist Eddy Gil
more verliet in Arizona de traditio
neel gebruikte reisweg 66, om in 
Navajoland kennis te gaan maken 
met de grootste Indianenstam van 
de VSA. ... — 20 00 : TV-nieuws — 
20.15 : Sportweekend — 20 40 : De 
abonnee van lijn U. 14e episode • De 
dag van de losprijs van 13 u. tot 
18 u. — 20 55 : Retrospectieve van 
filmmusicals : UitnoMging tot de 
dans, film van en met Gene Kelly, 
Tamara Toumanova, Claire Sombert, 
Igor Youskevitcti e.a. — 22.25 • TV-
nieuws. 

M A A N D A G 
1100 : Eucharistieviering in open 
lucht te Wenduine — 19 30 : Wacht 
u voor de hond. 3e episode : Junia 
vindt een schuilplaats — 19 45 : 
De avonturen van Popeye — 19 55 • 
De Wreerman — 20 20 : De abonnee 
van lijn U. I5e episode • De nacht 
van de losprijs vóór middernacht — 
2035 : Een brief van de generaal. 
TV-spel door Maurice McLoughlin — 
2205 : Jazzprisma. Jazzjamboree 
(II) vanuit het Casino te Middel
kerke — 22.35 : TV-nieuws 

D I N S D A G 
19 30 : Tienerklanken — 20 00 • TV-
nieuws — 20 20 : De abonnee van 
lijn U. 16e episode : De nacht van 
de losprijs te middernacht _ 20 35 • 
De lange hete zomer. 7e afl • De 
hetó — 21.25 : Australië en de drei

ging uit het noorden Een documen
taire van Rüdiger Proske — 22 05 : 
Gastprogramma De socialistische ge
dachte en actie — 22 35 ; TV-
nieuws. 

W O E N S D A G 
19 30 : Televisum — 19 55 • De 
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 
20 20 : De abonnee van lijn U. 17e 
episode : Het einde van een bewo
gen nacht — 20 35 : De Dick van 
Dyke-show. I8e afl. : Een vreemde 
eend — 2100 ; Speelfilm ; Zijne 
kleme Majesteit Komedie van R A 
Stemmle met Oliver Grimm, Mi
chael Ande, Gunther Hoffman en 
Pita Benkhoff — 22.30 ; TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 
19 30 : De Flmtstones 147e afl. : 
Z.K H Barney — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 20 : De abonnee van lijn U. 
18e episode ; Weer een verrassende 
gebeurtenis — 20 35 : Retrospectieve 
van filmmusicals : Brigadoon (1954) 
van Vmcente Mmelli met Gene Kel
ly, Cyd Charisse en Van Johnson — 

22.15 : Penelope — 22.45 
nieuws. TV-

V R I J D A G 
-t^^^iM 

19 30 : Jonger dan ]e denkt - , 
19 45 : Zoeklicht — 19.55 : De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20.20 j 
De abonnee van lijn U. 19e episode • 
De wanhoop van Gwendolyn -J 
20.35 : As you like it, blijspel aoot 
William Shakespeai-e — 22 55 : TV-
nieuws. 

Z A T E R D A G ^ 
19 00 : Luceat. Katholiek-godsdien-
stige uitzending — 19.30 : Autora-
ma — 20.00 : TV-nieuws — 20 20 : 
De abonnee van lijn U. 20e episode j 
Het scheelde geen haar — 20 35 : 
Slechte tijd voor sergeanten. 22e atl.ii 
De kimono van sergeant King -1, 
21 00 : Lach een lied. In de Humor-
hal te Heist-Dumbergen, m.m.v. ; 
Ronny Temmer, Jef Burm, Sacha 
Denisent Henk Van Montfoort, e a. 
— 21 50 : Echo — 22.20 ; De man 
van U.N.C.L.E.. 16e afl. : De bijea 
— 23.10 : TV-nieuws. 

ROND DE IJZERBEDEVAART 
Vanzelfsprekend zal de Llzerbede-

vaart op 21 augustus in h-1 teken 
staan van Leuven N'laams ! Er 
\^ordt duchtig gepropageerd, syste
matisch : plakbrieven, persaktie, 
omzendbrieven, werking van bond 
lot bond iKn man tot man. Ieder
een doet het zijne, en Vlaanderens 
levenswil zal weer luid klinken 
waar het moet gehoord. Thans het 
woord aan de daad, met alle wet
telijke middelen die een bewuste 
^ olksgemeenschap elke dag ter be
schikking staan ! 

De 12 prachtige, nieuwe IJzerto-
ren-prentbriefkaarten in kleur zul
len tot dit alles niet weinig bijdra
gen : 4 verschillende voor 20 fr.; 3 
mappen van elk vier verschillende 
60 fr. (\oor de 12 kaarten). Korting 
bij hoeveelheid : 20 % per 50 ex.; 
25 % per 100 ex. 

De nieuwe Uzertoren gaat nog 
gebukt onder een miljoenenschuld ! 

Moesten alle Vlaamsbewusten de
ze drie mappen (12 verschillende 
prachtkaarten) kopen, twee zichten 
uithangen, en de andere 10 naar 
medestanders zenden, met een pro
pagandatekst voor die kettingaktie: 
het zou, in Vlaanderen en in de 
vreemde (onze missionarissen niet 
vergeten !), van nu tot einde augus
tus IJzertorenkaarten regenen. 

Men propagere die kettingaktie 
bij de laatste propaganda van man 

tot man voor de l.Izerbedevaart; in 
alle Vlaamse lokalen; tijdens de 
reis naar en van Diksmuide; en te 
Diksmuide zelf. 

Zo zal alles gedaan worden door 
allen, zoals het ons, uitvoerders van 
het testament der Vlaamse Doden, 
behoort ! 

Iedereen bestelle nog heden en
kele mappen. Besteladres : Bed», 
vaartsekretariaat, IJzerdijk 2, Diks
muide. 

ijzerbedevaart 
nieuwe; inzet 

diksmuide 21 aug. 
te Uuur 

NATIONALE LOTERIJ 
"^ieuio "^lan + 20 o/o 

EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lot van 2.000.000 F 
Kot van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
2 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 loten van 10.000 F 
420 loten van 5.000 F 
600 loten van 2.500 F 

3.600 loten van 1.000 F 
12.000 loten van 500 F 

60.000 lofen van 300 F 
+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400.000 F 

Het bi l jet: 140 F Het tiende : 15 F 

IN 77.054 
LOTEN 

TREKKING OP 29 AUGUSTUS 

pas verschenen: Westland-pocket n p . 1 
HET FEEST VAN DE HAAT 
120 BLZ. 3 0 FR. 

cnir.l» 

handelend over 

KOLLABORATIE VERZET 
door 

NEMROD. medewerker aan ons weekblad. 

BESTELLINGEN : — s tor t 30 fr. op prk. nr . 9202.80 van de 
VLAAMSE VRIENDEN VAN DE WEST
HOEK. Fazan ten laan 21, De P a n n e (met 
de vermelding West land-pocket nr 1) ; 

— of s tuur onder gesloten omslag een 
briefje van 20 fr. + 10 fr. postzegels op. 
aan bovenvermeld adres . 

REPRESSIE AMNESTIE 

DE W E S T L A N D - R O C K E T S 

brengen U 
- de Vlaamse Beweging In het ver

leden ; 
— aktuele Vlaamse problemen. 

http://Antwerp.se
file:///erder
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WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN, KOMT MEH HEF « ALGEMEEN 

Wanneer op UW grond ? 
— Villa's : modern of klassiek. 
,— Bungalows : gioot en konfor-

tabel. 
,— Huizen : naar iedeis beurs en 

smaak. 
— Appartementen : steeds buiten 

konkurrentie. 

Speciaal voor Gent: 
,— Standingvolle residenties t 

PA1RICI\ - PAIRICK te Destel-
bergen ; ERASMUS te Wondel-
gem. Van de 39 reeds 29 \erkocht. 
Prijyen vanaf 617.600 F (akte in 
handen). 

— Mooie villapercelen te DRON
GEN/MARIAKERKE in residen
tieel park. 

1— Grote keus van bouwgronden in 
het Gentse. 

C 

BOUWBEDRIJF K U N N E N » TEGEN ! 

Breng ons UW idee. 

Wij werken het graag u i t ! 
— Degelijke konstruktie volgens be

proefde methoden. 
— Volledige afwerk door eigen 

vakmensen. 
— Geen administratieve beslomme

ringen. 
— Gratis voorlichting op eenvou
dige aanvraag. 

OM ALLE TROEVEN 

IN één HAND TE HEBBEN, 

WENDT ü ZICH TOT 

Hef-Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN n.v. 
INLICHTINGEN A N T W E R P E N 

MEIR 18 — Tel. 03/32.92.18. 
G E N T 

ONDERBERGEN 13 — Tel. 69/25.19.23. 
G E N K 

MOLENSTRAAT 39 — Tel. 011/54442. 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 
DIT BLAD 
d i e n e n toegestuurd aan onze 
PUBLICITEITSDIENST : 

S. De Lie, c Fapenhoek >, Berendrecht TeL (03)73 66 59 
Ook de 
zoekertjes kunnen naai dit adres gezonden worden. 

BECO 

brandstoffen 

TEL : (03) 32.04.77 

32.02.10 

St.-Martens-Bodegem 
WELGELEGEN CAFE 
TE HUUR. 

Ixtkaal Vü -
DulvenlokaaL 

FIRMA HELLINCRX 
Stationsstraat 42, 
8t -Martcns-Bodegem. 
Telefoon i 52 10 33 

& ZONEN 

GEDURENDE 14 DAGEN : KOOPJES-
KERMIS AAN FANTASTISCHE LAGE 
PRIJZEN OP RADIO'S. TELEVISIE'S. 
'.ANDOPNEMERS, ENZ.. ENZ. 

bij* UW specialist 
Elektro Akoustiek 

«DE G E L U I D S B R O N » 
Lange Leemstraat 32 • ANTWERPEN 

Telefoon : 33.04.95. 

BIJVOORBEELD : 

OP MAGNEETBANDEN 35 TOT 40 %. 

V E R Z E K E R I N G E N 
L E V E N 

- A U T O 
- H U I S 
- I N B O E D E L 

VAN DER PAAL • VOORBRAECK EN C' 
Jan Van Rilswijckiaan 62 - ANTWERPEN. 
T E L E F O O N : 03/37.54.38. 

A MITSUBSSHI ELECTRIC CORPORATION 

ELECTRA BREE 
Boneputstraat 28, 
— B R E E — 
Telefoon : 651.88 

FX233L 

Ik 
ben 

uil-geslapen 
w a n l . . . 

Dunlopillo 
S T R R 

• «. ik koop bij 

STWmr BëDOSNBEDRIJF 
T U R N H O U I S E i A A N 1 0 2 , l O R & E R H O U T - t t l . 35.17,83 
• : • , • , ; . . ; ;1Ü.HUIZEM ; Oiejl.slrMl t4-"t*, *nrw.--Tel.3! Ci.I». 
•«Siinenstrill 3r.41, Atiiw. 1cl,,33.*7.i* - Callifarllel 40, Bcurr», Tel. 3».25.22 

W l M M A E S 

DIANALAAN. 10. BERCHEM • Antwerpen. T e l : (03) 39.69.34. 
— stelt /ïijn kandidatuur bii alle Vlamingen in de 

provinciën Antwerpen Brabant en Oo'»t ^ laan
deren, voor alle verzekerings\ormen : Brand • 
Leven Persoonlijke Familiale Auto Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande verzekeringspolissen. 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz. 

KREDIET EN FINA NCIERINOSVENNOOTSCHAP 
- F I N A N C I E R I N G E N 

— L E N I N G E N 

- H Y P O T E K E N Ie en 2e rang 

Jan Van Rliswiicklaan 62 - ANTWERPEN - Telefoon : 03/37.54.38. 
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