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De zwarte rookwolk die boven Brussel hing, onttrok even de 
andere problemen in ons land aan het zicht. Heel even maar, 
want de dag voordien en de dag nadien worstelde de politieke 
aktualiteit — het konfhkt in Gerniain-Anglo en de oorverdo
vende eis «priorité pour la Wallonië» — zich naar de voorgrond. 
De bezetting van Germain-Anglo door de met werkloosheid be
dreigde arbeiders heeft een tragisch menselijke en sociale ach
tergrond. De gehechtheid van deze arbeiders aan hun bediijf 
dat de materiële bazis is voor hun bestaan, kan niet anders dan 
simpatie en solidariteit opwekken. Maar deze simpatie en soli
dariteit op het menselijke en sociale vlak mogen en kunnen ons 
niet blind maken voor de politieke komedie die rond Germain-
Anglo en rond de zogezegde katastrofale en explozieve toestand 
in de Bonnage en het Centrum opgevoeid wordt. 

Een hele wijk van Brussel 
heeft g:ebrand, zoals in de 
middeleeuwen De stri.id 
tegen het vuur werd aange
bonden door brandweerkorp
sen wier moed niet kon 
vergoeden dat zij opgedeeld 
zijn volgens de dorpsgrenzea 
binnen de brussalse agglo
meratie, zoals in de middeU 
eeuwen. Het vuur moest 
bestreden worden vanuit 
nauwe straatjes wier urba-
n'&tische funktie en verkeers
reglementering nog is zoals 
in de middeleeuwen. Wie de 
fatale sekonden en minuten 
telt die verloren gingen én 
door het ontbreken van één 
brandweerkorps voor de 
agglomeratie én door de 
noodzaak om tientallen ge
parkeerde hoogbrandbare 
wagens eerst nog weg te 
slepen én door het maneu. 
vreren op een plattegrond 
van veel te nauwe straatjes, 
mag een beschuldigende 
vinger richten op het ma
gistraat van een stad die 
hoofdstad van Europa wil 
heten doch blijft vastzitten 
in dorpse strukturen. 
Er zijn andere verantwoor
delijkheden voor de ramp : 
het is aan het gerecht om ze 
onverblddellijk op het spoor 
te komen en te bestraffen. 
Maar het is aan iedere 
burger, de verantwoordelijk
heden in de publieke sektor 
aan te klagen en te eisen 
dat de veiligheid van de 
enkeling en de gemeenschap 
eindelijk gesteld worde 
boven de politieke 
belangetjes en de kortzich
tigheid van dorpsnotabelen. 

ALS GESCHREEUW 
Een vergelijking dringt zich 

op. Die van Germain-Anglo 
zijn met vierhonderd. Die van 
Zwartberg waren met vijfdui
zend. De enen bezetten hun fa
briek en weigeren, het te ver
laten vooraleer ze weten dat 
hun boterham veilig gesteld is. 
De anderen deden, eveneens 
zonder geweld, hetzelfde : ze 
sloten zich op in de mijn
schacht en ze eisten zekeiheid 
over hun lot. De enen kregen 
het bezoek van een eerste-mi-
nister. Op de anderen werd de 
rijkswacht afgestuurd en het 
eindigde met twee doden en 
ettelijke gekwetsten. De enen 
genieten de spektakulaire 
steun van alles wat naam en 
faam heeft in Wallonië. De an
deren moesten het stellen met 
de steun van de vlaams-natio-

nale oppozitie en van de 
Vlaamse verenigingen. 

Terwijl de arbeiders en de 
bevolking in Limburg hun een
zame strijd — in de steek ge
laten door de kleurpartijen 
en de sindikaten — vochten, 
worden de eisen van de arbei
ders in Germain-Anglo kracht 
bijgezet door een bijeenkomst 
van de waalse C.V.P.-ers die 
al hun welsprekendheid, al 
hun invloed en al hun energie 
besteden aan de onverbloem
de eis « priorité pour la Wal
lonië ». 

Daarmee is de kring geslo
ten. De waalse socialisten heb
ben deze prioriteit bij ontel
bare gelegenheden en onlangs 
nog op hun kongres nadruk
kelijk geëist. De P.V.V. heeft 
zelfs geen vcrgadeiing nodig 

om deze eis te stellen : Van-
audenhove reist het land af 
met een model-spreekbeurt 
waarin onveranderlijk gezegd 
wordt dat de vlaamse spaar
centen Wallonië én dus het 
unitarisme moeten redden. De 
waalse C.V.P.-ers waren de 
hekkensluiters : zij zwegen 
over federalisme om des te 
luider te zeggen dat hun trouw 
aan het unitaire vaderland be
loond moet worden met klin
kende munt, met miljarden 
voor de « piiorité ». 

Hoe \erdeeld de Walen ook 
mogen zijn over honderd en 
één dingen, in de zaak van de 
« priorité » leggen ze eeij eens
gezindheid en een eensgezin
de doelbewustheid aan de dag 
die haar doel zal bereiken. Met 
verbazmg en ergernis zit men 

te kijken op de metoden die 
daarbij gebruikt worden. Met 
aan masochisme grenzend zie
kelijk zelfbeklag wentelt de 
hele waalse pers zich dag aan 
dag in de zogenaamde ellende 
en mizeries van het arme Wal
lonië. Naar het klassiek recept 
van de metode Coué wordt on
afgebroken gezegd en geschre
ven dat Wallonië gedoemd is, 
te verdwijnen in het amal
gaam van de onderontwikkel
de landen als het niet gered 
wordt door de « nationale so
lidariteit » en de vlaamse cen
ten. De zin voor publiciteit en 
propaganda schijnt de Walen 
in het bloed te zitten : de op 
zichzelf' respektabele strijd 
van de arbeiders in Germain-
Anglo wordt opgepept tot een 
griekse tragedie en heel het 
land wordt verzocht, zijn cen
ten in de schaal te leggen — 
niet voor die arbeiders, maar 
voor Wallonië — wanneer op 
het terrein van het bedreigde 
bedrijf een mis wordt opge
dragen. 

In wat voor land leven wij ! 
Marktkramersgeschi-eeuw en 
standwerker ij hebben in en 
buiten het parlement het ge
zond verstand én de werkelijk
heid weggeschreeuwd. De wer
kelijkheid : dat de Walen — 
de waalse demografie, het 
waals gebrek aan initiatief en 
verbeelding, de karrentie van 
de openbare en private waalse 
instanties — zélf aan de bazis 
liggen van een neergang die 
wél overdreven maar inder
daad niet te loochenen is. De 
werkelijkheid : dat de vlaamse 
vlijt, de vlaamse spaarzaam-
heidszin, het Vlaams initiatief 
niet kunnen beletten dat nog 
steeds vlaamse arrondisse
menten op de welvaartslij st 
onderaan prijken en dat nog 
steeds vlaamse gewesten te 
vechten hebben met proble
men die in Wallonië al lang 
een revolutie zouden ontke
tend hebben. 

Temidden van het waals ge
schreeuw moeten wij het 
hoofd koel houden, ons scherp 
te weer stellen en méér dan 
ooit ijveren voor federalisme. 
Na 137 jaar achterstelling wil
len wij niet opnieuw het 
slachtoffer worden, het slacht
offer van een onbeschaamde 
en grenzeloze chantage. tvo 

MORGEN 
ANTWERPEN 

Morgenvoormiddag grijpt te 10 u 30 in de zaal « Majestic », 
Carnotstraat, voor de dertiende maal de traditionele Volksunie^ 
massavergadering plaats. 

Mr F. Van der Eist, volksvertegenwoordiger en voorzitter van 
de Volksunie, opent de vergadering, waarna de heer Kris Van 
Esbroeck een toespraak namens en tot de jongeren zal houden. 
Volksvertegenwoordiger mr. Hugo Schiltz houdt de strijdrede, 
waarna senator Ballet een vredesboodschap van de Volksunie 
brengt. Setiator Wim Jorissen doet de (eveneens traditionele} 
oproep tot steun. 
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WIJ 

ZANGFEEST 

U weet misschien dat enkele 
Vlaamse toondichters geweigerd 
hebben om op 28 mei op het Na
tionaal Zangfeest in het Sport
paleis te Antwerpen te dirigeren. 

Deze weigering berust niet op 
een afkeuring van het A.N.Z. 
en/of van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest als dusdanig, ook niet 
omdat wij ons vlaamse volk niet 
willen leiden bij het zingen van 
onze vlaamse liederen, maar wel 
omwille van de A.N.Z.-aktivitei-
ten tijdens het jaar ; er wordt 
niets meer voor het volkslied-
zingen gedaan. Wij oefenen dus 
een opbouwende, een pozitieve 
kritiek uit. 

W.P., Antwerpen. 

AKTIE! 

« Verstevigen van het profita-
riaat > zou beter zijn. Mogelijk is 
dit een eerste stap in de richting 
van medezeggenschap van de 
werknemers, vooral in verband 
met hun wedde. Maar het begrip 
medezeggenschap, zoals de heren 
politiekers het belichten, is een 
terugkeer naar de wet van de 
jungle. Als voorbeeld van schei
ding der machten kan het moei
lijk door de beugel : partij en 
rechter tegelijk. Het was opval
lend dat de senaatsvoorzitter, on
middellijk na het goedkeuren 
van het bewuste artikel, de ver
gadering verlof gaf met de ver
melding : volgende week niet 
voldoende stof om te kunnen 
vergaderen. 

De kogel was door de kerk ! 
De schijn moest zelfs niet meer 
gered worden. 

B.H., Erembodegem. 

VADERLANDSLIEFDE 

In een lezersbrief werd de aan
dacht gevestigd op het feit dat 
talrijke gezantschappen en am
bassades te Brussel het niet no
dig vinden naar buiten de twee
taligheid van de hoofdstad in 
acht te nemen. 

Talrijke buitenlandse nationa
le reisbureaus en luchtvaartlij-
nen vinden dit eveneens overbo
dig en houden zich aan een vol
komen franse ééntaligheid. 

Met vaststellen alleen zullen we 
hieraan nochtans geen wijziging 
kunnen brengen. Is het ogenblik 
niet aangebroken om op het kon-
krete vlak te ageren voor een 
werkelijke tweetaligheid te Brus
sel in alle sektoren ? Men 
spreekt vaak van een offensieve 
geest te geven aan de vlaamse 
aktie in het hoofdstedelijk ge
bied. Door een passende druk 
zouden we heel wat kunnen he
reiken. 

K.M., Ganshoren. 

PARTIJ EN RECHTER 

De ware vaderlandsliefde is 
de liefde tot het eigen volk. Lief
de tot de eigen taai, tot de eigen 
zeden, is een conditio sine qua 
non. 

De liefde voor het vaderland 
mag niet betaald worden, omdat 
liefde elke baatzucht uitsluit. 

De ware patriot zal zich daar
om schamen, aan de zijde te 
staan van hen die steeds eisen 
stellen. 

Patriottisme impliceert dienen. 
Patriottisme is meer dan hol ge-
parafraseer. 

H.J. Kontich. 

VIETNAM 

Men heeft zelden een zo roe
rend eenheidbfrond gezien als 
gedurende de senaatsvergade
ring van 3 mei, over de herzie
ning van de Grondwet. Ken on
waardig debat was het alleszins, 
(leen enkel amendement dat de 
indruk zou kunnen wegwerken ; 
het gaat hier om de centen al
leen. Knkel spiegelgevechten en 
schijnbewegingen. Geen woord 
over doeltreffend wetgevend 
werk. Grondige hervormingen 
van de parlementaire arbeid, van 
Je parlementaire instellingen 
mogen niet besproken worden. 
Taboe is het sisteem. En dat 
noemt men grondwetherziening ! 

Sinds meer dan 20 jaar volg ik 
met interesse anti-kolonialisme, 
progressisme, pacifisme en de 
geboekte rezultaten. 

Dat die strekkingen in enkele 
richting moeten werken, blijkt 
uit het schrijven van J.V.E., Gent, 
(neutraliteit op politiek gebied 
voor Zuid-Vietnam). Gelooft J. 
V.E. ook maar één ogenblik dat 
het kommunisme zich daaraan 
zou houden ! ? 

Wat het uitschakelen van de 2 
miljoen katolieken betreft : het 
zou niet alleen op politiek vlak 
gerealizeerd worden ! 

Vóór 20 jaar was dit ook in In-
done/ië het geval met de Ana-
mielen en Ambonezen. 

In pacifistisch India vielen 
ong. 3 miljoen doden bij de onaf-
hankelijkheidsgevechten tussen 
moslems en hindoes. 

Wat in Kenia, Kongo, Zanzi
bar en Soedan gebeurd is, zal 
J.V.E. nog wel weten. 

In .\Igerije heeft men 8 jaar 

NATIONALE LOTERIJ 
EEN SUPERHOOG LOT VAN 

7 MILJOEN ! 
1 lof van 2.000.000 F 
1 bt van 1.000.000 F 
1 lot van 500.000 F 
7 loten van 200.000 F 

12 loten van 100.000 F 
42 loten van 50.000 F 

84 loten van 25.000 F 
240 lofen 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 loten van 300 F 

+ 50 troostprijzen van 10.000 F 

IN HET 
TOTAAL 50.400 .000 F 

Het biljet: 140 F Het tiende 

IN 77.054 
LOTEN 

15 F 

TREKKING OP 29 MEI 

gedood om het land voor de Alge
rijnen te bekomen ; als feestscho-
tel der onafhankelijkheid heeft 
men dan 80 duizend Ilarki's ge
keeld. Rezultaat : van de 8 mil
joen Algerijnen werken er 1 mil
joen 300 duizend in W.-Europa. 

Wat de rest van « Afrika aan 
de Afrikanen » betreft, die heb
ben zelfs die kans niet meer. Re
zultaat : uitschakeling van de 
produktie van ongeveer heel dat 
werelddeel in een wereld waar 
honger heerst. 

Nu wenst u dat die toestand 
zich in Zuid-Amerika zou herha
len ? 

AVel, ,T.V.E., uw pacifisme kost 
meer bloed en honger aan de ar
men dan die « imperialistische » 
(van wie ?) oorlog. 

Zo wij iets wensen te verwe-
zenUjken dat pozitief i.s, laat het 
dan « Vlaanderen aan de Vla
mingen » zijn. Dat wordt stilaan 
tijd ! 

J.S., Mol. 

nog veel meer zou verkopen in
dien hij Frans sprak ». De jon
gen werd rood van schaamte en 
de omstaanders dropen .stilletjes 
af. Dat vond ik te bar. Ik zegde 
tot dat stuk racist in het Frans : 
« Begrijpt u hem niet ? Ik noch
tans wel, zoals iedereen. In dat 
geval bent u een domkop ! ». 

Zij heeft dan een klacht inge
diend bij de direktie. Ik ging met 
haar mee, diende op mijn beurt 
eveneens een klacht in omwille 
van publieke belediging aan een 
Aerkoper en poging tot brood
roof. De direktie stelde op staan
de voet (en onder grote belang
stelling van het pubhek) een on
derzoek in. Aldus bleek dat ik 
gelijk had en dat die jonge Ne
derlander goed Frans sprak. De 
direktie heeft die raciste dan 
wandelen gestuurd met de be
merking « dat mijn verwijt maar 
een boutade was en'eigenlijk een 
beetje gegrond... ». 

Nadien kreeg die Nederlander 
plots een toeloop van Vlamingen 
die nu allen luidop Nederlands 
spraken (wat niet altijd gedurfd 
wordt !). Sommigen en ook ver
koopsters, hadden alles goed ge
volgd en gaven me groot gelijk. 
Spiitig genoeg zijn de Vlamingen 
in brusselse grootwarenhuizen 
niet altijd even eensgezind en 
kordaat. 

M., Brussel. 

stammen, en bij hen werkt do 
haat nog na voor de blanke, die 
hem beschaving zou brengen en 
hem heeft doen werken onder 
zijn orders. Nu is iedere neger 
in Afrika anti-blank, maar dat 
zal wel veranderen met opvoe
ding en beschaving. 

Hetgeen echter aan elke stu
dent van geschiedenis moet op
vallen : dat nergens diskrimina-
tie zolang en zo diepgaand is 
toegepast geworden en zo ver 
doorgedreven als in wat men ge
woonlijk België noemt. 

H.K., .Antwerpen. 

ADEL 

DiSKRIHINATIE 

RACISME 

In de brusselse « Bon Marché » 
was een hoUands verkoper zijn 
waar aan het aanprijzen in het 
Nederlands en behoorlijk Frans 
met licht hollands aksent. Onder 
de toehoorders vond een franko-
foon hoogmoedig wijf het nodig 
de opmerking te maken « dat hij 

Dit is een woord dat geen en
kel rechtgeaard mens graag 
hoort. Het is een woord dat ie
der die beseft wat het betekent, 
zeer diep in zijn gemoed gedroe
gen is, dat pijn doet. 

Het begon in Duitsland rond de 
jaren 1928, en .stilaan nam het 
omvang en kulmineerde tijdens 
de oorlog. Sindsdien is diskrimi-
natie meestal uit Europa ver
dwenen. De enige volkeren aar 
het nog toegepast en uitgeoefend 
wordt, 2ijn de volkeren van 
Afrika, maar dit zijn onderont
wikkelden of liever nog wilde 

Er werd, deze laatste tijden, 
nogal veel geschreven in « WIJ » 
over de adel. Volgens mijn me
ning werd tot op heden dit 
hoofdstuk onvolledig behandeld. 
Ik wil enkel twee vragen stellen: 
1) Wat is een lid ^an de adel-
stand ? Hier kan men op ant
woorden dat het een produkt is 
(iu zeer veel gevallen) van bloed
verwante ouders. Ik wil de zaak 
niet verder toelichten. 
2) Indien de leden van de adel
stand zich boven de andere men
sen trachten te stellen, waarom 
doet men hen dan deze zotte ver
waandheid niet betalen door hen, 
per persoon en per jaar, een taks 
te doen betalen van 50.000 of 
100.000 of I.ÏO.000 fr. naarmate 
de rangschikking van de titel die 
ze willen dragen. Deze titel heeft 
immers voor de gewone mens 
niet de minste waarde en wordt 
door hein enkel aanzien als een 
karnavaltitel zonder meer. 

A.J., Brussel 16. 

De redaktie draagt geen Teî » 
antwoordelijkheid TO«r de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht Tan keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge» 
Toerd. 

van de redaktie 

Brussel, 25 mei 19ó7. 
Betr . : de brand te Brussel. 

Eerl i jk gezegd, verleden dinsdag en voensdag 
hebben we een t ikkel t je verwonderd zi t ten wach
ten op DE beschuldiging. Zoals in het Derde Rijk 
iedere tegenslag, iedere kleine of grote ramp be
geleid werd door de kreet "die Juden sind Schuld 
dran", 20 hebben enkele jaren brusselse ervaring 
ons geleerd dat in de hoofdstad a l l e ongelukken 
toegeschreven worden aan ces extrémistes flamands. 
We legden ons oor te luis teren op de plaatsen die 
we beroepshalve te Brus.jel aandoen : we hoorden . 
n i e t s . 
Donderdagvoormiddag kregen we een lezersbrief van 
een handelaar, de heer D.P. u i t Brussel-^. Hij be
vestigde ons, wat we a l van meet af aan verwacht 
hadden : dat in de sfeer van hardgekookt a n t i 
vlaams chauvinisme niets gemeen genoeg i s voor en
kele warhoofden, als het maar tegen Vlamingen i s . 
De heer D.P. kreeg dinsdag over de vloer van zijn 
zaak een franssprekende dame, waarmee h i j enkele 
woorden wisselde over de vreseli jke ramp en de mo
gelijke oorzaak ervan. We ci teren u i t de l eze r s 
brief : «Ik zegde tot de kl iënte dat het moeilijk 
zou zijn, de oorzaak te vinden. De dame, met over
tuiging en in het Frans : ' Ik weet het wel n ie t , 
maar ik ga het u zeggen, c ' es t la Volksunie, les 
Boches...". Mijn vrouw en ik stonden er paf van 
en madame was weg". Tot zover onze korrespondent. 
Wij stonden niét paf. Te Brussel staan wij a l 
lang niet meer paf. Zelfs n ie t , a ls men on.̂  scheldt 
voor massamoordenaars... ^ Wl^* 

' \ 
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2e trein volmachten... 

...rijdt sociaal-
ekonomisoh 
achteruit 

Yred.) De tweede trein volmachtbesluiten 
'is met vier dagen vertraging vertrokken 
doch onmiddellijk stellen we vast, dat hij 
ons sociaal-ekonomisch achteruit voert in 
plaats van vooruit. De bedoeling bleek te 
zijn ons land vooruit te helpen door de 
sanering van de financiële toestand en de 
voorwaarden te scheppen om de ekonomi-
sche stagnatie in een heroplevende bewe
ging om te zetten. Op korte termijn zijn er 
de prikkelende besluiten nopens een be
tere werking van de hoge raad voor fi-
nancies, de nationale investeringsmaae-
schappij voor krediet aan de nijverheid 
en de spaarkas. Maar op lange termijn wor
den deze maatregelen zwaar gehipotekeerd 
door de aanzienlijke vertraging die aan de 
universitaire expansie wordt opgelegd, wat 
nog erger wordt door de reeds aanzienlijke 
achterstand op dit domein. Van de eerst 
voorzien stijging van 18 t. h. voor de rijks
universiteiten werd eventjes 10 t. h. afge
roomd I 

Daarmee draait de regering de kraan toe 
van de ekonomische expansie door het we
tenschapsbeleid te reftimen en aldus het eko
nomisch apparaat van morgen te beroven 
van de noodzakelijke uitrustingen en kaders. 
Het is een kortzfchtige politiek, die des te 
scherper tot uiting komt omdat men in de 
sektor landsverdediging geen enkele bespa
ring doet en de rationalizatie ervan pro
blematisch zoniet onwaarschijnlijkt is. 

Ook op sociaal vlak rijdt deze tweede trein 
achteruit. De Z.I.V.-uilkeringen worden nog 
eens aanzienlijk verminderd bij hogere bij
dragen, zodat zich de vraag stelt, waarom 
men nog moet verzekerd zijn. De verze
kerde betaalt het gelag, gans het sisteem 
komt neer op een belastingsverhoging, die 
haar naam niet noemt. De regering blijkt 
hier vooral onder konservatief-liberale druk 
te hebben gehandeld, wat duidelijk aan het 
licht treedt wanneer men via het sanerings
plan van het Paul Hymansinstituut de wa
re bedoelingen van de PVV kan achterha
len : de totale omvorming van de sociale 
wetgeving onder vorm van een regelrechte 
afbraak. Alleen wanneer de hogere inko
mens in het gedrang komen zegt de PVV 
neen. Het is telkens de ekonomisch zwak
ke die offers moet brengen ten Ijate van 
de ekonomisch sterke. Sociaal draagt de 
regering VDB dan ook een zware verant
woordelijkheid met deze nieuwe afbraak, 
wetenschappelijk-ekonomisch is haar jong
ste vergissing niet geringer I 

Leuven onbestuurbaar 

beheerraad 
in het 
slop 

(red.) Het gaat steeds slechter in de kato-
lieke universiteit van Leuven. Geplaatst te
genover de vlaamse opinie in haar breed
ste en diepste geledingen en van het eigen 
leraar- en studentenkorps kan het niet an
ders of de vlaamse leden van de beheerraad 
moesten vroeg of laat in konflikt komen 
met het immobilisme, dat de frankofone 
leden aan Leuven willen opleggen. Dit is 

deze week gebeurd. De vlaamse beheer
ders hadden diusdag samen met de kura-
toren eenparig de eis gesteld, de buiten
gewone begroting van de K..U.L. te split
sen per afdeling, wat de franstalige beheer
ders weigerden. Daarop ging de beheerraad 
uileen met als vermoedelijk gc\olg dal hij 
niet langer meer kaïi funktioneren, ook al 
komt hij binnen een maand opnieuw bij
een, nadat men \an de \oorziene speciale 
procedure afzag om de tegenstelling niet 
nog meer toe te spitsen. 

Aanleiding tot dit konflikt was de ver
dubbeling van de onkostennola van het 
franstalig universitaire ziekenhuis te St. 
Lambrechts-Woluwe, nl. op 5 miljard of 
dubbel zoveel als de raming van nauwelijks 
een half jaar geleden. De vaart waarmee 
de frankofone afdeling naar de luxe stoomt 
dreigde de hele buitengewone begroting 
op te slorpen zodat er niets meer zou over
blijven voor de noodzakelijke projekten 
van de nederland.se universiteit! Waar
schijnlijker is echter dat de frankofone le
den van de beheerraad door hel financieel 
« opblazen » van Wol uwe de vlaamse afde
ling voor het voldongen feit willen stel
len, nl. dat inge^'olge de uitgaven voor Wo-
luwe de projekten voor Otiignies onverwe
zenlijkbaar worden bij gebrek aan geld. De 
taktiek van de frankofonen te Leuven vol
trekt zich op een dubbel vlak : men over
drijft schromelijk de kosten van overheve
ling (nota bene t.a.v. de onvermijdelijkheid 
van hoge uitgaven bij verdere universitai
re expansie te Leuven) en anderdeels tracht 
men de lopende begrotingen zodanig uit 
te hollen ten voordele van de franstalige 
afdeling, waardoor men zich zelf zegent 
én het « bewijs » zou leveren dat overheve
ling een onbegonnen zaak zou zijn. 

De buitengewone begroting van de 
K.U.L. werd in tegenstelling met de gewo
ne niet gesplitst. Nu de beheerraad klem 
liep op deze dwaze, dure en onrechtvaar
dige koppigheid, ligt het voor de hand dal 
splitsing ook hier onvermijdelijk is, als 
voorbode van het ontstaan van twee vol
komen autonome universiteiten. Zoniet 

wordt Leuven totaal onbestuurbaar en 
komt het tot een explozie. 

Waarvoor de vlaamse opinie overigen» 
absoluut niet bang is. We zouden zelfs 
stellen : hoe eerder de etterbuil barst ho« 
beter ! 

* Bedenkingen bij cijfers 

de 
"vlaamse 
hegenionie" 

(m.v.d.b.) Pas één week geleden hebben wij 
in deze kolommen de noodkreet afgedrukt 
van de heer Thiry, de vaste sekretaris van 
de Académie Royale de Langue et de Lit-
térature Fran^aises, in verband met wat hij 
noenjde « de geleidelijke overwoekering van 
het belgisch organisme door de agenten 
van de vlaamse hegemonie », of daar moe
ten wij reeds bekennen dat die hooggeleer
de Walloniër gelijk heeft. Overschot van 
gelijk ! Vernamen wij deze week inderdaad 
niet via een absoluut onverdachte bron 
(met name het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden) dat er weeral twee Vlamin
gen binnengeslopen zijn in de hoofdfunk-
ties van ons aller geliefde Gendarmerie Na
tionale Gendarmerie. Ja, ja, ook daar zit de 
worm volop in de vrucht I 

Op een vraag naar het taalstelsel van de 
officieren in de hiemavermelde funktie» 
moest minister Poswick het volgende ant
woord geven : kommandant van de Rijks
wacht, frans taalstelsel (grondige kennis 
van het Nederlands); adjunkt-kcïnman-
dant, Nederlands (grondig Frans); hoofd-

(Vervolg op blz. 4) 

Ergernis, bitterheid en medeleven 
strijden om beurt tegenover «t bran
dend Brussel ». Men ergert zich om 
de bijnavanzelfsprekendheid van 
het feit van een dergelijke ramp en 
om de gemiste kansen, die gedeelte
lijk terug te voeren zijn op de ti-
pische eigenwaan en laksheid van 
de Brusselse regenten, niet alleen 
in taaivraagstukken doch ook op het 
gebied van urbanizatie en veilig
heid. Op het ogenblik dat te Wolu-
we een bespottelijke would-be-Fav-
West woekert (heeft men in het 
brnsselse alle gevoel voor maat en 
goede smaak verloren ?) stelt een 
ramp, die meer lijken achterlaat 
dan Marcinelle, een voortijdig einde 
aan een amerikaanse veertiendaag
se. Moet de naam van Uncle Sam 
werkelijk overal verbonden worden 
aan vuur ? 

De anarchistische uitbreiding van 
de grootwarenhuizen is o.a. het ge
volg van de opheffing van de des
betreffende grendelwet, niet aange
vuld door een urbanistlsche orde
ning ter zake en nog minder door 
een veiligheidsreglementering; tw^ee 
zware fouten, die i"en de wetgevers 
kan ten laste leggen, hoe schijnhei
lig het leidend cenakel van de wet
gevers tans ook de blijken van me
deleven in ontvangst neemt. Daar
op griffelt zich het kruideniersge
drag' van de brusselse magistraat, 
die laboreert aan 'n europese groot
heidswaanzin en een belgische supe
rioriteit doch het in de praktijk 
niet verder brengt dan een achter
lijk provincialisme. 

Bittere bedenkingen inderdaad, 
maar is het leed van honderden fa
milies nog niet veel bitterder, recht
streeks gevolg van een wanbeleid en 
een mentaliteit, die in de vorige 
eeuw is blijven steken ? Daar te
genover is de moed van allen, die 
maandag de handen uit de mouwen 
staken des te groter, en zijn de van 
ekonomisch liberalisme druipende 
verklaringen van een Vaxelaire en 
een Van Offelen des te kleiner. 

Wij zouden overdrijven moesten 
we de brandreuk van Brussel kop
pelen aan wat cynici « de ontbin
dingsgeur van de waalse ekonomie » 
zouden noemen. Kla.ssieker en « def
tiger » is het te spreken over de 
Waalse klaagmuur, waaraan dezer 
'lagen heel wat meer klagers dan 
•;ewoonlijk stonden, zowel in Wal-
'onië zelf als in het parlement of 
>r> het kantoor van VDB, die zon

dagavond zelf naar « Ie pays noir » 
trok om poolshoogte te nemen. Ook 
het kongres van de waalse CVP 
ging het koor der superprioriteits-
zangers vervoegen. We beleefden 
een eerste opvoering van een (toe
vallig ?) georkestreerd waals offen
sief dat gretig gebruik maakt van 
het geval Anglo-Germain (voorbeeld 
van kunstmatig met staatsgelden in 

gekozen voor hun a.s. nationaal 
kongres : een kamervoorzitter met 
een oudstrijderskokarde... 

Een tweede politiek tema deze 
week is de hervatting van de be
sprekingen van de ondertekenaars 
van het schoolpakt (een trikoloor 
onderonsje) met de regering, die de 
bouwstop in de schoolsektor wenst 
te verlengen, waarbij oud-.schoot-

beroepsHALVE 
bekeken 

leven gehouden nijverheid) met de 
kettingreakties in Acec-Charleroi 
en arbeidersbetogingen, om druk op 

' de regering uit te oefenen. Het 
Centrum wordt één prioriteitsge
bied terwijl de limburgse kleurpoli-
tiekers nog naarstig studeren en de 
stormram alleen laten hanteren 
door de Volksunie. In hoever de 
weigering van de waalse CVP, om 
ook de institutionele struktuurher-
vormingen aan de orde te stellen, 
een maneuver is na geloofsbelijde
nissen in de « waalse eenheid » zal 
spoedig blijken. In ieder geval, in 
de Kamer werd een der waalse in-
terpellanten door mr. Schiltz met de 
neus in eigen vuil geduwd, ondanks 
de venijnige hulp aan de interpel-
lanten van een Van Acker, «"ie 
overal in den lande over de « brood
nodige eenheid van het land » gaat 
praten, in de stijl van de belgische 
oudstrijders, die dit tema hebben 

strijder Collard gaat steigeren en 
weeklagen over het gemis aan vrij
heid van schoolkeuze. De BSP zou 
immers wensen dat de ordeloze 
bouw van nutteloze scholen onver
minderd voortduurt. 

Het PVV-saner.ngsplan, uitge
kiend door het Hymansinstituut, 
vond weinig weerklank. Het is (ty
pisch liberaal) vaag in zijn konklu-
zies en voorstellen, al is het duide
lijk, dat met v".e voorgestelde her
vormingen niet'; anders bedoeld is 
dan de afbraak van de sociale wet
geving. Zoals de PVV op nationaal 
vlak van een afbraakkompleks beme
ten is (taalwetgeving) zo is ze ook 
sociaal-ekonomisch op afbraak uit, 
alle gebazuin over « progressisti.sch 
konservatisme » ten spijt. 

Een ander wrijvingsvlak tussen 
de twee regeringspartijen tekende 
zich af met het PVV-verzet tegen 
het plan Hulpiau inzake ziektever

zekering (dat onbevoegd en licht
zinnig wordt genoemd). Ook de 
doktersfederaties Henrard en Wy-
nen zijn tegen dit ontwerp, dat o.a. 
rechten en plichten van de genees
heren wil omschrijven, gekant. Men 
dreigt zelfs met een « operatie exo
dus ». De sanering van de ziekte
verzekering is dus nog niet voor 
morgen. Maar de afbraak van het 
stelsel wordt intussen geruisloos 
voortgezet. 

Het 8e Vlaams Wetenschappelijk 
kongres te Gent genoot kon'nklijke 
en internationale belangstelling en 
kwam tot het besluit dat de ont
wikkelingshulp niet op de vesti
ging van industrie doch op het 
agrarisch vlak moet toegespitst 
worden. Een standpunt dat zeker 
niet de instemming van de marxis
ten zal vinden. De westerse marxis
ten wel te verstaan... 

De samenstelling van de nieuwe 
akademische raad te Leuven wijst 
er op dat dit lichaam in meerder
heid de overheveling van de frans
talige afdeling blijft voorstaan. Te 
Leuven zelf w^crd de studentenaktie 
« overgeheveld » naar de boykot 
van de franstalige kursus'-en. Heeft 
het betogingswapen zijn tijd gehad? 
Nu we toch halvelings in de kato-
lieke kerk zijn terecht gekomen 
verwijzen we naar de aankondiging 
van de oprichting van een pasto
rale raad voor Mecbelen. Demokra-
tizering van de kerk die te forma
listisch aand.>st vergeleken met bet 
strakke verzet van kardinaal Sue-
nens tegen elke demokratische her
ziening van het leuvense vraagstuk. 
Zijn reaktie op de open brief aan de 
paus door franstalige leuvense on
derwijs- en studentenmilieus doet 
in niets afbreuk aan zijn solidari
teit met deze frankofonen op het 
vlak van de universitaire herstruk-
turering. 

In de sociale verkiezingen lijkt nu 
toch een lichte ACV-achteruitgang 
zeker. De « vooruitgang » van ile 
senatoriale wedde schijnt daaren
tegen verzekerd te zijn. Dat heelt 
misschien de regering tot wat meer 
spoed aangezet om de tweede trein 
van uitvoeringsbesluiten van de 
koepelwet wat vroeger onder stoom 
te brengen, wat niet belet dat deze 
tweede trein zware a-sociale jon
gens vervoert... 

P.D. 
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diiekteur Operaties, Frans; hoofddirekteur 
Personeel, Frans (gTondig Ned.); hoofddi
rekteur Logistiek, Frans; kommandant Mo
biel Legioen, Frans; kommandant Mobiele 
Groep Gent, Frans (grondig Ned.); kom
mandant Mobiele Groep Luik, Frans; kom
mandant Mobiele Groep Antwerpen, Ne
derlands; kommandant Koninklijke Rijks-
wachtschool, Frans; chef Generale Staf, 
Frans (Grondig Ned.). 

Samengevat dus : 9 van het franse taal
stelsel (4 grondig Ned.) en 2 van de ne-
derlandse taalrol, van wie 1 met gTondige 
kennis van het Frans. Ter verontschuldi
ging van de aanwezigheid van die 2 ne-
derlandstaligen kan echter worden aange 
voerd, dat de ene aan het hoofd staat van 
de groep Antwerpen en dat de andere 
slechts de adjunkt is van de kommandant, 
zoals dit trouwens hoort. Het moge de Wa
len wellicht een troost zijn, dat de kom
mandant van de groep Gent toch op de 
fianse rol staat! 

Het bulletin brengt bovendien nog een 
andere uiterst leerrijke statistiek • van de 
32 kolonels en luitenant-kolonels behoren 
er 28 tot het franse taalstelsel (10 grondig 
Nedei lands) en slechts 4 tot het neder-
landsc taalstelsel (2 grondig Frans). En van 
de 36 majoors zijn er 14 van het neder-
landse taalstelsel (5 grondig Frans) tegen 
22 van hel franse taalstelsel (5 grondig 
Ned.). 

Zoals men ziet kunnen onze geminori-
zeerde waalse broeders nog gerust op hun 
beide oren slapen : de voorspelling van de 
heer Thiry zal nog zo gauw niet in ver
vulling gaan, des te meer daar er onder 
de 21 luitenant-kolonels slechts 1 (zegge 
één) Vlaming is. Neen. de vlaamse hege
monie is nog niet voor mprgen ! 

Eén zaak moet tevens worden vastgesteld-
hoewel verleden week in de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers in alle toonaarden 
werd gezongen dat alle Belgen gelijk zijn 
voor de wet, zien wrj toch dat die mooie 
tcorie niet belet dat de franstaligen altijd 
en overal met het leeuwendeel van de best 
bezoldigde fimkties gaan lopen. 

En dan moet ons nog iets van het hart : 
wat die grondige kennis van de tweede taal 
betreft zijn we er sterk van overtuigd dat 
er wel een groot verschil zal zijn tussen de 
grondige kennis van het Nederlands bij de 
franstaligen en die van het Frans bij de 
nederlandstaligen. En uit ondervinding zou
den we durven zeggen dat het grondig 
Frans van de laatsten nogal wat grondiger 
zal zijn dan het grondig Nederlands van 
de eersten. 

Het Vlaams Ekonomisch 
Kongres (1) 

dat kunnen 
alleen 
de Vlamingen 

(h. \an ahcna) Het achtste Vlaams Weten
schappelijk Ekonomisch Kongies, te Gent 
tijdens vorig weekeinde gehouden, werd an
dermaal een spektakulair sukses. Er waren 
meer dan duizend kongressisten. Ettelijke 
internationale tenoren van de ekonomische 
wetenschap werkten mee. Op voorhand was 
een tweedelig werk met referaten gepubli
ceerd. Dat kan in België alleen de Vlaam
se Veieniging voor Ekonomie.j 

Terecht hebben de voorzittei van het 
achtste kongres. prof. dr. Andié Vlerick. 
en zijn vooi-ganger prof. Mauiits Naessens 
herinnerd aan het standpunt dat de voor
zitter \an de Société ro\ale d'Economic po
litique innam wanneei hem. een paar de
cennia geleden, gevraagd werd zekere oi 
gani/aiorische veranderingen door te voe
ren ten behoefe van de vlaamse ekonomen. 
opdat ze zich in de Société zouden thuis 
voelen. De brave man dacht dat die vlaam
se ekonomen te onbelangrijk waren om ei 
iets speciaals voor te doen. 

De Vlamingen zijn dan maar hun eigen 
weg gegaan. In 1957 richtten ze hun eigen 
vereniging op, die van dan af de inrichter 
werd van de tweejaarlijkse Vlaamse Weten
schappelijke Ekonomische Kongiessen waar 

mee in 1953 de verenigingen van oud-stu-
denten in de ekonomische wetenschappen 
begonnen waren. 

Wie de eerste kongressen beleefd heeft, 
zal nooit vergeten met hoeveel zelfvertrou
wen en goede luim de pioniers van wal sta
ken. Op het eerste kongres te Leuven in 
1953 (over de werkloosheid in Vlaanderen) 
hing nog een sfeer van studentikoze ver
bondenheid. De man die later kabinetschef 
van de minister van financiën en prezident 
van het Rcntenfonds werd, de hooggestren-
ge en diktatoriale heer D'haeze, hebben we 
te Leuven op de harmonika weten spelen. 

De gemoedelijkheid is nu op de kongres
sen verdrongen door het prestige, door de 
kolossale "afmetingen van het gebeuren, 
door de geestelijke emancipatie waarvan 
die massakongressen de uiting zijn. Men 
moet de voorzitter van de Société royale 
d economie politique er dankbaar voor zijn 
dat hij de Vlamingen de gelegenheid ge
geven heeft hun dinamisme te ontplooien. 

ongehinderd door de verlammende officiële 
en unitaire kluisters. 

De Vlaamse Wetenschappelijke Ekonomi
sche Kongressen zijn politiek niet gebon
den. Unitaristen en federalisten, extremis
ten, gematigden en onverschilligen, linkse 
en rechtse Vlamingen zijn er welkom en 
werken er goed samen. Maar toch dient 
gezegd dat ze tevens bewijzen hoeveel 
vlaamse volkskracht er los komt en zich 
scheppend doorzet wanneer ze nu eens niet 
gehinderd is door de unitaire fransspre-
kende voogden, die in zoveel andere do
meinen Vlaanderen ontmand en ontzenuwd 
hebben. 

Hiermee is niet gezegd dat de vlaamse 
intelligentsia zich afzondert en zich geeste
lijk inmetselt. Integendeel : de medewer
king van anderstalige ekonomen wordt door 
de inrichters van de kongressen op prijs ge
steld en de meertaligheid van sommige 
referaten is een prestatie die buiten het be
reik van waalse ekonomen ligt. 

200 - 300 ? 
op het ogenblik dat we dit schrijverij heerst er nog steeds de grootste ver-

leaning over het uiteindelijk aantal slachtoffers van de tragische brand te Brus
sel. Wordt het, na Marcinelle, de grootste ramp die ons land sinds de oorlog 
trof? Of wordt zelfs het tragisch bilan van de mijnramp in Wallonië nog over
troffen ? 

De vraag naar de verantwoordelijkheid is onoverkomelijk. Het zal waar
schijnlijk zeer moeilijk — en wellicht voor altijd onmogelijk — zijn, de juiste 
oorzaak van het ontstaan van de brand vast te stellen. Sabotage? Men huivert 
er voor, in deze richting verder te denken. Er zijn trouwens andere verantwoor
delijkheden, die los staan van de oorzaak der ramp en die reeds kunnen en 
moeten vastgelegd worden ook zonder dat men weet hoe en waar ergens de fa
tale vonk in het kruitvat is geslaan. 

Een kruitvat, inderdaad! De met uiterst brandbare goederen volgestapelde 
grootivarenhuizen zijn — dat heeft een lange lijst van rampen in binnen- en 
buitenland bewezen — uiterst vatbaar voor uitbreiding van ieder vuurtje dat 
ergens in een vergeten hoek ontstaat. De direkties weten dat en ze bereiden er 
zich trouwens op voor : speciale alarmoefenirigen voor het personeel, eigen 
brandweerkorpsen, blusinrichtingen en dies meer. In het geval van de Innova
tion zal moeten uitgemaakt worden, in hoeverre die maatregelen afdoende wa
ren. Zonder vooruit te lopen op het onderzoek, dient toch aangestipt dat er in 
de pers een hoop gegevens verschenen over misverstanden rond het alarmsi
gnaal, over onvoldoende blusmateriaal enz. 

Er is echter een ander element dat — zo vrezen we — in het vage dreigt 
te blijven omdat weinig kranten geneigd zijn de grootwarenhuizen (die véél geld 
aan publiciteit besteden) op de graat te gaan. Het komt ons voor dat de ver-
koopstechniek in grootvMrenhuizen — of altani in sommige ervan — bijna on
mogelijk in overeenstemming is te brengen met de eis om in geval van ramp 
het gebouw op een vlugge en efficiënte wijze te ontruimen. We hebben de 
jongste jaren enkele keren een verloren half uur doorgebracht in de Innovation 
aan de brusselse Nieuwstraat en bij iedere bezoek hebben wij, zonder direkte 
aanleiding, ons steeds de vraag gesteld : « moest het hier eens branden ? >. 

Iedereen die even nadenkt weet, hoe grootwarenhuizen de verkoop stimu
leren. De kandijaat-kopers worden in een zo traag mogelijke stroom langs de 
grootst mogelijke hoeveelheid uitgestalde waren gevoerd. Afdelingen met rekord-
verkoopscijfers worden zelden of nooit aan een uitgang ingericht : wie even een 
blikje erwten wil kopen, wordt op de weg naar dat blikje en terug langs hon
derden zaken gevoerd die hem onverwacht en onvoorzien tot een koop kunnen 
doen besluiten. De brusselse Innovation — prototype voor heel wat van zijn 
nakomelingen — maakte op deze verkoopsregel beslist geen uitzondering. Wie 
op de hoogste verdiepingen moest zijn, vond vrij vlug en gemakkelijk een rol
trap om er te geraken. Wie van daar terug naar beneden wou, kon minutenlang 
(en sekonden zijn reeds fataal als het brandt!) zoeken naar een trap omlaag. 
We hebben steeds de indruk opgedaan dat het er de direktie om te doen was, 
de kUënt te verplichten tussen de trap omhoog en de trap omlaag véél tijd en 
zoekwerk Ie besteden langsheen de afdelingen en waren op de verdieping. Een 
klassiek toneeltje dat men tientallen keren per dag kon gadeslaan, was de 
vraag van moegelopen en moegezochte kliënten aan verkoopsters « naar de 
'trap omlaag >. 

De v>aag dringt zich op : is heel de verkoopstechniek en de daaruit voort
vloeiende inrichting van de grootwarenhuizen niet regelrecht in tegenstrijd met 
wat de veiligheid zou moeten voorschrijven ? 

Er zijn andere verantwoordelijkheden, buiten de grootwarenhuizen en bui 
ten de Innovation. Wie ooit al eens een shopping-center in een europese groot
stad aandeed (men hoeft heus niet zo ver te gaan : Rotterdam of Keulen zijn 
schoolvoorbeelden), moet er zich bij ieder bezoek aan de brusselse Nieuwstraat 
weer over verbazen en ergeren dat daar in die smalle, van bezoekers borrelende 
pijp niet alle verkeer verboden was. Het vraagstuk ts niet nieuw : het verzoek 
om de Nieuwstraat voor alle verkeer te sluiten werd reeds tot in den treure 
gedaan. Kaar verluidt is dat verzoek steeds afgeketst op de kortzichtigheid van 
de Nieuwstraat-handelaars en heeft het brussels gemeentebestuur en de brussel
se politie steeds gekapituleerd voor dit verzet. Het is niet moeilijk om de achter
grond daarvan te raden : de kliënten en de bezoekers van de Nieuwstraat zijn 
elektoiaal, politiek en ekonomisch zoveel minder interessant dan de welvarende 
handelaars die er hun zaak hebben. 

De verantwoordelijkheid van de brusselse dorpspotentaten — deze preten
tieuze blaaskaken die van hun carrefour de l'Europe nog altijd niets anders 
dan een karrevoor hebhen gemaakt — is ontzettend groot. 

De brand in de Nieuwstraat — het in puin leggen van bijna een hele wijk 
— heeft middeleeuwse allures. En waarlijk niet alleen door de omvang van de 
vuurhaard! Evenzeer door het feit dat er in een miljoenenagglomeratie nog 
dorpsbrandweerkorpsen zijn : die van Brussel, die van Anderlecht, die van Sint 
Joost en noem maar op, het belachelijk lappenwerk waaruit de dorpspolitiekers 
van de agglomeratie nog steeds hun narrenpak snijden. 

dio Genes. 

• Het Vlaams Ekonomisch 
Kongres (2) 

nieuwe kijk op 
de hulp aan 
de derde wereld 

(h. van altena) Op het kongres te Gent is 
duidelijk gebleken dat de tijd van de op
timistische illuzies over het post-kolonia-
listische tijdperk voorbij is. De toestand 
van de meeste ex-koloniën is rampzalig. 
Van. ekonomische ontwikkeling is weinig 
te bespeuren. De ontwikkelingshulp heeft 
de katastrofale ekonomische afbraak meest
al niet kunnen verhinderen. Het is uit met 
de ontwikkelingsromantiek. 

Op het kongres te Gent beleefde men 
het eerherstel van de landbouw en van de 
subsistentie-ekonomie in de ontwikkelings
landen. De spektakulaire investeringen in 
grootse industriële projekten en in enkele 
groeipolen zijn falikant uitgevallen. Ze 
hebben in de meeste gevallen de maatschap
pelijke en geestelijke ontwrichting van de 
ontwikkelingslanden schrikwekkend ver
sneld. 

Volgens alle specialisten die te Gent aan 
het woord kwamen, moet men het over een 
andere boeg gooien : elk initiatief dat de 
produktie van de plaatselijke landbouw 
(ook de niet gekommercialiseerde) verhoogt 
en aan het leven op het platteland een po-
zitief element toevoegt (al was het de meest 
bescheiden landbouw-vakschool...) is nut
tig en hoogdringend en verdient prioriteit. 

Over de zogeheten inlandse élite werd 
maar weinig meer gesproken. Inlandse uni-
versitairen lijken een gering nut te hebben 
in een tijdsgewricht waarin massale hon
gersnoden losbreken en het leven van tien
tallen miljoenen mensen in de letterlijke 
zin van het woord bedreigd is door de el
lende en de ontwrichting van de agrarische 
strukturen. 

De franse oud-minister Buron sprak met 
onmiskenbaar sarkasme over zwarte univer-
sitairen, die maar liefst in West-Europa 
blijven hangen. Frankrijk spande zich in 
om inwoners van Dahomey tot geneesheer 
op te leiden. Het rezultaat is, dat er tans 
26 dahomeyse geneesheren te Parijs geves
tigd zijn (meer dan in Dahomey...) en dat 
40 franse artsen in Dahomey werken om te 
redden wat er te redden is. Tot wat dient 
het, inlandse élites te vonnen wanneer die 
na hun universitaire opleiding weigeren 
naar hun land van oorsprong terug te ke
ren ? 

Nog een andere opmerking dringt zich 
op in het licht van het gentse kongres. De 
Sovjet-Unie is inzake ontwikkelingshulp al 
evenzeer het leerstellige spoor bijster als 
het Westen : noch het Oosten noch het 
Westen heeft een geldige ontwikkelings-
teorie die ze logisch en samenhangend kun
nen toepassen. Het Sovjetblok blijft inza
ke multilaterale hulpverlening mijlen ver 
ten achter op het Westen. Het legt zich 
enkel toe op bilaterale hulpverlening. Bila
teraal in hoofde van de staten van het Sov-
jet-blok, bilateraal in hoofde van het ont
vangende ontwikkelingsland. 

Het westen zit eenveens met de vraag
stukken van bilateralisme geplaagd, maar 
heeft veel meer armslag om via multila
terale koördinatie een uitweg uit de hui
dige ontwikkelingschaos en verspilling te 
zoeken. 

Dat waren konkluzies die zich opdrongen 
aan iedereen die de soms vinnige en moei
lijke debatten gevolgd heeft in Groep C 
(Ontwikkelingshulp van afzonderlijke lan
den), Kommissie C 5 (de Oo.stlanden). 

Verder bleek dat de rehabilitatie van het 
winstbeginsel, in de geest van de russische 
professor Libermann. nieuwe problemen 
stelt inzake de kommunistische ontwikke
lingshulp en dat de rivaliteit tussen Thina 
en Rusland een totaal nieuwe situatie in 
de ontwikkelingshulp heeft geschapen 

De tijd is voorbij dat de kommunistische 
landen zich inzake ontwikkelingsteorie fde 
praktijk was weer anders...) probleemloos 
superieur tegenover het Westen achtten De 
hele mensheid staat momenteel perpleks en 
beangstigd tegenover de honger en de el
lende in de wereld, en een pasklare oplos
sing heeft niemand. 
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ALUE DRIE 

De ukkelse gemeente raad 
heeft unan iem een mot ie goed
gekeurd, waa r in de franskil
jonse en ant ivlaamse poli t iek 
van de konferentie der brus-
selse burgemees te rs w o r d t bij
getreden. De ukkelse P.V.V.-
ers vonden, dat de burgemees
ters nog niet ver genoeg ge
gaan waren. B.S.P. en C.V.P. 
s temden eenparig en con amo-
re de ant ivlaamse tekst mee 
goed. 

Het spijt ons voor de als 
mens zeer verdienstel i jke heer 
Szondi, m a a r één zwaluw 
maak t de lente niet. In de 
brusselse agglomerat ie is zijn 
par t i j — de C.V.P. — een even 
s terke verfransingsmachine 
als de twee overige « nationa
le » par t i jen . Zijn par t i jgenoot 
Saint-Rémy zal het beslist niet 
tegenspreken. 

IDENTIFIKATIE 

Uit de k r an t en van verleden 
maandag ve rnamen we, da t de 
Rijkswacht een razzia heeft 
gehouden in enkele «donker-
licht-kafeetjes » aan de leuven-
se Vismarkt , waa r al eens een 
sigaretje m a r i h u a n a zou ge
rookt worden . 

Blijkens de krantenvers lagen 
werden er meer dan honde rd 
— meesta l jonge — personen 
opgeleid ter identifikatie. On
der hen ook, steeds volgens de 
kran ten , de heer Gaby Van 
Dromme, onze lezers welbe
kend als gewezen voorzi t ter 
van V.V.S. en « ideoloog » van 
de linkse mode bij een aantal 
s tuden ten . 

De r i jkswacht heeft eens te 
m e e r een smerige ploerten-
s t reek op haar geweten : hoe 
komt zij er toe, een dergelijke 
a lombekende personal i tei t op 
te leiden « ter identifikatie ». 
Dat komt neer op een beledi
g i n g ! 

E n kri jgt Vlaanderen n u 
werkel i jk zijn « Gaby the Self-
kicker » ? 

ZIJN E E R S T E G E D A C H T E 

De T.V. heeft over de brand-
r a m p in de Innovat ion verle
den maandag een ui ts tekende, 
sobere en van alle sensat ie 
on tdane repor tage gebracht . 

De jongens van de nieuws
dienst kunnen er na tuur l i jk 
niets aan verandei^n , da t een 
hele resem personal i te i ten tot 
zelfs bij d ramat i sche gebeur
tenissen « in de ki jker » ko
m e n lopen. 

Zo verscheen ook minis te r 
Van Otfelen op het scherm. 
De paa r woorden uitleg die 
hem gevraagd werden, waren 
natuur l i jk in het Frans : de 
m a n is geen enkele andere 
taal machtig. 

Niet alleen de taal, ook de 
inhoud van wat hij zegde heeft 
ons gestoord : op het ogenblik 
da t heel het land in angstige 
spanning zat te wachten op 
nieuws over de slachtoffers, 
had de minis ter slechts aan
dacht voor « les dégats ». 

Een ui ts tekend «zakenman», 
die blauwe excellentie. 

K O E H A N D E L 

O P KOMST ? 

H^.rdnekkige geruchten doen 
de ronde als zou een akkoord 
in de maak zijn tussen de 
C.V.P. en de P.V.V. met be
t rekking to t de ui tbre iding 
van de brusselse agglomeratie. 

In de Vlaamse C.V.P. van 
he t a r rond issement Brussel 
zou men reeds het s t andpun t 
verdedigen dat, in ruil voor de 
grondwettel i jke vastlegging 
van de taalgrens, de aanhech
t ing der zes vlaamse randge
meenten moet toegestaan wor
den. 

Ind ien dit waa r is, zal de 
V.U. scherp uit de ogen moe
ten ki jken om dit zoveelste 
ver raad te belet ten. 

P O R T R E T V A N E U R O P A 

In het jongste n u m m e r van 
he t t i jdschrift « I B - F l a s h » 

BETOGEN 
Wie over een mens ook maar iets weten 

wil kijkt naar wat hij doet, luistert naar 
wat hij zegt, tracht iets te vermoeden van 
wat dit doen en zeggen dan wel voor deze 
mens zelf zouden kunnen betekenen. Dat 
is onze enige weg. Moeizaam en traag 
slechts kan de weg afgelegd worden die 
leidt tot begrip en inzicht. Waardeloos en 
onjuist is elk oordeel dat slechts steunt 
op reeds van tevoren ingenomen stellin
gen die niets méér zijn dan veronderstel
lingen zonder enige grondslag, m.a.w. 
voor-oordelen. 

Een mens die hierover heeft nagedacht, 
wordt sprakeloos van verbazing en ont
zetting telkens hij vlugge en globale be
oordelingen hoort uitspreken over allerlei 
zeer ingewikkelde toestanden en gebeur
tenissen. « Alle Italianen zijn lui » ; maar 
heeft die mens dan nog nooit gehoord v\at 
Michel .\ngelo en Lenonardo da Vinci ge
prest eeid hebben ? Kn dit is dan nog een 
onschuldig voorbeeld, vergeleken bij de 
vaak onuitgesproken voor-oordelen waar
mee bijna alle algemene beoordelingen 
(die meestal veroordelingen zijn) belust 
blijken. 

In het eigen lie\e vaderland beschou\\t 
Baudüuin premier, roi des Beiges, zich 
onveranderlijk als de belichaming \an de 
« unanieme wil van alle burgers » om bv. 
in een unitair georgani/eerd land te blij
ven leven. En in ons eigen deniokratisch 
parlement krijgt een met moeite verkozen 
wallingantisch volks\ ertcgeinvoordiger 
blijkbaar meer aandacht dan de gehele 
« \laamse » C.V.I'. Het vooroordeel waar
op dergelijke houdingen gebouwd zijn is, 
dat de Vlamingen toch niet moeten ge
vreesd worden, dat zij als het er op aan
komt toch wel altijd alles zullen aanvaar
den. Ook al zullen ze wel eens een « pro
test mompelen », zoals de minzame Lim
burgers deden toen jaren geleden de eer
ste tekenen duidelijk werden van de ach
teruitgang van de mijnbouw. Als er nu 
al sinds eindeloos lange tijd zó over ons 
wordt « ge-oordeeld », dan moeten we ons 
toch wel de vraag stellen wat daar dan 
wel de aanleiding toe is I Want ook een 
algemeen oordeel, zelfs een vooroordeel. 

komt toch ergens uit voort. Al is het be
slist niét waar dat alle Vlamingen lam-
zakkige, gemakkelijk te misleiden en nog 
gemakkelijker tevreden te stellen manne
tjes zijn — wie nog in staat is anderen te 
waarderen wéét dat wij altijd moedige, 
daadkrachtige en offervaardige mensen 
hebben gehad ! — het is toch maar al te 
begrijpelijk dat zo over ons gedacht 
wordt 1 

Als de taal iets uitdrukt van de volks
aard (zoals de manier waarop een mens 
rechtop staat en zich voortbeweegt iets 
verraadt van wat die mens zélf is) dan 
ligt er wellicht heel wat verborgen in het 
eenvoudige woord « betogen >. Men « be
toogt » als men voor zijn overtuiging uit
komt, als men er op voor op straat komf, 
een « betoging » organizeert. In onze 
eigentijdse samenleving kan een derge
lijke betoging georgani/eerd worden door 
iedereen die over voldoende geld Leschikt. 
In de Washington Universiteit kan men 
voor 17 dollars vijf betogers met plakka
ten huren voor een uur, voor 79 dollars 
kriigt men 25 betogers aan het Witte Huis 
en voor 154 dollars ten minste 50. In 
Parijs huren zowel Eg\pte als Saoedi-
Arabié betogers voor 6 dollars per stu
dent. Wij Vlamingen betogen nog altijd 
zélf en wij betalen onze eigen reiskosten. 
Wii Vlamingen betogen met duizenden, 
tiendui/enden, soms met honderdduizend. 
En wij maken minder indruk op de we
reldopinie en het waakzame wereldgewe
ten dan een tiental gehuurde « betogers >, 
die vaak niet eens weten waar het over 
gaat. 

Misschien betrouwen we wel al te veel 
op de kracht van de redelijkheid, mis
schien betogen we alleen maar redelijk 
en voor redelijk verantwoorde stellingen. 
Want, hoewel wij er zelden aan denken, 
« betogen » is in onze taal ook : door rede
nering trachten te bewijzen, aannemelijk 
maken. Als redelijke mensen verwachten 
we redelijkheid, een hoge vorm van men
selijkheid — maar misschien niet altijd 
even doelmatig ! 

NEMROD. 

werd te r gelegenheid van he t 
bezoek van Humphrey aan 
Europa een sarkast isch por
t re t geschilderd van het oude 
werelddeel, da t nog lang niet 
verenigd is. 

« Hoe zou op zekere dag een 
polit iek Europa kunnen ge
vormd worden met de drie re
publ ieken van de Benelux (die 
zichzelf koninkli jk noemen) 
en het Koninkri jk Frankr i jk 
(da t beweert een republiek te 
zijn) ? De skandinaafse s ta ten 
zijn socialistische monarchie-
en, Portugal is een gezagsrepu
bliek, het Vat ikaan is een 
s taat van goddelijk recht met 
socialistische inslag en Spanje 
een monarchie van goddelijk 
recht met fascistische strek
king. De hechts te verenigde 
s ta ten zijn federale s ta ten als 
Duitsland en Zwitserland, de 
meest verdeelde s ta ten zijn 
eenheidss ta ten als België en 
de Franse Somali-kust (die zo
als algemeen bekend deel uit
maak t van E u r o p a ) ! Vrede zij 
u, mi jnheer Humphrey . De 
puzzle Europa is nog lang riiet 
ineengepast.. . ». 

J A N V E R R O K E N 

Bij de s temming over de be
grot ing van Nationale Opvoe
ding in de Kamer verleden 
week heeft Jan Verroken eens 
t e m e e r « z i j n » nummer t j e 
opgevoerd. Hij legde rust ig de 
eis van he t Koördinat iekomi-
tee Leuven naas t zich neer, 
s t emde de begrot ing goed 
m a a r legde een « forse » ver
klaring af waar in hij zegde, 
da t er volgend j aa r geen rege
r ingsmeerderheid meer zou 
zijn als er geen konkre te stap
pen inzake de overheveling 
van Leuven-frans zullen gezet 
zijn. 

Handig Jan (handig, nou 
ja...) heeft eens te meer een 
kapi tula t ie t rach ten te verber
gen achter het rookgordi jn van 

een tipisch Verroken-maneu-
vertje. 

Inmiddels is er in de zaak 
Leuven weer wat beweging. 
De Vlaamse Leergangen heb
ben zich in een open bi ief 
voor overheveling uitgespro
ken en in de beheerraad van 
de universiteit zijn Vlamingen 
en franstaligen gebotst op de 
centenkwest ie rond het nieuw 
franstalig ziekenhuis te Wolu-
we. De ru imte om te maneu-
vreren wordt voor tdurend klei
ner en het «uur der waarheid» 
komt steeds dichterbij . . . 

D E R O D E V A A N . . . 

...is gloeiend kwaad omda t 
wij schreven dat de kommu-
nist Van Geyt weigerde, naas t 
Rik Borginon het woord te 
voeren op een V.V.B.-lunch. 
Hoofdredakteur Jan Debrou-
were in hoogsteigen persoon is 
daai^voor in zijn pen geklom
men en maakte er een lang ar
tikel van. 

In dit art ikel verzet Debrou-
were zich tegen onze bewe
r ing da t de onrechts t reekse 
kommunis t i sche vertegen
woordiging in het Koördinatie-
komitee Leuven desti jds de 
uitsluit ing van vlaams-nationa-
le groeperingen zou geëist heb
ben. 

We hebben de zaak eens uit
gepluisd en inderdaad : he t 
verzet tegen de toetreding van 
de groep « Were Di » tot het 
Koördinat iekomitee (want 
daarover ging he t ) schijnt niet 
onder d ruk van links, m a a r 
ui t schrik voor links tot s tand 
te zijn gekomen. Het is een 
nuance, m a a r ze is belangrijk 
en ze laat Debrouwere toe ter
zake de handen in onschuld te 
wassen. 

We stellen de vraag : welke 
V l a a m s e kultuurvereniging 
durft publiek de verantwoor
delijkheid voor dit verzet en 
voor deze eenzijdige onderda
nigheid aan links nemen ? 

De nauwe straatjes en steegjes — die op de koop toe aanvan
kelijk nog boordevol geparkeerde wagens stonden — waren een 

ernstige belemmering voor de reddingswerken maandag. 
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WEMMEL. . . 

Verleden zaterdag werd te 
Wemmel een Volksunie-afde
ling gesticht, de vijftigste in 
he t a r rondissement Brusse l ! 
Een tweehonderdtal mensen 
waren voor deze stichtingsver
gadering en voor de toespra
ken van volksvertegenwoordi
gers Van der Eist en Anciaux 
opgekomen. De wemmelse ge-
meentevaderen, berucht om 
h u n verfransingspolitiek via 
he t onderwijs en nog hoogst 
verbolgen omwille van de loer 
die hen een paar dagen voor
dien gedraaid was door vier 
V.U.-parlementairen, hadden 
gezorgd voor een alles behalve 
d i skre te polit iemacht in en om 
de zaal waar de meeting door
ging. Het sukses was er niet 
minder om ! 

. . . D E VIJFTIGSTE 

De oprichting van deze vijf
tigste afdeling in het arrondis
sement is een gepaste gelegen
heid, om even de aandacht te 
vestigen op het stage tegenof
fensief dat de Volksunie in en 
o m de brusselse agglomeratie 
m e t steeds stijgend sukses 
voert . De vlaams-nationalisten 
hebben, ten aanzien van de 
frankofone driestheid, de han
den nog m a a r pas voor goed 
u i t de mouwen gestoken. De 
racist ische dwaasheden van de 
brusselse gemeentebesturen 
werken als een katalizator die 
de Vlamingen er toe aanzet, 
hun krachten in het brusselse 
rond de Volksunie samen te 
ballen. 

Zoals onze lezers weten, zal 
deze voor tdurende Volksunie
werking in en om de agglome
ra t ie op 17 juni a.s. een groots 
hoogtepunt kennen op de mas
sale meeting in de Magdalena-
zaal. Die dag zullen honderden 
Vlamingen uit alle provincies 
te Brussel zijn, om er hun 

str i jdgenoten uit de hoofdstad 
een ha r t onder de r iem te ste
ken. 

E E R H E R S T E L VOOR 

V A N S T E E N K I S T E . . . 

Anderhalf j aa r na de akt ie 
van het parke t van Brugge te
gen adjunkt-polit iekommissa-
ris Emiel Vansteenkiste van 
Oostende, heeft prokureur-ge-
neraal Matthys van Gent de 
poli t ie-ambtenaar bui ten ver
volging gesteld « b i j gebrek 
aan voldoende aanwijzingen 
van schuld wegens het wanbe
drijf van schending van he t 
ambtsgeheim ». Men spreekt 
dus niet eens van « bewijzen ». 

' Het opzet (Vansteenkiste tref
fen omdat hij de taalwet in 
strafrechteli jke zaken wil toe
passen, tegen prokureur-frans-
kiljon Vossen in) werd dus 
niet bereikt . 

Daarmee is het doek geval
len op een wansmakel i jke en 
schandalige ontspor ing van 
het parket van Brugge, dat te
gen de h. Vansteenkiste (vol
gens de slechte t radi t ie van 
het parke t van Brugge) een 
Barnum-operat ie op touw zet
te en er uiteindelijk alleen in 
geslaagd is, zich belachelijk en 
hatelijk te maken doch met
een ook aan de h. Vansteen
kiste gewettigde promotiekan
sen te ontnemen. Want hoe
zeer het parket-generaal de 
ambtenaa r in kwestie ook in 
zijn eer heeft hersteld, een ne
vendoel werd wél bereikt : 
geen Vlaamsbewuste hoofd-
kommissar is van politie te 
Oostende ! 

. . .EN BLAAM VOOR 

V O S S E N EN H E R M A N S 

De persoonlijke rol die de 
h. Vossen, p rokureur des ko-
nings te Brugge, in de zaak 
Vansteenkiste heeft gespeeld. 

hoeven we niet meer te belich
ten. De p rokureur van Brugge 
onderscheidde zich reeds her
haaldelijk op een averechtse 
manier (boterhis tor ie te West-
kapelle en voorliefde voor 
grootscheeps opgevatte razzi
a's en operat ies , die in de 
meeste gevallen op een sisser 
uitliepen, gepaard met een ra
biate vlaamshater i j die zelfs 
de meest gematigde personen 
tegen de bors t s too t ) . Het 
besluit van de h. Matthys mag 
gerust als een onrechts t reekse 
b laam van formaat voor de h. 
Vossen uitgelegd worden. De 
prokureur-generaal van Gent 
schijnt de gelegenheid te heb
ben te baat genomen om zijn 
lastige en blunderende proku
reur te Brugge op de vingers 
te t ikken, zo langs zijn neus 
weg. Dit besluit van 18 janua
ri 1967, pas nu bekend ge
maakt , is ook een b laam voor 
de oostcndse joernalist , het 
liberale gemeenteraadsl id John 

Hermans , die met zijn brief 
over de h. Vansteenkiste de 
zaak aan het rollen bracht en 
voor allen, die aan die vuile 
karwei meehielpen. Of de les 
zal helpen weten we niet, want 
de magis t ra tuur word t alleen 
indirekt op de vingers getikt 
en geniet van een s ta tuut dat 
zoveel als persoonli jke onaan
tas tbaarheid inhoudt en dus 
de be t rokkenen prakt i sch im
m u u n maakt tegen eventuele 
sankties. 

PALMARES 

Het ware verwonderl i jk 
moest het gerecht in West-
Vlaanderen voortaan van zijn 
anti-vlaamse vooringenomen
heid afstand doen na de zaak 
Vansteenkiste . Eén zwaluw 
maak t nog geen zomer. Het is 
dus nog steeds de vraag, of de 
Vlaamse zaak wel veilig is in 
de gerechteli jke cent ra van 

het Vlaamse land. Her inneren 
we tcrloopt aan de buitenspo-
rige huiszoekingen en onder
vragingen in tal van vlaamse 
steden na de bommenzaak van 
St.-Jans-Molenbeek en de bom
aanslag te Brugge. Voor het 
overige bezit het belgisch ge
recht zo een indrukwekkende 
reeks dossiers over onopgelos
te misdaden al lerhande, da t 
het zich niet met futiliteiten 
moet bezig houden en zeker 
geen gehoor mag geven aan 
een virulente ant ivlaamsheid 
tegenover ambtenaren , die de 
wet wensen toe te passen 
waardoor een onverantwoor
delijke, dure en onrechtvaardi
ge energieverspilling onts taa t 
ten nadele van de werkeli jke 
taak van het gerecht. Want in 
ons land is alles mogelijk, zo 
bv. p rokureur s die een ambte
naar willen kelderen omda t 
deze de taalwet wil toepassen, 
die de p rokureu r s in kwestie 
saboteren !.„ 

«««•iaau. 
;'i»ttii, 

"**N«w. 
Een dramatische aktie-foto : brandweerlieden, geholpen door een toeschouwer die zich vlug 

een helm op het hoofd gezet heeft, bestrijden de vuurpoel van de «Innovation». 

SOCIALE ACHTERÜITSTELLING VAN 
LANDBOUW STEUNT OP LEUGEN 

dispariteit kan goedpraten door een eko-
nomische. Die inkomendispariteit blijkt 
duidelijk uit volgende tabel, zoals deze 
aan de wetgevende kamers werd voorge
legd : 

Er bestaat geen hardnekkiger misver
stand in verband met de landbouwer dan 
dat zijn kleinere sociale voorzieningen het 
gevolg zouden zijn van zijn kleinere bij
dragen. Deze opvatting is echter volstrekt 
onjui'-t en de besluiten die er dus v, orden 
uitgetrokken eveneens. We kunnen dat 
staven door een ontleding te maken van 
diverse \erri(ht.ngen inzake b jdragen, 
maar dan ook de onrechtstreekse inbegre
pen. \ermits ook deze moeten betaald 
worden. 

Nemen we vooreerst de kinderbijshig. 
Hier betaalt niet de loontrekkende doch 
de patroon. Deze verrekent uiteraard zijn 
sociale lasten in zijn verkoopprijzen — 
prodiiktin of prestaties — zodat de ver
bruiker uiteindelijk betaalt, w.o. de land
bouwer. Welnu de landbouwer is onge
twijfeld de meest betalende verbruiker 
omdat hij niet alleen zijn huishoudelijke 
doch ook zijn bedrijfsuitgaven heeft, die 
aanzienlijk hoger dan de huishoudelijke 
liggen, .\ldus betaalt de landbouwer on
rechtstreeks meer in het stelsel van de 
loontrekkende dan de loontrekkende zelf. 
Daarnaast moet hij voor zijn eigen stelsel 
betalen en in vele gevallen ook nog voor 
zijn echtgenote als... helpster. 

In de pensioensektor is er geen noe
menswaardig verschil tussen de landbou
wer en de loontrekkende wat de persoon
lijke bijdrage in de praktijk betrett. Er 
komt natuurlijk nog het aandeel van de 
patroon bij en hier doet zich het zelfde 
voor als in de kinderbijslag, nl. dat de 
landbouwer als grotere verbruiker 
(krachtens zijn dubbele funktie als afne
mer) rechtstreeks een gelijke doch on
rechtstreeks een hogere bijdrage betaalt 
dan een loontrekkende. 

In de sektor ziekteverzekering betaalt 
de landbouwer eveneens meer. Om de
zelfde riziko's te dekken betaalt hij ge
middeld 100 fr. meer per maand dan een 
loon- of weddetrekkende. Het gedeelte 
dat de patroon bijlegt voor de ziektever
zekering van zijn personeel verhaalt hij 
op de verbruiker, waarvan de landbou
wer in absolute cijfers en dus wat zijn in
dividuele lasten betreft het meest be
taalt. Ook hier doet zich dus de zelfde 
beweging voor als voor de kinderbijslag 
en het pensioen. 

Op de opwerping dat de patronalc bij
drage moet beschouwd worden als een 
onrechtstreeks loon kan men antwoorden 
met de vaststelling, dat men geen sociale 

Jooi 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
191K) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Loontfek-
kenden 

75.106 
77.561 
80.548 
84.872 
9Ü.578 
94.797 
95.375 

100.949 
103.553 
111.013 
120.293 
132.518 
154.891 

Londbouwers 
42.241 
43.146 
47.104 
46.693 
69.775 
56.114 
61.014 
66.078 
75.006 
78.854 
89.048 
99.525 

105.818 

Dispariteits 
index 

56,2 
55,6 
58,5 
55,0 
77,0 
59,0 
64,0 

• 65,0 
72,0 
71,0 
74,0 
75,0 
74,0 

De landbouwer is als zelfstandige en 
dus ais patroon — van zich zelf — niet 
in staat met zijn kostprijzen te doen zoals 
patroons in andere bedrijfstakken doen, 
omdat hij vrede moet nemen met opge 
legde prijzen, die grotendeels geen reke
ning houden met zijn kostprijzen. 

Evenmin wordt rekening gehouden met 
het feit dat de aktieve landbouwbevol
king (vooral de jonge) op angstwekkende 
wijze vermindert met als gevolg minder 
bijdiageverplichtingen in verhouding tot 
meer rechthebbenden. V-ooral inzake pen 
sioenen is dit een bijna ondraagbare last. 
Jonge landbouwers, die normaal de pen 
sioenkas zouden moeten vullen, gaan over 
naar de industrie of andere bedriifstak-
ken en betalen in een stelsel, dat vreemd 
is aan de landbouw. Vandaar de in se ge
zonde opvatting, zoals deze door de Volks

unie van in het begin werd voorgestaan, 
van een eenheidspensioen en dus een ver
smelting van de verschillende kassen, na 
verwerking van sommige verworven rech
ten, wat inhoudt dat men geleidelijk naar 
een versmelting zou gaan. Over het prin
cipe schijnt er wel eenheid te bestaan, 
doch in de praktiji. komt er onder het 
regime der kleurpartijen niets van terecht. 

Onze zienswijze, al betalen de landbou
wers evenveel zoniet meer voor hun 
sociale voorzieningen, wordt dus door wat 
voorafgaat ge.staatd. Wie rechtvaardig en 
sociaal wil denken, moet tot het Besluit 
komen dat volledige gelijkstelling over 
gans de lijn moet tot stand komen. Niet 
alleen wat genietingen doch ook wat de 
bijdragen betreft : deze laatste dienen 
vastgesteld in verhouding tot ieders draag
vermogen, dus in verhouding tot het to
tale inkomen, zonder beperking. Ten 
slotte moet ook gewezen worden op het 
feit dat al de argumenten, die men aan
voert tegen de fiskalizatie der bijdragen 
in het niet verzinken vergeleken bij de 
tal ijke voordelen, die er aan verbonden 
zijn : enorme besparingen, gemakkelijke 
kontrole, eenvoudige administratie, ver
eenvoudigde uitbetalingen en dies meer. 

Op het politiek vlak gezien stellen we 
ten slotte vast dat de partijen, die nu al 
jaren de sociale en fiskale gelijkheid be
loven, deze beloften telkens vergeten (sic) 
wanneer ze aan de macht zijn. De hou
ding van de PVV tegenover de zelfstan
digen, w.o. de land- en tuinbouwers, 
spreekt in dit opzicht boekdelen Ook de 
landbouwers die hun vertrouwen aan de 
blauwe volgelingen van Omer schonken, 
zijn voor de zoveelste keer bedrogen I 
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AKTIEKOMITEE 

V L A A M S - B R A B A N T 

Het komitee der randge-
rneenten Brussel , de VVB en 
de Vlaamse komitees of vrien
denkringen zijn ovei-gegaan to t 
de oprichting van een Aktieko-
mitee Vlaams Braban t . Dit ko
mitee zal vooral i jveren tegen 
de grondspekulatie, de brussel-
se voogdij, voor 'n inwijkings-
regeling, en gewestelijke s o c -
ekonomisch ontwikkel ingsplan 
e.d.m. Een eers te manifesta t ie 
is gepland te Wolver tem op 2 
juli a.s. Ook zal dr iemaande
lijks een ti jdschrift op 200.000 
ex. in alle bussen van Vlaams-
Brabant verspre id worden . 
Men kan financieel s teunen op 
PR 115.45 Kredie tbank Grim
bergen. 

MAJORALE O P V O L G I N G 

De opvolging van Louis Ma
jor als ABVV-sekretaris-gene-
raal word t st i laan aktueel . E r 
blijkt reeds overeengekomen 
dat hij ook na 31 december 
1967 nog enkele maanden in 
funktie zal blijven teneinde 
zijn opvolger bi j te s taan tot 
deze voldoende « gerodeerd » 
is om het alleen op te knappen . 
Volgende kandida ten hebben 
zich reeds aan de s tar t l i jn 
aangemeld : Debunne, ACOD, 
Vlaming die ook in waalse 
ogen genade vindt, wa t zijn 
vlaams-zijn dus nogal ver
dacht maakt ; Delourme, onbe
kend; Vic Thys, die als Sindi-
kalist zijn wekeli jkse penne-
vruchten in Volksgazet tekent 
en vaak redeli jke taal spreekt ; 
en Henri Brouhon, oud-minis-
ter van sociale voorzorg. De 
eindstrijd zou tussen Debunne 
en Brouhon gaan, een ma tch 
tussen « leeuw » en « haan ». 

WETENSCHAPPELIJK 

O F POLITIEK 

Regelmatig word t in de ka-
tolieke pers gepleit voor een 
wetenschappeli jke benader ing 
van het schoolvraagstuk liever 
dan een politieke benader ing. 
Dat zal wel een vrome wens 
zijn in een land als het onze 
met oude, nog s terk nawerken
de tegenstellingen en exkluzie-
ven. Men is zelfs nog niet eens 
in staat de polit ieke benade
ring van het schoolvraagstuk 
op een eerlijke manie r te ver

wezenlijken, vermi ts m e n e r 
een onderonsje van de dr ie tra
dit ionele par t i jen van maak t , 
w a a r a a n vorige week te recht 
nog eens door kamer l id Cop-
pie ters werd her innerd . 

Indien m e n het vraags tuk 
wetenschappel i jk zou benade
ren dan zou men vrij spoedig 
tot de eenheidsschool komen, 
die immers geen ongelijke be
handel ing meer «nodig» maak t . 
Of echter onze pappenhe imers 
bere id zijn tot deze eindlogika 
door te denken is een ande re 
vraag. Men kan zich t roos ten 
me t de gedachte da t we m e t 
he t 12-jarig schoolbestand en 
m e t de langzame doch zekere 
evolutie ook op univers i ta i r 
vlak een overgangsperiode 
doormaken . In tussen kunnen 
de k leurpar t i jen zich verder 
amuzeren en tegenover de po
li t ieke minderheden de kleine 
despoot u i thangen. E n de even 
kleine huichelaar . 

B E S T E G E R E C H T . . . 

Het proces tegen Désiré La-
malle, gewezen goeverneur van 
Luxemburg en blijvend r idder , 
en zijn echtgenote, beschul
digd van duis tere zaken t i jdens 
dit goeverneurschap, heeft al 
heel wa t k o m m e n t a a r uitge
lokt. Het geding is echter even 
goed da t van het gerecht en 
he t sisteem, dan van de nomi
nale beklaagden. Wat te den
ken inderdaad van een recht
bank, die voorgezeten w o rd t 
door een goede vriend van de 
beklaagde en die luis ter t naa r 
de zoete n a a m van Plumier ? 
Het scheelde weinig te lkens 
als de zit t ingen begonnen, dat 
rechter P lumier niet rechtveer-
de om een buiging te maken in 
de r icht ing van de r idder en 
een handkus te geven aan diens 
gade. Ongeacht het vonnis, dat 
betrekkel i jk mild was , bleven 
heel wa t e lementen ui t het 
dossier in het duister . Het gaat 
daarbi j om zeer hoge bedragen. 

. . . E N 

A R D E N N E E S MISTERIE ? 

Blijft de vraag wat de h. La-
molle (C.V.P.) bewogen heeft, 
na zijn schorsing niet eervol 
ontslag te vragen, wat h e m dit 
proces zou bespaard hebben, 
doch aan te dr ingen op eerher
stel in verzet tegen de C.V.P.-
bestendige deputat ie , wa t hem 
uiteindeli jk toch een a m b t 

kost te dat hem een j aa rwedde 
van zeshonderdduizend fr en 
een reprezentat ievergoeding 
van honderdduizend frank 
opbrach t mi tsgaders grat is 
( ru ime) huisvesting, dienstper
soneel, "verwarming, verlich
ting en dienstwagen. Indien het 
h e m er om te doen was het 
s isteem te pesten, dan is hij 
daar in opperbes t geslaagd. Al 
is het zo, dat het sisteem tegen 
veel, heel veel kan en de La-
malle 's als goede Ardennezen 
koppigaards zijn. Pierlot was 
op het zuiver politiek vlak ook 
een pracht-muilezel. Wat zal 
he t nu worden in hoger be
roep ? 

T O E K O M S T 

V A N B R U S S E L 

Oudminis ter van Binnen
landse Zaken Vranckx on tpop t 
zich, sinds hij geen minis te r 
m e e r is, zoals anderen onder 
zijn kollega's af en toe als 
hoofdart ikelschri jver van de 
Volksgazet. Hij heeft reeds in 
een « brief » aan een brussels 
medes tande r aan zijn ontgoo
cheling lucht gegeven over 
diens « racist ische » drijverijen 
in verband me t Brussel . Dezer 
dagen ont leedde de h. Vranckx 
(aan wiens n a a m Zwar tberg 
zal verbonden bli jven) de 
voorstel len der brusselse bur
gemeesters in technisch op
zicht. Aldus k o m t hij to t de 
k o n k 1 u z i e da t de brussel
se burgemeesters-konferent ie 
voor de samenstel l ing van hun 
beruch te agglomerat ieraad een 
beroep op (ondemokra t i sche) 
ge t rap te verkiezingen wil 
doen, door de gemeenteraden 
als kiezers en niet he t kiezers
korps als zodanig aan te dui
den. 

F L A G R A N T E 

T E G E N S T R I J D I G H E I D 

De oud-minister verzuimt 
hierbij te wijzen op de fla
gran te tegenstr i jdigheid in de 
redener ing van de brusselse 
beat i possidentes : eensdeels 
dreigen ze voor tdurend me t 
een rechts t reeks beroep op de 
brusselse bevolking wat de 
toekomst van de brusselse ag
glomerat ie aangaat (een soort 
brusselse volksraadpleging 
dus ) doch anderzi jds wensen 
ze de rechts t reekse raadple
ging van diezelfde bevolking 
uit te schakelen wat de on

middell i jke verwezenlijking 
van hun grootbrusselse stads-
r aad a a n g a a t ! Niet temin 
komt de oud-minister ook im
pliciet tot de konkluzie, dat de 
brusselse gemeentevaderen 
niet demokrat i sch zijn met 
hun voorstellen. Ook om deze 

redenen (behalve de volkse en 
nationale, waarover de heer 
Vranckx voorzichtigheidshalve 
zwijgt) hebben de brusselse 
voorstellen weinig kans o p 
verwezenlijking. Het is goed, 
alle bezwaren tegen hun ma
chinaties te k e n n e n ! 

t)e sluiting van Anglo-Germain te La Louvière is 
en dat ze hun werk en brood verdedigen, is méé 
^ijen, de waalse sindikaten en een hele reeks w 
^e La Louvière de grote show van de « priorité 
mnister vindt het de moeite, zijn zondagrust o 
tientallen (inderdaad ongelukkige!) waalse sta 
werden door de bedrijfssluiting, stuurde men g 

te schieten 

natuurlijk voor de betrokkenen een erge zaak 
r dan begrijpelijk. Maar de waalse politieke par-
aalse openbare besturen leggen er zich op toe, 
pour la Wallonië » te laten opvoeren. Een eerste-
p te offeren voor een bliksembezoek aan enkele 
kers. Naar Zwartberg, waar duizenden getroffen 

een ministers : daar volstonden gendarmen. Om 
met scherp. 

HET ARIfE WALLONIË 
STATISTIEKEN DIE ER NIET OM LIEGEN 

Het statistisch tijdschrift van maart publiceerde een bijdrage 
van de hand van de heer R. Lismont over de belastbare inkomens 
dei natuurlijke personen over het dienstjaar 1964. 

De lovenswaardige gewoonte, waarmee enkele jaren geleden 
weid begonnen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, om 
de talujke en gedetailleerde gegevens pei regionale slieek en per 
taalgebied samen te vatten en te vergelijken, wordt ook hier vooU-
gezet. Zo luordt hel ons gemakkelijk gemaakt, uit de schat van 
statistische gegeven de elementen te halen, die ons toelaten enkele 
heilige huisjes omver te kegelen. 

En een heilig huis van formaat is wel de armoede van de 
waalse gewesten, die groen van nijd de stijgende welvaart van 
Vlaanderen gadeslaan. Ver van ons te beweren dat in Wallonië 
geen grote en zware problemen bestaan, maar wij menen toch 
nog altijd dat Vlaanderen de eisende partij in dit land is. En de 
nuchtere cijfers geven ons gelijk. 

V001 af enkele meer technische opmerkingen ; het dienst
jaar 1964 (dus de inkomsten van het kalenderjaar 196 J) is het 
eerste jaar waarop de fiskale hervorming van de wet van 20 no
vember 1962 van toepassing was. Verder dient men rekening te 
houden met de omstandigheid, dat tal van te lage of vrijgestelde 
inkomsten niet belast worden en dus niet in de statistiek werden 
opgenomen. Ook heeft de redakteur van hel tijdschrift zich ge
steund op het netto belastbaar globaal inkomen, dat dus zowel 
bedrijfsinkomsten als ontvangsten uit onroerende en roerende 
goederen bevat. Voor onze stellingname heeft dit alles echter 
slechts een bijkomend belang. 

Wat belang heeft, zijn de gemiddelde inkomens per streek. 
Omdat het rekenkundig gemiddelde nogal sterk beïnvloed wordt 
door de uiterste termen van de reeks, neemt men bij voorkeur 
de zgn. « mediaan >. Het mediaan-inkomen van een reeks (van 
een provincie bv.) is het inkomen van de middenste belasting
plichtige, indien allen in volgorde van giootte van het inkomen 
gerangschikt werden. Dit wordt dus niet zozeer beïnvloed door 
de uiteiste inkomens (hoogste en laagste) en geeft een meer even
wichtig en realistisch beeld. 

Het gemiddelde mediaan-inkomen voor gans België beliep 
68.100 fr. (vergelijk het rekenkundig gemiddelde : 92.200 fr.) 
Wanneer we dit gelijkstellen aan 100, zien we volgende veihou 
dingeji per provincie : 

Antwerpen 101,7; Limburg 93,1; Oost-Vlaanderen 89J; West-
Vlaanderen 85,4; Brabant 16,3; Henegouwen 101,6; Luik 110,7; 
Luxemburg 96,2; Namen 100,6. 

Per taaistreek : Vlaanderen 94/); Wallonië 104,2; Hoofdstad-
Brussel 123,7. 

Wat onmiddellijk sterk opvalt is het enorme verschil van 
meer dan 10 t. h. tussen Vlaanderen en Wallonië en het reus
achtig welvaai tsaandeel van Brussel. Alle vlaamse provincies be
halve Antwerpen blijven onder het rijksgemiddelde, alle zvaalse 
behalve Luxemburg (met een kleine bevolking) liggen boven het 
1 ijksgemiddelde. In de provincie Antwerpen is het dan nog en
kel het ari ondissement Antwerpen dat met 110,4 een goed figuur 
slaat, terwijl Mechelen met 95,0 en Turnhout met 86,0 ver achter 
blijven. 

De armste gebieden zijn Diksmuide (73,4 t. h.), Tielt (77,9 
t. h.) en leper (80 t. h.). De rijkste zijn de brusselse agglomeratie 
(123,7), Brussel-randgemeenten (134J), Aarlen (119,9) en Luik 
(119,5). 

Indien men dan nog rekening houdt met het aantal perso
nen dat van het inkomen moet leven (dus het inkomen per in
woner van de streek), dan vergroot de armoede nog in de laagste 
gewesten die agrarisch zijn en waar de kinderrijkdom groter is 
dan in de steden. 

Het statistisch tijdschrift geeft nog enkele tabellen, waar 
onder een overzicht van de verdeling der inkomens. Men stelt 
vast, dat in het arr. Diksmuide 50 t. h. van de waargenomen aan
giften een netto inkomen vertonen van minder dan 50.000 fr. ' 
Een zeer slecht beeld vertonen verder Tielt, leper. Bastenaken, 
Roeselaie en Veurne, waar dat percentage tussen 45 en 40 ligt 
Vei gelijk voor het Rijk : 28,5 t. h. 

Er zouden nog tal van bemerkingen te maken zijn, die echlei 
buiten het bestek van dit artikel liggen (zo bv. dat de reziden-
tiéle randgemeenten hoger liggen dan de stadskernen zelf). Voor 
belangstellenden weze vermeld dat de volledige statistiek (met 
rezullaten per provincie, arrondissement, taaistreek en gemeente) 
te bekomen is door storting van 70 fr. op postiekening 82S.26 van 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek te Brussel, met vermel
ding : « Fiskale statistiek - dienstjaar 1964 >. 

Wat ons interesseert is het feit, dat we over eij f ei materiaal 
beschikken waaruit overduidelijk blijkt wie hier in dit land in de 
eerste plaats overheidshulp moet eisen. Door deze recente cijfers 
jcordt de mond gesnoerd van de jammerende Walen. 

Hulp aan de waalse piobleemgebieden is nodig, maai eersl 
hulp aan de vlaamse gewesten, uaar door eigen mensen ai moede 
iLordt geleden dikwijls sinds geneiaties. 

E <iLOSSE. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 
DE KAMER 

In de Kamer verdedigde minister 
Grootjans zijn beleid. Hij ontzag de 
schoolpaktkommissie en gleed over de 
netelige punten als de overheveling 
van de franse afdeling uit Leuven en 
de volledige splitsing van de brusselse 
universiteit beliendig heen, verwijzend 
naar de politieke kommissie die het 
taai karweitje moet opknappen. De mi
nister is een vlot en prettig man, hele
maal niet bokkig, al wei-d hij in het 
antwerpse « geitendorp » geboren. Hij 
stamt uit een vrijzinnige onderwijzers
familie waar hoge eisen gelden voor de 
opvoeder, die zich zelfs op het vesti-
mentaire terrein geen te losse vrijpos
tigheid mag veroorloven. Hij is de il
lustratie \an de opgang der geslach
ten : van eenvoudig onderwijzer tot de 
hoogste onderwijsman in Itet land. Na 
de lichte beroezing bij het bereiken 
van de top, moet een eerste verken
ning in de departementele jungle en 
een eerste schermutseling met de ge
vestigde, sterk gekleurde en machtige 
mandarijnen van het onoverzichtelijk, 
monsterachtig misgroeid departement 
ontnuchterend hebben gewerkt. Een de
partement dat de kleurpartijen nijdig 
onder elkaar betwisten, omwille van 

de invloed op de jeugd die de toe
komst is. Een departement waar als 
nergens de rechtmatige belangen van 
het personeel schaamteloos met de 
voeten worden getreden. In deze ad
ministratieve wildernis is het mogelijk 
dat voor tientallen miljoenen aan wed
den en overuren na jaren nog achter
stallig blijven. De minister heeft aan
vankelijk moedig tegen de stroom op
geroeid, tegen de zware brusselse druk 
uit de eigen partijrangen. Hij wou de 
wet, die voor de Vlamingen een nood-
dijk is te Brussel, loyaal toepassen. Hij 
deed een knappe worp met zijn op
dracht aan professor Kint. Hij was 
moedig, tegen zijn populariteit in, en 
trotseerde de eigen partij kringen toen 
hij te Brussel tijdens een forumge
sprek met de ministers Declercq en 
Vanderpoorten, onder doodse stilte 
verklaarde dat hij het algemeen belang 
zou stellen boven het partijbelang, na
dat zijn twee partijgenoten zich het 
applaus van de zaal verzekerd hadden 
door het blauwe gehoor stroperig naar 
de mond te praten. Van de zelfverze
kerdheid is nog de elektorale glimlach 
overgebleven die hem, samen met zijn 
onmiskenbaar debateertalent, duizen
den stemmen opleverden tijdens de 
T.V.-debatten « Ieder zijn waarheid ». 
Maar de beminnelijke onverzettetijk-

JAN VERROKEN... 
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heid en de harde voornemens van bij 
de aanvang zijn afgebrokkeld onder de 
blauwe brusselse hoogdruk. 

Maurits Coppicters die als oud-Ieraar 
en direkteur het onderwijsprobleem 
van binnenuit kent, hield een uiteen
zetting die op stevige deskundigheid 
wees. Hij kloeg scherp de onw^ettelijk-
heid aan van de schoolpaktkommissie 
die niet bij wet werd ingesteld maar 
wier besüssingen toch « bindende 
kracht » hebben. Hij noemde deze kom
missie het Sanhedrin dat soeverein, on-
gekontroleerd boven het parlement 
troont. Hij veroordeelde zwaar de in
richtende overheid van de leuvense 
universiteit die in een onwaardig 
kaatsspel de bal naar de akademische 
overheid wierp, die op haar beurt het 
geval naar de politici kaatste. 

Vic Anciaux interpelleerde op rusti
ge toon, met heldere argumenten, mi
nister Grootjans over de erkenning 
van de franskiljonse school te Wem
mei. Hij wees op het geknoei waaruit 
het schooltje was ontstaan, op de te
genstrijdigheden en de sof ismen in de 
gewijzigde houding van de minister en 
vroeg de toepassing van de wet naar de 
geest en de letter. 

De Vlaamse C.V.P. heeft andermaal 
de begroting van nationale opvoeding 
goedgekeurd zonder dat zij de overhe
veling had bedongen, zoals werd ge-
eist door het Koördinatiekomitee. Ver
roken zag zich echter verplicht, namens 
de Vlaamse C.V.P. een belangrijke ver
klaring af te leggen. Hij zei dat de re
gering volgend jaar geen meerderheid 
meer zou hebben voor haar begroting, 
zo de overheveling niet verworven zou 
zijn. Het was een zware toezegging 
waar men zich misschien niet de volle 
draagwijdte van bewust was. Het zal 
moeilijk zijn deze beslissing, die de val 
van de regering zal meebrengen en ver
vroegde verkiezingen zal uitlokken, 
blijvend uit te stellen omdat het over 
het stemmen van een begroting gaat, 
waarover voor einde juni 1968 een be
slissing moet vallen. De vlaamse C.V.P. 
heeft zichzelf voor een vervaldag ge
plaatst en de Volksunie zal de uitvoe
ring eisen. 

Nadat weer een rij Walen mekaar 
hadden afgelost op de tribune om 
voorrang voor Wallonië te eisen, kwam 
Hugo Schiltz aan het woord. Hij pakte 
vinnig de Walen aan, stelde de Vlaam
se ekonomische problemen in het licht 
en wees de waalse eis voor prioriteit 
af. Hij snoerde de onderbrekers de 
mond, toen zij de fabelachtige bedra
gen betwistten die in Wallonië werden 
gespendeerd. Hij zei dat Vlaanderen 
Wallonië kan missen, maar dat het te
gendeel niet waar is. Ook op de CVP-
banken werd instemmend geknikt. 

NIK CLAES 

I Kamerl id dr . Anciaux in te rpe l 
leerde over de e r k e n n i n g van de 
gemengde lagere school te W e m 
mei met f r an s taa ls te lse l . Hi j zei 
beslui tend dat het geval W e m 
mei bewijst hoezeer vete Vlaam
se kader leden zich in 1963 heb
ben vergist . Ze hebben het ge
baar van de facil i tei ten niet in
gezien. De VU vraag t de toepas
sing van de wet naa r de le t ter 
en naa r de geest . 

Kamer l id P. Leys o n d e r \ r o e g de 
mini.ster \ an f inanciën over de 
u i t s lu i t ing van zekere inkomsten 
uit de maa t schappe l i jke w ins t 
>an het « be l a s tbaa r t i jdperk ». 

Bij de besp rek ing na de samen-
ge\oeffde in te rpe l la t i es van ka
mer l eden D r u m a u x . Moreau, Hu-
rez, Gl ineur en P ê t r e k w a m 
kamer l id Schiltz tussenbe ide om 
te onder l i jnen dat niet a l leen 
Wal lon ië doch ook Vlaande
ren ekonomische moei l i jkheden 
heeft. Ind ien het ekonomisch 

onze mannen 
in het parlement 

groe i r i tme in V laande ren 4,2 % 
bedraag t en in Wal lon ië s lechts 
2,G % moet bedacht w o r d e n , dat 
V l aanderen een eno rme a c h t e r 
s tand heeft. Met cijfers bewees 
s p r e k e r de ongeli jke b e h a n d e 
ling i.z. Marsha l lhu lp , het eno rm 
verschi l in het s p a a r w e z e n en 
in het bes ted ingsvolume en 
vvaarschuwde de Walen , da t 
Vlaanderen het z o n d e r hen kan 
s te l len . Opval lend h ie rb i j was 
dat eers te min is te r Vanden Boey 
nan t s bij de passus over Lim
bu rg zijn i n s t emming met e«n 
o p m e r k i n g van de h. Schi l tz be
tuigde en dat k a m e r v o o r z i t t e r 
Van Acker de h. Schil tz tot twee 
maal toe a a n m a a n d e te beslui
ten . 

i Kamer l id Copp ie t e r s ver to lk te 
he t s t a n d p u n t van de VU in de 
besprek ing van het w e t s o n t w e r p 
tot wijziging van de we t t en op 
het t oekennen van akademische 
g raden en het p r o g r a m m a van 
de un ive r s i t a i r e e x a m e n s m.b.t. 
de toe la t ing van techn . ir. tot de 
g raden van l a n d b o u w k u n d i g , 
burger l i jk en sche ikund ig i r . Hij 
hield te r zake zijn a m e n d e m e n 
ten .staande, s t r e k k e n d e tot het 
u i t schake len van een u i tzonde
r ings reg ime in het un ive r s i t a i r 
onde rwi j s , eens dat t echn . ir., 
k a n d i d a a t voor un ive r s i t a i r on
de rwi j s een z w a r e en se lekt ieve 
technische proef met v ruch t heb
ben door s t aan . 

Schrif tel i jke vragen w e r d e n ge
steld door kamer l eden Anciaux, 
Babyion , Coppie te r s , Leys en 
Matthev ssens . 

TAALTOESTANDEN IN 
HET LEGER 

"-n zijn verklaring bij de stemming over de begroting van 
Nationale Opvoeding. 

De V.V B. heeft onlangs nog eeny de 
n j d i n k gelegd op haai eisenprogiatnrua 
] \ ni. de nalioesLanden jn het belgrsth Ic-
;4ci. 

S.imcngcvat luidde <ljt s t andpun t als 
volgt : 

ï«nd> enige lijd u o i d l ei gesproten over 
hers-lruktureiiïig van ons leger. Ze dringt 
zich op. doch ze mag geen afbreuk doen 
aan de taalwetgeving. 

Integendeel, de vla.imse opinie eist de 
uu\<.)eiing \ a n deze vveigeving, waarvan het 
doel is bet ^ede^ lands op gehfke voet met 
het Frans t e plaatsen in de Ijctrekknigen 
tussen otficïeren, alsmede het u u i d i t e n van 
grote eentalige eenhedeii . 

Nog gCMhiedt in de kommando 's en sla
ven van gemengde eenheden het sta!v»crk 
in het Flans. VVi] he i inne ten er aan dat : 

1) er n c ^ S^en vlaamse divisie begaa t 
hoewel de onde ieenhedcn daarvoor aan
wezig zijn. Bij het icgmient para-comman
do /i)n al d e baial]ons gemengd en bi j d e 
l iuhtmacli t zijn ei meer gemengde «Wings» 
dan eentalige . 

2) in de mil i tai ie rn i ï th inigen van Bius-

sel-Hoofdstad er geen taaieven wicht faij 
het kader bestaat, alhoewel dit door «Ie 
taalwet voorgeschreven wordt. Verder da t 
de boekhouding er, evenals in de mil i ta i re 
opderv-vijsiaiiclmngen, in het F ians ge
schiedt. 

Wi j hei halen onze eis dat in d e helft van 
de mil i ta i re in l icht ingen van Brusscl-
Hoofdstad en in de scholen aldaai met een 
meerdei heid aan vlaamse leerlingen d e 
boekhouding in het Nedei lands zou ge
schieden. In deze inr icht ingen moet het 
taaievenv»ifht bij bet kader / o vlug moge
lijk verwezenlijkt worden. 

Wi j wij/en op hei feit dat de pogingen 
om de tweetaligheid bij her kader te be
vorderen, geen afbreuk mogen doen aan 
het pr incipe dat de taaleenheden moeten 
aangevoeld worden dooi een kader van het
zelfde taalstelsel. 

Wij her inneren e r aan dat de lagere re-
zerveolficieren wettig als eentaligen moeten 
beschouwd worden. 

Voor vlaamse eenheden, vlaamse officie 
ren en onder-of fit iei en : aan die eis mag 
niet geioind tv orden. 



ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
DE REUS PERMEKE... 

Minister Piers (openbaar 
ambt en toerisme) heeft blijk
baar weinig tijd. Hij kon niet 
tijdig antwoorden op de vraag 
van kamerlid Babyion over de 
intimidatiepraktijken van de 
kommissaris - generaal v o o r 
toerisme (Haulot) tegenover 
zijn nederlandstalig personeel. 
Onlangs verklaarde de minis
ter zich eens met het V.V.O. 
dat een verhouding 6/4 voor 
het kader van het kommissa-
riaat-generaal voor toerisme 
eiste op taalvlak, met 60 % 
nederlandstaligen, v e r m i t s 
meer dan 70 % der toeristi
sche overnachtingen in Vlaan
deren worden genoteerd (zo
dat de verhouding eigenlijk 
7/3 zou moeten zijn n.d.r.). 
Het waals-frankofoon over
wicht in deze instelling leidt 
ook tot groteske incidenten 
(zoals ook kamerlid Lootens 
reeds aanstipte). In de twee
talige sekties studie en propa
ganda worden sommige zaken 
gelokalizeerd of lokalizeerbaar 
in het nederlandstalig gebied, 
door franstaligen behandeld. 
Op zeker ogenblik moest een 
studie gemaakt worden over 
de folklore rond de reuzen. 
Bij het naslaan van deze stu
die stelde een nederlandstali-
ge vast, dat onder de stoeten
reuzen... Konstant Permeke 
werd vermled ! Een of andere 
onderontwikkelde frankofoon 
had de « reus van het Vlaams 
expressionisme » verward met 
een folklorereus ! 

De h. Piers heeft nog steeds 
geen tijd gevonden op deze op
merkingen te reageren, laat 
staan tot zelfs maar een be
scheiden splitsing van het 
K.G. Toerisme over te gaan. 
Intussen blunderen en intimi
deren Haulot en gezellen lus
tig voort. Alles met instem
ming van of onwetendheid bij 
de « grote overwinnaars » van 
Hertoginnedal, partijgenoten 
van de even «grote» minister... 

DIREKTIEVERGOEDING 

De h. Goemans vroeg de mi
nister van financiën of de af
schaffing van de zgn. direktie-
vergoeding in 1948 in de gewes
telijke direkties van de belas
tingen geen diskriminatie uit
maakt tegenover de beste ele
menten in de diensten, waarop 
de minister ontkennend ant
woordt met als argument dat 
de direktievergoeding geen ver
goeding uitmaakt die enkel 
aan personeelsleden van de ge
westelijke diensten werd voor
behouden, doch ook aan ande
re personeelsleden werd uitbe
taald. De herklassering van de 
funkties van het personeel der 
fiskale besturen in 1948 had de 
afschaffing van deze vergoe
ding tot gevolg wegens nieuwe 
geldelijke voordelen die toen 
werden toegekend. 

TAALPOESPAS 

tmgsdirektie te Bergen, omdat 
anders Bever bij een uitslui
tend eentalig nederlandse ont-
vangerij en kontroledienst zou 
moeten gevoegd worden, waar
door deze diensten een speciaal 
regime op taalgebied moe
ten invoeren, wat tans niet het 
geval is. De minister verze
kerde het kamerlid dat de di-
rektie Bergen steeds de taal
keuze van de betrokken belas-
tingsplichtigen eerbiedigt, wel
ke verzekering gedachtig de er
varingen evenwel een kontrole 
zou motiveren... 

WERKENDE 

ECHTGENOTE 

Blijkens een antwoord van 
de minister van financiën aan 
volksvertegenwoordiger Cop-
pieters kan een echtgenote niet 
a ls , medewerkende echtgenote 
in een bedrijf beschouwd wor
den wanneer ze persoonlijke in
komsten heeft genoten. In het 
door de h. Coppieters aange
haald geval — een vrouwelijk 
gemeenteraadslid, dat dus zit-
penningen ontvangt — geniet 
de echtgenote dergelijke in
komsten en is het niet moge
lijk haar de hoedanigheid van 
werkende echtgenote toe te 
kennen, waardoor ze geen ge
deelte van de winst uit het be
drijf van haar man als vergoe
ding voor persoonlijke arbeid 
kan genieten, hetgeen fiskaal 
mogelijk is wanneer ze geen 
ander bedrij f sinkomen heeft. 
Volgens de wet is een maande
lijkse zitpenning van 250 fr 
voor een gemeenteraadslid im
mers een bedrij f sinkomen. Ze-
deles : laat uw medewerkende 
echtgenote niet tot gemeente
raadslid verkiezen. Het is — 
ook fiskaal — beter haar tot 
kamerlid te laten verkiezen... 

SIMBOLISCHE HULP 

Uit een niet tijdig beant
woordde vraag van volksverte
genwoordiger Wouters blijkt 
dat de hulp van de staat aan 
de exporterende belgische nij
verheid slechts op een simboli-
sche lijst van zegge en schrijve 
36 produkten slaat, die daar
door in aanmerking komen 
voor de terugbetaling van de 
overdrachttaks. Een tweede 
lijst zou sinds lang klaar zijn, 
om deze zgn. rijkshulp aan uit
voerende firma's wat minder 
schamel en wat meer efficiënt 
te maken. Kamerlid Wouters 
wou weten waarom deze lijst 
niet werd gepubliceerd, hoewel 
de publikatie ervan de handha
ving van de pozitie van bepaal
de exportbedrijven zou beteke
nen. Het is blijkbaar de minis
ter ,van financiën een zorg dat 
deze steun simbohsch blijft. 
Hij heeft er nochtans — fis
kaal — alle belang bij dat on
ze firma's niet dood gekonkur-
reerd worden door buitenland
se firma's, die in hun respek-
tievelijke landen van een heel 
wat efficiënter exporthulp ge
nieten. 

De gemeente Bever, arr. 
Hal le-Vilvoorde, met franstali-
ge mmderheid, hangt fiskaal 
met van Brussel doch van Ber
gen-West af. Dat blijkt uit het 
antwoord van de minister van 
financiën aan kamerlid Goe
mans, die daarover zijn verba
zing uitdrukte. De minister be
toogt dat Bever steeds heeft 
behoord tot het ambtsgebied 
van de direkie Bergen-West. 
Hoewel Bever van Henegou
wen naar Brabant werd over
geheveld kwam het de minis
ter passend voor. Bever verdei 
te laten afhangen van de belas 

ONDERWIJS 
NEDERI_ANDS 
IN WALLONIË 

Het Nederlands als tweede 
taal onderwezen in het vijfde 
en zesde leenrjaar beslaat in 
onlangs opgerichte rijkslagere 
scholen in Wallonië nergens 3 
lestijden van 50 minuten per 
week. Het gemiddelde is twee 
lestijden van 50 minuten, te 
Barvaux en Mettet slechts l 
lestijd, te Liemeux vies lestij
den van 30 minuten. Dit ant

woordt minister Grootjans 
aan kamerlid Coppieters. 
Daaruit volgt dat het voorzie
ne minimum nergens wordt 
behaald. En dan maar zwam
men in Vlaamse gemeenten 
over supplementaire lessen in 
het Frans voor onze school
kinderen... 

PUBLIKATIE VAN 

SCHOOLUITSLAGEN 

Sommige scholen publiceren 
jaarlijks de uitslagen van hun 
leerlingen in de plaatselijke 
pers of in een palmares. Ka
merlid Coppieters vindt dat 
voor kinderen met minder 
goede uitslagen en hun ouders 
eerder vernederend. Daarover 
ondervraagd beroept minister 
Grootjans zich op het feit, dat 
ouders zich aan het huishou
delijk schoolreglement moe
ten onder\verpen, zoniet is de 
leiding en de normale werking 
van een school niet meer mo
gelijk. Men zou zich nochtans 

l 

kunnen beperken bij het pu
bliceren van uitslagen tot de 
eerste vijf, menen wij, wat 
vele bladen trouwens wegeps 
plaatsgebrek reeds doen. 

VRIJ ONDERWIJS EN 
C.V.P.-KIESFONDS 

Volksvertegenwoordiger Mik 
Babyion vroeg naar de stand 
van zaken in het door minis
ter Groot jans bevolen onder
zoek i.z. het ophalen van 2 a 
3 fr per leerling in de vrije ka-
tolieke scholen van het arron
dissement Kortrijk ten einde 
de verkiezingskosten van de 
C.V.P. te dekken en een nieuw 
kiesfonds aan te leggen. Vol
gens een liberaal dagblad ble
ken een inspekteur en een 
verifikateur ter plaatse een 
onderzoek te hebben inge
steld en zou de minister we
kelijks op de hoogte te hou
den zijn. De minister ant
woordde niet binnen de regle
mentair voorziene tijd. 

EENZIJDIGE 

RAADPLEGING 

Kamerlid Babyion wees er 
minister Vander Poorten (bin
nenlandse zaken) op dat bij 
raadpleging van parlementsle
den over de fuzie van gemeen
ten in West-Vlaanderen de 3 
westvlaamse V.U.-parlements-
leden, waarvan er twee burge
meester en een raadslid van 
belangrijke gemeenten zijn, ge
negeerd werden. De minister 
antwoordde lakonisch dat hij 
met het raadplegen van perso
naliteiten begonnen was en dat 
deze raadplegingen worden 
voortgezet. Wanneer de V.U.-
mandatarissen aan de beurt 
komen, zegt de liberale be
windsman niet. Hij zal hen 
vermoedelijk slechts raadple
gen wanneer hij werkelijk 
niet anders meer kan. Zonder 
dföe vraag zou hij hen even 
waarschijnlijk nooit om advies 
hebben gevraagd. De V.U. is 
immers als de rode lap voor 
de (hier : blauwe) stier... 

DOKUMENT 
LIONS INTERNA! lONAL 

I O N S C L U B 
C A jv! D üs<^d i e 3 ^ 1 3 1 1 9 b 7 , 

C'-ier- ami 

38 uous rappeiie que notre prsmière reunion 
dü (Dois de mai aura lieu (exceptionnellement 
®̂ deuxifeme mardi) Ie 

9 mai procr̂ oi-

Ce sera une reunion irifime-

3 ' e s p è r e vous y r e n c o n t r e r , é t "v/ous oréoente^J 
cher ami, mes s i n c è r e s a m i t i e s . 

L. Uandrxessche, 
s e c r é t a i r p . 

P .S . £n cas a ' empt^cnemönt, ^veuilleV 
'•élénhoner au n^ 25.86.52-



Het gezicht van de oorlog dreigde deze week een 
Janusgezicht te worden. Men wist niet goed waar 
zich het meest akkute in het bedrijf van Mars 
voordeed : in Vietnam, waar de amerikaanse en 
noordvietnamese legers voor het eerst sinds het 
konflikt op ruime schaal in een geregelde oorlog 
zijn gewikkeld, dan nog precies in de zgn. neutia-
le zone, ofwel in het Midden Oosten. 

WAAR ZIT 
DE ANGEL? 

Ongewild of met scheen het Midden 
Oosten de aandacht van Vietnam af te 
leiden, waar de eskalatie voortschreed. 
Prezident Johnson heeft weUswaar 
nogmaals een aanbod tot onderhande
lingen aan Nooi'd-Vietnam gedaan, 
doch men maakt zich niet veel illuzies 
meer : de oorlog in Vietnam wordt 
meer en meer een niet-verklaarde m a a r 
geregelde oorlog, naast een verzwakte 
guerilla-aktiviteit. De Amerikanen zijn 
er wel in geslaagd de Vietkong enigs
zins in te tomen doch Noord-Vietnam 
heeft deze verzwakking reeds kunnen 
kompenseren, ook omdat de U.S.A. 
slechts geleidelijk naar de totale oor
log kunnen grijpen, gevolg van de re-
akt ies in de wereld (ook het Westen) , 
in eigen land (wat elektorale bereke
ningen insluit, zoals het gerucht over 
een nakende vermindering met 50.000 
man van de t roepenmacht in Vie tnam) 
en de onzekerheid bij een te bru ta le 
ui tbreiding over de houding van de 
Sovjet-Unie. 

De UNO-aftocht in de streek van 
Gaza op eenvoudige eis van Nasser be
wijst, hoe zwak de volkerenoi-ganizatie 
is geworden. Dat blijkt ook uit de we
re ldvreemde UNO-rezolutie i.v.m. 
Zuid-West-Afrika, pozitief doorkruis t 
door de aankondiging te Kaapstad dat 
men weldra Ovamboland (in het noor
den van het bet rokken gebied) autono
mie zal schenken. Men is in UNO-krin-
gen toch weer zo realistisch geweest, 
niet meer te spreken van dwang door 
middel van een UNO-strijdmacht. 

In het joods-arabisch geschil is be
halve de UNO-onmacht ook de hou
ding der grote mogendheden opvallend 
al nemen Amerika en Engeland toch 
geen te grote riziko's, want de enen 
s tuurden vlooteenheden naar het Mid-

devi^ereld 

Israëlische soldaten gaan in stelling nabij de egypiische grens. De tijd van de wederzijdse speldeprikken 
schijnt voorbij te zijn, voor de derde l^eer dreigen joodse en arabische legers in een echte oorlog verwikkeld 
te worden. Intussen spant men zich in het Westen in, het konfltkt voor de VN O-veiligheidsraad te brengen. 

Zal het baten 7 

den Oosten en de anderen konsigneer-
den hun t roepen op Cyprus. Londen is 
ten andere van mening dat de drielan-
denverklar ing van 1950 niet meer telt. 
Londen en Parijs zijn overigens na het 
Suez-avontuur (waarvan dezer dagen 
via een boek te Londen voor beide lan
den weinig vleiende achtergronden 
worden belicht) tot omzichtigheid ge
dwongen, die echter zou kunnen prijs
gegeven worden nada t Egypte de enige 
toegang van Israël tot de zee (golf 
van Akaba) afsloot. Een dergelijke 
maatregel moet a.h.w. Israël tot een 
tegenmaatregel dwingen waardoor 
meteen de lont in het krui tvat zit. 

Het geschil heeft de aandacht geves
tigd op een minder belicht aspekt , het 
vraagstuk van de palesti jnse vluchte

lingen en de mogelijkheid, een pales
ti jnse s taat op te r ichten die met be
hulp van de arabische staten de oorlog 
tegen Israël zou voeren en tevens een 
middel zou zijn om de arabische mo
narchieën het republikeinse vuur aan 
de schenen te leggen. Deze vluchtelin
gen zijn het zwakke pun t in de Isra
ëlische verdediging; een realist ischer 
en n:ienselijker s tandpunt zou Tel Aviv 
veel narigheid bespaard hebben. 

Het overig wereldnieuws komt uit 
Hongkong, waa r de Bri t ten na 10 da
gen lankmoedigheid hardhandig tegen 
de chinese p rokommunis t i sche beto
gers opt reden, wa t een chinese reakt ie 
op diplomatiek vlak tot gevolg had; te 
Bonn waar E rha rd zijn polit ieke loop
baan afsluit door het CDU-voorzitter-

schap aan Kiesinger over te dragenj 
te Atene waar he t nieuw bewind eens
deels zware straffen u i t spreekt en an
derdeels massale invrijheidstell ingen 
in uitzicht stelt; te New Orleans w a a r 
p roku reu r Garr isson de dood van Ken
nedy als gevolg van een komplot van 
kubaanse anti-castristen uitlegt, m e t 
s teun van de... C.I.A. (veelzijdig gewor
den zondebok) ; te Washington w a a r 
Walter Lippman, aa r t svader van d e 
amer ikaanse poli t ieke joernal is t iek, 
zijn vete met Johnson voortzet door 
na de verdwijning van de zoveelste 
grote amer ikaanse k ran t uit te wi jken 
naar... Pari js , niet onbelangri jk s imp-
toom in de st i jgende kri t iek op h e t 
bui tenlands beleid van de prezident , 
wiens pozitie elektoraal is verzwakt . 

SUKSESRIJKE UITPUTTIN6SR0NDE 
Wanneer men als streef norm van een 

bepaalde onderhandeling 50 % vermin
dering van toltarieven stelt en men be
reikt een akkoord op 35 "/c, dan mag wel 
van een .sukses gesproken worden. Som
migen hebben \n\ liet vernemen van het 
cijfer 35 gedacht, dat zulks niet veel 
zaaks was, doch in feite werd vorige 
week te Geneve 70 % van de punten be
haald, om in examentermen te spreken. 
Voortgaande op het te verwachten volu
me van de wereldhandel tegeji einde ^an 
dit jaar, geschat op 200 niiliard dollar 
of 10 biljoen frank, komt deze tarief\er-
laging neer op iets meer dan 1/3 van 
20 miljard of C miljard dollar of nog 
30ü miljard frank. Bij de « nederdaling 
van de H. Geest » te Geneve anno 1967 
waren 53 landen betrokken. Het rezul-
laat voor de groten was dat de tolmuren 
van de EEG \an 38 naar 7 "/c zullen zak
ken, deze van de USA van 48 op 11, deze 
van .lapan van 33 op 18,5. Opmerkelijk 
is de daling van beide laatste. Tot vóór 
de inwerkingtreding van dit akkoord, 
waarvan de uitwerking over 5 jaar zal 
gespreid zijn, waren de tolmuren in 
Amerika en .lapan voor gelijk welke an
dere uitvoerende mogendheid onbeklim-
baar. 

Voor Europa is aan dit akkoord \an 
Genè\e — waarvan de bekrachtiging 
vermoedelijk weinig twijfel lijdt — een 
veelvoud van gunstige facetten verbon
den. Het kan niet anders of het akkoord 
moet de europese integratie in de hand 

werken. Zelfs een de Gaulle is in zijn 
Eljsée onder de indruk gekomen van 
het feit, dat de zes landen van het Pakt 
van Rome tegenover de andere ekono-
mische blokken en landen te Geneve als 
één land zijn opgetreden. Dat kan niet 
anders dan alle EEG-landen in hun stre
ven naar verdere integratie staven, 
Frankrijk inbegrepen. Nochtans ontbrak 
het niet aan pogingen vanwege de USA 
of de amerikaanse handelskringen, om 
achter de rug \an de EEG-staf pogingen 
in het werk te stellen, door afzonder
lijke aanbiedingen aan Frankrijk, Bene
lux en aan West-Dudsland de EEG-een-
heid te ondermijnen. Een op\ allend ver
schijnsel tijdens de onderhandelingen 
en besprekingen was t.a. dat de ameri
kaanse industrie niet alleen poogde de 
europese partners te verdelen doch ook 
de eigen delegatie onder zware druk 
zette, in een ultieme poging om het tot 
dus\er gevolgde ekononiische protektio-
nisme te handhaven. De/e pogingen zijn 
mislukt. Een ander aspekt van het ak
koord der « uitputtende ronden van de 
Kennedy-ronde » (cfr. de [naratonzit-
tingen) is de plots gestegen mogelijkheid 
van toenadering resp. \ersnielting \an 
de twee westeuropese ekononiische 
blokken, de EEG en de zgn. I-'F'IW (de 
ekonomische associatie tussen Enge
land, de skandinavische landen, Zwit
serland en Portugal, ook nog genaamd 
de zeven ter onder.scheiding \an de Zes 
\an het pakt van Home). Het is immers 

logisch dat vermits de toltarieven op 
wereldvlak zullen dalen aldus op die 
manier ook de voornaamste hinderpaal 
wegvalt, die de samenwerking resp. ver
smelting van de EEG en de EFT.\ in de 
weg stond. Meteen komen we bij de 
kwestie terecht van de toetreding van 
Engeland tot Euromarkt. Wat geldt voor 
de EFT.\ geldt a priori voor het spil-
land van deze ekononiische organizatie, 
Engeland. Pinksteren 1967 te Geneve is 
veel belangrijker dan de pcrskonferen-
tie een week later, welks auteur een 
Zwitsers blad de « Torquemada van het 
Elysée » heeft genoemd, Hoe .sibyllijns 
overigens de Gaulle naar loffelijke ge
woonte ook heeft gesproken, toch was 
de toon hoffelijker dan anders en heeft 
de generaal t.a. zekere bezwaren gefor
muleerd, die men geredelijk ten opzich
te van Engelands kandidatuur kan on
derschrijven. In de/.e rubriek hebben we 
reeds vastgesteld dat de toetreding van 
Engeland niet tot elke prijs mag gebeu
ren. De specifieke struktuur van zijn 
ekonomie, zijn specifieke banden met 
Amerika en het Gemenebest (van jaar 
tot jaar op lossere schroeven) maken 
van Engeland een speciaal europees ge
val, niet alleen mentaal doch ook ekono-
misch. In dit laatste verband zal het 
G.A.T.T.-akkoord een duchtige hand 
toesteken om Engeland over de EEG-
brug te kunnen halen. De onderhande
lingen daarvoor zullen niet lang meer 
op zich laten wachten, viant ten slofte 

is het antwoord \an de Gaulle geen vol
mondig neen meer. Na de parleraents-
\erkiezingen, het verlies aan persoonlijk 
prestige en na pinksteren 1967 was dat 
niet meer mogelijk. 

Nochtans zal het akkoord de betrok 
ken landen heel wat offers kosten. Na 4 
jaar hardnekkig weigeren moesten de 
Britten hun toltarieven op staal met 
20 % verlagen, moest de EEG de tot 
nog toe aan Amerika geweigerde verla
gingen toestaan en zelfs van 20 op 30 ?<: 
brengen. Japan moest instemmen met 
een kunstmatige verhoging van de we 
reldprijs voor granen. Amerika moest 
koncessies doen in de chemische sektor 
Zo kunnen we onze opsomming voort 
zetten. Het wordt een dure aangelegen 
beid maar het loonde de moeite. Niet 
voor niets zat de halve EEG-staf van 
Brussel te (;enè\e, telde de amerikaanse 
staf 100 permanenten en -10 speciaal uit 
Washington overgekomen ambtenaren, 
niet voor niets werd deze laatste faze 
uitgevochten tot aan de grens van hel 
menselijk weerstandsvermogen, niet 
\oor niets maakten gedelegeerden me
kaar op zeker ogenblik uit voor« vee
koopman » of « leugenaar ». Dat is nn 
allemaal voorbij, nu zal men het ak
koord moeten « slijpen » en voor de 
praktijk vatbaar moeten maken, waar
schijnlijk in 5 gelijke fazen waarvan de 
eerste vermoedelijk op 1 juli resp. 1 jan. 
a.s. zal beginnen. Aan de orde staan 
reeds de onderhandelingen over de or-
ganizatie van de wereldlandbouwmarkt 
en de betrekkingen met de ontwikke
lingslanden. Maar de voornaam.ste 
bouwsteen is gelegd. 

K.V.B. 

file:///ersnielting
file:///erkiezingen


D E M O K R A T i E IN 

ZUIO-SI-AVIE 
De laats te t i jd bere iken ons 

uit het land van Tito ber ich ten 
als zou er een oppozitie toege-
laten worden. Wat er daarvan 
in de prak t i jk echter te recht 
komt is niet veel zaaks. De 
zeldzamen die zich ermee in
laten krijgen last en komen 
zelfs in de gevangenis te recht . 
Aan deze « l ibera l izer ing» 
ging echter een per iode voor
af, waar in de « d e m o k r a t i e 
van de bazis af » moes t beoe
fend worden . In pla t te lands
gemeenten, bedri jven en stads
wijken hadden de inwoners 
het recht , hun eigen kandida
ten voor te stellen voor de di
verse echelons van de volks
vertegenwoordiging, ongeacht 
hun par t i j l idmaatschap . In te
genstelling met de wes terse 
demokra t ie scheen he t regime 
er p r a t te mogen op gaan, dat 

Een veteraan gaat uit dienst : de « Queen Mary » is kandidaat voor de slopershamer. Het ex
ploitatieverlies van deze 81.000-tonner bedroeg de jongste lijd meer dan 100 miljoen per jaar. 

WALTER HALLSTEIN 
Het tiommelvunr dat de Gaulle sinds 

jaar en dag vamiit Parijs op Walter Hall-
stein richtte^ heejt uiteindelijk het dan toch 
door de franse prezident vei hoopte rezul-
taat gehad : onlange heeft de E.E.G.-voor-
zitter in een bui van verbittering en het 
eeuwig politiek touxutieliken rond zijn x>oor-
zitterschap moe, schriftelijk aan bondskan
selier Kiesinger laten loeten dat hij zijn 
betiekking aan de top van de europese 
burokratie opgeeft. 

Walter Hallstein gaat op een beslissend 
ogenblik weg. De diie emopese Gemeen
schappen (E.E.G., Euratom en E.G.K.S.) 
zullen binnenkort tot één enkele europese 
top verenigd worden. Het is duidelijk dat 
dit verbreed supra-nationaal gezag -een gro
te) invloed op de europese eenwording zal 
hebben dat tot nog toe de drie Gemeen
schappen afzonderlijk. De Gaulle heeft geen 
liziko's willen nemen : Hallstein die een 
radtkaal tegenstander is van het frans « Eu-
lopa der Vaderlanden » en die de Gemeen
schappen als een voorafbeelding zag van een 
vereniging die Europa een gemeenschappe
lijke politiek moest bezorgen op het vlak 
van de verdediging, de kuituur en de hui-
tenla/idse heirekkingen — de sufna natio
nale Hallstein mocht in geen enkel geval 
aan de top van de drie samengevoegde Ge
meenschappen blijven. Er is, achter de rug 
van Hallstein om, heel luat geharrewar ge
weekt om de E.E.G.-vooizitter een min of 
meer roemvolle aftocht te gunnen. Hall
stein heeft dan zelf de knoop doorgehakt 
en aangekondigd dat hij in geen enkel ge
val voorzitter van de samengevoegde Ge
meenschappen wil worden. De wesiduitse 
kanselier zal niet weinig tevreden geweest 
zijn met deze beslissing : hij offert Hall
stein met de glimlach op het aUaar van een 
(zeer hipotetische) nieuwe toenadering tus
sen Bonn en Parijs. 

Walter Hallstein was eigenlijk voorbe
stemd voor een wetenschappelijke carrière 
en hij heeft die dan ook gehad totdat hij 
— vrij laat overigens — in de politiek te
recht kwam. De tans 65 jarige piofessor, 
zoon van een Mainzer architekt, studeerde 
1 echten te Bonn, Berlijn en Munchen en 
begon einde der tzuintiger jaren een akade-
mische loopbaan. Tijdens hel « Duizend
jarig Rijk J> was hij een der miljoenen ano-
niemen die, helemaal buiten de tand van 
de politiek, hun loofjbaan rustig vooitzet-
ten. 

Hij doceerde aan de universiteit x>an Ros
tock totdat hij tijdens de oorlog als rex'erve-
officiei opij^eroepen weid. Na 1945 zette hij 
zijn akademische loopbaan veider en werd 
rektor van de universiteit te Frankfurt. 

In de politiek kwam hij als technicus te
recht. In 1950 leidde hij de duitse afvaar
diging btj de Unesco-onderhandelingen en 
bij de konfeientie over het Schuman-plan. 
Hij behoorde van meet af aan tot het groep
je invloedrijke europese « supra-nationa-
len » (Srhuman, de Gasperi. Spaak). Ade
nauer wist de Frankrufter rektor aan zich 
te binden en maakte hem na de onderhan
delingen tot staatssekietaris. Adenauer is 

tiouwens steeds een machtig beschermer 
voor Hallstein gebleven en het is o.m. aan 
dit beschei mheerschap te danken dat in 
1958 Frankrijk het voorstel deed, de geii'e-
zen univeisiteilsicktor tot E.E.G.-vooiziller 
te benoemen. 

Vlij vlug echlci kwam de Duitsei in bot
sing met de Gaulle's Einopa-ojnialtingen. 
Hallstein heeft dan aan zijn bekwaamheid 
én aan alleilei omstandiglieden te danken 
gehad, dat het konflikt rond zijn voorzitter
schap niet eeider en heviger in alle open
baarheid ontbrandde. Onder die omstandig
heden was er, altans nog gedurende enkele 
jaren, hel beschermheeischap van Ade
nauer. 

Toen « der Alle > opgevolgd werd door 
Erhard, steunde de westduitse regering 
Hallstein verder uit alle hacht. De motie
ven waren wel enigszins anders geworden • 
de nieuwe bondskanselier had een gloeiende 
heiiel aan Hallstein die hij < een man van 
Adenauer » noemde en deed al het moge
lijke om te beletten, dat de EJE.G.<toorzit-
ter voortijdig de europese top zou ruimen 
en zou terugkeren in de politieke arena te 
Bonn. Na de vervanging van Ei hard door 
Kiesinger ivarcn alle politieke voorwaarden 
vervuld om de Gaulle's hattewens — de ver
wijdering van de vervelende Hallstein — 
in te willigen j Kiesinger vroeg niet beter 
dan de E.E.G.-voorzitter te offeren, in de 
hoojy dat dit gebaar de Gaulle tot een nieu
we Bonn-politiek zou inspireren. 

Zoals onze medeweiker Van Altena on
langs elders in dit blad aanstipte, heeft 
Hallstein alleszins een dienst aan de euro
pese instellingen en de europese gedachte 
bcu'ezen, door niet m te gaan op het koe-
handeltje dat men wou sluiten rond zijn 
zgn. « eeivol » veitrek : hij heeft er de 
vooikeur aan gegeven, de deur met een for
se zwaai toe te slaan en zo extra de aan
dacht te vestigen op de gepeperde fianse 
eisen i.v.m. de samenvoeging der diie Ge
meenschappen. 

Hallstein was een technokiaat, een ui
terst bekivaam administrator, maar een man 
die weinig bezieling kon of wilde verwek
ken. Hij zegde heihaaldelijk zelf dat de eu-
lopese eenmaking uitsluitend zaak van het 
veistand en v.niet van de emoties, de gezind
heid of de gemoedsstemmingen » mocht 
zijn. Men heeft hem een « diktator op pan
toffels » genoemd • een man die zijn buro
kratie keihard leidde en zijn eigen tofi-po-
zitie in een zeer petsoonlijke funklie op
vatte. Hoe dan ook : onder zijn bekwame 
leiding is de technische mfrastiuktitur van 
een veienigd Europa een flink eind opge
schoten. Voor een « Euiof>a der volkeien », 
voor de etnische werkelijkheden, had hij 
geen oog. De botsing waarvan hij uiteinde
lijk het slachtoffer werd, greep plaats tus
sen de belde Europa-opvattingen — de 
< tecfinokratische » en die van de Gaulle — 
waarvan wij alleen maar kunnen zeggen 
dat de tweede even slecht is als de eerste 
onbevredigend. 

A.N. Tovano. 

de helft van de volksvertegen
woordiging uit partij lozen zou 
bestaan, die alleen krachtens 
het algemeen ver t rouwen zou
den gekozen worden. 

IJVER « GEFILTERD » 

De bevolking beet gretig in 
de geboden kans en de kandi
da tu ren stapelden zich derwij
ze op, dat de par t i jbonzen en 
beroepspoli t iekers de schrik 
om het ha r t sloeg. De kommu-
nistische par t i j heeft dan ook 
op deze volkse geestdrift een 
domper gezet door kieskom-
missics in te stellen, die belast 
werden met het «f i l t reren » 
van de kandidaatsl i j sten. Het 
rezultaat ? In de verkiezingen 
voor het Servische bondsparle-
ment waren van de 311 weer
houden kandida ten 144 be
t rouwbare par t i jbeambten . 
Onder de 21 aanbevolenen van 
de « Indus t r ia motora i trak-
tora » in Neo-Belgrado bevond 
zich zegge en schrijve nog 1 
arbeider . Dat zal de westerse 
socialisten niet weerhouden 
nog steeds luidop te verklaren 
dat Zuid-Slaviê een modelde-
mokra t ie is. 

C E N T R A L I Z E R E N D E 

STAAT... 
De grote protes ts taking van 

vorige woensdag in Frankr i jk 
was gericht tegen de volmach
ten. Het gaat o.m. over de so
ciale zekerheid, die zoals bi j 
ons in Frankri jk een eno rm 
deficit vertoont en die m e n 
tans zou willen overhevelen 
n a a r de ri jksbegroting. E r i s 
echter een geschil in regerings
kringen nopens het aantal las
ten, dat hierbij zou overgeno
men worden. De minister van 
sociale zaken Jeanneney gaat 
u i te raard veel verder dan zijn 
kollega van financies Debré. 
Dat de gaullistische regering 
niet door sociale bezorgdheid, 
u i tbhnkt , weten we. Nu e r 
sprake is van het beperken 
van de hospitalizatie, het uit
drijven van bejaarde zieken e n 
imipotenten naar (nog niet be
s taande !) gespecializeerde in
stellingen, de verkoopprijs de r 
geneesmiddelen drukken, het 
mjvtigingstiket verminderen en 
eventueel de pas een jaar ge
leden verhoogde bijdragen nog 
eens verhogen, stijgt de sociale 
ontevredenheid. 

. . .KAN NIET ALLES 

Een andere bron van onrus t 
is de tewerkstell ing en de be-
roepsheraanpassing. In dit 
verband is een scherpe s t r i jd 
aan de gang tussen de voor
s tanders van werk in eigen 
s treek en deze van de mobili
teit van de arbeidskracht . Een 
zware handikap in Frankr i jk 
is het gebrek aan kollektieve 
overeenkomsten die vele ge
schillen zou kunnen opvangen 
wat nu niet gebeurt , omdat d e 
s taat zich de rol van bemidde
laar toeëigende doch deze niet 
vervult. Ten slotte is er de dis-
kussie over de al dan niet par
ticipatie van de arbeiders aan 
he t bedri jfskapitaal . Voorlopig 
is de franse arbeidersklasse 
meer tot verzet geprikkeld 
door de twee eerste (reële) 
mank gaande ontvvikkchngen 
dan door de derde, die nog in 
het teoretisch s tadium ver-
lieert. 

Ondanks de ramp met een «Apollo r>-hemanning werken da 
Amerikanen voort aan hun maan-projekt. Een nieuw drieman
schap (Schirra, Cunningham en Eisele) is al aangeduid voor de 

volgende « Apollo »-vhicht begin 1968. 
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SINT AMANDS 
Hoger de harten, de gebaren meer volmaakt, 
En maakt beter wat door ons werd gemaakt. 

(u i t : A ceux qui viennent) 

De Schelde-dorpjes tussen Dendermonde en Antwerpen hebben veel van 
hun oorspronkelijke, rustieke luister verloren. Vele werden geteisterd 
door een tomeloos ontspoorde urbanizatie, andere opgeslokt door de in-
dustrializatie, weer andere vervormd en ontzield door een verkeerd 
begrepen toeristische uitbouw. 
Juist in deze gedepoëtizeerde ti jd is dit een spijtig gebeuren, daarom 
dat de schaarse uitzonderingen zo dubbel verblijdend zijn. Wie vanuit 
Temse de Scheldebrug over rijdt en dan rechts langs de oude Schelde 
het steenruggetje naar Weert neemt, mag desnoods wel vrezen voor het 
onderstel van zijn wagen, maar kan zeker zijn van een kilometerlange 
brok ongeschonden natuurschoon die via Mariekerke uitdeint tot in 
St Amands. 

AAN 

DE 

SCHELDE 

Sint Amands aan de Schelde kritiek, 
loos een prachtig dorp noemen, zou niet 
helemaal objektief zijn. He t is gewoon 
een mooi dorp met enkele fraaie be
zienswaardigheden (zoals de overigens 
slecht opgestelde schandpaal uit 177i) 
maar ook met enkele pijnlijke bouw
vergissingen. Eens op de Schelde-kade 
vergeet men elke kritiek. Zelfs de Ant
werpenaar (die het \ a n de Schelde alle-
maal wel weet) wordt hier eventjes stil 
De eerste die naast ons spreekt is hn 
Brugmans, konservator van het Verhae-
ren muzeum en charmant gids. « Geen 
schilder houdt het hier ui t n, zegt hij, 
« de Schelde houdt zich nooit stil. Het 
licht verandert voortdurend ». En dan 
moet ik even denken aan Jef Veihe\en 
die als een der eersten tot de mono
chrome schilderkunst kwam, juist toen 
hij in deze streek zijn atelier had. 

De zachte Scheldebocht voor Sin! 
Amands woidt in het zuiden begrensd 
door een ritme van fabrieksschouwen, 
in het noorden door het fijne kerkspitsje 
van Mariekerke Aan de overzijde han
gen talloze canadas hun kruinen naar 
de wind. Vreemd eigenlijk, denk je, 
hier woonde en werkte een fransschrij-
vend Vlaming en het panorama op 
Moerzeke Kastel doet in niets Vlaams, in 
alles Frans aan... geen wilg, geen eik 
of notelaar, alleen maar canadas. 

He t grafische silhouet van Mark Mac-
kens « De Veerman » herinnert je A\ aar-
om je eigenlijk gekomen bent : het 
Veerhuis-Verhaerenmuzeum. 

DE GEEST BEWAREN 

\ 

De zwartmarmeren graftombe van de 
giote dichter glanst als het begint te 
regenen en J a n Brugmans (met zijn 
baardje en fluwelen pofbroek net een 
engelse lord op pensioen ui t the House 
of Lords) loodst ons het Veerhuisje in. 

In zijn kantoor in het rijke Oster-
rieth huis aan de antwerpse Meir had
den we enkele dagen eerder een gesprek 
met de heer L. Rochtus, die als ijverig 
sekretaris van het muzeum een fhnk 
deel van het voorbereidend werk op zich 
genomen had. Hij is een bezielend pra
ter die met liefde zijn laatste aanwinst 
voor het muzeum toont : een prachtige j 
tekening van Alfred Ost die in gewei-
dige rubensiaanse ri tmen en vormen en 
in sombere zwarten en bruingrijzen de ^ 
gebogen, zwoegende veerman voorstelt j 
« De veerman, met de riemen in zijn | 
handen geklemd, worstelt al langen tijd 
tegen de stroom op, een riet tussen de 
tanden ». 

Een muzeum, zegt de heer Rothtus, 
in de letterlijke zin van dit woord is het | 
Verhaerenmuzeum niet, wil het trou
wens ook niet zijn Wij willen niet zo | 
zeer konserveren, maar wel evokeren. 

Het is voor ons belangi ijker de inspi"! 
rerende sfeer en het landschap waarin 
de dichter werkte te doen herleven danl 
d > stoel te bewaren waarop hij misschien 1 
eens "ezeten heeft. 

KULTUREEL CENTRUM 

Het Veihaereninuzeum wil in de eer
ste plaats een aktief kultureel centiuffl 
zi|n om aan de streek van Klein-Brabant I H 
iels esseniieeK te brengen, iets van \'er' ^ p 
haerens grootheid en genie dat de klein
burgerlijkheid de valse folklore en de 
kleine politiek ontstijgt Wij willen dat 
dorn loor juist daar en juist aan die 
mensen waaiiussen Verhaeren wcit>te 
en die hi) zo liefhad, iets te brengen dat! 
op het peil staat van Verhaerens werk. 
dingen die honderd ten honderd zuivef;^ 
Vlaams zijn, maar in hun grootheid ooi f 
op internationaal peil Praktisch kofflt 
d u neer op het organizeren van ten* ^ 
toonstellingen, op het houden van voor*^ 
drachten, literaire en muzikale avondeOi^ 
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mderen 
Ons tentoonstellings programma is trou
wens al rijkelijk gevuld met namen die 
er zijn mogen : Albert Van Dyck, Paul 
Toostens, Alfred Ost. Verder zijn onder
handelingen bezig om expozities te 
brengen gewijd aan Oscar Jespers, Frans 
Masereel en als eerste bui tenlander Pa-
blo Picasso. Als toppunt van de eerste 
cyklus gaat tussen 27 mei en 30 juni de 
tentoonstelling van de veelomstreden 
kruisweg van Albert Seivaes. Het ligt in 

een dorpskafeetje waarin de veerman 
woonde. N u is het volledig en fraai gC' 
restaureerd, met wel enkele architektU" 
rale fouten die men echter graag ver
geet. Duidelijk heeft men bij het res
taureren de nadruk gelegd op de stem
ming die daardoor primeert op de 
stijlzuiverheid. Trouwens de fouten 
kunnen verbeterd worden... en Jan Brug-
mans weet het en zal het doen... als er 
geld komt nauui l i jk (en de duizenden 
bezoekers die verwacht worden zullen 
daar hopelijk wel voor zorgen). Daarom 
maken we ons maar niet te veel zorgen 
over de lelijke stoeltjes en de te nadruk
kelijke, wat brutale typografie in het 
Verhaerenzaaltje. De mooie gebinten 
van de zolderverdieping en het prach
tige ambachtelijke smeedwerk van de 
dendermondse kunstsmid Maurits Ver-
tongen maken trouwens veel goed. He t 
muzeum heeft twee ingangen : de ene 

EN EMIEL VERHAEREN 

de bedoeling om deze kruisweg in nissea 
te tonen, op dezelfde manier dus zoals 
hij in 1919 in de kerk van Lu) thagen 
hing. 

De wind slaat de regen in driftige vla
gen tegen de in lood omlijste raampjes 
als wij de benedenverdieping van het 
muzeum binnenvluchten. Het muzeum 
is een oudvlaams huisje. Vroeger was het 

vanop de Schelde kade waarlangs men 
in de benedenverdieping komt die voor
behouden is aan wisselende expozities, 
de andere langs het pleintje aan de kerk 
die meteen toegang geeft tot de Verhae-
renzaal waarin de poëtische nalaten
schap van Emile Verhaeren gehuldigd 
wordt. Langs een trapje komt men op 
de zolder die ook als tentoonstellings

ruimte dient en van waaruit men een 
enig mooi uitzicht heeft over de Schel
de en het prachtige land van Klein-
Biabant . Er hingen gravures van Vic
tor Delhez, een in Zuid-Amerika wer
kende Vlaming. Hoewel Delhez niet tot 
de historische vijf gerekend wordt, staat 
zijn werk toch zeker op hun peil. Met 
een magistrale techniek kiest hij de fijn
zinnige uitbeelding boven de kompozi-
torische sterkte. 

Misschien dat daardoor zijn werk min
der direkt aanspreekt, maar eens men 

het doorheeft toch indringender is 
He t Verhaerenmuzeuni wil echter niet 

beperkt blijven tot de vier muren van 
het stemmige Veerhuis. Het wil ook de 
kade van Sint Amands omvatten. Ge
tuige daarvan Mark Mackens monu
mentale « Veerman ». Momenteel zijn 
onderhandelingen aan de gang inet de 
grote beeldhouwer Ossip Zadkine die 
zich bereid verklaarde in een omvang
rijk beeld de persoonlijkheid van Ver
haeren uit te drukken. Voor het er zal 
staan zal er echter nog heel wat water 
door de Schelde en geld in het tradi
tionele bakje moeten vloeien. 

Er schijnt weer zon. Wij gaan naar 
buiten en Jan Brugmans wordt Non
kel Jan, de joviale gastheer van het les-
taurant « De Veerman ». 

Paling in 't groen als nergens (via de 
importeui uit Mariekerke vers en levend 
ui4 Denciparken) en koele Wonnser 
Liebfrauenstift Riesling. Nonkel Jan 
praat van zijn Schelde, zijn muzeum, de 
grote Vlaming Verhaeien... en we zijn 
blij te zijn waar ook die grote frans
schrijvende Vlaming fier over was : « Je 
suis Ie fils de cette race tenace, qui veut, 
après avoir voulu, encoie, encoie et en

's» , « 
core plus ». 

Tekst : Nic van Bruggen. 
Foto's : Bruno Stevens. 

BIJ DE FOTO'S 

Zicht vanuit het Verhaerer.-
mtizeum op de Scheldebocht. 
Het monument «De Veerman» 
van beeldhouwer Macken 
De graftombe van Emile Ver 
haeren en diens echtgenote 
Het kerkje, met op de vooi 
t'iuiid het Veihaemninuzeuiu 
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EEN ELFJE VAN 
VAN IETS MEER DAN ELF 

Voor kleine meisjes dromen wij 
liefst een sprookjeswereld van al wat 
zoet en zacht en leder is. Zo verscliil-
lend van de wereld die we hen maken. 
Hoe ervaren ze wel de « problemenwe-
reld » die ook hun prille ogen en oren 
bereikt ? Frans damesblad « Elle» 
kwam op het idee, hoofd en hart van 
enkele elfjes van elf en ietsje ouder te 
laten verkennen door een 'knappe' jon
ge redakteur. Puik bedacht, want ko
kette kleine meisjes, hebben voor « gro
te jongens » meer aandacht en minder 
schroom dan voor de liefste dame. 

Reneeke van 12 — misschien ken je 
haar nog van een vroeger opstel in 
WIJ, onbevangen vizie op de Volksunie 
— werd net zo geïnterviewd als haar 
franse zusjes, was even gevleid met de 
belangstellmg en antwoordde met de-
zelide ontwapenende ernst en naïviteit. 
Soms ruik je napraterij van wijze ou-
derhjke of schoolse woorden, soms 
ook moeizaam denkwerk, vaker de 
spontane uiting van wat zo een pril 
meisjeshoofd en -hart van een nabij 
of ver gebeuren niet, amper of hele
maal verwerkt heeft. Daarom is het 
altijd écht, zelfs waar het gekunsteld 
klinkt. 

Reneeke, waarover babbel je tijdens 
het speeluurtje zoal met je klasvrien
dinnen ? 

Dan hebben we 't over de leraressen 
en de leraars. En ook over paarden 
natuurlijk! (Buiten het paard, Renee-
ke's hevelingstema, zijn haar franse 
Elle-zusjes wel akkoord. Piaten ge
beurt bijna uitsluitend over lessen en 
spelen. Niet over jongens, stel je voor, 
alleen maar om te lachen soms. Ook 
niet over thuis, want dat is geen « in
teressant » ondeiwerp. Kalm blijven, 
pa's en ma's. Denk aan jullie eigen 
kmdertijd...). 

En Reneeke zelf, piaat ze nooit over 
« de jongens » .'' 

(Verontwaardigd en met superieur 
air) : nee hoor, dat zijn die van de 
vijfde! (Zelf zit ze in de zesde La-
lijnse). 

Wat zou je later willen worden en 
waarom ? 

Ik zou in de rechten willen gaan, dan 
kan ik zoveel babbelen als ik wil. Of 
anders lerares in Grieks-Latijn, om de 
kinderen iets te kunnen bijbrengen. 
Latijns wiskundige is te moeilijk en 
wetenschappelijke teveel met fleskes 
en pillen. (De franse meisjes ? Die wil
len haast allemaal in de kinderverzor
ging. Omdat babies zo schattig zijn). 

Zeg eens Renee, denk je te trouwen 
later ? 

(Peinzend en blijkbaar in volle kri-
zis) : weet ik nog niet. Ik heb vroeger 
eens nonneke willen worden en nu 
weet ik het niet meer zo goed. (De El-
le-meisjes zitten met minder zware 
problemen en zijn het allemaal eens 
om te trouwen later.) 

Hoe droom je die toekomstige man 
dan wel ? 

Met lang haar in elk geval. Toch niet 
té lang. Zoals bv. de verkoper bij meu-
belmagazijn X. (Wat zei ik ook weer 
over « grote jongens » ?). Hij moet 
schoon aangekleed zijn, maar niet te 
stijf ! Een jaske met split in 't midden, 
een hemd met ruitjes. En hij moet ook 
een paard hebben. 

Wtl je kindjes later en hoeveel ? 
Twee kindjes zou ik willen. Liefst 

een tweeling, Vv'ant die kunt ge zo 
schoon aankleden, ïowat als Janneke 
en Mieke. Maar de jongen zou Dave 
heten, zoals Dave Berry. Het meisje 
weet ik nog niet... (Een van de Elle-
kinderen wordt ook door een tweeling 

bekoord. Een ander wil maar liefst 10 
kinderen, en «allemaal zo ongeveer 
van dezelfde leeftijd ».) 

Hoe ga je die opvoedeti : zoals jij
zelf nu, strenger of minder streng 7 

(Spontaan antwoord van nogal mild 
opgevoede Renee) : niet zo streng, 
hoor ! 

Lees je de dagbladen ? Wat zoal ? 
Och, aUeen het TV-nieuws. En din

gen zoals over prinses Beatrix fav. En 
de kinderkrant. 

Weet je wat er nu in Vieinmn ge
beurt ? Waar ligt Vietnam eigenlijk, 
en wat denk je van die oorlog ? 

Dat er oorlog is weet ik wel. Zoiets 
van de Amerikanen die een andere 
ploeg helpen. Vietnam zal dus wel er
gens in de buurt van Amerika liggen. 
De Vietkong ? Hum ja, heb ik wel eens 
van gehoord. Ik denk dat de Amerika
nen « de goei » zijn, want ze hebben 
de meerderheid. Maar dat is nogal af
wisselend, zo ongeveer als bij de Grie
ken in hun strijd tegen de Meden en 
de Perzen. In elk geval duurt die oor
log veel te lang. (Hoe en waar het 
juist gebeurt weten de andere meisjes 
evenmin. Wel vinden ze oorlog treurig: 
omdat er kindjes gedood worden, om
dat bommen veel geld kosten en er 
nog zoveel mensen honger lijden.) 

Vertel eens over de laatste oorlog 
hier. Wanneer ? Tegen wie ? Wie heeft 
gewonnen en hoe ? 

In '40-'45 was het oorlog tussen de 
Duitsers en wij. Omdat de Duitsers 
door ons land wilden. Stom eigenlijk, 
we hadden ze beter doorgelaten als ze 
maar niets kapot deden. Willen we nu 
naar een ander land, dan mogen we 
toch ook zo door. De Belgen hebben 
gewonnen toen. Bij Waterloo» of er
gens. (Raakt erg in de war). Met de 
hulp van... de Hollanders geloof ik. 
Maar eigenlijk ben ik niet zo op de 
hoogte van oorlogen. O ja, Willem van 
Oranje heeft toen ook iels gedaan. 

Wat wil nazisme zeggen ? En wat be
tekent racisme ? 

Nazisme heeft iets met een natie te 
maken zeker. Een natie is een land. 
Nazisme zal dus wel burgeroorlog be
tekenen. En racisme is de opstand van 
een ras tegen een ander. (Nazisme 
zegt de franse meisjes niets, wel de 
naam Hitler. Racisme noemt er eentje 
« de godsdienst van de Vietnamezen».) 

Wanneer werd de atoombom voor 
de eerste keer gebruikt ? Heeft België 

De londense modewereld loopt op de politiek vooruit. Ontwerper Edward Mann 
maakte deze dameshoeden oni ze, dadelijk na Engelands toetreding tot de E.E.G., 

op de europese markt te gooien. 

HAAST EN SPOED 
...is zelden goed. Dat ondervond de pas verloofde stuurman Karl Vortem 
bij zijn terugkeer van een zeereis te Kopenhagen. Toen hij zag dat een 
vreemde man zijn verloofde kuste, die op de kade op hem stond te 
wachten, stormde hij de loopplank af en wierp de rivaal in het water. 
Alras bleek dat het zijn aanstaande schoonpapa was, met wie hij nog 
geen kennis had gemaakt... 

SEKRETARESSE 
In een parijzer school moesten de jongens een opstel maken over «Mijn 
dag als direkteur-generaal ». Een der leeriingen bleef maar voor zich uit 
kijken Toen de meester hem vroeg « waarom schrijf je niet » antwoord
de hij « ik wacht op mijn sekretaresse ».-

de bom ? En zon het die moeten ge
bruiken in ii]d van oorlog 7 

Wanneer weet ik niet. In de laatste 
wereldoorlog werkten ze met V-1 en 
V-2. Wel weet ik dat er zo een radium-
dinges is in Mol. De bom gebruiken ? 
Natuurlijk, als we toch niets anders 
hebben. Vroeger gooiden ze toch ook 
met gloeiend pek ! (De Elle-mcisjes 
zijn met zo zeker van de noodzaak de 

DE BETOVERGROOTTIJO 
In betovergrootmoeders tijd moge dan al Schraalhans vaak in de 

keuken gewoond hebben, bij feest of kermis kon men méér eten dan 
A'andaag de dag. Een feestmaal met 24 gangen was heus geen uitzonde
ring Van dunne soepj es of lichte voorgerechten, in afwachting van de 
zwaardere kost bij de hoofdschotels, moest men niet hebben : wat op 
tal el kwam was van meet af aan stevige kost. Zo deze f eestsoep uit een 
receptenboek van de 18e eeuw : 

« Meemt allerhande Groente, als Salade, Porselein, Zuurmg, Etc. Ver-
leest en wascht die schoon; tnen kan daar ook Kool toe gebruiken of 
andere Groente; en wil men de Soepe wit houden, zo moet men de 
Groente eerst opstoven; en wil men ze bruin hebben, zo moet men. de 
Gioente eerst in de Koekepan fruiten, tot dat die gaar is; dan doet men 
de Groenten in het Nat van een Kalfs-Schinkel, en men laaler wat ge
pelde Garst of Kruim van wittebrood daar onder kooken; en doet 'er 
wat Zout, Notemuskaat, Booter en gestoote Peper by, en laat het zo te 
saamen heel lang kooken, ook kan men 'er een Hoen, en wat gelar
deerde of gevulde Duiven bij doen, is heel goed ». 

Na aldus met kalfsschenkel. een t oen of gelardeerde duiven de soep 
binnengdtepeld te hebben, kon men zidti wijden aan harüger kost... 

bom te gebruiken. Ja menen ze, als 
het echt niet anders kan, om ons te 
verdedigen. Nee, omdat ze zo duur 
kost en zoveel mensen doodt.) 

Wie is je mannelijk ideaal ? En je 
vrouwelijk ? 

Bij de mannen Dave Berry. Geen 
filmsterren, die zelfmoorden zich al
tijd maar. Ze hebben teveel geld en 
geld brengt geen geluk. 

Bij de vrouwen... Sandie Shaw mis
schien. Zeker geen filmster, dat zijn 
allemaal « stoetmadammen ». 

Moest je 20 jaar zijn en naar een bal 
gaan, hoe zou je je dan kleden 7 

Zoals mijn nichtje van die leeftijd. 
Ik zou trouwens een en ander van 
haar willen lenen. (Haar franse zusjes 
zien de zaken grootser, praten van een 
hoge haarwrong, bontstola's, lange 
jurken van satijn of fluweel, stromen 
parels en diamanten.) 

Beyi je gelukkig 7 Waarvan hou je 't 
meest 7 

Zeker ben ik gelukkig, vooral als 
mijn nichtje op bezoek is. Ik hou het 
meest van paardrijden. 

En zul je later naar de maan vlie
gen 7 

Nee hoor, want ik word nu al mis
selijk in een vliegtuig. 

En wat denk je eigenlijk van de 
Volksunie 7 

De Volksunie ? Heel goed, als ze ooit 
aan de macht komen moeten we geen 
Frans meer leren. Dan kunnen we die 
tijd aan zwemmen besteden. 

(Wij danken Reneeke voor haar be
reidwillige medewerking). 

ANNIE. 



karel de bondt 
« I k heb 40 jaar lang te Af snee geleefd en gewerkt» zegt me Karel De 
Bondt in de VTB-studio Jan Van Eyck te Gent. Hij zit er in zijn lange 
schildersjas, met grijs petje en een doorrokertje. « I k rook al ze leven 
een pijp, ik heb zelfs rezervepijpen en toen ik indertijd aan de universi
teit voor de profs van geneeskunde tekenaar was zeiden die mij : maar 
Karel toch, zo sterk roken is slecht voor de gezondheid. De « martiko's » 
die dat zeiden zijn al lang dood en ik leef nog »... 
Het is gezegd in het sappig oostvlaams dialekt, door een man die nu 

bijna tachtig is maar kwiek rondloopt in de kleine zaal en levendig 
vertelt over zijn leven en werk. Karel De Bondt heeft nooit wat anders 
gedaan dan geschilderd, is altijd een artiest geweest in de romantische 
zin van het woord, een soort bohémien, waarvan er nu niet zoveel meer 
bestaan, een schilder zonder bankrekening en zonder nette boord. Maar 
met een nu grijze baard en pientere oogjes achter een ouderwetse bril. 
Zoals hij daar zit doet hij me denken aan een (magerder) uitgave van 
Servaes... 

artiest van de leie 
Karel De Bondt is de jongere b r o e r 

van wijlen Jan De Bondt , die alle VU-
mensen goed hebben gekend, speciaal 
de Westvlamingen, die de m a n van 
Diksmuide ja ren lang aktief hebben ge
zien als provinciale voorzi t ter en dui
vel doet al van de par t i j in West-Vlaan-
deren. Zijn b roe r Karel heeft nog een 
knap por t re t van J a n gemaakt . Vorig 
jaar hield hij een re t rospekt ieve m a a r 
dat was geen afscheid wan t Karel De 
Bondt wenst de p i jp niet aan Mar ten 
te geven. Geboren te Evergem groeide 
hij op in he t schilderen, al was zijn 
vader « m a a r » een huisschilder . 
« Maar hij was een knap vakman, die 
mij heel wa t heeft geleerd » zegt Ka
rel De Bondt die ook me t ver teder ing 
over zijn moeder p raa t , e e n geboren 
Rijnlandse « die nooit Vlaams zonder 
aksent heeft leren spreken m a a r aan 
wie ge niets kondt wi j smaken ». Kare l 
liep school in he t dorp en t rok vrij 
spoedig naa r de akademie te Gent, 
overdag werk te hij bij vader . « Dat is 
zo vanzelf gegaan, op een goeie dag was 
ik kunstschi lder zonder he t goed te 
weten, ik t rouwde , kreeg k inderen en 
moest na tuur l i jk werken , da t was 
schilderen en tekenen, o.a. 24 j a a r lang 
aan de r i jksuniversi tei t , w a a r ik grote 
paneeltekeningen m a a k t e van mensen 
en dieren, zoals ze d a a r t en behoeve 
van de medische s tudenten ont leed 
werden. Ge moet niet vragen da t ik 

vrij vlug een volleerde ana tomis t 
w e r d » . Men kan da t t rouwens goed 
zien in zijn mensen- en dierenfiguren : 
de ana tomie van de figuur heeft voor 
Karel De Bondt geen geheimen en 
sommige naak ten in raccourci of in 
zeer ongewone houding zijn zeer knap 
vakwerk, me t n a d r u k op he t dina-
mische, op de beweging. Een zo gron
dige kennis van he t mensel i jk l ichaam 
m a a k t u i t e raa rd de verleiding groot, 
de beweging weer te geven, bij Kare l 
De Bondt vaak me t klassieke al lure. 
Dat t ipeer t me teen he t kon t ras t m e t 
vele moderne naaktschi lder», die 
u i te rs t s ta t isch te w e r k gaan. « Gemis 
aan anatomische k e n n i s » zou Karel 
De Bondt zeggen... 

Ui teraard heeft Karel De Bondt de 
ontwikkel ing van St. Mar tens La tem 
als schi ldersdorp van nabij meege
maakt , zonder er zelf aktief in betrok
ken te zijn. Hij f igureert dan ook niet 
onder de bekende n a m e n van de La-
temse scholen, m a a r heeft Pe rmeke , 
Vanden Berghe, De Smet e.a. zeer goed 
gekend : « W i j waren allen vr ienden 
onder mekaa r ; da t is n u tegenwoordig 
niet m e e r zo, de jonge kuns tenaa r s 
gunnen m e k a a r he t b rood niet in de 
m o n d » . Karel De Bondt kan smake-
hjk vertel len over « zijnen t i jd », een 
tijd waar in alles veel minde r gekom-
pl ikeerd was en men veel gemoedelij
ker leefde dan nu. 

i n ?>D<fi-.>-

egm mei overleed te Berlijn op 73-jarige leeftijd de duitse schuuer-houtsnijder 
Hans Orlowski, die niet daadwerkelijk tot de grote duitse expressionistische be-
^eging van « der blaue Reiter » of « die Brücke » behoorde doch ze a.h.w. voort
zette. Hij geldt als een vernieuwer van de grafiek, vooral als blokboeksnijder, 
«« was sterk dichterlijk van temperament. Via de zgn. groep van Vijf (Masereel, 

e twee Cantré's, Minne en Van Straten) illustreerde Orlowski vlaamse poëzie 
JI' P'^oza. Hij werd ten onzent herhaaldelijk onderscheiden en werd buitenlands 

van de Kon. Vlaamse Akademie. Tentoonstellingen in Vlaanderen vestigden 
een stevige faam voor deze vlamingenvriend en markante grafikus. 

Nochtans heeft Karel De Bondt 
geen heimwee, daarvoor is hij nog te 
aktief. Hij heeft alle t emata behan
deld : por t re t , figuur, landschap, bloe
men , kompozit ie. Hij is een ol i jkerd 
in doen en spreken, dat zien we aan 
sommige humoris t i sche werken, waar
in je de spot zo kunt lezen doch die 
niet altijd schi lderkundig tot de best 
geslaagde mogen gerekend worden. Als 
por t re t t i s t is Karel De Bondt een zeer 
vlot schilder, die vlug het model «vast» 
heeft en virtuoselijk te werk gaat. «Ik 
ben voorzeker een der weinigen die 
Cyriel Verschaeve heeft mogen schil
deren. De kapelaan van Alveringem 
was niet gebrand op pozeren, m a a r 
voor mij maak te hij toch een uitzon
dering. Ik ben dan te Alveringem ge
weest en in één dag was het po r t r e t 
klaar. Het moet nu ergens in Brugge 
zijn ». 

Vandaag werk t Karel De Bondt te 
Drongen. Hij is bij de Leie gebleven, 
waarvan hij de typische sfeer eigen
aardig genoeg be te r weergeeft in wer
ken van klein formaat dan in gro ter 
opgezette landschappen. Over zijn 
oeuvre ligt koloristisch gezien een 
m a t t e gloed (cfr. Arme Visser, een 
van zijn bes te recente werken, zeer 
harmonisch en èf) . Het doet vaak 
fresko-achtig aan, in zijn dunne mate
rie; in zijn beste exemplaren lumineus 
en sfeerrijk. 

Karel De Bondt is een krasse grijs
aard, een randfiguur van de Leie-ple-
jade in onze schilderkunst , impression-
nist gebleven en van levensvizie een 
kunstenaar , die he t goede met he t 
kwade nam en éen milde ironie paa r t 
aan een vandaag klassiek aandoend 
schoonheidsbesef, da t schilderkundig 
stellig s terker tot uit ing komt in de 
vroeger onts tane werken. SW. 

BELANGSTELLEN IN. . . 
...op 29 apt il j.l. werd in het Archief en 
Muzeum voor het Vlaamse Kulluui leven 
ie Antwerpen overgegaan tot de oprichting 
van een VZWD « Centrum voor de studie 
van het Vlaamse ktdtuurleven vanaf liet 
begin van de achttiende eeuw ». 

De vereniging wil inventarissen samen
stellen en bronnenstudies publiceren van 
de archivalia die betrekking hebben op de 
letterkunde, het muziekleven en de plas
tische kunsten in Vlaanderen sinds de acht
tiende eeviv, alsmede op de Vlaamse bewe
ging. 
...dr. L. Philipsenprijs voor beeldende kun
sten en voor literatuur. Nadere inlichtin
gen bij de h. Gaston Meul, p-a Vlaamse 
Vriendenluiiig, Eikenlei 41, St. Job in 't 
Goor. 

FONOPLATEN 
TSJAIKOFSKY EN BORODIN 
(89.615) 

Deze week bespreken we twee pla
ten uit de goedkopere reeks van de 
Deutsche Grammophon Gesellschaft: 
Heliodor (150 fr.). 

Als eerste een plaat die vier zeer 
bekende simfonische werken brengt 
van twee klassieke Russen. Pjotr II-
litsj Tsjaikofsky (1840-1893) werd 
vooral beroemd door zijn klavier
concerto in bes en door zijn ballet
muziek. Het meest opvallende bij de
ze toondichter is wel, dat hij de rus-
sische volksziel volmaakt kan uitdi uk
ken in westerse klassieke vormen. 

Op onze plaat hijgen we te horen: 
de ouverture 1812 en de bloemenwals 
uit het Notenki akersballet. We me
nen dat het overbodig is lang uit te 
weiden over deze beide overbekende 
stukken : 1812 beeldt de strijd uit 
met Napoleon en de zege wordt ver
zinnebeeld door het overstemmen van 
de Marseillaise door liet (tsaristisch) 
russisch volkslied. Hoewel de kompo-
7iist niet zeer geestdriftig was over 
zijn werk, is het een populah kon-
certstuk geu'orden. Vooial waaideien 
we in deze uitvoering dat het origi
neel machtig aanvangs- en slotkoor 
werd opgenomen, dal men dikniijls 
weglaat. De bloernenwals is een dei 
mooiste gedeelten uit hel Nolenkra-
kersballet, waarin de kunstenaar 
vooral zijn meestcisclidp in het han
teren der violen laat koten. 

Ook onder leiding van l-eien<e 
Fricsay voeren RI.4S-Synifoiiie orkest 
en Berliner Phitarmoniker Borodin's 
schets « In de steppen van Middeii-
Azic » eu de Polmcet:.e! dansen uit 
de opera Vorst Igor uit. Zeer rus
sisch, zelfs aziatisch van aard zijn het 
tii'ee bekootUjke tukken xian Alexan
der Borodin (1834-1887), een der vijf 
groten die de r ussische niu-iek lot 
bloei brachten in de 19dc eeuw. In 

de eerste schets horen we (crescendo
decrescendo) een karavaan voorbij
trekken, terwijl de ijle fluit de tril
lende hitte suggereert. De dansen 
zijn schitterende parels van orkest
muziek. 

Technisch is zowel uilvoering als 
opname (in stereo-transkriptie) zeer 
goed. 

CARL ORFF : 

CARMINA BURANA (89.52^) 

Met dit meeste)lijk werkstuk is 
het een eigenaardig geval. Orff (geb. 
1895) is een kompozitieleiaar die be
roemd werd door zijn metoden met 
de zgn. Orff-instrumenten, waarin 
vooral primitieve ritmiek en onge-
kompliceerde melodiek luerden riage 
streef d in een zelf-muziceren van jong 
en oud. De kantate Carmina Burana 
werd in 1937 gekteëerd. Het tema 
vormen oude liandschriften m « keu-
kenlatijn », gevonden in het beierse 
klooster van Benediktbeurn. Ook in 
oud-Duits klinken liier liefdeliitek 
(tamelijk gezouten soms), dans- en 
diinkliederen van omstreeks HOO. 

Orff heeft de ^schijnbaar onmoge
lijke taak op zich genomen om deze 
teksten op muziek te zetten. En hij is 
daar wondei wel in geslragd, zodat 
zijn kantate wereldbet oemd is gewoi-
den. Moderne, maar eenvoudige ut-
miek en liaimonie sditiigen de 71'oot-
den zeer gelukkig. 

De uitvoering geschiedt dooi hel 
I eipziger koor en otkest oiidei lei
ding van Herbet t Kegel. Ze is bc hoot-
tijk te noemen. 

Op de plaat ze/f xinlt rililet fuiii Ie 
met ken dat in sommige ma'^sazangcti 
de duidelijkheid van de klank te ueii-
sen ovetlaat. Hel instnunenlaal deel 
i.s peifekt xeeeigegeven. Ook is Ie be-
Iteuteii, dal de tekst titel oj> dr hoes 
vootkomt. 11 aatsthijiilijk otn tede 
inn ptaatigebtek, x'etinits de tecds 
iiiix'oerige tekst eigeiilqk nog een x'ei-
tnlitig nodig heejl om volledia, ae 
sittuukt te kiiiitieti wot den. 

S/ / . / 
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michael s jo loc how: 

d e s t i l l e d o n 
Toen einde 1965 aan Michael Sjolochow de Nobelprijs voor literatuur verleend 
werd, onderstreepten wij in dit blad reeds de waarde en omschreven de juiste 
betekenis van deze bekroning. 
Nu zijn hoofdwerk « De Stille Don » — waarvoor hij de Nobelprijs kreeg — in 
het Nederlands verscheetf in de *Reinaert-uitgaven van D.A.P., in twee lijvige 
banden waarin de vier romans werden bijeengebracht, willen wij wel even op 
een werk terugkomen dat, niettegenstaande een zekere slijtage, na dertig jaar 
nog steeds een der meesterwerken van de Sovjetliteratuur is, een der weinige 
werken trouwens die met de hoogtepunten der russische literatuur vóór de re
volutie kunnen vergeleken worden. Men heeft dit dan ook gedaan en « De Stille 
Don » geplaatst naast Tolstoi's « Oorlog en Vrede ». 
De Zweedse Akademie zei in haar motivering dat Sjolochow « kreatief uitdruk
king verleende aan de geschiedenis van zijn volk ». De « Stille Don » is inder
daad in zekere zin het epos der revolutie en wordt in de Sovjetunie ook als hét 
klassieke werk der SovjehiteratMir beschouwd. Maar, zelfs indien de auteur dit 
episch gestalte verlenen aan de revolutie-epizode met zijn werk bedoeld had — 
en hij heeft dat inderdaad — dan nog bezit het werk eigenschappen en komen 
er bepaalde aspekten van het leven in voor, die het tema uitbreiden en uitdiepen, 
he boek zodoende boven het beperkte kroniek-schrijven verheffend en de ge
beurtenissen objektiverend door ze een individueel klankbord en een menselijk 
gelaat te geven in de vele figuren. 

Het eerste deel, « De Stille Don ». dat 
zijn naam gaf aan de hele tetralogie ver
scheen in 1928, en de andere delen volg
den met een steeds groter wordende 
tijdsafstand. « De Stille Don » — het eer
ste boek dus — doet veel meer denken 
aan een breed-geschilderd fresko van 
het boerenleven in een kozakkengeraeen-
schap, aan een natiiralistisch-opgevatte 
streekroman, dan aan een revolutionair 
epos. Hoofdfiguur in dit ,gedeelte is de 
jonge Grigorij Melpechow De auteur 
schildert het leven der Donkozakken, het 
leven in een nog door de na tuur , de 
loop der seizoenen en de traditie gete 
kende gemeenschap, die zich van de an 
dere volkeren in het groot-russisch rijk 

door een sterk zelfstandigheidsgevoel, 
door een gevoel van superioriteit zelfs, 
onderscheidde. 

De jonge Grigorij die verliefd is op 
Aksinja, vrouw van zijn buurman Stje-
pan Astachow, huwt de zachte en tere 
Natasjka Korsjoenov. In dit eerste deel 
van de tetralogie is een gepassioneerd 
liefdesverhaal de « rode draad » : rond 
di t tema worden gebeurtenissen verhaald 
die het leven in de kozakkennederzetting 
kort voor de eerste wereldoorlog ken
merken, met op de achtergrond de Don, 
de rivier die het land doorstroomt en 
die is zoals de bewoners : wild en brui
send soms van lentewateren of ondiep 
en vredig, gelaten onder de hoge zomer-

hemelen boven de steppen. 
Grigorji die met zijn geliefde gevlucht 

is, keert terug naar zijn dorp wanneer de 
oorlog uitbreekt. Zijn vrouw heeft intus
sen een zelfmoordpoging gedaan en Ak
sinja, Grigorij's minnares, bevalt' tij
dens de terugtocht naar huis. 

Grigorij rukt op, wordt gekwetst tij
dens de gevechten en krijgt verlof om 
naar zijn dorp terug te gaan. T e r u g ook 
naar zijn vrouw Natasjka en zijn doch
tertje. 

He t tweede deel c< Storm over iRus-
land » behandel t het ui tbreken van de 
revolutie. Nu wordt het blikveld ver
plaatst, en afwisselend het hele gevechts
terrein en een veelvoud van mensen ten 
tonele gevoerd. De figuur van de Don-
kozak Grigorij geraakt hier meer op de 
achtergrond : wij ontmoeten er roodgar-
disten en Wit ten, generaals en boeren : 
een van de mooiste epizoden is het ver
haal van de liefde tussen Boentsjoek en 
Anna. 

Het derde deel « De steppen in vuur 
en vlam » verhaalt de strijd tussen de 
witten en roden, waarbij de kozakken 
uit gekrenkt zelfstandigheidsgevoel, om
wille van regionale (men zou ook kun
nen zeggen : nationale) motieven en tra
ditionele beweegredenen, de zijde der 
opstandelingen kiezen, die tegen het ro
de leger vechten. Hie r komt het Donge-
bied terug in het direkte blikvel, komen 
ook Grigorij en de zijnen onmiddellijker 
in het verhaal terug. Vermits hij officier 
geweest is bij de Wit ten, vlucht hij als 
de roden de nederzetting binnenvallen. 
Hi j wordt kommandant bij het opstan
delingenleger, en de auteur schildert de 
wreedheden die aan weerszijden bedre
ven werden. Het laatste deel heet « Tus
sen Wi t en Rood » : het is ook de juiste 
formulering voor de situatie waarin de 
ontgoochelde Grigorij zich bevindt na
dat hij zijn vertrouwen in de opstand 
heeft verloren. He t witte leger wordt 
verslagen en trekt terug, door de Koe-
ban. De zieke Grigorij wordt naar huis 
gebracht, geneest, neemt dienst in het 
rode leger, wordt ontslagen, vecht terug 
met kleine groef>en Kozakken die de ro
de strafkommando's tegen de weigerige 
boeren bestrijden. 

Hi j is de oorlog moe, het vechten, het 
heen en weer geworpen worden in de 
storm. Hij twijfelde aan de revolutie 
zoals hij nadien twijfelde aan de tegen-
opstand. Hij diende beiden, vocht tegen 
al wat hij als verdrukking van de vrij
heid, van het recht der kleinen be
schouwde. Tenslot te blijft er maar één 
wens, één verlangen meer : naar zijn 
streek en zijn dorp terugkeren, naar huis 
en gezin, naar hoeve en grond. 

Een groots werk is « De Stille Don « 
ook wanneer bepaalde aspekten ervan, 
die tipisch zijn voor de russische ver
haalkunst, wel eens aan het zuiver este-
tische schaden : het brede, uitgesponnen, 
het al te zeer uitweiden over details, het 
betrekken van een groot aantal wel eens 
onbelangrijke nevenfiguren in het ver
haal, waardoor ook de vaart van het 
verhaal en het ritme gebroken wordt en 
men op zijwegen belandt. De russische 
verhaalkunst bezit de lengte van de lan
ge winteravonden en het ritme van de 
brede traagvloeiende rivieren. Zij breidt 
zich echter niet alleen in de breedte uit, 
met grote epische schildering zoals voor
al bij Tolstoi, maar boort ook naar de 
diepte, naar de roerselen der /iel zoals 
vooral bij Dostojewski. 

Men vergeleek Sjolochows weik wel 
eens met Tolstoi 's « Oorlog en Vrede ». 

Bepaalde verschillen van milieu en 
stijl niet over het hoofd ziend mogen 
wij toch eeii dergelijk paralleel aan
vaarden. De verhaalstruktuur vertoont 

gelijklopende kenmerken. Tolstoïs kom-
pozitorische kracht slaagde erin, door 
een meesterlijk afwisselen van indivi
dueel beleven en historisch gebeuren een 
tijdsbestek op te roepen en a.h.w. te in-
karneren in individuele figuren. Sjolo
chow doet hetzelfde : de afwisselende, 
korte hoofdstukken maken een dergelijk, 
dooreenvlechten van het individuele en 
historische mogelijk. 

Is Sjolochows werk nu het « epos der 
revolutie » ? Het eigenaardige ervan is 
wel da t het juist gesitueerd is in een 
tnilieu en een landstreek waar de revo
lutie het minst merkbaar was, waar ze 
zeker niet karakteristiek was. Geen ar
beiders, geen revolutionnaire intellek-
tuelen maar naar het behoudsgezinde 
overhellende Kozakken zijn de hoofd
personages, terwijl de streek zelf bui
ten de direkte invloedssfeer der revolu
tie-centra Moskou en Petersburg lag. 
Dat Sjolochow vanuit deze vertrekbazis 
toch erin slaagde op aangrijpende wijze 
de historische gebeurtenissen weer te 
geven, tekent reeds zijn kunstenaar
schap. 

« De Stille Don » is echter meer dan 
een <( historische roman ». He t is he t 
verhaal van een mens, van een groep 
mensen, geworpen in de woeste stroom 
van een onbarmhart ige tijd. Mensen 
met een diep verlangen naar liefde en 
geborgenheid, naar het wezenlijke : ei
gen volk en eigen land. Wij noemden 
het boek een groots-opgezette streekro
man en dat is het ook. Het eerste deel 
vooral, maar ook de andere zijn door 
dit gevoel van verbondenheid met na
tuur en grond, met deze liefde voor hei
mat en gemeenschap getekend en men 
heeft zelfs gemeend in dit « epos der 
revolutie » een afrekening met de re
volutie te kunnen zien. Wij geloven ech
ter da t de objektiviteit van dit werk 
zijn oorsprong vindt in een diepe liefde 
voor het land en da t bij de kommunis t 
Sjolochow deze liefde voor zijn he imat 
aan de Don elke ideologie heeft over
schaduwd, zoals dezelfde liefde ook sprak 
— vanui t een totaal andere vizie — u i t 
de wanhopige liefdekreet op het e inde 
van Alja Rachmanova's dagboek : « Zal 
voor U nog een lente komen, o Rus
land ? ». 

Sjolochows werk wordt als het literair 
monument der revolutie beschouwd. 

Hijzelf vindt echter bij de jongere 
Sovj et-generatie geen grote weerklank 
meer. Nochtans zal zijn werk, hoewel 
bijna 40 jaar oud, veel later « moder
nistisch » oeuvre overschaduwen. Zon
der artistiek reprezentatief te zijn voor 
een in het socialistisch realisme verpo
litiekte sovjetliteratuur,, groeide het er
boven uit, getuigend voor dat wat geen 
voorschriften van literaire of politieke 
aard ooit kunnen indammen of het zwij
gen opleggen : de ziel van een groot 
volk dat een eigen stem laat horen en 
eigen vormen schept voor de indivi
dueelste en de meest-algemene gevoe
lens. 

Niet alle kunstenaars hebben, als Sjo
lochow, de kans gehad dit te mogen 
doen in een maatschappij waar de vrij
heid van de kunstenaar nog altijd even 
bedreigd is als ten tijde van Stalin, ook 
al is de dodelijkheid der bedreiging mis
schien nu meer van geestelijke dan van 
fi^ische aard. 

« De stille Don » - 2 delen - gebon
den 1ste deel : « De Stille Don », 
« Storm over Rusland », 2de deel : 
« De Steppen in vuur en vlam », « T u v 
sen wit en rood ». D.A.P. Brussel. Rei-
naert, uitgaven. De 2 delen samen . 400 
fr. 

Het verhaal van de re\ oltitie, maar vooral van mensen en dingen aan de oevers 
va}i de stille Don. 



mi 17 

TV TV TV TV- TV - TV • TV • TV TV-TV 
frost over 

engeland 
Variétépiogramma van James 

Gilbert waarin David Frost ge
beurtenissen en toestanden in 
Engeland met een kritisch oog, 
maar tegelijk op een prettige 
manier bekijkt. 

Hij woidt bijgestaan door 
John Cleese, Ronnie Corbett, 
Ronn ie Baiker, Sheila Steafer 
en Julie Felix. 

Bijdrage van de Britse Tele-
vHlsie (B B C.) tot het Festival 
De Gouden Roos van Montreux 
1967, bekroond met de Gouden 
Roos en de Prijs van de Pers. 

« Frost over Engeland » is de 
kijk van één man op het heden
daagse Engeland. 

Die ene man is D a \ i d Frost. 
Zijn kommentaar wordt uitge
beeld door J o h n Cleese, Ron
nie Corbertt , Ronnie Barker, 
Sheila Steafel en folk singer Ju
lie Felix. 

David Frost gaat uit van het 
s tandpunt dat de toestand in 
Engeland niet is zoals het 
schijnt. Alhoewel de dagbladen 
\o l teneerdrukkende berichten 
staan over ekonomische krizis-
sen en die dingen, is de bevol
king nog nooit zo goetl gevoed 
geweest als tijdens de jongste ja
ren. Men moet toegeven dat de 
engelse mode de andere landen 
ver overtreft wat originaliteit 
betreft; het verkeer verooi7aakt 
dagelijks de grootste opstoppin
gen en in geen aiideie landen 
ontsnappen zoveel gevangenen 
uit de nor ! 

Waarom lezen de Britten zo 
greug de ontmoedigende belich
ten in de krant, terwijl ze m 
werkelijkheid volop van het le
ven genieten ? Dav id Frost 
vindt daar een verklaring voor. 
Dat komt, zegt hi j , door het 
konservatief karakter van de 
Brit en de ingewortelde Victo
riaanse opvattingen ! « J e mag 
zondigen zolang je niet laat 
merken dat je dat prettig 
vindt », is Ddvid Frost's tema 
van Cl 1-rost over Engeland ». 

(Zondag 28 mei - 21 uur 25 -
Biussel Ned ). 

adieu richard 
Over « Jean de la Lune » 

schreef Henr i Peanson destijds, 
dat Marcel Achard er niet een 
gecsteswerk had van gemaakt 
maar een weik dat recht uit een 
diepvoelend mensenhart moest 
komen. Men heeft dit werk ver
weten — en daarbij de auteur 
ook — niet meer op onze we
reld te leven, van een andere 
planeet te komen. Waarop 

Achard antwoordde « dat de 
mensen niet zijn wat ze zijn ook 
niet wat ze willen zijn, maar 
slechts wat het manneke van de 
maan wil dat ze worden». «Jean 
de Ia Lune» mag zeker bij het 
komisch toneel worden gerang
schikt, maar vooral bij het poë
tisch toneel, waarvan de perso
nages soms onecht schijnen, 
maar op het gepaste ogenblik, 
juist als men denkt dat ze in 
rook zullen opgaan, teiug lot 
het werkelijke leven keren, om 
gewpne mensen van vlees en 
bloed te worden. 

In het eerste bedrijf stelt 
Achard ons zijn personages 
voor. In een ultra-modern ap
partement staat een zenuwach
tige m a n te wachten; men voelt 
dat hij een afspraak heeft. En 
dat is indeidaad juist : hij 
wacht op Maicehne. Doch in 
de plaats van het meisje ver
schijnt haar broer. Hij is kom-
ponist, doch haalt zijn meeste 
verdiensten uit de zakken van 
de mensen met wie hij in aan
raking; komt. Men voelt dat de 
jongeman de gewoonte heeft om 
de boodschappen van zijn zus 
te doen. 

Ook vandaag moet hij mel
den dat Marceline enige ver-
trasjina: zal hebben. Maar ze zal 
zeker komen. Dat doet ze in
derdaad. .\ls haar broer het ver
trek heeft verlaten begint ze Jef 
te vertellen dat ze het spijtig 
vindt, maar ze kan van hem 
niet houden, ze is verliefd op 
Richard. En nochtans houdt 
Jef zoveel van haar. Dat kun
nen we opmerken als Richard 
komt opdagen en hij zijn ver
loofde uitleg vxaagt over de ver
houding die ze heeft met een 
andere man, wat ze eerst loo
chent, doch het moet toegeven 
als Richard haar de brieven 
toont die ze naar die man 
stuurde. 

O p dat ogenblik komt Jef 
tussenbeide om het meisje te 
verdedigen en in 't bijzijn van 
Richard vraagt hij haar ten hu
welijk, niettegenstaande al wat 
hij daar zoeven heeft gehoord. 
Marceline schijnt wel even te 
aarzelen doch men voelt dat die 
aarzeling van korte duur zal 
zijn. Of Jef hiermee al het ge
luk heeft veroverd, valt nog af 
te wachten... 

(EHnsdag SO mei - 20 uur 25 -
Brussel Ned.). 

wedloop 
tegen de dood 

In de/e film van Claude Ber
nard-Aubeit zullen de oudere 
televiziekijkers figuren ontdek
ken die enkele jaren terug de 
grote vedetten waren van het 

« Frast over Engeland » — variétéprogramma van James Gilbert met David Frost. Bijdrage, &•«• 
kroond met de Gouden Roos 1967 te Montreux. Brussel Nederlands, 28 mei te 21 u 25. 

kleine scherm : Pieire Belle-
mare en Roger Coiideic. Zij 
worden hier hijgcsi.i.iii door 
Antonella Lualdi, Gei aid Blain, 
Irancis Blanche en de bekende 
klown Zavatta. 

Het verhaal van « Match con-
tie la mort » draait om het in
dertijd fel in de belangstelling 
slaande spelprograrama met de 
ORTF-televizfe « L a tête et les 
jambes », v\'aarbij de kandida
ten een paar miljoen konden 
opstrijken als ze zich op afdoen
de wijze door de vragen van 
spelleider Bellemare wtstera te 
slaan. Ging dit niet, dan had
den ze een partner die met een 
of andere krachtpatserij de si
tuatie kon rechtzetten. 

In d e film die u woensdag te 
zien krijgt hebben de heer en 
mevrouw Lourmel besloten, een 
gooi naar het fortuin te doen. 
Ze hebben zich glansrijk door
heen de eerste moeilijTcheden ge 
worsteld. De film begint op het 
ogenblik dat ze het voor de twee 
miljoen gaan proberen. Lour
mel moet aan het stuur van een 
wagen trachten, de geheugende-
fekten van zijn vrouw te ver
helpen. O p dat ogenblik verne
men ze dat hun zoontje werd 
ontvoerd en dat hij hen slechts 
zal worden teruggegeven indien 
ze hun prijs afstaan als losgeld. 
Niettegenstaande de onmense
lijke spanning halen ze hun 
slag thuis . 

Nia woïdt het de vraag. : hoe 
gaan ze hun kind redden ?... 

(Woensdag 31 mei - 21 uu r 
15 - Biussel Ned.). 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 2 7 M E I 
18 55 Zondmonnet ie — 19 00 • Luceat, 
kathol iek-godsdienst ige u i tzending — 
19 30 . Satan Doden om te ieven — 
19 55 • Hier spreekt men Nederlands — 
20 00 : TV nieuws — 20 25 • GnndI , 
meid voor al le werk (18c of I | — 20 50 : 
Show met de Knokke-ploeg — 21 40 : 
Echo — 22 10 De mon van U N C L E 
35e aft : Adr ia t ic Express — 23 00 : 
TV nieuws 

Z O N D A G 2 8 MEI 
's Nomiddags Velvet {2^e o f l — 
Tienerklanken — Turnen Europese k a m 
pioenschappen kunst turnen voor dames 
•— Als de gesmeerde bl iksem, poi i t iever-
hao! door Francis Durbndge — 18 35 : 
Klem, k lein k(eutert |e — 18 55 • Disney
land : Vakant ie voor pantof fe lhe 'den — 
19 4 0 , Bobitc De avonturen von een 
jongen in Boedapest — 20 00 • TV-
nieuws — 20 15 Sportweekend — 
20 40 Mi jn djeren al lemaal Vi f tde aft • 
He t tuinteesteje —• 21 25 Frost over 
Engeland Var iétéprogramma — 21 55 : 
Wien und wir im Wa lze r t ck t Weense 
operet tek lanken en walsmuziek — 22 2 5 : 

rV-nieuwi. 

M A A N D A G 2 9 MEI 

18 25 : TeletGÉdles • Frons — 18 55 : 
Zandmonnet je —- 19 00 Poiy of het ge
heim van het kasteel (4e af l ) — 19 15 r 
Tienerklonken — 19 4̂ 5 : Openbaar 
kunstbezi t « De man van smarten > door 
Meester Wilhelm van Keulen — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 : Afs de gesmeerde bl iksem, poh-
tieverhaoJ door Francis Durbndge Vierde 
episode — 20 50 De odoptte tn al haar 
aspecten — 21 35 . Aah-Dèle, een re
vue t te waar in Adele Bloemendool het 
middelpunt is — 22 10 • Gastprogramma 
De Liberale gedachte en act ie — 22 40 : 
TV-nieuws 

D I N S D A G 3 0 MEI 
18 55 • Zondmonnet ie — 19 00 : Flip
per 55e o f l Leider Bud — 19 25 : 
Jeugd zonder grenzen — 19 40 : Kwor t -
Eefje — 19 55 Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 ; TV nieuws — 20 25 : 
Adieu Richord ' (Jeon de la Lune) — 
21 55 : De Konink l i i ke Bibliotheek von 
Be lg» — 22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 31 MEI 
17 00 : Televisum — 18:25 • Zondmon
net ie — 18 30 • Wie weet, wint ' — 
19 20 - De Weerman — 19 25 . Voetbol 
Rechtstreekse reportoge van de eindwed-
s tn id om de Europese Beker der Beker-
winnoor gespeeld t e Neurenberg — T i i -
dens de rust TV-nieuws — 21 15 ' 
Speelfilm Wedloop met de- dood, drama 
von Claude- Bernard Aubert met A n t o -
nello Luoldi Gerard Blom, Pierre Belle
mare en Roger Couderc — 22 35 : T V -
nieuws 

D O N D E R D A G 1 JTUÎ tr 
18 55 Zondmonnet ie — 9 00 Oom 
Storm 13e en lootste o f l Noor het 
middelpunt der aarde — 19 25 Tiener-
k lonken — 19 55 • Hier spreekt men 
Necterlonds — 20 00 • TV-nieuws — 
20 25 De gouden loren — 20 50 Ten 
huize von Pol Jacquemyns — 21 40 : 
Achter het scherm (VI) — 22 15 : Ver
geet niet te lezen — 22 45 : TV-nieuws 

V R I J D A G 2 J U N I 
18 55 : Zondmonnet ie — 19 00 • Tom 
en z i jn hondje 13e en lootste o f l — 
19 15 • Areno -— 19 40 : Zoekl icht — 
19 55 • De Weerman — 20 00 . TV-
nieuws — 20 25 * Dr Joanna Marlowe 
^ 21 55 • Studie von het mens-zi |n — 
22.35 . TV-n»«uws 

de 

koninklijke 

hïblioteek 
Net als voor vele muzea be

staat er ook voor grote biblio-
teken bij velen een dranpe l -
vrees, een schroom die als een 
onzichtbare m u u r staat tussen 
de leek en deze instellingen van 
openbaar nut . Dinsdagavond 
baant de kamera ons een weg 
door dit te weinig bekende we
tenschappelijke centrum met 
7ijn enorme schat aan boeken, 
tijdschiiften, kranten, hand
schriften, munten en pennin
gen, dokumenten en kaarten, 
zijn tentoonstellingen en lees
zalen. En overal ontdekt de ka
mera de mens, de nieuwsgie
rige mens van alle leeftijden en 
alle nationaliteiten die zijn 
kennis wil verrijken met de 
kennis van zijn medemensen en 
zijn voorgangers. 

Later kwamen daar de hand
schriften en boeken bij van de 
Jezuietenorde, toen deze opge
heven weïd ondïer het Oosten
rijks regime. Onder het frans 
re^mie stroomden boeken en ge
schriften vanuit de kloosters 

naar Brussel en bij de oprich
ting van de huidige Koninkhjlcff 
Biblioteek in 1837 kwam e r 
d e rijke verzameling bij van d e 
Gentenaar Karel van Hul them. 
T o t op de huidige dag is d e 
Koninklijke Biblioteek in wor
ding, groeit ze en wordt ze da
gelijks verrijkt met nummers 
van zowat I&.006 tijdschriften, 
waarvan er 4.000 ter beschik
king van de lezer liggen, met 
aanwinsten voor de 100 kilome
ter boekenrekken, met grafi-sche 
kunstwerken (liet Prentenkabi
net bezit 670.000 dokumenten) 
en met nieuwe lezers en weten
schappelijke vorsers die de on-
s( hathare middelnederlands€ 
handschriften komen bewonde
ren en bestuderen of gewoon-
\seg, tegen een zeer demokra-
tisch leesgeld, boeken uit alle '» 
heren landen komen opslaan-. 

I>ie voorgangers worden geë-
vokeerd in de korte historische 
inleiding over de Koninklijke 
Biblioteek die in haar oor
sprong teruggaat op de rond
reizende Librije van de Boer-
gondische hertogen uit de XVe 
eeuw. Deze eerste kern vormt 
nog altijd het kostbaarste sie
raad van het Handschriften-
kabinet. 

(Dinsdag 30 mei - 21 uui 55 -
Biussel Ned.). 

Onze sefektie 
Z A T E R D A G 2 7 MEI 
20 u 35 Neder land I 
JIJ en ikke (Musical). 
21 u 35 Nede r l and I I 
Charles Aznavour (zang). 
21 « 40 Brussel Ned. 
Echo. 

Z O N D A G 2 8 MEI 
21 u 00 Neder land I 
De dood van een harrdelsreizi
ger (T.V.-spel). 
21 u 25 Brussel Ned. 
Frost over Engeland (Frost 
over England - Een vat iétépro-
gramma van James Gilbert 
waarin David Frost gebeurte
nissen en toestanden in Enge
land belicht) 

M A A N D A G 2 9 MEI 
20 u 45 Neder land I 
Black New World (dokumen-
taire film). 
21 u 35 Brussel Ned. 
Aaah-dele (Een revuette waar
in Adèle Bloemendool het mid
delpunt is). 

D I N S D A G 3 0 MEI 
20 u 20 Neder land I 
Satirische dokumenlab e. 
21 u 55 Brusse l Ned. 
De Koninklijke Biblioteek van 
Befgië (Haar geschiedenis en 
haar betekenis). 

W O E N S D A G 31 MEI 

21 u 15 Brussel Ned. 
Wedloop met de dood (Match 
centre la mort - Speelfilm van 
Claude Bernard Aubert). 
21 u 50 Dui t s land I 
Witz-Akademie 
(Waarmee lacht de mens ? i 
met o.a. Theo Lingen en Otto 
Stern) 

D O N D E R D A G l J U N I 
20 u 50 Brussel Ned. 
Ten huize van Pol Jacquemyns 

V R U D A G 2 J U N I 
21 u 50 Neder land I 
Black New World (dokumea-
tail e - 2). 
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GENTLEMEN 

In illo tempore konden onze 
«Flandiiens» wel de ronde van 
Frankr i jk winnen, m a a r op 
he t taaltje dat zij uit hun 
« kloefen» sloegen, was wel 
een en ander te zeggen. 

Geniet nu van de sieilijke 
taal, waar in Eddy Merckx en 
Walter Godefroot zich uitdruk
ken wanneer ze tijdens een 
wedstr i jd elkaar wat te zeggen 
hebben. 

Robert de Smet van de « Ga
zet van Antwerpen » tekende 
voor ons volgend gesprek op : 
•— Toen ik (aldus Wal te i ) nog 
me t Merckx en Monty wks 
heeft Eddy me aangemaand : 
« Komt u dan niet meer aan 
de leiding ? » 
— « Opdat u mij van achter
aan zoudt kunnen verrassen », 
heb ik hem geantwoord. 

Einde citaat. 
Wij verheugen ons natuur

lijk zeer in de ietwat stijve, 
m a a r alleszins zeer beleefde 
spreek t ran t van Walter en 
Eddy, m a a r wij twijfelen er 
toch lichtjes aan dat zij inder
daad die u-vorm, in Vlaande
ren niet gebruikelijk in ren
nersmiddens , gebruikten. 

Heeft Robert de Smet dat 
wel goed gehoord ? 

FRANK VANDALE 

Frans Verdoodt, in sport-
middens beter gekend als 
Frank Vandale, is niet meer. 

Na een langdurige ziekte, die 
eerder onverwacht een tragi
sche wending heeft genomen, 
is hij op vijttigjaiige leeftijd 
overleden. 

Op het soort sport , waar
voor Frank Vandale uit hoofde 
van zijn beroep werd ingezet, 
hebben wij veel aan te mer
ken 

Maar voor de vakman die 
hi j was, hebben wij bewonde
ring. Hij wist het publiek, 
waarvoor hij schreef, te berei-
kene in 'n keurige en kleurige 
taal. In de sport joernahst iek 
is dat met steeds het geval. 

En voor de mens , die ach
te r de joernal is t schuilging, 
hebben wij grote eerbied. 
Meer in het bijzonder hebben 
wij van hem op pri js gesteld 
dat hij in de personenkul tus , 
die de sport joernahst iek zo 
vaak dreigt te worden, waar
dei mg, s impatie en liefde op
bracht voor de kleine m a n die 
in de bikkelharde wereld van 
de sport een plaats en een bo
t e rham t racht te veroveren. 
Alleen al om zijn eerbied voor 
de gewone mens in de sport
man vonden wij Frank Van
dale een groot sport joernalist . 

Ook daarom be t reuren wij 
zrjii heengaan. 

WAT IS WAT ? 
Te Teheran zal het Interna

tionaal Olympisch Komitee 
zich buigen over het probleem 
van de doping 

In verband hiermee ver
klaarde een lid, de mexikaan-
se dokter Hay, dat de bepaling 
van doping al zo moeilijk is 
als de bepaling van amateur is
me 

En wij denken dat de dokter 
gelijk heeft. 

Toch vragen wij ons af hoe 
men denkt op een ernst ige 
wijze de doping te best r i jden, 
als men het er niet over eens 
raakt wat men eigenlijk gaat 
bestr i jden. 

Tenzij het I O C . de doping 
gaat bestr i jden zoals het de 
beroepsspor t aanpakt : de 
sport lui eenvoudig laten zwe
ren dat ze niet «gedoopt » 
zijn, zoals ze zweren liefheb
ber te zijn. 

Dan is de zaak, zoals m e n 
weet, in orde. Want bij een 
« z w e e r » word t nooit ofte 
n immer gelogen. 

KAMIKAZE 
Tijdens de grote pr i js van 

Monaco (au to rennen) is de 
I tal iaan Bandmi met zijn wa
gen tegen een strooien vang-
m u u r gereden. De wagen is ge
kante ld en ogenblikkelijk her

schapen in een zee van vlam
men. 

Men is erin geslaagd de on
gelukkige renner uit het bran
dende w r a k te halen, levend, 
m a a r zwaar gewond. 

Enkele dagen nadien is Lo
renzo Bandini overleden. Hij 
was dert ig jaar . Het is zeker 
dat de au tospor t bi jdraagt tot 
de veiligheid van iedereen die 
me t zijn karre t je over de weg 
hobbelt , en dat ze de fabrikan
ten waardevolle gegevens ver
schaft om de kwalitei t van de 
seriewagens te verbeteren. 

Maar de vraag moet toch ge
steld worden of men die aan
wijzingen niet op een andere 
manier kan bekomen. 

E n of het niet mogelijk is 
de riziko's voor pi loten en pu
bliek wat te verkleinen. 

En, als onze wegen niet 
meer geschikt zijn voor he t 
moderne verkeer, of de omlo
pen nog wel geschikt zijn voor 
de razende snelheid waarmee 
de renwagens over de baan 
stuiven. 

Is he t noodzakeli jk dat au
to renner s inoniem blijft van 
kamikaze ? 

KOMPLEKS 

« King » Mohamed All Cas-
sius Clay weigert soldaat te 
worden. En zal door de recht
bank daarvoor p r o m p t veroor
deeld worden . 

Het feit zelf gaat niet recht
s t reeks de spor t aan. Maar wel 
de gevolgen van Clay's tegen
zin om — misschien — ergens 
in Vietnam groter gevaar te lo
pen dan in een of andere ring. 

Omzeggens alle federaties in 
de nieuwe en oude wereld heb
ben h e m als were ldkampioen 

'"'ÜWSIIf-' 

afgeschreven. 
E r moet dus een nieuwe 

kampioen « gekozen » worden , 
in zoverre het woord kiezen 
hier op zijn p laa ts is. 

Men heeft nu acht zware 
jongens aangeduid, die onde r 
elkaar zullen moeten ui tma
ken wie de nieuwe « k i n g » 
wordt . 

Zes daarvan heeft Clay in 
he t verleden al zoete d romen 
bezorgd, één was voorheen t i j 
dens de t ra iningen van Mo
h a m m e d diens punch-ball , zo
dat alleen de achts te — een 
23-jarige zwar te Amerikaan —. 
nog geen meppen kreeg van 
Cassius Clay. 

Wie er ook were ldkampioen 
wordt , het moet voor de m a n 
een eigenaardige gewaarwor
ding zijn te weten da t e r er
gens nog een Cassius Clay 
rondzwerft die h e m met een 
paa r k lappen te maffen legt. 
E n zich toch te horen aanspre
ken als were ldkampioen, 't Is 
om er een of ander kompleks 
van te krijgen. 

Ondank:, een indiukwekkende reeks dodelijke ongevallen, gaat het spektakel op de autorenhar 
tien voort zonder dat de autoriteiten ingrijpen. Als het om « sport » gaat, gelden blijkbaar ande
re dan wettelijke en morele normen. Het hierboven afgebeelde ongeval op de omloop van Chi-
may liep — voor één keer — eens betrekkelijk gunstig af : de erbij betrokken piloten werden 

slechts licht gekwetst. 

VAN VERTREK TOT AANKOMST 
Zeg uat ge wilt, maar een koets biengt 

een feestelijke stemming tn het dorp. 
Vandaag ts er wee> koeis geweest tn on

ze gemeente. Voor nieimelingen aangeslo
ten bij de BWB, 55 km en 300jj fr. prijzen 
en tahijke piemien. 

Deze voouniddag al waien de mannen 
van hel komitee grote pijlen op de stra
ten aan het kalken en dikke strepen voor 
de deur van tedere nermgdoener, dte ht; 
wijze van publiciteit een piemte schonk. 
Met een scheef, zat ctjfei is aangeduid tij
dens welke tonde die piemie zal te verdie
nen zijn. h'iet alleen die cijfers ztjn zat. 

Kort na de middag, om zeker op tijd Ie 
zijn, wordt alle vet keer door de kom van 
het dotp omgeleid. Vet bolgen en vet twij
felde zondagchauffeuts worden satnen met 
hun nerveuze madame de onmogelijkste 
veldwegen tngeslittird en daar gewoon aan 
hun lot oveigelaten. 

Op alle hoeken gaan mannen met lode 
vlaggen postvatten. Weldta staan die vlag
gen vet laten naast een hetbetgdeur. 

Ttissen twee slaapkamervensters wotdt 
een <;fmndoek nangcbtncht. « Arrive > slaat 
erop 

Piogiamma's worden vetkocht. Vijf 
frank. Er zijn 72 rennets tngescbieven. 

Er veittekken er achttien. 
De tenners komen aangepeddeld. Met 

hen hun vadeis en supporters. Dik, rood, 
wit petje op het hoofd, uit zakje op de 

rug Een linnen htoek tn de kousen gestopt, 
op buik en tug de naam van de fit ma waar
voor « hun > tenner < rijdt >. zwaar door-
hangend op een freel koersmachicntje ook. 

In de keuken van een of andete hetbetg 
gaat de renner zich omkleden. 

Met vies gezicht drinken de andeten hun 
eerste pint aan de toog. Zij praten luid 
over « den onze >. En als die verschijnt, 
doen ze of ze niets zien. Maar als hij, 
itekkend aan het bioekje, de deur uitgaat 
roepen ze hem na . « G'hebt goed g'hootd 
wa'k u gezeid hem, hé? >. 

HIJ doei of hij niets hoort. 
Dan wotdt « den depar > gegeven. Alles 

stuift de weg op. Vooi aan de bestelwagen 
van de beenhouwer, met bengelend uit het 
raampje de rode kop en de tode vlag van 
de coiffeur, verantwootdelijk inrichter. 

De supporters blijven in de cafes, tot ie
mand komt roepen dat ze daar zijn. 

Dan loopt alles naar buiten en baas en 
bazin hebben de handen vol om alle pin
ten neg te nemen en leeg gieten vóór te-
deteen, scheel van dotst, weer naar binnen 
stioomt. 

De enen luid toepend uanneer hun ren
ner < er nog bij is », de andeien gelaten 
en ttiestig als hij weer niet kan lolgen. 

« 'k Heb hei hem nog gezegd dat 't zot 
was zo tap al te gaan tijden. Wat peinsde 

gij niet, na zo'n tal.. >, 

Aan de aankomst hurkt hei komitee voor 
de eerder denkbeeldige afsluiting, met tn-
diukwekkende papieren tn de hand, om de 
juiste 01 de van aankomst op te tekenen. Een 
potlood hebben de meesten niet bi] de 
hand. 

Toeschouwers schieten op het laatste 
ogenblik de sitaat over, omdat uj denken 
aan de overkant beter te staan De cham 
petter wotdt onder de voet gelopen De ten
ners komen < binnen *. 

Het komitee trekt zich — totaal oxetbo-
dtg — terug om de uitslag op ie stellen en 
eer ze weer op de pt oppen komen, heeft de 
ovetwinnaar al zijn eretonde afgelegd, ge
lukkig zwaaiend mei ztjn palm en genie
tend nog van de malse kus dte de plaatse
lijke schoonheid hem zo gul heeft geschon
ken. 

Allci icjudijnt terug tn de hetbeigen 
voor de bespreking De seiieuzen gaan naar 
Inns. 

Onze buutman, een leiaar, houdt met 
lan dat gedoe. 

HIJ ziet alleen de commeice tan de café
bazen in die koetsen, de gtote plassen bier 
binnen en buiten de cafe's, de diukie om 
mets van renners, verzotgers, suppotters, 
komitee, champetter en plaatselijke schoon
heid. 

HIJ ziet tn de koets de kiiltus van spier 
en adem, de bckioning van de ruwe ktacht. 

de ttiomf van het onverstand. 
HIJ mag dan geleeid zijn, onze buurman, 

maar hij ziet niet dat die koersen een stuk 
van de schoonheid lan Vlaanderen zijn. 

Hl] ziei niet dat die jonge renners daar 
staan met hun grote en bange betrachting 
eens een Van Steenbeis;en of een Van Looy 
te worden. 

Hij ziet niet dat die vaders achter hun 
laivaaieiig en misschien ruw gedoe de stille 
hoop zorgvuldig vet bergen dat hun zoon 
eens méér zat zijn dan zij, belangrijker en 
onafhankelijker. 

Onze buurman is vertederd als htj Toon 
Het mans hoort spreken over zijn kleine 
Sliakcipeate en hij hooit niet dat al die va-
deis hetzelfde zeggen, maar dan m termen 
als Anqueiil en Post Hij merkt niet dat 
een stuk hoop van dte vaders vetgrutzeld 
wordt, als de jongen met volgen kan. 

De leraar ziet van die koersen de suppor-
tets en de renners. Htj ziet er met de ou-
dets en de kinderen, strevend naar hoger. 
HIJ begrijpt niet dat de strijd om de palm 
de sttijd ts om wat geluk. Hij snapt met 
dat vader en zoon daar vechten om een 
plaatske op nard-e, dat van hen ts en van 
hen alleen. 

Met al zijn geleerdheid en zijn koel ver
stand vergeet de histoticus dat die koersen 
get eden worden door jongens en mannen 
mei liati, gevoel en verlangens, door men
sen. 

Moest hij dat allemaal zien, dan zou ook 
loor hem een doipskoers een feest zijn. 



S P E S I A A L V O O R O N Z E L E Z E R S 
EEN G E Z E L L I G E T E A T E R A Y O N D 
T E B R U S S E L I N DE 
B E U R S S C H O U W B U R G 

op vrijdag, zaterdag, maandag te 20 a , 
zondag te 15 u. 
VAN 14 APRIL AF 

Allo Sjoe 
musical for two 
met Denise Deweerdt en Jef Burm. 
VAN 8 JUNI AF 
Minister zonder moeite 
musical van F. Eckhardt 
met Lia Lee, Fried Zuidweg, Jan Moonen 
enz. 

1) 

2) 

B O N 
voor 

t w e e 
g r a t i s 

p l a a t s e n 
eerste rang 

in de 
B E U R S S C H O U W B U R G 

Aug. Ortsstraat 22 
BRUSSEL 1, 

Tel. : (02)11.25.25 
Bespreekrecht van 
10 fr. per plaats. 

TWEEDE DRUK 

het feest 
van de haat 

WEST•POCKET NR 1 

• over kollaboratie, verzet, repressie en am
nestie 

• door Nemrod, medewerker aan « WIJ » 

• kreeg een zeer gunstige pers 

• «rerantwoordel. uitg. : drs. M. Coppieters 

• 124 blz. . 40 fr (prk. nr. 92.02.80 van de 
Vlaamse vrienden van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33, De Panne of onder gesloten 
omslag aan ielfde adres • 25 % korting 
bij bestellingen van 10 eksemplaren). 

'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktie 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

S L E C H T . 2 . 9 9 5 F R . 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen - teL : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

eWZEN eii ItOOTü'iEU 
Or&lii voor ventlerJen, 
Hefslsl'iigjn ii eg»" vei'/jU. 

Walter ROLAND 
«w <9tdiptomeird OplieLer ~* 
KerVstradt, 58 — A^twerpei 
|UI « U b. op hil huiinunmtf *] 

Ttttfoon t 35 8i hl i 
IC % Ifthnq üp vif'oon 4*ur, 

LB 102 

ATK 
V.Z.W. 

Vereniging voor Arbeids-
veiliglieid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 

Het 
V L A A M S KEURINGSORGANISME 
voor de officiële kontroles van ; 

»— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d. } 
I— uw zwlerder ; 
— uw elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechtlen. 
Telefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplelnf 

Edegem. Tel. 03/53.05.71 
LB 101 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle jrote eekenfle Dnltse en Belgische 
orkesten znllcn er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Brengcllaanse stemming • dettige lente en 
plezier • goede bediening - beste dratiken 
goed en niet dnnr. 
N.B Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

•— LEDVEN I 1.000 plaatsen. 
— AALST ! 1.000 plaatsen. 
~ HL'LSTE - KORTRIJK | 1.000 pL 
— ANTWERPEN 1 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

niPORT A B T B 
Tlensesteenweg 128, Korheelt-lA 

TeL I (018) 463.11. 

Voortverkopers worden gevraaga foot 
— Dortm onder TWet, 
— Tonistelner EjrndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-KELLERBl 

Oaa-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 
koopt — bonwt en hnnrt cafés in gani het 
land. — Uedewerkers worden gerraagd 

UB 1Q3 

Wl M M A E S 
vraagt (J iljn militanten In moei
lijke ogeab'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort in-
verwijld aw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

- rek. ar. 1100/37.305 van hel 
V.M 0. \ntwerpen ol 

- rek. ar. 1100/36.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan mder mijn persoonlijk toe-
«cht 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en diep-
vrieshondera, vraagt 
inlichtingen en orijs-
Ujst 

FIRMA DEPREZ 
VismI n 104 
O O S T E N D E 
Tel. : 059 717 15 

LB 109 

KOOP 

BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

HERMES 
S G H ^ / C / L 54 ^uldlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKHETAHIAAT-
KLHSLS IN '2 JAAR 

Steno- en 
daktylografie 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
M > lerne talen. 
Handels 
correspondentie 

Dag en avondlessen 
De «chool waar \ lamingeo 
zich thuis voelen 

Beter en voordeliger 

uB )06 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wan t . . . 

. . . ik koop bij 

MATTHiSUT BiPVENBEPRIJF 
T UK N HO U f S E • A A N 1 o 2 , • o R G E RH P U T w TEL.;i3S.17.t3 

•IJHUiZEM : Oitp«srr»r t « . | * , Anlw. I«I. 31.01.1» 
IlSiin*astr«l 3. .4I , Anlw. I«l. 33.47.24 .•' C»li;[»rHei . 0 , Oeurn», Tel. 3..2S.22 

LB 124 

SCHLlMKLBBEHMATIiASSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

.STAK' 
(Brevet . 51271)7) 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEEBDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien L geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver 
zenden L het adres van 
koper Star Zele 

L B 105 

file:///ntwerpen
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PERS 

Brussel stond deze week wel op een bij
zonder droeve manier in het letterlijke brand
punt. Voor éénmaal waren alle kranten prak
tisch akkoord in hun nabeschouwingen. Het 
Waals CVP-kongres maakt de cirkel rond, 
samen met BSP, P W eist nu ook de Waal
se CVP < Priorité pour Ia Wallonië ». 

DE NIEUWE DAG 
Dit Vlaamse maandblad heeft wel op een 

bijzondere manier de aktualiteit vooruitge
lopen. In zijn aprilnummer gaf het een be
handeling van het brandgevaar en de non
chalance van de openbare macht hierrond 
onder de titel « Mensen willen niet levend 
verbrand worden ». In repressietijd zou zulk 
«: vooruitzichtartikel » volstaan hebben om 
de hele redaktie van zo'n Vlaams-nationaal 
blad te arresteren als de schuldigen. Het 
suggereerde in dit aprilnummer. 

« Op het vlak van de openbare machten : 
een nauwkeuriger en gebiedender reglemen
tering voor de oprichting, de inrichting, de 
bestemming en het gebruik van gebouwen, 
hetzij nijverheids- of handelsgebouwen, en 
een betere algemene organisatie van de 
brandweerkorpsen en van de voorkomings-
diensten. 

Inzake konstruktie : van de zijde van de 
stiidiebureau's, de architekten en de onder
nemers, een betere kennis van de preven
tieve regels betreffende de uitwerking van 
bouwplannen, de keuze van materialen, en 
betere voorlichting op het gebied van alarm
installaties. 

Op het vlak van de ondernemingen : een 
bewustwording van het probleem door de 
direkties en een betere opleiding van de ver
antwoordelijken voor de veiligheid. 

Het probleem van de reorganisatie en be
tere uitrusting van de bestaande brandweer
korpsen lijkt ons hier echter van kapitaal 
belang. Sommige korpsen zitten soms niet 
alleen slecht gehuisvest, maar beschikken ook 
niet over efficiënt materiaal om vlug en af
doend op te treden. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 
Kunnen we geven als klank van de eens

luidende nakommentaar in de belgische pers, 

« De enorme schade, die het handelscen
trum van Brussel trof, zal miljoenen kosten, 
het leed zal met de tijd helen en de schade 
zal vi-oeg of laat wel betaald worden. Daar
mee is de zaak niet van de baan. Het zou 
onverantwoord zijn moest men van hoger
hand uit dit alles niet de les' trekken dat er 
nu eindelijk eens iets gedaan moet worden. 

Ken nieuwe reglementering is in de maak. 
Daar moet snel werk van gemaakt worden 
en die reglementering mag zich niet beper
ken tol de veiligheid in de gebouwen zelf. 
Ook de uitgangswegen en de omgeving van 
grote gebouwen dienen aan strenge normen 
ontworpen. Wat helpt een brandladder, als 
die uitkomt in een versperd achterstraatje ? 

De reglementering moet streng zijn en 
dient voor gevolg te hebben dat niet alleen 
nieuwbouw en verbouwing aan ernstige kon-
trole onderworpen worden, maar ook dat 
alle bestaande bedrijfsgebouwen, hotels, wa
renhuizen, restaurants, enz., inspektie krij
gen en aangepast moeten worden. Het zou 
verstandig zijn daarbij de brandweer plus de 
koinitees voor veiligheid te betrekken. Men
sen uit de praktijk «eten soms meer dan 
teoretici. » 

VOLKSGAZET 
Is bereid mee luid te jammeren in dit 

» Priorité pour Ia Wallonië » koor. Dat lied
je kennen Mre uit die Vlaamse BSP-mond al
lang, zelfs nu Spinoy het niet meer kan voor
zingen. 

« Er wordt weer een hoofdstuk aan het 
Waalse drama toegevoegd. In de streek van 
La Louvière heeft het personeel van de « An
glo-Germain » — ruim driehonderd arbei
ders en bedienden — de fabriek bezet. « La 
grè\e sur Ie tas » heet men zo'n wanhoops
daad. De «c Anglo-Germain » is een firma in 
de sektor ntetaalkonstruktie. Er waren reeds 
maanden tekenen van achteruitgang en in 
mei zou de fabriek haar deuren sluiten. De 
betrokken werknemers houden het voor be
wezen dat wanljeheer er oorzaak van is dat 
zij in hun broodwinning bedreigd worden en 
dat hun onderneming niet not>dzakelijker-
wijze verdwijnen moet. Vandaar hun vinnige 
reaktie. 

Wil men begrijpen hoe zij tot zulke schok
kende njaatregel kwamen, dan moet men 
weten dat « het Centrum » — met de Bori-
nage — tot de meest geteisterde streken van 
^\'allonië gerekend wordt. » 

DE STANDAARD 
Keert zich resoluut tegen die a priorité > 

eisen. 

« Vroeger, toen de N'laamse pro\incies .ge
plaagd zaten met een vreselijke strukturele 
werkloosheid en industrie-arm waren, heb
ben de Vlamingen meebetaald voor de mil
jardenhulp aan de Waalse mijnen. Die Vla
mingen gaan er ook nu mee akkoord, dat 
staatshulp verstrekt wordt waar het nodig 
is. Maar zij verzetten zich tegen een Waalse 
voorrangkampagne, die daarenboven beroep 
doet op Brusselse bondgenoten, waarvan de 
anti-N'laamse bedoelingen maar al te duide
lijk zijn. 

De Eerste-minister heeft de Charleroi op
gesomd wat de regering voor Wallonië doet. 
Hij heeft daarbij vier namen geciteerd : Sol-
vay, Petrochim, Tihange en Kaiser. Zij vor
men in de weegschaal een tegengewicht voor 
de recente onteigeningen in het Vlaamse 
land. Zij plegen te zeggen dat er voor hun 
streek niets wordt gedaan. 

Het is 'n oneerlijkheid die in N'laanderen 
wrevel wekt. » 

Diezelfde Stand2uird geeft ons «posthuum» 
gelijk. Naar aanleiding van de « Wemmei-
gebeurtenissen » schetst Manu Ruys een 
overzicht van het a rottingsproces rond 
Brussel. 

« Steeds in het kader van de onderwijs
begroting, heeft Vic Anciaux, van de Volks
unie, het aan de stok gehad met minister 
Grootjans over de Franse school van Wem
mei. De jonge dokter noemde het een 
schande, dat de minister de school erkend 
heeft. De geest van de taalwet werd niet 
geëerbiedigd, zei hij. Grootjans kon zich ge
makkelijk verdedigen : de letter van de wet 
geeft hem gelijk. 

Toch had Anciau.v het goed voor. Het is 
echter de wet die verkeerd is. 

Op 9 juli 1963, daags na het akkoord van 
Hertoginnedal, hebben wij de regeling VOM' 
de zes randgemeenten een « rotoplossJng » 
geheten, \^'i^ nemen niets terug van de kri
tiek. Men had destijds het verkavelings^oor-
stel moeten aanvaarden : enkele overwegend 
verfranste wijken bij Brussel hechten en de 
\'laamse randgemeenten voor het overige 
zuiver Nederlands houden. Dat is niet ge
beurd. Er kwamen faciliteiten : Franse be
waar- en lagere scholen. Het was duidelijk 
dat het de verfransing zou bevorderen. Vier 
jaar na het akkoord ziet men de gevolgen 
in \^'emmel. En niet te Wemmei alleen. 

In het N'laamse land beseft men niet, dat 
Brussel de randgemeenten reeds virtueel als 
aangehecht beschouwt en verder kijkt. De 
Brusselse mandatarissen, van Mundeleer 
over Saint-Remy tot Simonet, willen de 
« carcan » doen springen en het hele arron
dissement tot een tweetalige (?) Brusselse 
gemeenschap maken. 

Dan zullen zij met hun anderhalf miljoen 
« Brusselaars » de scheidsrechters zijn van 
het land. en zal ook Leuven nog maar een 
hap zijn. 

De echte strijd om Vlaanis-Brabant moet 
nog ontbranden. De interpellatie o\er Wem
mei deze week is er een voorbode van. > 

DE NIEUWE GIDS 
Heeft geen goed oog in de n gescheiden D 

geestesontwikkeling die zich manifesteert op 
het kongres van zijn partijgenoten waalse 

CVP-ers. Want ïeder dacht toch dal daar 
de laatste <( Beige avant toat n-mannen ut-
te«. Oil Tony Herbert, « Frana Van Cauvre-
laert. 

« Hoofdzaak is, dat de regering, ongeacht 
of het Waalse of Vlaamse gebieden zijn, al 
het mogelijke doet om de economische re
conversie te bevorderen. 

Hierdoor zal xij de steun hebben van al-
wie zich om het lot van zijn landgenoten 
bekommert. 

Maar dat men er zich voor hoede diege
nen te volgen die zoeken van Zwartberg een 
Vlaams-nationale en van La Croyère een 
Waals-nationale zaak te maketu 

En dat de Vl'aake CVP-ers, wier plicht 
het is zich om sommige gebieden in Wallo
nië ernstig bekommerd te tonen en zich «r 
voor in te spannen, erover waken niet in een 
eng nationalistiscli vaarwater terecht te ko
men. 

Dat de Vi'aalse leiders van een ernstige 
partij, zich er̂ ô<tr hoeden de ges'angeneo te 
worden van een nationalistisch of provincia
listisch jargon dat past in de mond van op
ruiers <rf ran •ontmoedigden die geen uit
komst zien. 

Met de hul]) van allen is In de huidige 
economische context, nog een schone toe
komst weggelegd ' voor alle hulpbehoevende 
Belgische gebieden. 

Voor hen geldt prioriteit. Zijn de Waal
se noodgebieden ruimer ditn de Vlaamse, 
dan zullen zij in ruimere mate van die prio
riteit genieten. Maar het is niet nodig zich 
daarvoor als martelaar of verongelijkte *"oor 
te doen. Dat lost werkelijk niets op. Wel 
integendeel » 

KLAUWEN 
Is het simpatieke maandblad van de i van 

zich-afbijters » uit de noordelijke vlaamse 
voorpost bij Brussel : Vilvoorde. 

Zie hoe zij raadgeven aan de n VU-huis-
bezoeker » die op geestesverovering trekt. 
W e kunnen er allen nog wat bij leren, of 
niet? 

« Tien nuttige wenken voor onze wijkmees-
ters en andere propagandisten. 

i. Klets nooit over politiek. 
2. Indien U het toch doet, doe het dan op 

een verstandige manier : uw gesprekspartner 
mag in geen geval de indruk krijgen dat IJ 
het enige licht zijt op dit ondermaanse. 

3. Scheldt nooit op tiw tegenstrevers. 

4. Indien U het toch doet, doe het dan 
op een be.schaaJde wijze : grofgetinte woor
den als « varken », « kinkel » en « hond » 
blijven Uefsl achterwege en worden best ver
vangen door meer fijnbesnaarde als «zwijn», 
« rekel » en « keffer ». 

Janneke Verroken van de CVP die inder
tijd de Volksunie een partij van « keffers » 
noerade uioge in dit t^zlcht als voorbeeld 
gelden. 

5- Maak U de vriend van de hond des hui
zes findien er een is). 

6. BesteetI vervolgens ook wat aatidacht 
aan de eigenlijke bewoners : een vleiende 
opmerking o\er de mooie jurk van mevrouw 
betekent in vele gevallen een stap \TOoruk 
in de richting van het federalisme. 

7. Dieren zijn vaak ei^ speels en het kan 
gebeuren dat de hond in de loop van het 
gesprek, pimr uit plagerij, een hap naar je 
kuiten richt. In dat geval moogt U enkel 
glimlachen. Naar het beest schoppen zou 
wellicht tot gevolg hebben dat een kompleet 
gezin voor de Vlaamse Zaak verloren is. De 
zere plek op het been verzorge men liefst 
thuis. 

%. Het is niet noodzakelijk veel aandacht 
te besteden aan de lieer des huizes : eens 
de andere gezinsleden overtuigd, volgt hij 
wel vanzelf. 

9. Een g(»ed propagandist dient steeds de 
tekst van de Brabagonne op zak te hebben : 
praktisch niemand kent die tekst nog ai de 
aanvraag is dan ook grocrt. 

10. Hoe men u ook ontvangt, neem steeds 
op waardige wijze afscheid. Ook hier zijn 
woorden als « nietsnut » of « ondankbare » 
niet op hun plaats (indien l' ze toch bezigt, 
doe het dan in keurig ABN). 

LE MATIN 

De (ongewilde) prijs van de geest^heid 
krijgt die joernalist van Le Matin die jam
mert over het feit dat a La Brabangoane s 
niet gespeeld werd bij de opening van do 
Koningin Elisabeth-wedstrijd. 

Wij zeggen zelfs meer : men moest al die 
violisten als opgelegd stuk de bravezeun 

• doen uitvoeren. Wie daar wat zou van ma
ken is echt een virtuoos. 

« Noditans is er op dit schoon tafered een 
schaduwzijde. Waarom heeft men, in tegen
woordigheid van de Koninklijke Fami5e eii 
rekening houdende met de wens de nage
dachtenis van onze grote overleden Konin
gin te eren, dit concert niet met het natio
n a l Volkslied geopend ? 

Moet men in deze jammerlijke tekortko
ming de kruijierigheid van sommigen voor 
de eisen van een dol extremisme dat hoe 
langer hoe meer verfoeilijk agressief wordt, 
zien ? Onze goede oude « Brabangonne » 
blijft het eerste symbool \an de Natie, men 
zou dit toch niet uit het oog mogen verlie
zen. En wanneer het extremisme de maske-
radedans uitsoert bjj het aanlioren van dat 
lied, is dat een reden te meer om het nog 
vaker te doen horen als men het geluk heeft 
zich onder eerlijke mensen te bevinden die 
aan de nationale eenheid gehecht zijn. » 

W. LUYTEN. 

steunlijst 
"vlaamsnationale 
gedacht en aktie" 
TWEEDE LUST 

Roeland, Uitgave v.z.w.d. Borger
hout (« Felicitaties voor de 1ste 
uitzending, vraagt meer vlaamse 
liederen dan engelse schlagers ») 500 
S.V.H., Brussel 8 500 
T.J., Brussel 200 
St., Wemmei 100 
Onbekend 40 
Onbekend 20 
S.M., Duisburg 20 
L.D.T. 5 

Totaal tweede lijst 
Totaal eerste lijst 

Totaal op heden 

1.385 
6.730 

8.115 

K W A L I T E I T S B E N Z i N E EN -GASOLIE TANKT U OOK NU NOG BIJ 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS! 
Steeds en altijd 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

Heb: U er reeds aan gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu af 
over te maken op ons adres: 

p.vJ}.a. B E C O , Krijgsbaan 236. Zwijndrecht. 
Te l . : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 

LA LIBRE BELGIQUE 
Verheugt zich over een eensgezindheid die 

bij de Walen tot uiting komt. 
Voorbeeld het Kongres der Waalse CVP, 

waar lelfs socialisten en liberalen werden 
uitgenodigd. Zo ver staan we in i verdeeld > 
Vlaanderen op verre na nog niet. 

« Men dient echter over de toekomst te 
redeneren met de stelligste wil op het ge
bied van de Waalse ei.sen een eensgezind
heid onder de gezichtspunten te bewerken 
en te bereiken (vandaar ongetwijfeld deze 
eerste kontakten die onlangs te Charleroi 
tus.sen parlementairen van de verschillende 
partijen werden gelegd en ook de uitnodi
ging die door de h. Paiisis tot de BSP en de 
PVV werd gericht om zaterdag een waar
nemer naar Charleroi te zenden). > 

V.U.-AFD. ANTWERPEN-STAD 

SLEUTELHANGERS ZIJN 1 N " ! 
'?i mooie goudglanzende sleutelhanger met Vlaamse Leeuw op! 
Verkrijgbaar bij het 
V.U.-sekretariaat Ant.-stad. Oude Koommarkt 28, T. 32.81.01. 
Verkocht tegen 25 fr ( -f S fr verzendingskosten) ten voordele 
van de sociale dienst der afdeling. Te storten postrekening 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1. 
(Speciale, zeer gunstige voorwaarden iKïor V.Ü.^delingen). • 

^ 4 — -^ 
O^VVLENINGEN 
^ ^ ' VOOR AiiB OOÉLEINDEN BN 

AUl TBRM'JNEN OP UANDTBKININO 
'FINANCIERINGEN 

MeUBBLEN - TV en VOERTUIGEN. ENZ. 
• GROHDBHtot 100 Z'IURSm -BlSmil 
•HyPOTBKEN 1'"rr S'^ RANG 

Trr '0^% lEOv-'i&RDf VA\' 5 101 JO J-UR 
'BlSOtPSKREDIlieH .cG' uLfSTANDICiH. 
•J "=« iM: • ii:. <0C!' :Vi; SI'O'K tni 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
» wjKOMCu THVis • JEL<'i/56.U5.2'i-
• ERNSTICe AGENTEN GEVRAAGD •••••• 1 

1 
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bewegi 

Antwerpen 
BROEDERBAND. - UITSTAP 

Zondag 4 juni gaat onze jaarlijkse 
uitstap door, ingericht door Broe
derband Antwerpen. 

De reis gaat van Antwerpen naar 
'Aken met bezoek aan de merk
waardigheden van de stad Aken. 
Kupen (eetmaal) eventueel bezoek 
aan de afdamming van de Vesder. 
Van Eupen naar de platdietse streek 
en de Voer, eventueel bezoek aan 
de abdij van Godsdal. Terug over 
nederlands Limburg en rnogeUjk 
kontakt met vlaamse bannelingen. 

Vertrek te Antwerpen aan de 
Vlaamse Opera, Frankrijklei om 
7.45 u. Terug te Antwerpen om
streeks 22 tot 23 u. Deelnameprijs 
175 fr. per persoon, kinderen halve 
prijs. U kunt inschrijven door stor
ting of overschrijving op postgiro-
rekening 4361.38 van Gerard Stor-
me, Betsstraat 90, Borgerhout-Ant-
werpen of op de bekende adressen. 
KOLPORTAGES 

Gewone zaterdagkolportage op 
S juni. Vertrek lokaal Tyrol, Natio-
nalestr. 22 om 15 uur. 

Op 28 mei zondagmorgen aan de 
irisang van Majestic om 9 uur 30. 

Op 28 mei zondagmiddag aan 
Sportpaleis, café Jan Meewis om 13 
uur. 
NAAR BRUSSEL 

We leggen busvervoer in voor de 
leden van onze afd. voor de grote 
manifestatie te Brussel in de Mag-
dalenazaal op 17 juni a.s. 

Vertrekpunt voor deze belang
rijke gebeurtenis zaterdagnamiddag 
om 14 uur 30 hoek Plantinlei-Mer-
Ciitorstr. (onder de spoorbrug). 

Ook personen met eigen wagen 
vertrekken op dezelfde plaats en 
uur. 

De prijs van de plaatsen in de bus 
is 50 fr. Kunnen ook op voorhand 
besteld worden op het sekr. der afd. 
tel. 32.81.01 alle dagen van 12 uur 
30 lot 16 uur 30. 
LEDENSLAG 

De zeer verdienstelijke medewer
kers van de ledenslag (minstens 20 
nieuwe leden gemaakt) worden ver
gast op een gratis etentje hen aan
geboden door de zorgen van het 
arr. bestuur op vrijdag 16 juni m 
• Scheldehof », Oude Koornmarkt 
28. Andere leden eveneens welkom. 
Prijs 100 fr. 
DIENSTBETOON 

Zitdag dr. Ballet op maandag 29 
mei van 18 uur 30 tot 19 uur 30 Ijii 
hem aan huis, J. van Rijswijckl. 74 
Antw. 
AAN ALLE VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

Zondag 28 mei a.s. in het lokaal 
Blazoen, Gemeentestr. 5 wordt een 
zitdag gehouden op de volgende 
uren 11 uur 30 tot 13 uur 30 en van 
17 uur tot 19 uur. Nieuwe leden 
kunnen aldaar aansluiten. Alle in
lichtingen voor vlaamse gepensio
neerden. 

Borgerhout 
EEN AVOND DIE VRUCHTEN 
DRAAGT 
~.was vast en zeker de ledenverga
dering van 12 mei jl. 

Voor een zeer talrijk gehoor 
bracht Ward Hermans ons de ge
schiedenis... zoals /e niet gesclire\en 
wordt. 

< )p een boeiende wijze gal spre
ker ons een overzicht van belang-
riike politieke gebeurtenissen in 
belytsch staatsverband, die bepalend 
waren voor de houding van de 
vlaamse frontsoldaten, hun konse-
kwcnt hlii\en en die voortzetting 

V'i' 1 111 cIc xlaanis nationale 
SI 

i:ire taal werden leiten en 
hoiM.iiyen bekeken, zoals wij ze ge-
VMionliik hekijken, dit is de voor
grond, doch levens de achter- en on
dergrond onder de loep genomen, 
hetgeen de aanwezigen toeliet een 
oordeel te vellen over al onze 
vh'anise strijders. 

Kens te meer blijkt dat wij niet 
enkel de strijd dienen verder ie 
zetten, doch met meer verbetenheid 
dan ooit. 

Om een versleten uitdrukking te 
gebruiken ; de afwezigen hadden 
vQor de zoveelste maal ongelijk 1 

Deurne 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Wij nodigen alle simpatizanten 
uit op een vergadering waarop 
volksvertegenwoordiger mr Hugo 
Schiltz het woord zal voeren. 

Plaats : lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat. 

Datum : maandag 29 mei 1967 
om 20 uur 30. 

Onderwerp ; betoging en mee
ting van V.Ü. in BrusseL 
NAAR BRUSSEL 

Als antwoord op de ekstremisti-
sche taal van de brusselse burge
meesters belegt de V.U. een mee
ting in de Magdalenazaal te Brus
sel (17 juni). 

De V.U.-afdeling Deurne zal een 
autobus inleggen zodat wij massaal 
aan deze manifestatie kunnen deel
nemen. Nadere inlichtingen op on
ze vergadering van 29 mei. In
schrijvingen en nadere inlichtingen 
op deze vergadei;i,ng en bij de or-
ganizatieïeider, de heer Van den 
Abeele. Lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat te 
Deurne (C) (tel. 35.05.70). 
REEDS 8S NIEUWE LEDEN 

En de ledenslag gaat verder. De 
afdeling Deurne heeft reeds 85 
nieuwe leden aangesloten. Nog een 
kleine inspanning en wij overschrij
den de 100 nieuwe leden. 

Simpatizanten die wensen aan te 
sluiten hoeven niet te wachten op 
het bezoek van onze propagandis
ten. Zij kunnen dit door naam, 
voornaam, adres, geboortedatum 
en een bankbiljet van 50 fr. op te 
zenden naar : Hilven - Gen. Slin-
geneyerlaan 117, Deurne. Enkele 
dagen later ontvangen zij, onder 
gesloten omslag, hun lidkaart thuis. 

Mechelen 
LEDENSLAG 

De nieuwe ledenslag is in het arr. 
Mechelen van wal gestoken. 

Nog niet zo overdonderend als de 
abonnentenslag, maar toch zijn er 
op enkele plaatsen al rezultaten be
haald (zij het sommige dan reeds 
voor de off. verlrekdatum van de 
werfaktie). 

In die aanloop behaalden de al-
delingen reeds volgende cijfers van 
nieuwe leden (tussen haakjes wat 
ze nog moeten bijwinnen tegen sep
tember) : Beerzel-Putte 3 (12), Ber-
laar 16 (24), Nijlen 40 (30), Mechelen 
20 (70), Bonheiden 18 (15), Heist-
Booischot 4 (15), Bornem 10 (15), 
Willebroek 5 (15), Duffel 4 (26), Ko-
ningshooikt 2 (25), Lier 24 (52), Klein 
Brabant 10 (30), Kessel 10 (1.5), Ka-
telijne Waver 3 (30), Hombeek 1 
(23), Itegem 10 (15). 

Schoten 
DE VENDELS DANSEN... 

In de Riddershoeve in het park 
\ an Schoten ! 

Zaterdag 3 juni 1967 te 21 uur 
met de Combo Club 13 onder de 
leiding van Luc N'an Dingen. 

Deze aktiviteit is ingericht ten 
voordele van de Blauwvoetfeder.a-
ties \ a n Merksem en 's Gravenwe-
yel. 

Alle simpatizanten ontmoeten er 
mekaar ! Inkom 50 fr. 

Turnhout 
NAAR ANTWERPEN 

De N'.IJ. Turnhout richt op 28 mei 
een groepsreis in naar het vlaanis-
nationaal zangfeest. 

Vertrek 8 uur 30 Markt Turn 
iiout. Deelname in de kosten 100 
Ir. (reis plus inkom). Inschrijving 
en inlichtingen afspanning In de 
Zwarte Ruiter. Zegeplein 16 Turn 
hout. 

een op 10.000 eksemplaren gedrukt 
pamflet. Het arrondissement belegt 
bovendien op vrijdag 16.6, de voor
avond van onze « gongslagdag » te 
Brussel, een autokaravaan doorheen 
St. Genesius-Rode, Linkebeek, We-
zembeek-Ophem en Kraainem. 

Verzameling te 15 uur 15 aan de 
hoofdkerk van St. Genesius-Dorp al
waar de laatste hand kan gelegd 
worden aan de versiering van de 
wagens. Vertrek te 19 uur 30. 

Onze buurarrondissementen Leu
ven en Mechelen mogen gerust aan 
deze tocht doorheen zes bedreigde 
gemeenten deelnemen. 

BRABANT 

Brabant 

Brussel 
EERSTE VERSLAGEN VAN DE 
V.U.-AKTIE « BRUSSEL » 

Afdeling Steenokkerzeel : 500 eer
ste pamfletten verzonden met het 
afdelingsblad. 

Afdeling Diegem : gestencild 
pamflet verspreid van huis tot huis. 

Afdeling Zaventem : speciaal 
nummer van « Vlaams - Nationale 
Standpunten » met de tekst van het 
pamflet, op 1.000 ekseinplaren ver
spreid. 

Afdeling Weerde : 1.200 pamflet
ten verspreid te Weerde, Zemst, 
Eppegem en Elewijt. Ruim 600 brie
ven verwerkt (adressen, postzegels 
plakken, enz.) bestemd voor de 
vlaamse verenigingen in de Brusel-
se agglomeratie. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST TE 
ANTWERPEN (28-0-1967) 

Het Koördinatiekomitee voor 
vlaamse sociaal-kulturele manifes
taties Brussel en omgeving, sektie 
zangfeesten, legt verschillende bus
diensten in met bediening in de 
brusselse agglomeratie en omgeving. 

Vertrek : van 's morgens. 
Programma van de voormiddag ; 

naar keuze : 
1) Vrijaf te Antwerpen tot 13 uur 

30 — 2) Scheldetocht — 3) bezoek 
aan de dierentuin. 

Terugreizen : eveneens naar keu-
Te : 

1) Rechtstreeks naar Brussel, met 
een stemmig oponthoud onderweg 
(aankomst te Brussel : rond 20 uur 
30). 

2) Via Leuven, waar er genoten 
zal worden van breugeliaanse 
vreugde en leute (aankomst te 
Brussel rond 23 uur). 

Prijs : a) bus : 70 fr. (kinderen 
\ an 3 tot 12 jaar : 35 fr.X 

b) kaarten zangfeest : 60, 40 en 20 
fr. 

c) Scheldetocht ol dierentuin : te 
bevragen op het sekretariaat. 

Inlichtingen, detaillerende doku-
mentatie, inschrijvingen : op het se
kretariaat, Koekelberglaan 6, Brus
sel 8 - Telefoon : 25.76.33. 

Ganshoren - Koekeiberg 
ADRESVERANDERING 

De voorzitter der afdeling brengt 
ter kennis dat het nieuw adres luidt 
Guido Knabben, Normandiestraat 
74, Koekeiberg. 

Alle briefwisseling op dit adres. 

derstraat 68, St. G. Rode; ilnanciën: 
Alfred Vanderjeucht, Schilderach
tige Dreef 26, St. G. Rode; propa
ganda : -los Van Eesbeeck, Dahlia
straat 43, St. G. Rode en als leden 
Florent Pouillon, Bierenberg 43, St. 
G Rode en Hyacint Van Langen-
donck. Dragonderstraat 68, St. G. 
Rode. 

Ledenslag, V.U.-Aktie « Brussel » 
en het samenstellen van een kan
tonnale kolportageploeg vormen de 
hoofdbrok van het programma van 
dit nieuw en entoeziast bestuur. 

Wolvertem - Londerzeel • 
Maideren 
49ste AFDELING OPGERICHT 

Op 12 dezer werd te Londerzeel, 
op initiatief van de kantonnale ge-
>'olmachtigde, Firmin Deblieck, de 
4yste afdeling van het arrondisse
ment Brussel - Halle - Vilvoorde ge
slicht. Het bestuur werd als volgt 
samengesteld : voorzitter : Frans 
Keymolen, Toekomststraat 6, Lon
derzeel; sekretaris en financiën:Ar-
seen Goossens, Egmont en Hoorn
straat 56, Londerzeel; propaganda : 
Ben Totoms, Hoogweg 16, Malde-
len; organizatie : Alfons Blam-
maert , Erpmolen 89, Londerzeel en 
bestuurslid : Amaat Verhulst, Blau-
wenhoek 83, Londerzeel. 

Wolvertem 
GROTE VLAAMSE 
MANIFESTATIE 

Zondag 2 juli heeft in Wolvertem 
een grote manifestatie en een 11 
juli-viering plaats onder het motto : 
i oprichting van een provincie 
Vlaams-Brabant «. Het Aktiekomi-
tee Vlaams-Brabant dat deze ma
nifestatie inricht rekent op een mas
sale deelname. 

Wemmei 
EERSTE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
EN 
BESTUURSVERKIEZING 

De eerste algemene ledenverga
dering, waartijdens de bestuursver-
kiezing zal gehouden worden, heeft 
plaats op vrijdag 2 juni a.s. te 
Wemmei in de zaal « Centrum », 
Merchtemsesteenweg 85. 

Het bijwonen van deze gesloten 
vergadering is voorbehouden aan 
de leden van de V.U. en-of op ver
toon van een persoonlijke uitnodi
ging-

V.U. AKTIE , BRUSSEL . 
DE RANDGEMEENTEN 
VLAAMS 

Om onze eis « De randgemeenten 
vlaams » nog beter te onderstre
pen beperken wij ons niet tot het 
bussen, in de zes gemeenten, van 

I 

Kampenhout - Berg - Bueken 
HUWELIJK 

Langs deze weg stuurt het afde
lingsbestuur hartelijke gelukwensen 
aan haar penningineester, Lode Van 
Rossem, naar aanleiding van zijn 
huwelijk met juffrouw Maria Pollet 
nit Asse. 

Liedekerke 
V.U.-AKTIE BRUSSEL 

Op zondag 14 dezer hield deze 
afdeling een spoedvergadering i.v.m. 
de V.U.-Aktie « Brussel ». Dr. Vic 
Anciau.\ hield een uiteenzetting 
over <le geplande werking De af
deling beloofde geestdriftige mede
werking en stort een steen van 500 
Ir. aan de arrondissementskas. Zij 
zorgde le\ens voor 20 nieuwe leden 
en verspreidde het eerste pamflet 
i< Brussel ». 

St Genesius Rode 
en Alsemberg 
NIEUW BESTUUR 

Onder toi/icht van hel arrondis
sementeel bestuurslid Mie Van-
thournout, werden op 16 dezer nieu
we besluur.sverkie/.ingen gehouden: 
Het nieuwe besluiu' bestaat uit 

voorzitter : .laak Depuydt, Kerkstr. 
.34 te Linkebeek; sekretaris : Fer-
nand Van Langendonck, Dragon-

ZOEKERTJES 
Zoek te huren klein appartement 

met badkamer te Brussel Centrum. 
Schrijven adres blad onder nr T-
134, dat doorzendt. 

Bekwame vrouwelijke bediende 
gevraagd door makelaar in verze
keringen in het Brusselse; steno-
daktylo - tweetalig - allerhande se-
kretariaatswerk - 35 uur prestaties. 
Schrijven naar het bureel van het 
blad onder letters TP . 

Oost-Vlaamse reiziger, verschei
dene jaren verkoopservaring wenst 
dienstneming in 100 t. h. vlaamse 
firma of handelszaak. Schrijven bu 
reel blad T. 137. 

Weduwnaar alleen in kom fort. 
huisje op de buiten wensl alleen
staande dame bij zich Ie nemen : 
circa 60 j . , eenvoudig en zacht. 
vlaamsNoelend. A.B..N. (ieen agent
schap. Schrijven bur. blad T. 1.36 

Vlaams-nationalist, wegens over
tuiging met afdanking Ix^dreigd, 
zoekt betrekking als handelsverte 
genwoordiger. 

31 j . , 4-talig, bekw. leiding te ne
men over verkoopssektor, bezit ei 
gen wagen. 

Schrijven ; VCPR - Dienstbetoon, 
Hercntalsebaan 624, Deurne. 

Hoofdredak teur : 
T. van Overs t r ae ten . 

Alle br ie fwisse l ing voor r e -
dak t ie n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan , 
110, B rus . 7. - Te l . 23.11.98. 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brussel 1. - Te l . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet ont 
vangen van b lad op di t 
Adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfmaandel i jks : 160 F . 
Dr iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnement bu i ten land : 

4.50 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 750 F . 

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 8 F . 

Alle s to r t ingen voor he t b lad 
op pos t r eken ing : 171139 
« W I J » - Vlaams-na t ionaa l 
weekb lad . 

V e r a n t w . uitg. Mr. F . Van de r 
Eist , Beiz.egemstr. 20, Brus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau' n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

Bezoek « D e veerman» 
te St-Amands a.d. Schelde. 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

. LB t l O 

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 les t raat 39 
Z W I J N D R E C H T . T. 52.70.70 

^ LB 112 

De special is t de r 
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 z. 

Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kor t r i jk 

— LB 113 

E U R O - D O M l 

Moderne woon in r i ch t i ng 
Kru id tu in l aan 6 

( tussen A. Maxlaan en 
E. J a c q m a i n l a a n ) - BRUSSEL 

Tel . : 02/18.17.17 
— LB 114 

BLANKENBERGE 

« R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79. - T. : (0.50)41.571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

_ _ _ LB 115 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
E l i sabe th l . 105. Tel. 6.32.70. 

LB 116 

B r p y d e l h o f B R U G G E 

,lo7,ef Suvecst raat 2 
Celagzaal - 120 plaatsen. 

Tel. 050/350.67 
LB 117 

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

Dewinter.str . 11 - o u d e r g e m 
T. 72.4.5.43 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

- - LB 118 

Welke persoon heeft op t mei na 
betoging te Turnhout een fototoe
stel vergeten in « Vlaams Huis o 
te Mortsel ? Tel. : 03-49.42.80. 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e juwelen 
.\dolf Maxlaan 105, BRUF' iEl . 

Tel . • 02/18.62.62 
. - LB 119 

Fr . P A R Q U I N P .v .b .a . 

Lg. Lob roeks t r aa t 44 
A N T W E R P E N . 

Telefoon : 03/36.16.47. 
Kuipen en s t ape lbakken voor 
pekel , d iepvr ies , ve rpakking , 
s tocker ing . 
Polye thyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS. 
—- LB 120 

file:///dolf
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bewegingsljjMzier 

((Vlaams gemeentebeleid » 
B I J D R A G E VOOR 1967 

Mogen wij de enkele achterblijvers hierbij vra
gen onmiddellijk hun abonnementsgeld (100 fr) 
te storten op de postrekening nr 51.40.69 van 
J. Torfs-Mertens te Berlaar. 

Nr 2 van 1967 is tans ter perse en bevat o.a. een 
interessante studie over de gemeentelijke ver-
haalbelastingen. 

BRABANT 

Leuven • Heverlee - Kessel-Lo 
LEEUWENVLAG VERMIST 

Rond 12 april 1%/ werd er in 
Salons Georges een vergadering ge
houden van de Volksunie. Oe 
Leeuwenvlag welke toen de zaal 
versierde en toebehorende aan de 
h. Romein Vandenbosch, Gulden-
sporenlaan 15 te Kessel-Lo werd 
toen medegenomen door een per
soon die zijn naam opgaf aan de 
houder van de zaai Doch deze 
heer weet niet meer wie. Graag 
zou de h. Vandenbosch in kontakt 
komen met de houder van zijn 
vlag. Gelieve te schrijven op ge
noemd adres of te telefoneren op 
nummer 016-206.74. Hartelijk dank 
bij voorbaat. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
NAAR HET ZANGFEEST 

Naar aanleiding van het 30ste 
N'laams-Nationaal Zangfeest op 28 
mei a-s. worden de volgende bus 
reizen geoiganizeerd • een met ver
trek aan het Vlaams huis < De 
V riendschap », Kerkstraat 9, te 9 
uur stipt, in samenwerking met 
« Were Di », en een tweede met 
vertrek aan het lokaal • De Uzer ». 
\ ' l .ianderenstraat 13, te 10 uur stipt, 
ingericht door de vriendenkring 
van de l.lzer. 

Bespreek tijdig Uw plaatsen Voor 
De Vriendschap tel. 26150 en voor 
De IJzer tel. 248.51 

Denderleeuw 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei met lukse-autobus 
naar het vlaams-nationaal zangfeest. 
De bus vertrekt te 8 uur 45 op het 
Dorp. 

Prijs 60 Ir. Inschrijven bij de be-
stiiurbleden en in het lokaal € De 
Klül ». 

Gent 
v o s NAAR ZANGFEEST 

Zoals telken )are richt VOS 
Groot-Gent een toerautoreis in 
naar dit vlaams topti effen. Vertrek 
aan lokaal Roeland te 8 uur 30 
stipt. Terug te Gent rond 20 uur. 
Inschrijven in het lokaal bij K. De 
Klerck. Prijs per persoon fooi in
begrepen : fö fr. Gezien het enorm 
sukses dat het 30ste zangfeest kent, 
verzoeken wij u bij inschrijving uw 
plaatsen te betalen, zoniet kunnen 
«i j u deze ook niet waarborgen 
TELEPATIE-AVOND 

Sensationele telepatie-avond voor 
groot en klein met «professor Fex» 
op zaterdag 27 mei 1967 om 20 uur 
3(J stipt in Roeland — Korte Kruis
straat 3, Gent. Deuren 20 uur — 
toegangsprijs 20 (r. Ten voordele 
van de nieuwe vlag van Vrienden
kring Sneyssens. 

Merelbeke 
ZANGFEEST 

Naar het zangfeest te Antwerpen 
op zondag 2S-5-67. 

Autobusrcis vertrekkende aan bet 
li>kaal Rubenshof, Borluutstraat 13, 
Gent om 8 unr. 

Prijs, fooi chauffeur Inbegrepen 
55 fr. Inschrijven in voornoemd lo
kaal. 
TRICOLORE EN LEEUW... 
'̂  Gedurende aardbeienfeesten in 
een vlaams dorp zoals Melsele was 
het zeer opvallend dat onze feest
tent uitsluitend bevlagd was met on
ze fiere « tricolore », terwijl onze 
leeuw zijn manen in nederigheid 
moest laten vallen voor de opvallen
de gelegenheidsfuivers in het laat
ste uur. 

Wortegem 
DAG DER 500 ! 

Zaterdagavond, 3 juni 1967, om 
20 uur in « 't Stokerijtje » te Wor
tegem : zevende uitgave van de 
« Dag der 500 ! », de afspraak der 
Vkuningen van alle pluimage. 

Na Jef Burm, Miei Cools, Wil
lem Demeyer, Maurits Coppieters, 
Pol Daels en Bernard Van Dijcfc 
komen nu spreken dr. Maurits Van 

Haegendoren en Fernand Van den 
Hende en zingt Kor Van der Go
ten. 

Neem zoveel mogelijk deel aan 
de optocht doorheen de dorpskoni, 
samen met de K.S.A.-fanfare. 

Verzameling : Knok (Kruispunt 
Oudenaarde - Wortegem - Kruis-
houtem) om 18 uur 45. Vertrek met 
de wagens om 19 uur stipt. 

De inrichters : V.V.B., Davids-
[onds en Studentenklub danken in 
elk gevaL 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge * Torhout (Arr.) 
NAAR HET ZANGFEEST 

A.N.Z.-afd. Brugge organizeert 
een verplaatsing per bus naar het 
Zangfeest (Antwerpen, zondag 28 
mei a.s.). De reiskosten bedragen 
90 fr per persoon en de bus ver
trekt te 8 u. op het Burgplein te 
Brugge. Inschrijving in de vlaamse 
lokalen en ook bij G. Van In. 

Diksmuide 
HERDENKING JAN DE BONDT 

Zondag 11 juni wordt zoals elk 
jaar een mis opgedragen ter nage
dachtenis van Jan De Bondt ge
volgd door een herdenking aan het 
graf van onze betreurde arrondisse
mentsvoorzitter. 

De H. Mis wordt opgedragen in 
de kerk van de Paters Minderbroe
ders, Koning Albertstraat om 10 
uur. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Een bus wordt ingelegd naar het 
V.N. zangfeest te Antwerpen op 
zondag 28 mei. 

Inschrijvingen worden aanvaard 
bij Leo Devreese, Vlaams Huis, 
Diksmuide. 

Kortrijk 
c 1302 » 

Zaterdag 3 juni plechtige opening 
van vlaams lokaal < 1302 » in de 

August Reynaertstraat 9. Tel. 056-
116.00. 

Vanaf 18 uur : r-ang, dans, humor. 
Iedereen vriendelijk uitgenodigd. 

Meuiebeke 
NAAR HET ZANGFEEST 

Zondag 28 mei a.s. richt de Vrien
denkring een toerautoreis naar ons 
VI. Nat. zangfeest te Antwerpen. 
Vertrek om 8 uur op de Markt, 
reiskosten (80) plus toegangskaart 
(40) maakt 120 fr. per persoon. 

Inschrijven bij Milo Vanseveren 
Bertje, Santensweg 5, Meuiebeke. 

Menen 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei per autocar naar 
Antwerpen. Vertrek markt te 7 um" 
45, 

Heden zaterdagmiddag worden 
de inschrijvingen afgesloten. 

Prijs 100 fr.; er zijn enkel nog 
niet gerezerveerde zitplaatsen (40 
fr.). Inschrijven : Wahisstr. 70. Tel. 
524.44. 

Roeselare - TIelt 
KOLPORTAGE 

Zondag laatstleden werden er in 
het arrondissement te Roeselare, 
Aarsele en Wielsbeke samen onge
veer 270 nummers verkocht door 
20 propagandisten. 

Morgen 28 mei gaan er geen kol-
portages door als gevolg van het 
A.N.Z.-feest te Antwerpen, waar we 
onze mensen zoveel mogelijk willen 
ontmoeten. 
PAMFLETTENAKTIE 

18.000 V.U.-pamfletten — speciaal 
en van Wij — zijn toegekomen bij 
de arr . organizatieleider Herman 
Verslype, die de verdeling per af
deling zal doen. 

In de loop van 28 mei tot 4 juni 
zullen deze verspreid worden door 
de propagandisten, elk in him afde
ling. 

Er roert en twa t ! Wees e rb i j ! 

Roeselare • TIelt 
N.4AR BRUSSEL 

Zaterdag 17 juni gaat te Brussel 
een protestmeeting door, gericht te
gen de verklaringen van de Brus-
sel.se burgemeesters. Ons arrondis . 
sement zal niet ten achter blijven 
en gaat er met bussen naar toe. Ie
der krijgt de kans en kan afgehaald 
worden in eigen gemeente. 

Nadere inlichtingen zullen later 
volgen. Schrijf evenwel nu reeds in 
bi; de arr. organi/.atieleider, Her
man Versivpe, Kortrijkstraat 42, 
TIelt. Tel. 031-400.54. 

TIelt 
P R O F E S S O R ELAUT S P R E E K T 

Vrijdag 9 juni 1%7 te 19 uur 30 
spreekt voor u de gentse professor 
Elaut, senator V.U. over de « hou-
<ling van de Volksunie tegenover d e 
brusselse pretentie ». Deze ge-
spreksavond gaat door in de boven
zaal van herberg « In d'Hespe », 
Markt, Tielt. 

Toegang kosteloos, iedereen wel» 
kom ! 

Blijf aktueel, blijf ingelicht, woon 
deze avond bij ! 

Waarschoot 
ZANGFEEST 

Zondag 28 mei e.k. in het Sport» 
paleis te Antwerpen. 

Bespreek spoedig uw plaatsen in 
de bus. Vertrek te 9 uur 30 op het 
dorp. Inschrijven bij VTB-vertegen-
woordiger Weri Goossens, Nijver
heidsstraat 100a en bij Alfons Van 
Holderbeke, Stationsstraat 6. 

Wervik - Geluwe 
NAAR ANTWERPEN 

De bus voor het 30ste vlaams-na
tionaal zangfeest op 28 mei vertrekt 
voor Wervik om 7 uur 30 aan de 
grote kerk, Geluwe om 7 uur 45 
aan de kerk. 

Inschrijvingen : Wervik : Magda-
lenastraat 75 en Geluwe : Leiestr. 
4. Prijs : 100 fr. 

Houdt van nu af aan reeds deze datum vrij: 

ZATERDAG 17 JUNI 
VOLKSVmE-MEETING ïiV DE MAGDALENAZAAL 

TE BRUSSEL 

Morgen zondags 28 mei te 10 u 30 

in de zaal ((Majestic ^^^^ 

Carnotstraat te Antwerpen : 

GROTE VOLKSVERGADERING 
VAN DE VOLKSUNIE 

- GLOEDNIEUWE PREZENTATIE. 
- MODERNE OMLIJSTING. 
- KORTE TOESPRAKEN DOOR KRIS VAN 

mr. SCHILTZ EN dr. BALLET. 
- OPROEP DOOR mr. VAN DER ELST EN 
- EINDE VOOR DE MIDDAG. 

ESBROEK; 

WIM JORISSEN. 

Morgen zondags 28 mei te 10 u 30 

in de zaal ((Majestic ^^^^ 

Carnotstraat te Antwerpen : 

GROTE VOLKSVERGADERING 
VAN DE VOLKSUNIE 

- GLOEDNIEUWE PREZENTATIE. 
- MODERNE OMLIJSTING. 
- KORTE TOESPRAKEN DOOR KRIS VAN ESBROEK; 

mr. SCHILTZ EN dr. BALLET. 
- OPROEP DOOR mr. VAN DER ELST EN WIM JORISSEN. 
- EINDE VOOR DE MIDDAG. 
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

UW R E S I D E N T I E L E 
MEESTERWONING 

vanaf 655 000 fr. 
Standingvol en luxueus. Ma-
jestueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF. . . 

E E N GEZELLIG HOEVEKE 

vanaf 625.000 fr. 
een authentieke vlaamse stijl • 
brengt u sfeer, warmte • eiken 
balken, staldeur, rode fianse te
gels en toch zeer konfortabel. 

GEEN PROBLEMEN M E E R : 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancienngsdiens t die U op de voordel igste manie r aan geld helpt. 
— honderde on twerpen ter inzage — een a rch i t ek tenburee l tot u w dienst . 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t ja ren lange ervaring s taan U bij met r aad en daad. 
— steeds UW pro jek t : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaa r s s taan U bij voor dekorat ie en s ierschouw. 

Kom eens kijken naar onze realizaties 
die kwaliteit en matige prijzen vindt u nergens 

INFORMEER NOG V A N D A A G BIJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 

Tot uw 
dienst** 

N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel t 

ROTSELAARSEBAAN 87 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

... te ANTWERPEN : 
met duizenden mooie bouwgronden 
te EKEREN, BRASSCHA4T, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM, KON-
TICH, enz... 

«VOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT : 
met ee« reeks reer rezidentiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL-
BERGEN, WONDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten met 1. 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... te GENK : 
de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
liggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbuiten 
unieke prestige - appartementen, 
hoogste lukse en toch voordelig. 

Voor détails : vraag gratis onze 
1 brosjure < BOÜWTIJDINGEN >. 
l editie april 1967. 

Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 cm. 

Affichepapier A 1 fr per ex. 

Raamkarton B 3 fr per ex. 

Lichtweerkaatsend C 5 fr per ex. 

P.C. 15.07 Kredietbank Broechem voor rekening V.U.P.Ka.ZA. 
worden vrachtvrij toegezonden. 

tv Affiches 

LET 

S. De Lie. 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOH 

DIT BLAD 

d 1 e a e 0 toegestuurd aan onze 

PUBLICITEITSDIENST : 

c Papenhoek ». Berendrecht Tel (03)73 66.5» 

kunnen naar dit adres gezonden worden. 

W I M M A E S 

MISHAGENSTRAAT 110, BRASSCHAAT. Tel. : (03) 73.14.15 

8 123 

Stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaan 
deren, voor alle verzekeiingensvormen : Brand 
Leven - Persoonlijke - Familiale - Auto - Wet • 
Burg Aansprakelijkheid 
Komt op het eerste verzoek voor : 
Overname van bestaande veizekering^polissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak, enz 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

/jjribassaclo^ 

exclusieve 
couture 
modeiien 

hoek 
TURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVINSTRAAT 48 
BORGERHOUT I 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Slandaarduitvoering D D c \ / C T 
Poort gans in aluminium Omlijsting B K t V t T 
tn gephosfafeerde staalplaat. O "^ O Q P 
Zeer lichte bediening. Z O U 5? O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132,3ó 

LB loe 
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Konstantijn benoemt zelf de bisschoppen. 

Zij — Ik was voor de ... MINI! 
Hij — Ik was voor de... MA(R)X! 

'>». 

'!^l^^l^%ÈXSÏ^ 

WUCoM 
o 

ISRAEL-PREMIER ESJKOL... 
...vertelt volgens Nasser Esjkolder. 

WALLONIË SOLIDAIR MET DE STAKERS 
Germain-Anglorifikatie. 

EGYPTE SLUIT GOLF VAN AKABA 
Nog geen Akabaal genoeg! 

T.V.-PUBLICITEIT STROP VOOR KRANTEN 
Reklamen en uit met veel nederlandse bladen. 

HENEGOUWEN EIST PRIORITEIT 
Henegouwdieverij! 

VNO-STRIIDMACHT TROK ZICH TERUG 
Vnomansland tussen Egypte en Israël. 

DE DROOM VAN DE ZWARTE HAAI 

ongel feld... 

VREEMDE TOERISTEN OPGELEID 
TE OOSTENDE 
Pakistank voor dank. 

TERRORISME IN GUATEMALA 
Guatemalaise. 

FRANSTALIGE PROFS 
EISEN « MAATREGELEN » 
Acapsultimatum. 

VOLMACHTEN VOOR FRANSE REGERING 
Pompidou-it-yourself. 

RONDE VAN ITALIË 
Niks ie merxen van vlaams overwicht. 

Het probleem met joernalisten is, 
dat ze alles altijd beter weten en 
zich geroepen voelen om dit beter 
weten in dienst van de mensheid te 
stellen. Boven Hollandse Toon 
woonde Peter, een jong joernalist 
van een lokale krant die met het 
echte nieuws ten minste twee da
gen te laat komt, maar zich door 
een veelheid van plaatselijk nieuws 
en groezelige schandaaltjes kan ver
heugen in een relatief welvarend 
bestaan. 

Hollandse Toon was schoenma
ker. Lang niet de beste, maar veruit 
de goedkoopste. Vanop de straat 
kon je hem elke dag zien zitten ha
meren en naaien, een mager grijs 
mannetje van iets over de zestig. 
Eigenlijk wisten de mensen weinig 
over Hollandse Toon. Het was of 
hij en zijn winkeltje er altijd waren 
geweest. Ze behoorden tot het stads
beeld zoals de katedraal en het 
standbeeld van Rubens. Dat hij Hol
lander was kon je horen aan zijn 
aksent. Maar van waar hij kwam en 
wanneer hij gekomen was wist nie
mand. En het interesseerde ook nie
mand. 

In zijn uitstalraampje hingen ge
woonlijk enkele filmaffiches. Op 
een morgen hing er ook een groot 
blad inpakpapier met in slordige, 
zelfgetekende letters erop ?< Lees 
hier het verbazende nieuws over de 
Zwarte Haai ». De mensen uit de 

buurt en Peter vroegen zich af wat 
dit nieuws wel zijn kon. Er werd 
met spanning afgewacht. 

Enkele dagen later hingen er 
twee vergeelde foto's in het raam. 
Foto's die zowat dertig jaar geleden 
genomen waren en Hollandse Toon 
toonden als een atletische zwemmer 
in een lang zwart zwemkostuum, 
met een zwarte zwemkap en aan 
handen en voeten zwarte vinnen. 

De in oude spelling getijpte ik-
sten onder de foto's vertelden dat 
Toon de Zwarte Haai eens een ge
vierd zwemkampioen was geweekt 
en nadien een gewaardeerd lid van 
de scheveningse reddingsbrigade. 

Wanneer Peter in « De Engel » 
Toon om meer nieuws vroeg, lacht-
te deze trots en zei geheimzinnig : 
wacht, mijn jongen. Peter wachtte 
een week en werd beloond. In het 
raam kondigde Toon in vette let
ters aan dat de Zwarte Haai op
nieuw zou zwemmen en daaronder 
stond het gedicht « De Droom van 
de Zwarte Haai ». Een heerlijk ge
dicht dat vertelde hoe Toon ervan 
droomde om weer de stroom en de 
golven te trotseren, om weer af
stand en water te overwinnen, om 
weer de zilte prikkeling van het 
zeewater te voelen, de slag van de 
wind... Het gedicht besloot met een 
uitnodiging die iedereen welkom 
heette op 20 augustus aan de veer
pont bij het Steen. Daar zou de 

Zwarte Haai zich te water begeven 
en naar Liefkenshoek zwemmen. 
Een hele afstand, met een boven
menselijke tegenstroom. 

Op 20 augustus lachtte de hele 
stad met de droom van de Zwarte 
Haai. Peter had het verhaal en het 
gedicht op de voorpagina van zijn 
krant gekregen, met reprodukties 
van de beide fotos'. Om tien uur 
in de ochtend waren er een tiental 
mensen op de veerpont. Toon legde 
een wijde winterjas van zich af. Hij 
droeg het uniform van de Zwarte 
Haai. Het oude uniform met de 
zwarte vinnen. Met een stijve 
sprong plenste hij in het water en 
begon traag te zwemmen. Een van 
de aanwezigen blies op een scherp 
fluitje en vanachter de veerboot 
kwam met een brede, golven slaan
de zwaai de speedboot van de poli
tie. Ze hadden moeite om Toon aan 
boord te trekken. Toon huilde toen 
hij gedwongen werd weer op de 
veerpont te stappen. Hij zei niets, 
keek Peter verwijtend aan, nam 
zijn jas en stapte weg, het hoofd 
dieper gebogen dan ik ooit bij 
iemand zag. 

Ik kon naar Toon toegaan en hem 
zeggen hoezeer het me speet, hoe 
dapper ik hem vond. Ik zou hem 
kunnen zeggen dat de dood van een 
droom niet erger is dan de dood 
zelf en dat iedereen... Maar ik kan 
niet naar hem toegaan. Zijn schoen
makerszaakje is gesloten, al maan
den. En we hebben Toon al maan
den niet meer gezien. En er is een 
gat in mijn schoenen. NIC. 


