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« DER SPIEGEL » V A N 2 9 MEI SCHRIJFT : 

«Voor de vice-voorzitter van de grootwaienhuisketiing A l'Innovation, Pierre Bolle, is 
de brand in zijn warenhuis « volledig onbegrijpelijk ». Dmlse firma's hebben hem ecl ter 
reeds lang geleden een katastrofe voorspeld « Een van pnze ko^vnissie's », zo vei klaarde 
de leider van een brandweerkorps in een bedrijf te Keulen, « heeft de heren van de In
novation er op gewezen dat de veiligheids uit rusting daar totaal ontoereikend is ». In 
de filialen Luik en Mechelen evenals in een opslagplaats nabij Brussel lieten de gioot-
warenhuisheren sprinklerapparaten installeren. Voor de in 1897 gebouwde brusselse In
novation hadden ze meer tijd nodig om een beslissmg te treffen. « Bijna tien jaar », 
kloeg een noordduitse fabriek voor brandweermateriaal, « hebben we met de Innova
tion over een dergelijke installatie gesproken en tenslotte onze bemoeiingen stopge
zet ». Sprinkler-mensen uit Keulen : « Wij hebben nog geduyinde de jongste twaalf 
maanden met hen onderhandeld ». De installatie zou zowat 60 miljoen frank gekost heb
ben. De vuurschade bedraagt tans twee miljard ». 

D E H U I D I G E D IREKTEUR V A N D E N A T I O N A L E V E R E N I G I N G TER VOOR

K O M I N G V A N B R A N D , D E HEER B R O U W E T , S C H R E E F IN 1936 : 

« Een brand moet niet slechts bestreden worden onmiddellijk nadat hij is uitgebroken, 
maar het komt er daarenboven op aan dat de gebruikte middelen krachtig genoeg zijn 
om hem te blussen. ledere uitbreiding van een begin van brand (voor zover hij even 
de kans krijgt) zou het warenhuis veranderen in een reusachtige verbrandtngs- of verstik
kingsoven, terwijl hij na enkele minuten een stralingshaard zou vormen die een hele 
wijk in gevaar brengt. Te Brussel is de situatie van de twee grootste warenhuizen tra
gisch. Ze zijn tegen mekaar geplakt, liggen in nauwe straatjes en beslaan samen 20.000 
vierkante meter met gebouwen van vijf verdiepingen ». 

EEN NATIONAL 
De brand in de Innovation is, zo heeft men ons gezegd, een na
tionale ramp. Nationaal aan deze ramp waren de afmetingen 
ervan, de verslagenheid van de bevolking en de begrafenisplech-
tigheden. Voor de rest was er — we betreuren het, in deze om
standigheden harde dingen te moeten zeggen — niets nationaal 
aan. De regering, de openbare diensten en de brusselse instan
ties hebben op een onbegrijpelijke wijze hun verantwoordelijk
heden en verplichtingen opzij geschoven en ze overgelaten aan 
hen die, om duizend en één reden, daarvoor het minst geschikt 
waren. Het was de Innovation zélf die het bilan van de ramp 
mocht opmaken, het waren de beheerders van het grootwaren
huis die de berichtgeving en de kontakten met de bevolking 
verzekerden, het was dus de meest bij de ramp betrokken in
stantie — een instantie waarvan zal moeten uitgemaakt worden 
of ze al dan niet op de beschuldigdenbank in een rechtszaal 
thuishoort — dte de droevige « honneurs » na deze ramp waar
nam. 

Dat heeft onder meer geleid 
tot de wansmakelijke en gro
teske verklaring op de dag zelf 
van de begrafenis der slacht
offers «dat de Innovation in 
de Nieuwstraat een modern ge
bouw zal optrekken ter nage
dachtenis der slachtoffer». 
Kan het lomper en taktlozer ? 
De naam van de meer dan 300 
slachtoffers van hebzucht en 

SPRINKLER 
DE HEER RUTGERS, DI
REKTEUR VAN DE AM
STERDAMSE VROOM EN 
DREESMAN!\, ZEGDE OP 
26 MEI : 
« Ze hadden daar te Brussel 
een grote fout gemaakt : 
het gebouw was met ge 
spranklered, dwz. uitgerust 
met het sisteem van de au
tomatische brandspuiten in 
het plafond. Dat is namelijk 
van doorslaggevende bete
kenis ». 

asociaal winstbejag gekoppeld 
aan de nieuwe reusachtige kas 
registrator waarvan de beheer
ders van Innovation zells op 
de dag der begrafenis luidop 
dierven dromen ? 

Meer dan 300 slachtoffers 
van hebzucht en winstbejag, 
inderdaad ! Men hoeft daar 
voor niet eens de beschuldi

gende, de wrekende teksten te 
lezen (waarvan er één meer 
dan 30 jaar oud is !) boven dit 
artikel. We hebben er verleden 
week reeds op gewezen dat 
heel de verkoopstechniek, heel 
het sisteem van « hidden per
suasion » haast niet te verzoe
nen is met de meest elemen
taire vei'feisten van de veilig
heid. De eigenaars en beheer
ders van Innovation hebben 
tussen twee dingen — tussen 
de verkoopstechniek en de 
veiligheid — gekozen; hun 
keuze wordt betaald door 
meer dan driehonderd doden, 
door honderden ^gezinnen en 
families die in rouw gedom
peld zijn. Daar ligt hun ver
wijderde verantwoordelijk
heid, onontkornbaar en niet te 
ontvluchten ! Naast die ver
wijderde verantwoordelijkheid 
is er de direkte • geen sprin
klerinstallatie, geen duide
lijk en onmiskenbaar alarm-
.sirteem onvoldoende evakua-
tiemogelijkheden enz. 

Het dossier der direkte ver
antwoordelijkheid is zwaar ge
noeg opdat, in afwachting dat 
het onderzocht is en dat er 
oordeel over geveld wordt 
daar waar het behoort, de he
ren van Innovation zich in be
scheidenheid op de achter
grond zouden gehouden heb
ben De openbare instanties, 
de regering hebben er anders 

over geoordeeld : zij lieten het 
gezagsvacuüm ontstaan dat 
door Innovation gevuld is met 
de smakeloze mengeling van 
rouw en zakenbelang, van 
dienstbetoon en publiciteit die 
ons dagenlang ingedruppeld 
werd door de radio, de T.V. en 
de kranten. Wie ooit naar een 
voorbeeld zocht van een onbe
schaamde kapitalistische men
taliteit : hier was ze, in al haar 
afstotelijke dubbelhartigheid. 

Er is een verschil tussen mo
rele schuld en juridische 
schuld. We zijn benieuwd, hoe 
het er met dat verschil in het 
konkreet geval van Innovation 
zal uitzien. Reeds nu wordt er 
gezegd dat het warenhuis vol
deed aan de wettelijke ver
plichtingen inzake veiligheid 
en higiëne. Daarmee wordt de 
verantwoordelijkheid van In-

AMP 
novation geen spier kleiner; 
alleen duikt er een nieuwe ver
antwoordelijkheid op : die 
van de wetgever, die van de of
ficiële instanties. Waarom is 
de installatie van een sprink-
lersisteem niet wettelijk ver
plichtend gesteld, zoals in ons 
omringende landen ? Waarom 
heeft de dramatische tekst die 
de deskundige Brouwet in 1936 
schreef, in de meer dan dertig 
jaar die daarop volgden geen 
konsekwenties gehad op het 
vlak van de urbanizatie en de 
sanering van de Nieuwstraat-
wijk ? Waarom moesten de 
dag van de ramp zelve nog 
tientallen en tientallen auto's 
— de brandstoftank gevuld 
met explozieve benzine — weg
gesleurd worden, terwijl het 
verzoek om de Nieuwstraat 
voor alle verkeer af te sluiten 

reeds sinds jaren met de re
gelmaat van een klok aan een 
doof stadsbestuur werd ge
steld ? 

De ramp van de Innovation 
is geen binde natuurkracht, 
geen cykloon of blizzard die 
die over ons gekomen is Het 
is een katastrofe die te wijten 
is aan tekortkomingen, gebre
ken, onverantwoordelijkheden 
die hadden kunnen voorkomen 
worden. De meer dan driehon
derd doden kunnen hun be
schuldigende vinger naar nie
mand meer heffen; wij zullen 
ons wél wachten om het — on
gemandateerd — in hun naam 
te doen. Maar is het te veel ge
vraagd, te eisen dat voortaan 
in de allereerste en allerenigste 
plaats gedacht wordt aan de 
veiligheid van de gemeen
schap ? Is het teveel gevraagd 
dat voortaan een onverbidde
lijk verbod iedere kommerci-
ele exploitatie treft die ten 
koste van de veiligheid gaat ? 
Niet de doden, maar de leven
den — zij, die nog niet ver
brand en verstikt zijn — vra
gen he t ! tvo 
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EUROPA-TAAL 

Het is redelijk zit-h af te vra
gen wat er zich in de europese 
hoofdstad Brussel zal afspelen 
inzake taalgebruik, wanneer eens 
of morgen (en die behoefte ligt 
in de normale lijn der csolutie) 
een gemeenschapj)elijke t a a l 
wordt ingevoerd als « verbin
dingsteken « tussen de gefede
reerde lidstaten. , 

Welke di« taal zal zijn, weet 
nog niemand ! Zij zal Frans zijn 
als het Europa der Zes gestikt 
wordt op het stramien van het 
« Europa der Vaderlanden ». Zij 
kan ook Kugek zijn, omdat deze 
taal op internationaal vlak reeds 
een voorkeur geniet ; doch zo
lang Engeland geen deel uit
maakt van deze kontinentale for
matie, zal het niets in de euro
pese pap te brokken hehben. 

Zij kan ook een « kunsttaal » 
zijn, om geen bevooi-deligde en 
geen gebandikaptc naties te 
scheppen. 

Persoonlijk zie ik de optimale 
oplossing voor België (Brussel 
inkluis) in het aanleren van de 
streek- en europese omgangstaal 
op gelijke voet van in de Ie van 
de lagere school tot en met de 
hogere humaniora, doch fakulta-
tief de beginselen van de tweede 
landstaal (die in de hoofdstad 
zou verstevigd worden door het 
persoonlijk dagelijks kontakt). 

M.M., Aalst 

VOORÜITSTREYEHD 

Tot voor kort scheen de eko-
nomische wetenschap alleen het 
bevoorrechte terrein van hoge
schoolgediplomeerden. De voort
schrijdende ontwikkeling van de 
gewone man opent voor deze 
laatste nieuwe horizonten. Poli
tiek en ekonomie werden zo dik
wijls misbruikt om de arbeider 
een rad voor de ogen te draaien. 

De huidige verbruiksekcmomie 
is een verschijnsel, gegroeid uit 
de tijdsevolutie. Ze is evident en 
is niets anders dan het gevolg 
van kunstmatig opgedreven be
hoeften. 

Zegt de ekonomische leer niet, 
dat welvaart behoeftenbevredi-
ging betekent ? Cirote behoeften 
betekent dat het saturatiepunt 
hoog komt te liggen. Daar de 
mens een sociaal wezen is, kon-
ditioneert de omgeving de be
hoeften en meteen ook de wel
vaart : het ene kan men niet los
maken van het andere. De arbei
der die zijn loon aan de lage 
kant zal zien. zal de gefopte blij
ven. Hoe méér kre<liet hij zal 
aangaan om de schijnwelva;!rt 
tegenover de buitenwereld Ie ak-
sentueren. des te groter wordt 
zijn dwangsituatie tegenover het 
patronaat. De schrik om afge
dankt te worden zal hem gedwee 
in het gareel doen lopen. 

Alleen een ekonomisch bestel 
dat sociaal en kultureel ten goe
de komt aan de brede lagen der 
maatschapjMJ. kan als vooruit
strevend aanzien worden. 

HJ. , Kontich. 

WATER 

Volgens deskundigen zal het 
vraagstuk van de watervoorzie
ning in dit land de komende 1.') 
jaar nijpende voniien aannemen 
door de steeds maar .stijgende be
hoefte. Men merkt e<-bter bij het 
opmaken van de plannen, dat 
voorrang verleend is aan Wallo
nië en dat Vlaanderen het kind 
van de rekening dreigt te wor
den. Wat Vlaanderen betreft 
zou men (de aardrijkskundige 
ligging v<x>r ogen) aangewezen 
zijn op het zeewater om voorra
den aan te leggen. Maar de ont-
zouting van zeewater lergt kt>s-
telijke installaties. En vanzelf

sprekend is er voor Vlaanderen 
geen geld voorhanden in de uni
taire staat. 

De Volksunie moet hier heel 
.scher]) opletten. De Vlamingen 
in de unitaire iiartijen zullen als 
naar gewoonte laten betijen, zo 
er geen uitgesproken vlaams-na-
tionale politieke formatie zorg 
voor draagt de vlaanise openbare 
opinie wakker te schudden. 

Het gaat hier om een heel be
langrijk vraagstuk, waarbij nie;i 
ons Vlamingen wil afhankelijk 
maken van de Walen. Deze nie j -
we unitaire zet moet gedwars
boomd worden. 

H.B., Erembodcgem. 

VÜANDEREN 

Er bestaat besli.st een verwar
ring omtrent de begrippen «Oost-
Vlaanderen », « West-Vlaande-
ren » en « Vlaanderen ^ kort
weg ! 

Toen wij nog naar school gin
gen leerden wij enerzijds van 
« Oost- en Wcst-Vlaanderen » 
(het vroegere graafschap Vlaan
deren) en anderzijds van 
« Vlaams België ». 

Sedertdien, als tegenhanger 
van de benaming Wallonië, kreeg 
het woord « Vlaanderen » poli
tiek een uitgebreider betekenis 
en omvat het lans de ganse 
Vlaamse landstreek. Zodat op de 
keper beschouwd « Oost-Vlaan-
deren » logischè^wijze overeen
stemt met de oostkant van ons 
gewest. 

Helderheidshalve ware het 
daarom beter, dunkt on.s, ook de 
namen van de 2 betrokken pro
vincies aan te passen aan deze 
nieuwe begripsinhoud en ze te 
noemen : « Oost-Vlaander » en 
« West-Vlaander », vormende sa
men de 2 Vlaanders (dat leeft in 
de mond van het volk) en te 
spreken van de « Vlaanderaars », 
terwijl de bewoners van (glo
baal) Vlaanderen de titel toe
komt van « Vlamingen 5>. 

Gaat de heer H.P. (Antwei'pen) 
hiermee akkoord ? En de heer 
Kunnen ? 

X.R., Nieuwerkerken. 

BEU! 

Ik geef lezer L.V. uit Ander-
lecht overschot van gelijk. Hate
lijke sensatiekranten als « Het 
Wreedste .\uus » halen de naam 
van de vlaamse pei-s naar bene
den. Ik heb weer eens een bewijs 
(het zoveelste) \;in gestrooinliin-
de partijdigheid en subjektivi-
teif gevonden t.a.v. een algemeen 
(partij-l(M>s) gebeuren hel 
V.V.B.-kongres te Brussel. Het is 
om te kotsen wanneer men ziet 
hoe toch maar op alle raf>gelijke 
manieren het woord < federaal > 
ontlopen wordt. Het wordt zelfs 
zo ge<lraaid dat de V.V.B, hele
maal niet federaal gericht zou 
zijn en dat « Brussel zijn natio
nale rol behoudt » (citaat). Geen 
wfjord over de schuldigen en de 
drijfveren van de bru.sselse ver-
fransing. (.\nders zou de vunzige 
hoofdrol van de blauwe kliek te
veel in het licht staan), (ieen 
woord over het uitgestippelde en 
hoogstnodige \laanis fn>nt tegen 
Brussel. 

Omer Batman wil dat bedrieg
lijk rioolproza wellicht lekker 
dubbelzinnig houden. Dat brengt 
immers veel geld op vanwege 
Honor^ Gepluimd. Van mij in elk 
geval niet meer : vanaf morgen 
mogen ze hun alnmnement hou
den. Ik ben het beu ! 

B.v.d.M., .lette. 

c DE MENS EERST » 

Dil is een \an de slogans die 
hel .VCV. gebruikte ter gelegen
heid van de verkiezingen voor de 

ondernemingsraden. Zo iets ais 
indertijd de schone ziel van het 
kind. Maar in feite betekent 
zulks niets anders dan de (l.V.P. 
eerst. Dat heb ik met mijn gezin 
ondervonden in het jaar 19()5 na 
de wetgevende verkiezingen. 
Met gans mijn gezin was ik aan
gesloten bij de vakbond en het 
ziekenfonds van het .\.(^.W. Maar 
na de grote nederlaag van de 
(IV.P. weigerde men onze bijdra
gen te komen innen. 

Dus waren we uit het .\.C.V. 
gesloten omdat we verdacht wa
ren van simpatie voor de Volks
unie. Zelfs de plaatselijke agent 
van de Volksverzekering weiger
de mijn premie van mijn brand
verzekering te komen ontvangen. 

Men zegt dat er niets nieuws 
is onder de zon. Mijn vader za
liger was een propagandist en 
voorvechter van Priester Daens 
en men heeft hem dezelfde moei
lijkheden aangedaan. 

T.B., Stadeji. 

«PRIORITEIT VOOR WALLONIË» 

Om de Vlamingen voor te be
reiden op nog grotere prioriteit 
voor Wallonië schrikt men voor 
niets terug. Onze vlaamse pers 
speelt in « hun » kaarten. 

Het verschil « Zwartberg » — 

< Gerraain-.\nglo » is teneer-
drukkend. Op de Vlauüngen 
stuurden ze de rijkswacht af. De 
Walen krijgen praktische voor
stellen van de regering ; als ver
wende kinderen achten ze deze 
nog niet voldoende. Of wil men 
de « noodtoestand » in Wallonië 
opschroeven ? 

Ondertussen zwijgt men over 
de toenemende werkloosheid in 
de textiel (breifabri^eken en kon-
fektie) in Oost-Vlaanderen. 

In de fabriek T.M. & E.L. in de 
streek van Luik is er « gedeelte
lijke werkloosheid ». Deze fa
brieken kunnen niet volgen ; de 
levertijden zijn er zeer lang ! ! 
Doch die « werkloosheid » is er 
nodig, om de prioriteit voor Wal
lonië, met de goedkeuring van 
de « raedevoelende » Vlamingen 
te bekomen en onj de Walen op 
te hitsen. 

K.i)., rmiciit. 

LEUVEN 

SPORT EN T.V. 

In de sportrubriek las ik met 
voldoening dat de ü])o,itraad 
voor Vlaanderen een aktie gaat 
op touw zetten tegen de nog 
heersende taaiwantoestanden in 
vele sporttakken. Dit is inder
daad een hipoteek in de bel-
gische sportkringen die zo vlug 
mogelijk dient opgeruimd. 

Uw sportmedewerker doet er 
goed aan, zijn vlaamsgezind hart 
in zijn rubriek te Jaten spreken. 
Het is de taak van een vlaams-
radiicaal weekblad ook het taai-
aspekt i l de sport aan te snijden 
en wantoestanden aan te klagen. 

Gaarne zag ik ook dat in de 
TV-kroniek wat aan TV-kritiek 
zou gedaan ^vorden. Dit medium 
is tans zo belnngrijk geworden 
en maakt zozeer het voorwerp 
uit van de dagelijkse gespreljken, 
dat oas blsKl er zeker zou bij 
winnen hieraan de pa.s,sende 
aandacht te schenken. 

.I.V., Dendermonde. 

Het zoveelste komplot is aan 
de gang en vanzelfsprekend zul
len weer heel wat goedgelovige 
Vlamingen (met een zéér kort ge
heugen) erin lopen. 

Onlangs heeft Verroken in het 
parlement namens de « vlaamse » 
(IV.P. de regering één jaar tijd 
gegeven om werk te maken met 
de overheveling van Leuven-
Erans en de universitaire eks-
pansie. Dat wordt dan de zoveel
ste verbale dreiging, We kennen 
het scenario zo goed. Het verle
den (o.a. Ilertoginnedal !) heeft 
dat reeds al te vaak bewezen. 
Het wordt nog maar eens een 
jaar uitstel waarvan duchtig ge
profiteerd wordt om te verfran
sen. Van overheveling is er geen 
sprake : integendeel er verrijzen 
in Vlaams-Brabant gebouwen 
voor de VCA^. Ongeveer rond de
zelfde tijd van Verrokens « drei
ging » diende Maurits Coppieters 
een amendement in voor de over
heveling : het rezultaat van de 
stennning was treffend. Het 
amendement werd verworj)en 
met 1(50 tegen 12 stemmen, asje
blief. De eendracht van liet 
Vlaams front schijnt bij de kleur-
partijen eerder verbaal te zijn ! 
De C.V.P. heeft dus ook tegenge
stemd. Dat zou nu eens dè gele
genheid geweest zijn om daden 
te scheppen. 

L.v.d.M., Jette. 

De redaktie draagt geen Ter» 
•ntwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers» 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwiaseling ge
roerd. 

van de redoktie 
Brussel, 1 Juni 1967. 

Betreft : berichtgeving. 
"Jef Tan het loodkot" (de man die de matrijzen 
maakt voor ons blad en de loden vormen giet) i s 
onlangs getrouwd en zijn vrouw werkt in de gro
t e magazijnen "A la Bourse" t e Brussel. 
Verleden week kwam Jef (Mitdaan op het redakt ie-
kantoor binnenschuiven ; zijn vrouw had zopas ge
telefoneerd dat de "Bourae" bi j polit iebevel ont
ruimd was oodat iemand (een s in is tere grappenma
ker, een doelbewust agi ta tor ?) getelefoneerd had 
dat er een bom geplaatst was. 
Jef kwam dus bi j ons om naar de radio t e l u i s t e 
ren. De B.R.T. vertelde kort daarop dat ook hakr 
gebouw aan het Flageyplein doorzocht was op een 
bom. 
Jef was één van de duizenden mensen die in de beua 
geraakten van de bom- en brandpsichoze. Eén van de 
vroege oorzaken van die p8ich<5ze was alvast t e 
vermijden geweest, indien de grote nieuwsmedia wat 
omzichtiger te werk waren gegaan. Dadelijk na de 
brand in de "Inno" wisten radio, TV en kranten t e 
ver te l len dat het enkele uren la te r gebrand had in 
een school en in een bandenopslagplaats. De angst-
psichoze was er : iedereen kreeg de indruk dat op 
elk ogenblik en overal een nieuwe ramp dreigde. 
De nieuwsmakers hadden er zich rekenschap moeten 
van geven dat de branden die op de "Inno"-ramp 
volgden, geen eigenlijk «nieuws" waren en slechts 
ootfille van die éne grote katastrofe to t op de r e -
dakties geraakten. Wie er de s ta t i s t ieken op na
s l aa t , kan er zichzelf van overtuigen i in een mil
joenenstad i s de brandweer iedere dag aan het werk, 
zonder dat daar<^ een alarastemming nodig i s . "Inno»*. 
was de uitzondering, niet de regel ! 
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MASKER AFGERUKT 

brusselse 
uitdaging eist 
Vlaams front 

'(iTiA.d.b.) Niet zo heel lang geleden had
den wij de gelegenheid hier ie schrijven, 
dat de ontvangst van de afvaardiging 
van de brusselse burgemeesters door de 
subkomraissie van de kommissie Meyeis 
voor het statuut van de belgische hoofd
stad een herhaling zou zijn van wat zich 
afspeelde bij de onderhandelingen over de 
vrede van Nijmegen, toen de franse koning 
lot de Hollanders zei : « Wij komen hier 
vrede maken bij u, tegen u en zonder u ». 

Welnu, wij hebben heus niet lang moe
ten wachten om die uitspraak nogmaals in 
vervulling te zien gaan. Verleden maandag 
29 mei heeft tie C.E.A.B. (de Conseil éco-
nomique de rarrondissement de Bruxelles 
. het ding heeft vanzelfsprekend alleen 
een franse naam) een colloquium georga-
nizeerd, waarvan op zijn minst kan wor
den gezegd dat het ook bij ons, zonder ons 
en legen ons is verlopen. 

Bij ons, in het vredige Groenendaal, 
waar de geest van Jan van Ruusbroek wel 
enkele pijnlijke ogenblikken zal hebben be
leefd. Zonder ons, want van toonaangeven
de Vlamingen was natuurlijk geen spoor te 
bekennen. En tegen ons, want de kern van 
heel de diskussie was natuurlijk, dat weer 
enkele flinke brokken zullen moeten ge
sneden worden uit het lichaam van Vlaan
deren. 

Alle sociaal-ekonomische argumenten en 
bewijsvoeringen ten spijt hebben de spreek
buizen van de drie o I zo nationale par-
lijc^, met name de heren Saint-Remy van 
de C.V.P., Simonet van de B..S.P. en Rizo-

poulos van de P.V.V., tenslotte openlijk 
toegegeven dat het hun er in hoofdzaak om 
te doen is, nogmaals op verovering uit te 
trekken en dat nogmaals voldoening moet 
worden geschonken aan de onverzadigbare 
honger van het brusselse waterhoofd. En 
wat voor pas enkele maanden nog in hel 
geheim van de wensdromen lag opgesloten, 
wordt nu openlijk als dagelijkse kost ver
kondigd : de brusselse agglomei-atie moet 
haar dwangbuis dooAreken en zich onbe
grensd kvmnen uitbreiden volgens de as 
Halle-Vilvoorde en zelfs over het geliele ar
rondissement, tot aan de poorten van Me-
chelen. 

Al die brusselse nieuwlichters gaan ech
ter eensgezind het axioma voorbij, dat het 
enige dwangbuis waarin Brussel geprangd 
zit de pretentieuze eenlaligheid is waaraan 
zij in hi^n verblinde eigendunk het bel-
gisch vaderland willen ten offer brengen. 
Want zij, en niemand anders dan zij, zijn 
de doodgravers van België ! 

Men kan zich hoe langer hoe minder 
onttrekken aan de indruk dat het probleem 
van de reorganizatie van de brusselse struk-
turen, waartegen de brusselse machtheb
bers en hun politieke kapelletjes zo lang 
huiverig gestaan hebben omdat zij daarin 
enkel een gevaar zagen voor hun persoon
lijke pozitie en voor de heilige huisjes van 
de brusselse gemeentepolitiek, nu nog en
kel een welgekomen gelegenheid is om 
openlijk de verfransings- en aanhechtings-
politiek (l'annexion des esprits) te gaan 
voeren, die zij tientallen jaren achter hei 
rookgordijn van de hoofdstedelijke beslo
tenheid liebben bedreven en waarvan het 
gewilde gevolg is geweest dat Vlaanderen 
te Brussel langzaam maar zeker werd ge
wurgd. 

Niettegenstaande alles kunnen wij dil 
colloquium beschouwen als een goede zaak, 
omdat nu toch ook de ongeneesbare « pre
dikers van goede wil » en de eeuwige kom-
promissennalopers die oorlogsverklaring 
zullen vernomen hebben en zullen ervaréït-
hebben, welke nieuwe bedreiging op de on
schendbaarheid van onze vlaamse gTond 
weegt 

Het weze de Vlamingen ook een goede 
les : een vewvitligd raan- is er twee waard. 

Waar wij zien dat dit colloquium vertegen
woordigers van de diie traditionele partij
en en van het F.D.F, heeft samengebracht, 
kunnen wij enkel met de woorden van de 
anderlerhtse burgemccsier Simonet zeg
gen : « de Vlamingen zijn een tunnel icu 
achter ». En wij slellen hier nogmaals de 
vraag die wij reeds vroeger lot de on/e 
hebben gemaakt : wanneer gaan de Vlamin
gen eens eindelijk inzien dat nu meer dan 
ooit, eendracht — om niet te zeggen eens
gezindheid — geboden is } 

Het is hoog tijd dat de vertegenwoor
digers van de V.U. en die van de bestaan
de of nofr op te richten vlaamse partijvleu
gels, sanaen met die van de groie vlaamse 
ekonomische en kulluurgcmccnschappen, 
zich samen zouden beraden over de midde-
lep om het dreigende gevaar te keren. En 
vergeten wij niet dat een goede aanval nog 
steeds de beste verdediging is. 

Waar in het parlement een vlaamse meer
derheid aanwezig is, moet het de brusselse/ 
expansionisten met de meeste beslistheid 
aan het verstand worden gebracht dat wij 
Brussel wel willen helpen om zijn groei-
moeilijkheden te boven te komen, maar 
dat wij « ons geen morzei gronds meer la
ten ontwringen ». 

KORTSLUITING WEGENS VMO... 

van acker 
reddende 
99 

Staatsman 
99 

(red.) De P.V.V.-er Gillet — een praat
grage, zelfgenoegzame, franssprekende Brus
selaar die door onze medewerker Nik Claes 
in de « Krabbels » herhaaldelijk reeds een 
stevige veeg uit de pan toegediend kreeg 
— interpelleerde verleden week in de Ka

mer over de V.M.O. Hij haalde al de dood
doeners uit de rommelkamer en dcklameer-
dc over fascisme, ekstremisme, terreur em. 
Al deze wanbedrijven had de man uii zija 
krantje vernomen en van een jiaar legen-
belogej-s bij de studeiitcnmanifesutie te 
Leuven, waaraan ook een honderdtal 
\'.M.O.-leden hadden deelgenomen. Er 
ging gegrinnik op bij Volksunie-mandala-
rissen en bij enkele vlaamse C.V.P.-ers, die 
maar zelden een ernstig argument de moei
te vonden om tegenover de bewuste o\er-
drijvingen te plaatsen. 

De interpcllant dreunde een waslijst van 
di\eise vernielingen op die zelfs door de 
\\allingant Perin met onbarmhartige hu
mor, tot algemeen gelach, werd gekom-
mentarieerd. Minister Vanderpoorten, ken
nelijk verveeld, antwoordde lijzig en luste
loos in het Nederlands. Hij zei dat d s 
schuld van de V.M.O. niet bewezen was 
en het hem niét toekwam, te oordelen of 
de V.M.O. een militie was en dus onder 
toepassing van de wet viel. Hij verwees de 
interpellant van het kastje naar de miuu-. 

1 wee P.V.V.-'ers die het tot het eitid had
den uitgehouden, verzochten in een motie 
de minister om maatregelen tegen het ge
welddadig eksüemisme. Claeys, een wat 
balorige C.V.P.-er die het op de heupen 
had gekregen over het gedaas tegen het 
extremi.smc, diende een eenvoudige motie 
in. 

Bij de stemming over de ingediende mo
ties ontstond er kortsluiting tussen de re
geringspartijen. De eenvoudige motie werd 
reglementair eerst ter stemming gflegd. 
Een eenvoudige motie betekent dat men 
genoegen neemt met de verklaring van de 
minister, zonder uitdrukkelijk het vettrow-
wen in de regering te stemmen. De P.V.V.-
fraktie deelde mede dat zij tegen de een
voudige motie zou stemmen en dus haar 
eigen P.V.V.-minister zou afkeuten en de 
regering in de minderlieid plaatsen. Er was 
kortsluiting tussen de regeringspartijen. 
Voorzitter Van Acker — die zich weer ge
roepen achtte om voor staatsman te po7e-
ren — stelde voor, de stemming te verda
gen om de violen in de meerderheidspar
tijen wat bij te stemmen. Na een schorsing 
werd de verdaging aangenomen, nadat 

(Vervolg op l>lz. 4) 

Het is de tijd der begrafenissen. 
De ESP begroet' te Mechelen met 
het lichaam van Spinoy ook een van 
haar sterkste troeven voor gezags
uitoefening en meteen een van haar 
sterkste garanties op blijvende par-
tij-eenheid. Afgezien van de zuiver 
menselijke waarden (ondanks een 
vaak « onmenselijke » schijn rond 
de imago van de overleden politi-
kus) en de bedenking, dat het poli
tiek managerschap minstens even 
erg zoniet erger als in de industrie 
de dragers ervan verslijt wanneer 
deze « werkbeesten zijn » (en daar
in ^vas wijlen Spinoy een échte 
Vlaming !) verloor ook het unitaire 
België een van zijn stevigste pijlers. 
We laten ons niet verleiden tot een 
verder doortrekken van vergelij
kingen, die nochtans in hun koude, 
nuchtere zakelijkheid de geest van 
Spinoy misschien meer zouden ge
zegd hebben dan de vele gemeen
plaatsen, die dezer dagen over hem 
werden verteld in een barokke al
lure, geheel in strijd met zijn op
vattingen. We houden het bij de 
vaststelling. 

Men heeft de begrafenis der 
slachtoffers van de brandramp in 
de brusselse Nieuwstraat tamelijk 
sober gehouden. Goddank. De tra
gedie is op zich zelf al erg genoeg. 
Ze stelt trouwens tal van proble
men, die er al lang waren, doch 
waarvan de scherpte slechts aange
voeld wordt tussen de zee van vuur 
op 22 mei en de zee van water op 
.30 mei. Ook hier laten we ons niet 
verleiden tot « poëtische » vergelij
kingen die in vele bladen trouwens 
een wrang alibi ;;ijn, om de echte 
problematiek uit de weg te gaan. 
Wat nu met de grootwarenhuizen, 
de gestichten, de kostscholen, of 
hoe de in.stellingen voor massa-be
huizing ook met ouderwetse of mo
derner benamingen bedacht worden 
(daarom zijn ze nog niet modern 
qua komfort, veiligheid enz.) ? Zal 
men er eindelijk werk van maken ? 
Vlug werk ? Zal men de eisen van 
een eigentiidse massale distributie
vorm, waarin grote winsten worden 
geboekt (echter niet zo hoog als 
men wel dacht) desnoods tüdelijk 
en onder aanspraak van kapitaals-
'erhogingen durven ondergeschikt 
"aken aan deze van de veiligheid ? 

Zullen de door pseudo-grootstede-
lijke nachtmerries bereden regen
ten van Brussel de administratieve 
en urbanistische konsekwentie dur
ven trekken ? We zijn er niet geru.st 
in, als we zien hoe de brusselse po
tentaten ekonomie met administra
tie verwarren in hun potsierlijke 
ekonomische raad. Ook een rouw^-
rede van een Cooremans is niet het 
verwachte antwoord, een steun-
fonds voor de getroffenen al even
min, waarbij zich de vraag stelt, 
hoe de schadevergoeding (hoe be
trekkelijk dat ook is m.b.t. perso
nen) zal berekend worden, in wel
ke mate en zelfs überhaupt. Slate-

botsingen in het verleden had kun
nen vermijden als dat ze verklaar
baar zijn. Rechtstreeks heeft dit 
nog niets te maken met de noodza
kelijkheid de betrekkingen tussen 
publiek, staat en geneesheren op 
een moderne leest te schoeien. Doch 
het is wel kurieus dat de bekend
wording van de plotse wonderwinst 
van de ZIV samenvalt met een 
« staten-generaal » van een frpktie 
van het medisch sindikalisme, waar
op — om in de stijl van de jongste 
veertien dagen te bl'jven — brand-
redevoeringen aan de lopende hand 
werden uitgegalmd. Is die ZIV-
winst soms als tegenzet bedoeld ? 

beroepsHALVE 
bekeken 

rieel is er geen probleem ingevolge 
de giramide der herverzekering en 
verzekeringsspreiding, doch hoe zit 
dat met de nabestaanden van de 300 
doden op juridisch vlak ? 

Men mag er niet te gerust in zijn, 
als men nagaat hoe slordig men in 
dit land met openbare financies om
springt. Daar is de even plotse als 
mirakuleuze bonus van de ziekte
verzekering. In anderhalf jaar tijd 
slaagt men er in een tekort dat in 
de honderden miljoenen beloopt in 
een overschot om te toveren, zon
der dat men daarvoor een inspan
ning zou gedaan hebben l Gaan we 
de herhaling beleven van de heen 
en weer vlottende rijksbegrotingen, 
waarvan men ook na de volmach
ten nog steeds niet weet, hoeveel de 
tekorten nu juist bedragen ? Zon
derlinge boekhouding voorwaar, op 
grond waarvan men zowel de vele 

De geneesheren van Henrard heb
ben de breuk in het medisch sindi
kalisme bevestigd. Of ze er zich wel 
bewust van waren dat hun protest 
juist in de dagen van de INN'O-ramp 
en een psichose, waarin onvermij
delijk de witte jas van de genees
heer opduikt of zou moeten opdui
ken als simbool van hulp aan de 
lijdende en in nood verkerende 
mens, wel goed aankwam laten we 
buiten beschouwing. Evenals de bel
gische regeringen schijnen sommige 
geneesheren alllergisch voor de 
passende houding op het ,,assende 
ogenblik te zijn. Het is en bl'ift een 
gesprek tussen doven en blinden, 
een spel van chantage, bluf en valse 
alibi's aan weerszij van de barri-
kade in een volmaakt nutteloze 
koude oorlog. Het is alsof er geen 
voorgaande op een ander vlak is 
geweest, het schoolpakt, dat dezer 

dagen aan een revizie wordt onder
worpen, eveneens met een koelis-
senmentaliteit die de grond van de 
zaak niet dient. 

De Senaat deed het voor zijn 
wedde-aanpassing zonder koeiissen, 
dus ook veel opener dan in de Ka
mer, doch met een zelfde PVV-
schijnheiligheid. De PVV, op zoek 
naar afleidingen door zogenaamde 
financiële saneringsplannen en met 
Vanaudenhovense geloofsbelijdenis
sen in « Flamands, Wallons ne sont 
que des prénoms, liberal est notre 
nom de familie », wat de Libre doet 
grienen, waarom er niet « beige » 
i.p.v. « liberal » staat... 

Zangfeest en VlJ-meeting worden 
elders in dit blad belicht, wij menen 
objektief zoal.- dat in een blad hoort 
dat, hoezeer het ook de uitdrukking 
van een partij is. bewust hoezeer 
het pluralisme — officieel bevestigd 
op onze jongste kaderdag — bij ons 
meer dan bij anderen in de praktiik 
wordt omgezet. Het waren beide 
aansporiniren tot de strijd, die veel 
harder zal zijn dat de met gemak 
gezongen liederen, waarin deze 
woordeen « in rijke akkoorden » zo 
kw'stig rondprestroo'd worden. 

Koning Feisal van Saoedi-Arabi* 
kwam eigenlijk op een ongelegen 
OPenblik, hoezeer dergelike ogen
blikken in de smaak sch'jnen te val
len van senaatsvoorzitter Struye 
van wie boze — Pan ? — tongen 
beweren, dat hii sflaan maar zeke' 
een soe''ial'st in het uitspreken van 
rouwhulderedevoeringen aan het 
worden is. Wat hem overigens niet 
belet in de senaat meer levende 
sneelruimte voor frankofonen dan 
voor Vlamingen te laten, hetffeen 
hem echter bij de frontale botsins 
Baltus-.TorÏFsen helemaal niet is ge
lukt. Als « rouwende » werd hi' 
trouwens de loef af"Pstoken door 
Jos Van Kynde. die zün tranen in 
ziin Volkeeazet de vrije loop liet. 
in hetzelfde nummer waarin Col-
lard stelde dat hij met zijn per-
soonl'jk verdriet niet wenste te 
koon te lopen... Zomin trouwens 
aK Feisal te koop liep met een to
taal onbelicht aspekt van een der 
redenen van ziin bezoek aan ons 
land : onderhandelingen nopens de 
aankoop van belgi>>che wapens... 

P D . 
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^Vervolg van bla. 3)' 
P.V.V.-fraktievoorzitter Piron in een klet
terende, verklaring dreigend had gezegd, 
dat ajn fraktie toch bij haar standpunï 
IgëëFr De 6.V.P.-ers akteerden de elektorale 
P;V.V.-drijverijen met nauwelijks verholen 
vijandigheid. Mocht Wim Maes aanwezig 
geweest zijn, hij zou geglunderd hebben. 
De socialisten van hun kant waren maar 
matig ingenomen met de « staatsmanzin » 
vaji Van Acker, die de scheur tussen de 
regeringspartijen had dicht gepleisterd. 
« \^as Van Eynde maar aanwezig geweest », 
luchtten sommige socialisten die nochtans 
de wilde ondervoorzitter niet in het hart 
dragen. 

Deze week donderdag, toen ons blad 
i«eds ter perse was, zou de stemming her
nomen worden. U weet inmiddels al, hoe 
dat is afgelopen. 

STOF OP ASLK 

konkurrentie 
in 

spaarwezen 
(h. \an altena) De Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas is een financiële instelling die 
een belangrijke rol in de geschiedenis van 
België vervuld heeft en die technisch 
meestal goed beheerd werd. Tans schijnt 
er echter nogal wat stof op te zitten. 

Als grote inzamelaar van spaargelden 
loopt de Spaarkas gevaar voorbij te worden 
gestieefd door de banken en door spaar 
instellingen die, dank zij hun statuut, over 
meer soepelheid beschikken. 

Een andere indruk kan men niet hebben 
als men het jaaiverslag en de balans van de 
ASLK onderzoekt, die zo pas gepubliceerd 
werden. Direkteur-generaal de Guchteneere 
heeft trouwens vorige week op een pers-
konferentie zijn -zorgen niet onder stoelen 
of banken gestoken. 

Op het einde van 1966 bereikte het to
tale tegoed bij de Spaarkas nagenoeg 126 
miljard frank. De toeneming beliep 8.304 
miljoen tegenover 10.162 miljoen in 1965. 

De vertiaagde groei is niet van konjunk-
tuicle ooisprong, maar moet gedeeltelijk 
toegeschreven worden aan het wegvallen 
van de stimulerende maatregelen, die in 
1965 ter gelegenheid van de eeuwfeestvie
ring ^\erden getroffen, en verder aan de 
steeds scherper wordende konkurrentie. 

Volgens de meest recente cijfers die over 
het jaar 1967 bekend zijn, is de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas nog niet over haar 
moeilijkheden heen. Tijdens de eerste drie 
maanden konden de privé-spaarkas.sen het 
aan hen toevertrouwde spaartegoed verho
gen \an 62.966 miljoen tot 65.218 miljoen 
fr. Een aangroei van 2.252 miljoen fr. 

Tijdens datzelfde kwartaal ging de mach
tige A.S.L.K. (met een spaartegoed van bij
na het dubbele van de privé-spaarkassen : 
meer dan 120 miljard einde 1966) slechts 
met 1.267 miljoen fr. vooruit. Een miljard 
minder \ ooruitgang dan de privé-spaarkas
sen. 

De voorn aam'.te konkurrent is echter het 
privé-bankwezen. Het deposito-sparen bij 
de banken heeft een astronomische aan
groei gekend in de jongste jaren. De ver
klaring is niet moeilijk. 

Eensdeels komen honderdduizenden men
sen in kontakt met het bankwezen voor de 
regeling \an de meest uiteenlopende finan
ciële ^raagstukken en de banken maken 
gebruik -san die kontakten om ook de 
«paai middelen van die klanten aan te trek
ken. De scr\ice die het bankwezen aanbiedt 
is veel ruimer dan die van de spaarkassen. 

Anderdeels beschikken de banken en het 
privé-spaarwezen over een snel aangegroeid 
net van agentschapj>en, waartegenover de 
A.S.L.K. .slechts laattijdig en met vertra
ging een eigen net van vertegenwoordigin
gen is beginnen uitbouwen. 

Weliswaar kan de A.S.L.K. gebmik ma
ken van de postkantoren voor de gebruike
lijke spaar\errichtingen. Maar het perso
neel ^ an de post kan die operatie op spaar
boekjes slechts verrichten als een nevenbe-
drij^igheid, naast haar andere taken. 

• WEG UIT EEN KEURSLIJF 

spaarkas 
hoopt op 
beterschap 

(h. van aliena) Blijkens de verkaringen 
van direkteur-generaal de Guchteneere op 
zijn perskonferentie verwacht de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas haar heil van een 
dubbele reeks maatregelen. 

Eerst heeft de Spaarkas haar werkmeio

des en spaarformules aangepast aan de 
nieuwe tijd. Ze vermenigvuldigde haar ei
gen agentschapfien. Ze voerde propaganda 
op vaak inslaande manier. Ze kon fiskale 
maatregelen verkrijgen die de rente van 
een spaarboekje minder belasi dan voor
heen. 

Ingevolge de wet van 15 juli 1966 werd 
op de gewone spaarboekjes de eerste rente
schijf van 5.000 fr. van roerende voorhef
fing vrijgesteld. Dit is een aanzienlijke ver
betering tegenover het vroegere stelsel, 
waarbij vrijstelling slechts tot 1.500 fr. ren
te werd toegestaan en op een tweede schijf 
tol 2.999 fr, een voorheffing tegen een tot 
op de helfi verminderd percent berekend 
werd. 

Vanaf 1 januari 1967 werd de limiet 
voor de schijt waarop de Spaarkas 3 pet. 
rente vergoedt van 350.000 op 500.00Ö fr. 
gcbiacht. 

Dat was een eei-sre reeks maatregelen. 

the shepherds 
Nee, liéél geestdriftig zijn ive zeker niel van hel Zangfeest naar huis ge

keeld. Misschien speelde al te zeer in ons achterhoofd de vergelijking met het 
onvergetelijk feest vati vorig jaar dat explodeerde van geestdrift, omdat het 
met een tussenruimte van slechts een week volgde op het leuvens mandement 
van de bisschoppen : een unieke gelegenheid om, met de verontwaardiging en 
de strijdlust van bijna 30.000 aanwezigheden, « nieuws » in de echte zin van 
het woord te maken. We hebben onze geestdriftige kommentaar over het Zang
feest twaalf maanden geleden gebracht onder de titel « Miei Cools », omdat 
ook toen reeds de diskussie losgebaisten was over de plaats van de lichte muze 
in het Sportpaleis : de hasseltse troebadoer heeft bewezen dat het wérkelijk 
kon en dat het zelfs een topmpment van het hele feest kon worden. We titelen 
nu met de Shepherds omdat zij — naar onze zéér bescheiden mening altans — 
iiet mirakel van Miei niet hebben kunnen herhalen en op die manier zowat 
het simbool zijn van wat er haperde aan het jongste Zangfeest. 

Een hibridisch geval! Z-eer ongelijk in zijn verschillende elementen, het 
goede sjjoor bijster en langs vet keerde wegen op zoek naar een fo) mule om 
het siikses van diie decennia in een nieuiue generatie te bestendigen. We be
horen niet tot de zangers-te-allen-prijze — onze stem is trouwens niet opge
wassen tegen een dergelijke pretentie — en het « klassiek » flamingantisch lie-
derenrepertorium is zo ongelijk van waarde, dat we zonder veel leedwezen en
kele nummers zien verdiuijnen die om louter sentimentele redenen de tand des 
lijds (eventjes) hebben getrotseerd. We hebben heus niets tegen show op het 
Zangfeest, maai een slioxu dan die een waarachtige funktie zou vervullen, een 
dienende tol speelt ten overstaan van de luerkelijke inhoud van een tnanifes-
tatie die toch ingericht- wordt door een verbond dat reeds in zijn benamitig 
de nadruk legt op het woe»d Zang. 

In het verleden is Remi Van Duyn er vaak in geslaagd, het sliowelemetit 
bitmen deze gtenzen te houden én tegelijkertijd een aantal regievondsten te 
brengen die ook de kritische toeschouwer overtuigden. Dat de Zangfeest-regis
seur er al eens naast zat, ging veiloren omdat hij toch altijd ergens een top 
scheerde. 

Dit jaar kwam de hele zaak ons inspitaiieloos voot. Het zette goed in, met 
liet choreografisch schitterend cimbalen-nummer. Maar meteen bleek alle jut 
zoek en de overige shownummers sleepten zich dootheen vele en lange minuten 
van banaliteit. ledere eenheid in de opvatting, iedere zin voor de dienende 
funktie van het vizuele elemeiit ontbrak. Het zag er allemaal naar uit alsof de 
regisseur een paar dagen voor het Zangfeest aan een aantal groepen gevraagd 
had, welke nummertjes ze onder de knie hadden, om nadien dit allegaartje van 
ondeiling vloekende en tegen mekaar luringende stijlen en opvattinge7t netjes 
in een rijtje de arena in te sturen. Wat kwamen de brave jongens eigenlijk 
illustteren met hun nagebootst samoerai-gevecht inkluzief levensgrote bamboe
stokken ? Wat was de bedoeling van de met strohoeden, kuhaanse bloesjes en 
judobroeken uitgedoste maagden, die enkele danspassen en huppelsprongetjes 
kwamen maken op een banaal schlagetmuziekje dat reeds in onze prille (voor-
ooilogse) jaren niet meer « eigentijds » xcas? Niemand hoeft ons in onze per
soonlijke voot keur, afkeur of vooroordelen te volgen — maar wijzelf zijn onder-
liands méér dan moe gekeken op de maagden van Monique Steens die, met één 
blote aim uit hun zwart boetekleed, op Zangfeest én IJzerbedevaatt een num-
mettje ten beste geven van de wijze waarop een aan bloedarmoede of gewrichts^ 
teuma lijdende btitse lady naar de kennel van haat hazeitnnden schrijdt. 

Zelfs Jef Burm (die we in het door ons meer dan één keer bijgewoonde 
« Allo Sjoe » als een héél grote artist leeiden waatdeten) en Regine Clauwaert 
(die een der voornaamste en beschaafdste verschijningen op het T.V.-schetm is) 
konden — u'at ons betreft — de zaak niet redden. Hun show- en T.V.-faam moge 
dan al de affiche van het Zangfeest aanttekkelijker gemaakt hebben, het blééf bij 
een aantrekkelijke affiche. Burm's « Mozes » — een héél sterk nummer op een 
Bühne in een kleinkunstzaaltje — ging zodanig verloren dat de tekst ervan zelfs 
niet voor een fiaktie doorkwam. Trouwens : ergens moet men konsekwent zijn 
en « Mozes » hoort — qua muzikale vormgeving — nu nét niet thuis op het 
zangfeest, hoe teusachtig het nummer elders ook is. Regine kregen we niet in 
close-up, maar van op 100 m. afstand, en meteen viel op dat haar stem het 
vetlies van haat lief gezicht-in-close niet kan goedmaken. 

De Shepherds zijn ons danig tegengexmllen. Dit ttio spoelde m de ainuze-
mentswereld omhoog op de golf van de folkwng en zocht het in de gemakke
lijkste richting : een shoxu-bizzstioopje propettfes uitgesmeerd over een aantal 
oud-nederlandse volksliederen, zonder veel inspiratie, inspanning of zin om 
een lied te her-scheppen. Dat stoort ons niet (of weinig) in de radio; hel komt 
ons echter voor dat het A.N.Z. tegenover een hoogtepunt van ons nationaal 
lepettotium zoals « Merk toch hoe steik... s. andere verfüichtingen heeft dan 
hel te laten smelten in een suikerkleedje. 

Pozitief was : de massale belangstelling, de laaiende geestdrift van ^0.000 
mensen. Negatief : de wijze icaarop het A.N.Z. aan zijn pedagogische en attis-
lieke opgave tegenover die massa te hoit schoot. 

dio Genes. 

Daarnaast heeft de regering, gebiuik ma
kend van de volmachten die haar door 
de koepelwet gegeven zijn, een lange reeks 
wijzigingen aangebracht aan het statuut 
van een resem financiële instellingen, o.m. 
ook aan het honderd jaar oude bestel van 
de Spaar- en Lijfrente Kas. Zo zal da 
A.S.L.K. o.m. zekere verrichtingen mogen 
doen die lot nog toe aan het bankwezen 
voorbehouden waren. Direkteur-geneiaal 
De Guchteneere zei vorige week dat h i | 
veel goeds verwachtte van die veranderin
gen, 

We zullen lot het einde van 1967 moeten 
wachten om te weten of die verwachtingen 
in vervulling gaan. Indien de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas voor goed achterop 
geraakte, zouden de gevolgen voor heel hei 
financieel en maatschappelijk sisteem van 
België zwaar doorwegen, want de A.S.L.K, 
is op velerlei manieren ingeschakeld in de 
werking van de sociaal-ekonomische instel
lingen en wetten, o m in de sociale wo
ningbouw . 

Voor de veiaiideungcu die de regeling 
aan het statuut van de A.S.L.K. aangebracht 
heeft, geldt de regel die toepasselijk is op 
heel de koepelwet : de maatregelen woi* 
den ons als het ware naar het hoofd geslin
gerd, maar niemand kan zeggen — ook de 
ministers niet — in welke mate deze pa
pieren beschikkingen in de praktijk zullen 
kunnen omgezet worden, en of ze werke
lijk diepgaande resultaten zullen hebben. 

Hiermee zeggen we niet bij voorbaat dat 
liet allemaal knoeiweik is. \Ve wachten aL 

• 50 ONWETTIGE BENOEMINGEN 

brussel verkiest 
"paarden-
meesters" 

(red.) Op een stekelige parlementaire viaag 
van Rcimond Mattheyssens was, na 8 maan
den, minister Hulpiau dan toch verplicht 
de aanwervingen in de brusselse Kommis
sies van Openbare Onderstand mede te de-, 
len. Hieruit bleek dat na het van kracht 
worden van de taalwet van 1963 er 206 
Iranstalige dokters werden aangeworven. 
Het bleek ook dat er geen enkele neder-
landstalige dokter v\erd in dienst genomen. 
Dat is regelrecht in stiijd met de taalwet 
die voorschrijft dat 25 t. h. van de aanwer
vingen dienen gerezerveerd voor elke taal
groep, in dit geval dus voor de nederlands-
laligen. Er zijn dus 50 onwettelijke aanweri 
vingen gebeurd en de vlaamse dokters wer
den dus 50 betrekkingen ontstolen. Deze 
cijfers verwekten deining in de pers en dr. 
Anciaux toonde als medicus in een opge
merkte interpellatie aan, welke de lamp-
spoedige gevolgen kunnen zijn voor de pa
tiënt wanneer de dokter hem niet ten volle 
begrijpt en het menselijk kontakt onmoge
lijk wordt. Een antwerpse longarts noemde 
dergelijke gence^kundige praktijk dieren-
geneeskunde. 

De Kommissie van de stad Brussel zelf, 
die 31 \an deze onwettelijke aanwervingen 
op haar kerfstof heeft, probeerde er zich 
uit te vvuimen door haar overeenkomst 
met de brusselse Vrije Universiteit in te 
roepen. De kommissieheren voerden aan 
dat zij de overeenkomst moesten naleven ea 
dokters van de V.U.B, moesten aanwerven. 
Deze dokters komen allemaal uit de frans-
talige afdeling, omdat de nederlandse afde
ling nog niet aan liaai eerste pinmotie toe 
is. 

Op een nieuwe \iaag van Rcimond Mat
theyssens heeft minister Hulpiau nu geant
woord dat inderdaad de overeenkomst met 
de V.U.B, niet mag worden ingeroepen 
om de wet te overtreden. 

Onze volksvertegenwoordiger verzocht nu 
de 7 K.O.O. 's die de onwettelijke aanwer
vingen hebben verricht, deze aanwervin
gen vooi nietig te verklaren. Hij heeft 
klacht ingediend bij de Vaste Kommis.sie 
voor Taalioe/icht en de vice-goevemeur 
van Brabant verzocht, de betrokken KOO's 
te dwingen de wet toe te passen. 

Wij zullen het spektakel van dichtbij 
V olgen ! 
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ISIDOOR OPSOMER 

OVERLEDEN 

Te Antwerpen overleed 
op 89-}arige leeftijd onze 
grote portrettiit baron Isi-
door Opsomer, een van de 
grote namen in de vlaamse 
schilderkunst der laatste 50 
jaar en grand seigneur in 
de wereld van kuituur en 
politiek. In leven en werk 
had baron Opsomer een 
strikt persoonlijke stijl, 
zwierig en iets van het vir
tuose van een Frans Hals. 
Deze « prins der schilders » 
was bevriend met een Felix 
Timmermans, een Kamiel 
Huysmans en met vele gro
ten uit ons land. 

We komen volgende week 
nader op deze markante fi
guur terug en betuigen in
middels de familie ons op
recht leedwezen. 

BRUSSEL TEGEN 

LEUVEN NEDERLANDS 

Het bureau van de akademi-
sche raad van Leuven Neder
lands heeft medegedeeld, niet 
te zijn geraadpleegd door de 
regering bij de verlaging van 
bet groeiritme van de toelagen 
van de universitaire expansie 
van 18 op 8 t.h. Niet alleen 
wordt de ontplooiing van de 
nederlandi>e universiteit ge
remd doch zelfs de jaarlijkse 
aangroei van studenten komt 
in het gedrang ! Brussel en 
Leuven Frans tegen Leuven 
Nederlands in de beste der 
unitaire regimes ! En dan zou
den de Vlamingen de totale 
splitsing en de verhuis van 
Leuven Frans niet mogen ei
sen ! Hoe lang zullen wij die 
provokaties nog dulden ?... 

SCHOOLPAKT-

ONDERONSJE.. . 

Het schoolpaktonderonsje 
duurde ook deze week voort. 
De C.V.P. wenst een rationali-

zatie van nationale opvoeding 
naast de wil tot substantiële 
bezuinigingen. We vernemen 
ook dat de kommissie van het 
schoolpakt, die een rationali-
zatieplan zou uitwerken, na 5 
jaar «werk» nog steeds niet 
klaar is met dit plan. Mis
schien zal ze in 1972 met dit 
werk klaar zijn... Achter het 
scherm van grote woorden 
vernemen we niets over de be
perkingen van het hoger on
derwijs, de kwestie Leuven en 
de inkrimping van de kredie
ten voor wetenschappelijk on
derzoek, die nochtans het 
schoolvraagstuk in ons land 
van zeer dicht raken. 

...ONTWIJKT KERN 

Men voelt duidelijk aan dat 
de ondertekenaars van het 
schoolpakt deze fundamentele 
problematiek uit de weg gaan 
en zich beperken tot een tijde
lijk bezuinigingsschema dat 
in se niet verwerpelijk is, doch 
neerkomt op een eendagspo-
litiek, zonder dat gestreefd 
wordt naar een gesaneerd en 
pluralistisch eenheidsonder-
wijs geknoeid en gekoehan-
voldoende bewezen, dat het 
kunstmatig onderscheid tussen 
inrichtende macht en betalen
de partij ten nadele van Vlaan
deren wordt uitgespeeld. Ook 
over de totale splitsing per 
taalstelsel zwijgt men. Daar
om ook mag de V.U. geen deel 
uitmaken van dit onderonsje, 
waarin verder met het onder
wijs geknoeid en ge-koe-han-
deld wordt. 

De pittigste foto van het bezoek van Feisal (die, tussen haakjes, naar hier kwam om wapens te 
kopen) vonden we de ontvangst op het stadhuis van Brussel. De woestijnvorst kreeg een Frans 
boek over de vlaamse tapijtweefkunst. En blijkens onze foto bevindt men zich op het stadhuis 

nog in volle pruikentijd. 

ven zijn. Ze verwijt vele kriti-
ci het verslag te oppervlakkig 
te hebben gelezen, de meest 
uitdagende spellingsbeelden te 
hebben gekozen om hun kri
tiek bot te vieren en zich op 
bevoorrechte pozities te heb
ben beroepen (vooral de ne-
derlandse letterkundigen, die 
nochtans slechts een zeer klei
ne minderheid van de taalge
meenschap uitmaken). 

GEEN VLAAMSE DRUK 

Ook verwerpt de spellingskom
missie met klem als zou er 
van \laamse zijde druk uitge-

B R U S S E L 

SPELLINGSKOMMISSIE 

REAGEERT 

De gemengde nederlands-
belgische spellingskommissie 
heeft gerageerd op de kritiek, 
die na de bekendmaking van 
de nieuwe voorgestelde spel
regels der bastaardwoorden 
werd uitgebracht. De kommis
sie stelt dat de grondregels 
waarop de nederlandse spel-
hng berust, onaangetast geble-

oefend geweest zijn. Integen
deel, Noord-Nederland heeft 
ook nu zoals in het verleden 
een leidende rol gespeeld. Taai-
politieke overwegingen hadden 
volgens de kommissie geen in
vloed. Dit antwoord klinkt 
veel overtuigender dan de de
tailkritiek, die veelal op vitte-
rij neerkwam. Het spellings-
voorstel is een werkelijke sa
nering en vereenvoudiging, die 
tevens een einde zal maken 
aan de jarenlange verwarring 

met de huidige — dubbele en 
onmogelijk vol te houden — 
spelling. 

ONGEWOON 

Het gebeurt praktisch nooit 
dat een voorstel van de Volks
unie wet wordt. Vorig jaar 
vroeg de minister van Midden
stand aan senator Jorissen, een 
wetsvoorstel over een verbete
ring van het middenstandspen
sioen in te trekken omdat de 
minister zelf het wilde doen. 
Anderzijds heeft enige weken 
terug de minister 'n technisch 
amendement van een onzer 
volksvertegenwoordigers met 
een pozitieve kritiek opgevan
gen voor latere uitvoering. 

Deze week kreeg senator Jo
rissen er met algemene stem
men een deel van een amende
ment door in de Kommissie 
van Volksgezondheid, waarbij 
de drie grote riviergebieden 
zouden behouden blijven als 
indeling voor de op te richten 
zuiveringsstationmaatschappij-
en. Daardoor werd de afzonde
ring van de Voerstreek voor
komen. 

De konsekwenties uit de 
taalwetten werden echter niet 
duidelijk in het ontwerp opge
nomen. Daarvoor zullen onze 
parlemenariërs nieuwe amen
dementen indienen. 

BALTUS 

Baltus is een Platdietser die 
aan huis zijn Piatdiets praat. 
Hij is burgemeester van Aubel, 
een stadje dat altijd neder-
lands was en van het Neder
lands rechtstreeks officieel 
overschakelde naar het Frans 
zonder het duitse tussensta
dium, dat de Platdietse streek 
wél kende. De volksmens in 
Aubel spreekt nog altijd zijn 
limburgs dialekt. Aubel, op de 
taalgrens, heeft een waals ge
hucht, St Jean-Sart, en een 
duitstalig gehucht de Clause. 
Om te begrijpen hoe de frans-
talige kolonizatie gevoerd 
wordt, moet men weten dat de 
Lemmergisch pratende land
bouwer Baltus de enige CVP-
gekozene is voor het arrondis
sement Luik. Aubel is de enige 
niet-waalse gemeente van het 
arrondissement Luik. De luik-
se katolieken geven een garan
tie lang de senatorszetel aan 
een platdietse boer, op voor
waarde dat hij de verfransing 
te Aubel doorzet en altijd als 
voorvechter voor de verfran
sing in de Oostkantons op
treedt. 

Tijdens het incident over de 
grenzen van het bisdom Has
selt heeft senator Jorissen 
Baltus dit zeer duidelijk laten 
verstaan. 

KORREKTIEF BIJ SPINOY 

(led ) Het spijl ons dat ue ons niet \ol-
inondjg kiumcn a.insliuien bi | de lofbetui-
gingen die dczei dagen in alleilei klanten 
en allerlei middens geuit werden aan het 
adies \ - 1 Antoon Spinoy. pijler van liet so-
oahsme in V'Iaandcien en een dei zeldzaam 
geweiden mannen \an foimaat in de hele 
B i P Dit kouektief belet met dat ook wij 
zijn foimaat erkennen, ondanks zijn Iwjog-
hanige en stroe\e houding en het mispiij
zen — vaak een andere \orm van veront
rusting en vrees — voor het zgn. vlaams 
extremisme. Antoon Sp>inoy was een expo
nent van het belgisch unitaristisch establish 
ment en als bewindsman ook vervreemd 
Van bazis en volk, hoezeer hij zich in 
eigen gewest als promotor van een sociaal 
ekonomische vooruitgang heeft bevestigd. 
^Ve heiinneien ons nog zijn onthutsende 
letterlijk en figuuilijk uit de lucht vallende 

kommentaar op de tiagedie van Zwartberg, 
toen hij daags na de dodelijke incidenten 
vaji een reis uit Amerika terugkeerde. Van 
een socialistische leider had men zoiets al-
leiminst veiwacht. 

We heiinneien ons vooral zijn rabiaat 
unitaiisme, dat hem toegankelijk en over
gevoelig maakte voor elke waalse ekonomi
sche en financiële eis ten nadele van de zo
veel grotere vlaamse nood en ach tei stand. 
Zijn veiklaiing dat hij samen met zijn 
viiend, ABVV-leider Major, gezorgd had 
voor overheveling van geplande industiiele 
ondernemingen van Vlaanderen naar Wal
lonië, is in dit opzicht berucht gebleven. 

Naar aanleiding van het jongste waals 
socialistisch kongies stelden we vast, dat de 
B S P -leiding alles in het werk heeft ge
steld om door een ekonomische bevoorde-
liging van Henegouwen het links waals een 

heidsfront te breken, ten einde de federali-
zering van de partij en van het land te 
beletten (in feite : slechts te vertragen). 

Antoon Spinoy was het daarmee volledig 
eens en was tevens als minister het instru
ment van deze door partijpolitieke taktiek 
ingegeven ekonomische verdelingspolitiek. 
Dat was ook een der diepe oorzaken van 
zijn wrevel toen hij, van het bewind 
veiwijderd, deze politiek niet meer kon 
vooitzetten. Na het kongres waarop de 
waalse socialisten hun eenheid herstelden, 
ontlaadde zich deze wrevel in zijn laatste 
rede in de kamer, die zijn zwanezang werd 
en waann hij de Walen verweet te teien op 
de liefdadigheid — hij kon er als milde 
schenker iets van af weten ! — en niet zoals 
de Vlamingen zélf initiatief te nemen en 
de handen uit de mouwen te steken. Ook 
Antoon Spinoy viel het bittere lot van de 
met ondank beloonde bescheimer ten deel. 
Wij stellen dit zonder leedvermaak vast; er 
moet zelfs voor hem iets tragisch aan dit 
besef verbonden zijn geweest. Deze ondank 
hield ook verband met zijn opvattingen op 
doktrinair vlak : Spinoy dacht als manager 
en als man van het gezag. 

De verwijten van de linkse socialisten, die 
zich vooral in Wallonië het steiksi hebben 
gegroepeerd en op hun ideologisch stra

mien het begrip van federalisme op grond 
van sociaal ekonomische overwegingen giif-
fe'len, moeten hem én als partiisocialisi ói 
als unitarist diep gegiiefd hebben. 

Antoon Spinoy is in de eeiste plaats een 
partijsocialist geweest, die het fcdjialisasih 
getij en de dogmatische verscheurdhcKl wou 
ondervangen met halve hervoimiugcn tn 
een pragmatisme, meer geakseerd op teih-
nokratische normen dan op een revolutio
nair élan, dat hij slechts «poradisch in zijn 
jeugd heeft aangevoeld. Vandaar dal hij 
een vlaamse refieks miste, wat bleek o a uit 
het feit dat hij als minister inzake benoe
mingen en bevorderingen de vii jehandli t t 
aan zijn toenmalige kabinetschef, de huidi
ge burgemeester van Anderlecht en volks
vertegenwoordiger Simonet. Het laat zich 
licht raden naar wie dezes voorkeur bij het 
opstellen der promotielijsten is gegaan. 

Dit alles belet niet dat Antoon Spinoy 
een koidaat en bekwaam bewindsman is 
geweest, die zich vooral in zijn gewest door 
zijn managergaven en zijn doortastendheid 
heeft doen gelden. Het drama van Spinoy 
is geweest — zoals van de meeste kleuipar-
tijmensen — dat hij de in zijn diepste bin
nenste als juist erkende volkse en ekoiiomi 
sche noden niet op het hoger vlak heeft 
kunnen beantwoorden. 
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EIGENAAROrC. . . 

In verband met de brand-
r a m p in de Nieuwstraat vori
ge week wordt in bijna alle 
k ran ten heel wat s tereotiep 
nieuws gepubliceerd. Zo heb
ben bijna alle het over de 
zwar te rook die na enkele tijd 
wit werd. Men brengt dit in 
verband met het mogelijks 
b randen van chemische stof
fen. Als volgende t rap in de de-
dukt ie komt men natuurl i jk 
bij brandst icht ing terecht . 
Het is nochtans waarschijnli jk 
da t sintetibche stoffen, die in 
vele plastische produkten ver
werk t zijn, bij het vuur vat ten 
zwarte rook verspreiden. , Nu 
weet iedereen J a t in grootwa
renhuizen ontzaglijke hoeveel
heden produkten in plastiek 
t e r verkoop opgestapeld wor
den. Dat zou de zwarte rook 
verklaren. Wanneer deze na
dien wit werd, zou dat dan 
niet het gevolg geweest zijn 
van het water, voor tkomend 
van de blussingswerken, dat 
in — witte — stoom en wolken 
verander t na op vuur terecht 
te zijn gekomen ? 

KEURIG N E D E R L A N D S 

Er zijn zoveel taalgrieven in 
o n s tweetalig misbaksel dat 
een brief en een persnota uit 
Wallonië, die in keurig Neder
lands zijn opgesteld, niet on
opgemerkt kunnen voorbij
gaan. Dit is het geval met de 
vereniging voor vreemdelin
genverkeer van de Amblève en 
bijrivieren, die in voortreffe
lijk Nederlands haar jongste 
toerist ische brochure aanbe
veelt. Men zal zeggen : die 
jongens weten ook, dat het 
« geen vlaams geen centen » bij 
s teeds meer Vlamingen door
weegt wanneer ze een toeris
tische keuze doen. Akkoord, 
m a a r dat belet niet dat een 
dergelijke brief uit Luik een 

aangename verrassing is, des 
te meer omdat gelijkaardige 
brieven uit frankofoon Brussel 
nog veel zeldzamer zijn. Eén 
zwaluw maakt geen zomer en 
we willen ook geen kinder
hand zijn, die gauw is gevuld. 
Maar anderzijds mogen we ge
rus t deze « gefedereerde VVV» 
uit het Luikse tot voorbeeld 
stellen hoe het hoor t en kan 
men dergelijke initiatieven al
tijd onder de neus wrijven van 
de beulemanse betweters . 

GEEN KOORDINATIE 

Het is opvallend hoe weinig 
gekoordineerd de diensten te 
Brussel werken, niet alleen 
tussen de private sektor — in 
het geval van de r amp in de 
Nieuwstraat : de Inno — en 
de openbare sektor, doch ook 
in de openbare diensten on
derling. De verwarr ing die 
zich vorige week van deze 
stads- en r i jksdiensten mees
ter maak te bewijst alvast één 
ding : dat ze niet voorbereid 
zijn op rampen en op nog er
gere urgentiegevallen (oorlog 

bv.) . Ook in dit opzicht zou
den de grote en kleine regen
ten te Brussel er goed aan 
doen, zich te bezinnen en 
maatregelen te treffen. 

EKONOMISCH 

F E D E R A L I S M E 

In de slotbesluiten die het 
waalse C.V.P.-kongres goed
keurde, wordt nadrukkel i jk 
verklaard dat de staat een ver
schillend beleid moet voeren 
voor Vlaanderen en Wallonië, 
aangezien hun problemen niet 
dezelfde zijn. 

De waalse C.V.P. hinkt dus 
de Volksunie achterna, die se
dert haa r oprichting niets an-
edrs heeft voorgehouden. En 
nu maar wachten op de beke

ring der Vlaamse C.V.P.-ers tot 
het federalisme... 

A G R E S S I E V E 

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

De « staten-generaal » van de 
doktersfederat ie Henra rd 
heeft zeer scherpe reakt ies uit
gelokt omwille van de agres
sieve toon die deze vergade
ring kenmerk te en de bedrei
ging met exodus indien de re
gering de on twerpen Hulpiau 
zou durven in een wetsvorm 
gieten. Dit verzet is nochtans 
voorbarig vermits de ontwer
pen nog het voorwerp van een 
studie u i tmaken. In deze ont
werpen steekt wel een bcknot-
tings tendens van het vrij be
roep en reeds vroeger werd het 
verwijt geformuleerd dat de 
minis ter in zijn haast , om het 
medisch beroep te «hers toe-
len » <de wet waarop de huidi

ge kode s teunt is 150 j aa r oud) 
te weinig raadplegingen ver
r icht te en de neiging s terk is 
om het vrij ka rak te r van het 
beroep te beknot ten . Men 
heeft nochtans de indruk da t 
de groep Henra rd bij voorbaat 
elke wijziging wil onmogelijk 
maken door een soort chanta
ge. 

WELK S O O R T OVERLEG 

Bovendien is de vraag gere
zen wat de medische sindika-
listen, s t rekking Henrard , ver
s taan onder « normale onder
handelingen ». Telkens als er 
moes t onderhandeld worden, 
kwam men met ultra-scherpe 
s tandpunten voor de dag en 
organizeerde men akties, die 
de gewenste sereenheid ver
s toorden. Ook het verlenen van 
« onderscheidingen » aan be
boete geneesheren en aan de 
rodeo-ri jders van Blankcnbcr-

— — — — — — Wti' 

ge, die dezelfde dag tot 1 
maand gevangenis en 80.000 fr; 
boete veroordeeld waren, is 
niet van aa rd om de groep 
Henra rd van het ekstremis-
tisch odium te bevri jden da t 
zij nu zich zelf heeft opge
plakt . 

Heel de kwestie der genees
heren s teunt op een verkeerde 
aanpak der dr ie jongste rege
ringen in ons land, die niet de 
middenweg vonden om de ei
sen van het vrij beroep te pa
ren aan de eisen van de mo
derne geneeskunde en de so
ciale aspekten daarvan. Ook de 
verdeeldheid der geneesheren 
is echter een euvel dat een 
zware hipoteek vormt , omda t 
men moeilijk een geldige ge
sp rekspar tne r kan vinden. 
Wanneer dan bovendien een 
gedeelte der geneesheren door 
het dolle heen schijnt te zijn, 
word t de kwestie bepaald on
oplosbaar . 

Een week lang leefden Brussel en de overige steden van 't land in een « brand- en bonipsicliose ». 
Te Leuven moest de « Inno » ontruimd worden; rijkswachters trokken bij de ingang de wacht op. 

HERLEVING DER EKONOMIE? 
riiina (Ingeliiks kan men in (Ie kranten 

tegenstrijdige berichten le/.en over de toe
stand en de evolutie van de belgische cko-
noniie. Zitten we nog in een depressie ot 
is de lierleNing begonnen ? 

De Nveekbericliten der Kredietliank 
brengen een uitgebreid ü\er7.icht van de 
toestand in het eer.ste kwartaal 1967. We 
wensen liier een samenvatting te biengen 
en zo on/.e le/.ers meer in /nht in de/.e 
veeh)m\attende problemen fe ge\en. 

Het staat vast dat een lichte verheteiing 
merkbaar was in het begin van l!)t)7, doch 
dat met kan gesproken worden van een 
algemene \erste\iging van de ekono-
niische toestand. Hen konjunkturele ont
spanning deed zich voelen (o.m door het 
goedkoper worden van het geld via ver
laagde rentevoeten). Ontspanning is een 
tipisrh liberaal-kap talisti.sche term die in 
feite werkloosheid betekent. 

In de produktiesektoren \til,uiL;dc de 
om/et \.m de steenkoolmijnen (7 '^c min
der dan het eer.,te kwartaal liWG) en ging 
de tekstielnijverheid achteruit over gans 
de liin. De andere takken der produktie 
vertoonden evenwel een stijging • zelfs de 
staalscktor vermeerderde zijn voort-
brengst van ruw staal en van gewalste 
produkten tegenover lOGfi. Weliswaar lag 
men nog beneden de cijfers van 19(i5, 
maar dank zij de aktie die door de ECiKS 
werd ondernomen, en de marktregelende 
invloed van vier verkoopcentraics in de 

Bondsrepubliek schijnt men hier het tij 
te zuilen keren. 

Non-ferrometalen, metaalbewerkende 
nijverheid, papier, glas, chemische indus
trie kenden allen een vrij bevredigende 
ekspansie. De bouwnijverheid vertoont 
een ingewikkelder aspekt in die zin, dat 
verschillende tendenzen zichtbaai vvor 
den in de verschillende ondersektoren. De 
wegenvverken vertoonden terug een op
leving, de waterwerken blijven stagneren. 
|p de vvoningbouw vertraagde de aktivi 
teit, terwijl de nijverheids- en handelsge 
bouwen geen verdere groei vertoonden. 
Deze vertragingen schijnen echter slechts 
tijdelijk te zijn, vermits de toegekende 
bouwvergunningen hier merkelijk hogei 
lagen dan in 1!)()5. 

In maart kenden we 101.082 werklo/en, 
wat een verhoging met 21 % betekent 
tegenover het jaargemiddelde van liXiö 
Het zijn vooral de afdankingen in de me
taal-, tekstiel- en voedingsnijverheid die 
hiervan de schuld dragen. Aan de andere 
kant vertoont de produktiviteit in de ver
werkende nijverheid een behoorlijke eks-
pansie • ."(..S ''c in liiüG tegenover fi.t '< iii 
1965. 

Waar de loonsverhoging in 1966 onge 
wijzigd bleef in vergelijking met 1965, 
verwacht de (-entrale Haad voor het Be
drijfsleven dat de stijgin,^ der loonkosten 
in 1967 kleiner /al zijn. afge/.icn van de 
stijging van het indekscijfei en de sociale 
lasten. 

Wat de vraag betreft, stelt men in de 
warci»uiizen (een zeer goede barometer) 
een lichte daling der verkopen vast, niet 
tegenstaande de omzet in franks gestegen 
is. Zulks is te wijten aan de prijsverho
gingen 

De buitenlandse vraag, en dit is /eer 
belangrijk voor een land als het onze, ver
toonde een merkelijke haussebeweging. 
De aangroei van de uitvoer, die einde 1966 
geslonken was lot 4,7 % klom in januari 
februari 1967 op tot 14,5 '7c. Dit is vooral , 
te danken aan de verhoogde uitvoer van 
chemische produkten en onedele metalen 
en door de toegenomen bestellingen uit 
de VS.\, (iriiot-Brittannië, Frankriik en 
Italië. De invoer blijft betrekkelijk hoog. 
doch daar verflauwt het ritme van de 
aangroei 

De prijzen der grondstoften blijven sta 
biel en vertonen zelfs een neiging tot da
len. Zo lag het gemiddeld indekscijfer der 
groothandelsprijzen 1,2 % lager dan de 
jaarbazis van 1966. Daarentegen blijft de 
indeks der kleinhandelsprii/en stiigen, zij 
het trager dan in 1965 of 1966, maar toch 
sneller dan in de andere F.Eti-landen. De 
stijging bedroeg 2,4 % tegenover 3,5 % 
tijdens het laatste kwartaal van 1966, 

Bij de monetaire en financiële kanten 
van on/e ekonomie stellen we een vertra
ging vast in de likwiditeifenvorming : 
geen aangroei van deposito's bij banken 
en spaarkassen en zeer flauwe stijging 
van de bankbiljettcnoinloop. Wat dit laat
ste betreft houdt de tendens aan tot ver 
vangen van bilieften (chartaal geld^ door 
giraal gcld,(l)ank en postrekeningen). Ook 
de kredietverleningen nemen minder snel 
toe dan voorheen. De staatsschuld valt 
(eens te meer) uit de toon door een stij

ging van 9 niljard tegenover 4 miljard 
tijdens het eerste kwartaal van 1966. Voor 
de belastingverhogingen die in de beruch
te volmachtenwet zijn voorzien, werd 
slechts een deel doorgevoerd (dal onge
veer 5,5 miljard moet opbrengen), ter
wijl de regering de rest als een stok acli-
ter de deur houdt. 

Zoals de internationale geldmarkt, ver-
loont ook de belgische geldmarkt een ont
spanning, zij het trager Het rendement 
der staatsfondsen op de obligatiemarkl 
bleet ongewijzigd dat der aandelen bleef 
dalen in januar', doch daarna werd een 
verbetering merkbaar. 

Het belangrijkste besluit dat de schrij
ver van het artikel meent te moeten uiten, 
IS wel dat de ekonomische erzwakking 
niet verergert. De belgische ekonomie 
ma;'kt sinds enkek jaren een tipische 
evolutie door een strukturele vernieu
wing doorheen een konjunkturele terug
loop en onvermijdelijke moeilijkheden en 
verschuivingen in sommige sektoren en 
streken. Dank zij de buitenlandse inves
teringen met hun weerslag op de inko
mensvorming, eanen we geen eigenlijke 
rece.ssie. Daar wij zeer .sterk van het bui
tenland afhangen, zou een verbetering van 
de ekonomische toestand daar zeer vlug 
doorwerken bij ons. I'en slotte wordt be
treurd, dat de overheidssektor zulke grote 
financieringshehoelten heeft en dat de 
winstmarges in de bedrijven over het al
gemeen te klein zijn om een behoorlijke 
ekspansie mogelijk te maken. 

Over deze beide laatste kwesties zou 
nog heel wat gezegi. kunnen worden : hel 
valt echter buiten bet opzet van ons 
ai tikel. 

E. SLOSSE. 
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UNIEK 

Dat he t jaar l i jks Zangfeest 
in het Sportpaleis een in heel 
Europa unieke gebeurtenis is, 
werd al vaker onders t reep t . 
Slechts weinig mensen geven 
er zich echter rekenschap van, 
dat het Zangfeest zowat dé 
topgebeurtenis blijft in de 
jaarakt ivi tei ten van het Sport
paleis. 

Op de d ruks te ogenblikken 
van een Zesdaagse komen er 
zowat 15.000 tot 18.000 mensen 
bijeen in het Sportpale is . Voor 
IJsrevue's is da t doorgaans 
iets minder en voor speciale 
voorstellingen -— zoals onlangs 
het «F l ippe r »-spektakel — 
wordt dit cijfer zelfs niet be
naderd. 

Op eenzame hoogte tussen 
al die manifestat ies pr i jk t het 
Zangfeest dat het gebouw he
lemaal, tot in de nok, doet vol
lopen en da t bi jgewoond 
wordt door iets minder dan 
30.000 toeschouwers . 

DANKBAAR PUBLIEK 

Die der t igduizend mensen 
vormen he t dankbaar s t e pu
bliek dat een inr ichter zich kan 
wensen. Ze zijn al geestdrift ig 
vooraleer het Zangfeest begon
nen is en eenmaal dat de zaak 
op dreef komt, volstaat zelfs 
het aanfloepen van een schijn
werper o m hen in spontaan 
applaus te laten u i tbars ten . 
Die laaiende geestdrift is voor 
ons telkens DE gebeurtenis 
van het Zangfeest : een ieder 
jaar opnieuw herhaa ld mira
kel. 

Het A.N.Z. zou er echter ver
keerd aan doen, he t daverend 
en onafgebroken applaus te be
schouwen als een aanspor ing 
om verder te gaan op de inge-

schreden weg. De mensen op 
he t Zangfeest zijn zo d a n k b a a r 
en blij wanneer ze in een gast-
vedet te « een van de onzen » 
mogen herkennen, da t hun ap
p laus eigenlijk helemaal los 
gaat s taan van de gebrachte 
pres ta t ie . 

D E S P R E E K B E U R T 

Zoals ieder j a a r oogstte Va
leer Por t ier aanvankeli jk n a 
iedere zin (en zelfs reeds na 
zijn aansp reek te rm « Vlamin
gen ») een daverend app laus . 
We bedach ten een tikje on
deugend dat , wanneer hij een 
voor het hele publ ieke onbe
grijpeli jke zin Hebreeuws in 
zijn toespraak zou gooien, hij 
nóg applaus zou kri jgen : da t 
doet hem nu eenmaal de geest
drift in het Sportpaleis . 

Naa r onze smaak heeft voor
zi t ter Por t ier een beetje te 
lang als een ka t rond de he te 
br i j van de dirigenten-rel zit
ten draaien. Wijzelf zouden het 
« geval » opgelost hebben door 
een ( t rouwens meer dan ver
d iende) hulde en een te legram 
aan de afwezige Pee, Brouns 
en P reud 'homme. 

Voor de res t deed de heer 
Por t ie r het , zoals steeds, voor
treffelijk. 

E E N P A R E L T J E 

De prezenta t ie van Jef B u r m 
en Regine Clauwaert begon 
me t een pare l van een zin : 
« Buiten de wan toes t anden 
zijn er m a a r weinig zaken, die 
dert ig j aa r in Vlaanderen kun
nen s tandhouden ». 

Na die zin leefden we in de 
bl i jde verwacht ing van geesti
ge en inslaande b indteks ten 
die zouden spet teren als een 
vuurwerk . De hoofdpijl bleek 

De kist met het lichaam van een onbekend slac htoffer in het hoogkoor van de baziliek te Ko^ 
kelberg : epiloog van een drama dat heel het land met verbijstering sloeg. 

echter al verschoten te zijn en 
de teksten die daarop volgden, 
bleven beneden de maa t . 

R E G I E V O N D S T 

Elders in dit blad schrijft 
dio Genes da t het Zangfeest 
dit j aa r niet schi t terde door 
originele regievondsten. De 5 
fonteintjes die gingen spui ten 
voor het pod ium op het einde 
van het feest, konden al even
min doorgaan voor een grote 
« vondst ». Met die gekleurde 
(of kleurig beschenen) water
s t raal t jes zaten we volop in de 
al lergoedkoopste klisjees en in 
de kitsch. 

ONVERBETERLIJK 
Vorige zondag ging het dertigste zang

feest door, nog eens meer dan vijfentwin
tig duizend aanwezigen. Even zoveel 
overtuigde vlaamsgezinden en op zijn 
minst geen brave ja-knikkers, zelfs niet 
met « de dood in het hart >. Zoals vorig 
jaar, en wellicht ook zoals &\\e vorige 
jaren, bestond een dergelijke massa voor 
de RTB-berichtgeving ge\^oonweg niet I 
Franstalige dagbladen die ook heel wat 
nederlandstalige lezers hebben, kunnen 
natuurlijk niet zo ver gaan. Maar dat een 
dergelijke bijeenkomst en betoging, in de 
ruime zin van dat woord, niets betekent 
vergeleken bij de zevenhonderd FDF-ers 
die in februari door een paar straten van 
Brussel zijn opgestapt, is zelfs voor iedere 
patriottische hond duidelijk. 

Dit zeer duideüjk geval illustreert 
slechts een blijvende houding : de hou
ding \an hen die niet zien willen. De hou
ding ^ an lien die zich door een « histori
cus » als de achtbare heer Risopoulos, de 
grote denker van de brusselse PVV, nog 
altijd laten wijsmaken dat er in het uni
taire België eigenlijk geen enkel écht 
nationaal probleem bestaat. Dat het en
kel een kwestie van woorden is. Dat het, 
zoals de zeer achtbare heer Van 
Acker durft te be\\eren, allemaal over
dreven wordt door politiekers die sukses 
zoeken. 

Wie zonder zelfbewustzijn leeft, kijkt 
voortdurend uit naar wat anderen zeggen 
en doen. Want daarvan alleen leeft hij, 
daarnaar alleen richt hij zich — hij heeft 
immers zichzelf nog niet ge\onden of, 
wat nog erger is, zichzelf verloren. Wie 
echter zozeer aan zichzelf genoeg heeft 
dat hij er nog niet eens aan denkt rondom 
zich te kijken omdat al dat andere dat er 
misschien wel is, zo onbelangrijk is dat 
zelfs het naakte bestaan ervan niet in 
acht wordt genomen, is een nog hopelozer 
geval. Misschien woont hij in een afgele
gen gebied en meent hij dat er daarbuiten 
nog nauwelijks mensen leven ; misschien 

ook is hij het staatshoofd van een vroeger 
grote mogendheid en kan hij zelfs niet 
vermoeden, hoe licht het gewicht van die 
vroegere grootheid geworden is. 

Over E. Herriot, die in het franse poli
tieke leven een zeer grote invloed heeft 
gehad en allesbehalve een onontwikkeld 
man was, is bekend dat hij tijdens een 
speciale ministerraad in 1934 voorstelde, 
tegen de opkomende macht van Duitsland 
een verdrag te bewerken tussen Rusland 
en Tjechoslovakije, want dan zouden de 
legers van beide landen onoverwinnelijk 
zijn. De staatsman, die reeds internatio
nale verdragen had afgesloten, wist een-
voudig\veg niet dat die beide landen geen 
gemeenschappelijke grens hadden en dat 
zowel Polen als Roemenië elke doortocht 
van russische troepen beslist weigerden ! 
Het is een bekend gezegde dat de Fransen 
geen aardrijkskunde kennen, maar als 
\an deze onwetendheid, als van dit onver
beterlijk in zichzelt opgesloten zijn leven 
en dood van ontelbaren afhangen, dan is 
dit vreselijk ! 

In zijn klassiek en wereldberoemd werk 
« Vom Kriege J> heeft Carl von Clausewitz 
geschreven dat « wie de tegenstander 
gans kent, de slag al half heeft gewon
nen ». Het omgekeerde zal dan ook wel 
opgaan : wie zijn tegenstander helemaal 
niet kent, die heeft de strijd al half \er-
loren ! Voor ons, Vlamingen een hoopvol
le gedachte maar dan op \oorwaar(ie dat 
de strijd binnen bepaalde perken bhjfL 
W^ant een al te dramatische konfrontatie 
bevat al te veel onberekenbare en onbe
kende elementen ! De onverbeterliike 
blindheid van onze brussel.se en waalse 
« Herren » is voor ons een machtig wa
pen ; maar de on\erbeterlijke blindheid 
van bv. een de Gaulle zou wel eens on\er-
teerbaar kunnen zijn ! Gelukkig is zi|n 
opvolger nog niet geboren en is de man 
bovendien zelf oud, 

NEAIHOD. 

D E Z A M E N Z A N G 

Alle j a ren word t er gezucht 
dat het er met de samenzang 
op het Zangfeest niet op voor
ui tgaat . We hebben daar dit 
j a a r eens speciaal op gelet. 

He t lied dat er — naas t de 
« g r o t e n u m m e r s » zoals de 
« Blauwvoet » en dergelijke — 
best doorkwam, was « Nachte
gaaltje » van L. Dieltiens. Het 
werd zowaar twees temmig 
door de massa gezongen. He t 
viel op, da t he t vooral door 
jonge s temmet jes ingezet en 
gedragen w e r d : gelukkig re-
zul taat van het muziekonder
wijs in een groot aanta l scho
len van het vlaamse land. Wan
neer een lied vooraf aange
leerd en ingestudeerd is, 
word t het dus bl i jkbaar ook 
goed massaal gezongen. 

Bij heel wat l iederen zat de 
samenzang er echter radikaal 
naast . Dat is echter a l lerminst 
de fout van het publiek. Een 
aanta l dir igenten kan blijk
baa r wél een koor of een or
kest , m a a r niet de kuil me t 
30.000 leeuwen aan. Het orkest 
brengt vaak f iori tuurkes en 
inleidingen die niet als dusda
nig begrepen worden en die de 
minder scherpzinnigen (waar
onder wijzelf) een zin te vroeg 
aan het zingen zetten. 

De pr i js voor het slechts ge
zongen lied ging verleden zon
dag zonder enige twijfel naa r 

grot ingen zijn afgewerkt en 
beide kamers rekken h u n 
werkzaamheden, om normaal 
tegen einde dezer maand me t 
verlof te kunnen gaan. Bij ge
mis aan enige kompensa t ie 
zijn deze halve verlof weken 
bovendien gekenmerkt door 
een absente ïsme als nooit te
voren. 

EFFICIENT. . . 

Het tekor t in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering w e r d 
bijna een j aa r geleden door 
he t beheerkomitee voor 1967 
op half mil jard geraamd. Op 
29 mei deelt de boekhouding 
mee dat 1966 met een vermoe
delijk overschot van 750 mil
joen zal sluiten! De inkomsten-
raming lag 850 miljoen te laag, 
de ui tgavenraming 200 miljoen 
te hoog. Men zou ook het aan
tal ambtena ren onderscha t 
hebben. De staat weet niet hoe
veel personeel hij te w e r k 
s t e l t ! Op een j aa r tijds is men 
van min naa r plus gekomen 
zonder da t men iets bijzon
ders heeft gedaan, tenzij ru
zies aan de lopende band tus
sen de sociale pa r tne r s en de 
geneesheren. Voor duizend 
maal minder zou een par t iku-
liere f irma failliet gaan. « I s 
dat regeren ? » vroeg eens de 
C.V.P. Wij stellen de vraag : 
« W a n n e e r zal dat verande
ren ? ». 

17 ÜTUISÏI B R U S S E L ŝ=̂  
« Nooi van die velde ». Dit lied 
is nochtans vrijwel algemeen 
gekend. Maar de dir igente 
deed het op een dergelijke 
persoonli jke, ongewone en 
(als je het ons vraagt) foutie
ve wijze in terpre teren , dat he t 
viel als een baksteen. 

P S E U D O - V E R L O F 

Hoezeer het par lement na 
het toekennen van volmachten 
aan de regering zich zelf bij
na ovei'bodig maak t blijkt ui t 
het feit dat kamer en senaat 
sinds weken slechts op halve 
kracht werken of helemaal 
niet. De ene week is het de 
senaat die niet bijeen komt, 
de andere week is de kamer 
aan de beur t . Dat hierin toe
vallig rouw plechtigheden met 
nationaal karak te r een rol spe
len is nog geen verklaring, 
want het ging ten slotte 
slechts om twee dagen. Alle be-

ANGLO-GERMAIN 
MAAKT SCHOOL 

De fabrieksbezetting van d e 
Anglo-Germain maakt school. 
In een fabriekje te Bois-de-
Breux bij Luik heeft het 70-
koppig personeel de gebou
wen bezet en het staatsse-
kwester aangevraagd, ten ein
de sluiting van het bedrijf te 
\ oorkomen. Meer en m e e r 
wijst er op, dat in Wallonië 
een goed ingestudeerd ver-
zetsplan tegen de ekonom'sche 
achterui tgang bestaat . Men 
kan de arbeiders ter zake 
slechts gelijk geven, m a a r nog
maals stelt zich de vraag : is 
de waalse arbeiders meer toe
gelaten dan de vlaamse ? Zie 
Zwartberg 1966 ! En w a a r 
blijit de grote eensgezindheid 
in Vlaanderen, tegenover d e 
waalse ? Of blijft de bange 
lalheid in Vlaanderen bij 
de grote (?) par t i jen en vak
bonden schering en inslag ? 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 
IN DE SENAAT 

j De verhoging van de parlementsver-
goeding kreeg ook in de Senaat haar 
beslag. Zo kwam er een eindpunt ach
ter een beweging die begonnen was 
einde vorig jaar met een protestbrief 

'ondertekend door 35 C.V.P. en B.S.P.-
parlementsleden, die betoogden dat 
22.000 fr netto per maand, min acht 

I tot tienduizend frank partijbijdragen 
en algemene onkosten te weinig was 
om van te leven. 

f In tegenstelling met de Kamer vond 
! het debat in de Senaat in openbare 
' zitting plaats. Voorzitter Struye doet 
het graag anders dan voorzitter Van 

'Acker en in dit geval beter. 
\. Senator De Man, de enige Vlaming 
van de vijf kwestoren, een van de 
oudste senatoren en een met de mees
te dienstjaren, verdedigde het voorstel. 

i Hij wees erop dat de vergoeding in 
' Duitsland en in Frankrijk 650.000 tot 
• 700.000 bedraagt en in Duitsland zelfs 
nog vrij is van belasting. Anderzijds 
vergeet men, zei hij, dat van het be
drag 75.000 fr moet afgetrokken wor
den omdat de senatoren, in tegenstcl-

I ling met de ambtenaren, dat bedrag 
' moeten storten voor hun pensioen. Het 
nieuwe bedrag is dus feitelijk niet 
425.000 maar 350.000 plus de indeks, 

' waarvan de helft belastbaar. 
I Het beschroomd debat was niet veel 
' zaaks. De F.D.F.-er liet met zich lachen 
I omdat hij beweerde dat hij niets van 
zijn parlementaire vergoeding trok, wat 
de westvlaamse C.V.P.-humorist Stubbe 
deed uitroepen : « c'est madame qui 
touche ». De kommunisten betoogden 
dat hun vergoeding naar de partij ging, 
maar ze zegden niet wat ze van de 
partij terugkregen. In alle partijen 
gaat trouwens een gedeelte van de ver
goeding naar de partijen, die ook moe
ten leven ! 

De V.U.-fraktieleider betoogde dat 
de Volksunie niet aan demagogie zou 
doen zoals de P.V.V., omdat ze de ver
hoging verantwoord vond op voorwaar
de dat er zou voor gewerkt worden. 
Daar er echter geen maatregelen tegen 
het absenteïsme getroffen werden, zou 
de Volksunie zich onthouden. De P.V.V. 
maakte zich belachelijk door voor te 
stellen de verhoging uit te stellen tot 
volgend jaar, doch door ze toch in 1967 
persoonlijk te aanvaarden. Zowel Vik
tor Leemans als Sledsens stelden de 
vraag of de P.V.V.-ers de verhoging 
zouden terugstorten. De P.V.V. bleef 
echter stom als een vis, wat spottend 
gelach uitlokte. Parlementair gezien 
maakte ze een rotbeurt. De enige se
nator die het had over de inkonse-
kwenlie van de regering wat betreft 
de dotatie van Prins Karel, was sena
tor Jorissen die trouwens andermaal 
ten strijde trok tegen de eentalige fran
se opschriften in de Senaat en tegen 

de stelmatigheid waarmee het Frans in 
alle stukken uitgaande van het bureau 
vooraan geplaatst wordt. Hij liet ver
staan dat het zo niet zou blijven duren. 
In de Senaat is men benieuwd hoe de 
verdere aktie terzake zal gevoerd wor
den. 

De behandeling van het ontwerp tot 
oprichting van het bisdom Hasselt ging 
gepaard met één van de scherpste in
cidenten van de jongste zittijd. 

De C.V.P.-burgcmeester van Aubel, 
Baltus, had een amendement inge
diend om de Voerstreek bij het bisdom 
Luik te houden. De V.U.-senatoren Jo
rissen en Ballet hadden een tegenamen-
dement ingediend om de Platdietse 
streek en de duitstalige streek bij Has
selt te voegen. 

Senator Baltus zei onder toejuichin
gen van de P.V.V. dat het amendement 
van senator Jorissen niet bijster origi
neel was, daar de nazi's hetzelfde ge
daan hadden onder de jongste oorlog. 
De V.U.-senator reageerde scherp zon
der meer door er op te wijzen dat de 
nazi's deze streek niet bij Limburg 
aangehecht hadden, doch wel bij Duits
land. Voorzitter Struye zou het ver
brodden door senator Jorissen het 
zwijgen op te leggen en zo de indruk 
te geven dat Jorissen ongelijk had. 

Daarop brak de hel los. Senator Jo
rissen sprong herhaaldelijk recht, 
beukte op zijn lessenaar en eiste dat 
senator Baltus zijn woorden zou in
trekken. « Het moet gedaan zijn met 
al dat genazi », riep de V.U.-senator. 
« Gij kunt met dat argument de Plat
dietse streek en het duitstalig gebied 
terrorizeren, maar bij mij is dat het 
geval niet. Er zijn personen die alleen 
senator worden omdat ze bereid zijn 
hun gemeente te verfransen en die hier 
anders niet zouden zitten ». Voorzitter 
Struye beging toen de fout te zeggen 
dat hij senator Jorissen tot de orde 
zou roepen en de vergadering zou 
schorsen, waarop Wim Jorissen ant
woordde dat hem dat allerminst kon 
schelen en dat Baltus tot de orde dien
de geroepen. 

De C.V.P.-senatoren De Boodt en 
Sledsens en de B.S.P.-fraktieleider Ro-
lin kozen partij voor de V.U.-senator 
en voorzitter Struye moest bekennen 
dat hij niet geluisterd had naar het
geen Baltus vertelde. Het incident 
eindigde ermee dat Baltus zijn woor
den diende te herhalen, dat hij onge
lijk kreeg en dat hij afdroop zoals een 
geslagen hond. Zijn demagogie keerde 
zich tegen hem. De V.U. had weer eens 
bewezen dat ze ook qua temperament 
de Walen en franstalige Brusselaars 
aankon. Het incident maakte een gro
te indruk en het talrijke publiek in de 
openbare tribunes beleefde er heel wat 
genoegen aan. 

Het doel van senator Jorissen, de 
aandacht op de Oostkantons te vesti
gen en daarmee de franstaligen een 
nieuwe moeilijkheid onder de voeten te 
schuiven, was echter bereikt. 

De V.U. stemde voor de oprichting 
van het bisdom Ha.sselt maar tegen de 

grenswijziging van de bisdommen Gent 
en Brugge, omdat de provinciegrens de 
taalgrens niet is. 

Tegen het bisdom Hasselt stemden 
heel wat franstaligen terwijl andere 
franstaligen zich onthielden. 

Deze week is de week van de inter
pellaties, maar daar dit pas donderdag 
het geval is, komen we daar volgende 
week op terug. Het is o.m. de beurt 
aan de V.U.-senatoren Ballet en Elaut 
om aan de slag te gaan. 

Na de intei-pellaties van de waal-
se kamerleden over de zgn. ach-
feruit.stelling: \an Wallonië licht
te kamerlid HURO Schiltz de 
houding van de Volksunie i.z. 
.stemming over de ingediende 
moties toe. De VU stemde niet 
tegen de motie omdat ze sim pa
uzeert met de arbeiders van 
Germain-Anglo doch stemde ook 
niet voor omdat deze interpella
ties deel uitmaken ^an een we
kenlange kampanje in en buiten 
het parlement onder het motto 
« prioriteit voor Wallonië » dain 
wanneer Vlaanderen met e\en 
zware problemen van regionale 
omschakeling en expansie heeft 
af te rekenen doch waarvoor de 
Waalse interpellanten weinig of 
helemaal geen begrip aan de 
dag legden. 

onze mannen 

in het 

parlement 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door kamerleden Babylon, 
Coppieters, Goemans en Van 
Leemputten. 

Senator Jorissen diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging van 
de wet inzake overlevingspen
sioenen van zelfstandigen. Het 
ontwerp werd in overweging ge
nomen. 

Bij de bespreking van de begro
ting der dotatiën 1967 (in het 
kader waar\an de parlementaire 
vergoeding wordt vastgesteld) 
verheugde senator Jorissen zich 
over de openbaarheid van dit 
debat (in tegenstelling met de 
Kamer) en lichtte het standpunt 
van de VU toe inzake parlemen
taire vergoeding. De VU acht het 

nieuwe bedrag niet te hoog na 
aftrek der vrije hoge kosten doch 
is gekant tegen het absenteïsme. 
Indien men het A'l'-voorstel tot 
bestrijding van dit absenteïsme 
niet zou aanvaarden dan zou de 
VU zich onthouden. Senator Jo
rissen wees ook op de inkonse-
kwente houding van de eerste 
minister, die zich tegen de aan
passing der parlementaire ver
goeding verzet doch de dotatie 
van prins Karel weer invoert 
met terugwerkende kracht ! 

Steeds tijdens deze tussenkomst 
oefende de senator zeer scherpe 
kritiek uit op de talloze eentalig 
franse opschriften in de ruimten, 
gangen en kantoren van de se
naat en vroeg met aandrang 
deze opschriften ook in het Ne
derlands aan te brengen « want 
indien wij zenuwachtig worden 
zullen we dat zelf in orde bren
gen » I Zolang dit niet verandert 
mag men de VU niet \ ragen een 
begroting van dotatiën goed te 
keuren. De VU-senaat'-fraktie 
stemde dan ook tegen de begro
ting, die met 1.39 stemmen werd 
goedgekeurd tegen 10 (VU en 
KI'). 

Ren zwaar incident deed zich 
voor tijdens het debat over het 
wetsontwerp tot aanpassing der 
grenzen der bisdommen Luik, 
Hasselt en .Mechelen-Brussel. Se
nator .lorissen wees vooraf op 
het feit dat één waals verzoek in 
de Kamer volstond om ook de 
grenzen van andere bisdommen 
dan die van Luik en Hasselt te 
wijzigen en dat, wanneer de bis
dommen moeten samenvallen 
met de provinciegrenzen, hij 
deze van het aartsbisdom niet 
meer begrijpt. Het incident deed 
zich ^oor toen de UVP-senator 
Baltus aan senator Jorissen \ er-
weet, het zelfde te doen als de 
nazi-Duitsers in 1940 hebben ge
daan. Senator Jorissen protes
teerde krachtig tegen dit goed
koop en vals patriottisme en 
kwam in botsing met de voorzit
ter, die hem tol de orde wou 
roepen doch het niet deed, ook 
omdat andere senatoren de woor
den van Baltus afkeurden. Voor
zitter Struye was ten slotte zelfs 
verplicht, zijn kollega Baltus tot 
matiging aan te zetten... 

Een interpellatieverzoek over de 
ongehoorde taaitoestanden in de 
brusselse ziekenhuizen werd in
gediend door senator Elaut. Deze 
interpellatie werd jl. donderdag 
gehouden. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door senator Jorissen. 

V.D.B. 



MEETING IN " M A J E S T I C " 
GOEDE OPKOMST 

De traditionele meeting die de 
Volksunie ieder jaar op de voor
middag van het Zangfeest in de 
sntwerpse « Majestic » organ izeert 
zit zo vastgeankerd in het partij-
leven, dat de opkomst ervoor 
steeds zeer goed is en op ogenblik
ken van politieke hoogkonjunk-
tuur — zoals verleden jaar rond 
hei problem Leuven — gewoon
weg overdonderend. Dit jaar zat 
de zaal omzeggens vol, wat bete
kent dat zowat 1.000 mensen de 
\ ergadering bijwoonden. 

Op de stoep voor de zaal en aan 
do ingang was het vanaf 10 uur 
de drukte van alle jaren. Een bij 
benadering niet te schatten aantal 
\ enters en uitdelers van bedrukt 
papier zorgde voor de (al evenzeer 
tiaditionele) jaarbeursstijl-aan-de-
ingang; of de doorsnee-deelnemer 
aan de meeting fel opgezet is met 
dit om de halve meter herhaald 
beroep op zijn centen en zijn wel
willende aandacht, is een andere 
kwestie. 

De verzamelaars komen echter 
best aan hun trekken en zullen 
mei berusting of» tevredenheid (al 

lijkheden van ons volk en dit zo
wel op sociaal, ekonomisch als 
kultureel vlak. Daartoe dienen in 
de eerste plaats de remmen, voort
komend uit een unitaire belgische 
voorgeschiedenis, opgeruimd. In 
het lidit van deze omschrijving 
moet het volksnationalisme nood
zakelijkerwijs sociaal vooruitstre
vend zijn, een dergelijke verde
lende rechtvaardigheid in de eko-
nomische verhoudingen nastreven 
en gericht zijn op een jonge krea-
tieve kuituur in nauwe samenwer
king met Noord-Nederland ». 

Kris Van Esbroek kreeg de la
chers op zijn hand, toen hij de 
noodzaak van federalisme aan
toonde aan de hand van een ge
balde, sluitende redenering die in 
het weekblad « Nieuw Vlaande
ren » ten jare 1938 neergeschre-
\en werd door... Victor Leemans. 

Wie de bekommernis kent van 
de naoorlogse generatie — opge
groeid onder de dreiging van de 
atoombom — voor de problemen 
van de vrede, de ontwikkelings
hulp en de menselijke solidariteit 
over de grenzen heen, vond in de 
toespiaak namens de jongeien de
ze bekommernis terug, geplaatst 

Kris Van EsbrocTc 

raar gelang hun persoonlijke op
vatting) hebben kunnen vaststel
len, dat de omvang en het be
lang van alleilei groepjes in het 
Vlaamse kamp vaak in omgekeer 
de verhouding staan tot de ijver 
waai mee bergen papier dooi de 
stencilmachine of de pedaalpers 
gediaaid worden. 

NA.MhiNS DE jONGFREN 

Na een kort welkomwooid dooi 
paaiIvoorzittel mr. Van der Eist 
weid het woord gevoerd dooi 
Kus Van Esbroek namens de jon-
geien Een frisse, jonge toespiaak 
die ons vlaams-nationalisme si-
tuceide in de moderne tijd en in 
een wereld die, omdat hij kleinei 
geworden is, steeds grotei veiant 
woordeli)kheden inzake sohdari 
teil en rechtvaardigheid oplegt. 
Kris Van Esbroek formuleerde na
mens zijn generatie het vlaams-
nationalisme « als een blijvend 
noodzakelijke inzet in de natio 
na Ie beweging, met als doel de to
tale uiuploouiig van alle moae-

in hel kader van de opvattingen 
die voortvloeien uit het beginsel 
van het volksnationalisme. 

\REDE! 

Er wordt — in de Vlaamse Be
weging en elders — wel eens ge
sproken over de « bieuk tussen de 
generaties » en doorgaan.'- noemt 
men dat dan een verschijnsel dat 
een zeer sterke stempel duikt op 
onze tijd. Alsof de generatiepro
blemen niet van alle tijden zou-

ciMehr Licht b^ 

(Goethe op zijn sterfbed) 

neer men, na Kris Van Esbiock, 
dr. Ballet — die uit de vooroor
logse vlaamsnationale generatie 
stamt — zijn pleidooi voor en zijn 
oproep tot wereldvrede hoorde 
uitspreken. « Ons volk is bang. 

schap in de wereld met ere zijn 
plaats terug zou innemen en zijn 
zending vervullen ». 

Ook volksvertegenwoordiger 
Schikz tekende een breed fresko 
van het moderne Vlaanderen in 
de wereld, beklemtoonde de plicht 
tot solidariteit met het hongerend 
deel van de mensheid en noemde 
de fedeiale hervorming van Bel
gië onze pozitieve bijdrage tot 
meer orde en meer rechtvaaidig-
heid ook op internationaal vlak : 
« Vlaandeiens rijke toekomst in 
dienst stellen van mens en wereld 
IS de diepeie betekenis van ons 

Dl. Balleï 

den geweest zijn ! Van enige 
« bieuk tussen de geneiaties » 
was Cl alvast niets te mei ken wan-

het ziet meï schiik de woekergroei 
der atoomwapens in de handen 
van grote en would-be grote mo
gendheden; het weet dat in de 
wereld duizenden sterven van 
honger en dat een klein deel van 
de bewapeningskosten de honger 
zou kunnen uitroeien. Het voelt 
de raketten en atoomkoppen, 
maar het staat wantrouwend te
genover hen die de atoombom 
verwensen in het ene kamp en ze 
toejuichen in het andere. Ons 
volk roept om vrede in Vietnam, 
maar zondert zich at van hen die 
schreeuwen « Vietnam ! » en te
zelfdertijd elders tot wereldrevo
lutie ophitsen ». 

Een sterke indruk op het gehoor 
maakte dr Ballet's opioep tot bin
nenlandse vrede die nu al bijna 
25 jaar steeds opnieuw verstoord 
wordt door het onverzoenlijke, 
vlaamshatende resistentialisme. 

De veroordeling van deze hye-
namentaliteit mondde in dr Bal
let's toespraak po/itief uit in een 
hartstochtelijke oproep vooi am
nestie. 

OPTIMISME 

Nadat Wim Jorissen in een kor
te, gloedvolle rede de jaarhjkse 
geldomhaling op de meeting had 
ingeleid en nadat enkele parle
mentairen zich gekweten hadden 
van de taak om « lond te gaan 
met het mandje » kwam mr. Hu
go Schiltz aan het woord vooi de 
slottoespraak die in het teken 
stond van een volksnalionalisti-
sche geloofsbelijdenis en van een 
groot optimisme in de nakende 
bekioning van on/e strijd • « Na 
130 jaar moeizaam, heklhattig on-
dankbaai dagweik van dt vele 
geneiaties die in de vlaamsc be
weging hebben gewerkt, gestieden 
en geleden, breekt eindelijk de 
dageraad aan. de voleindina \.m 
datgene wat van in den btgiiiiie 
bewust of onbewust hun deel is 
geweest : dit volk zijn gelaal te-
lug te geven opdat het als gcmeeii-

volksnationalisme ». 
Hugo Schiltz besloot : « De 

Volksunie is en blijft een revolu
tionaire partij, in de zin dat zij 
van haar leden een inzet durft ei
sen die geen enkele andere partij 
nog kan opbrengen. De V.U. wil 
macht veroveren en zij hoeft zich 
daarvoor niet te schamen. Zij wil 
macht veroveren opdat nu zou 
kunnen verwezenlijkt worden wat 
Dosfel als de hartewens van de 
vele, al te vele generaties vlaamse 
strijders die ons zijn voorgegaan 
formuleerde : een goed gezag in 
Vlaanderen ». 

« VOORLICHTING » 

Zoals we verleden week reeds 
in ons blad aankondigden, werd 
deze meeling georganizeerd naar 

een nieuwe formule,: een poging 
om het stramien van louter toe
spraken ergens te doorbreken met 
een vizueel element. De regie had 
een gooi gedaan in de richting van 
illustratie dei spreekbeurten en 
evokatie van enkele tema's door 
hel projekteren van dia's. We be
twijfelen, of deze formule heeft 
aangeslaan bij de aanwezigen en 
of zij — altans in de vorm zoals 
we ze verleden zondag meemaak
ten — voor herhaling vatbaar is. 
De aandacht van de toehoorders 
moest zich verdelen tussen wat er 
te zien en wat er te beluisteren 
viel, wat nooit erg bevorderlijk is 
voor een stevig kontakt tussen 
sprekers en publiek. De dia-pro-
jektie had trouwens voor gevolg 
dat de zaal de hele tijd in clair-
obscur (meer obscur overigens dan 
clair) gehuld was, wat — behal
ve dan wellicht door ergens een 
paar vrijers — niet al te zeer op 
prijs werd gesteld én door de 
sprekers én door de mensen in de 
zaal. Een voorlichlingsveigadering 
jn het donker is niet je dat, als je 
het ons vraagt (maar je vraagt 
het ons natuurlijk niet). 

De mensen aan het piojektie-
apparaat waren daarenboven 
klaarblijkelijk af en toe in het 
donker net even op zoek naar het 
kijkplaatje dat eigenlijk al op 
scherm had moeten verschijnen. 
Een « korte mededeling > van fi
nanciële aard zorgde voor een be
hoorlijke anti-climax na een do-
denappèl dat op de traditionele 
meeting van een levende partij 
trouwens ietwat vreemd voor
kwam. 

Daarnaast was gebrek aan tijd 
de waarschijnlijke oorzaak ervan, 
dat de sprekers hun — op zichzelf 
uitstekende redevoeringen — niet 
wat beter op mekaar afgestemd 
hadden. Beeld en tekst lagen nu 
gedurende te lange tijd in een 
vlak van problemen wier schrij
nende belangrijkheid niet kan 
verdoezelen dal de toehoorders op 
deze meeling eigenlijk toch ook 
wel een beetje verwacht hadden 
dat de aktuele binnenlandse pro
blemen iets dikker in de veil be
hoorden gezet te worden. We zeg
gen het met een understatement. 
Eigenlijk zouden we moeten zeg-
s;en : de laaiende geestdrift die 's 
namiddags op het Zangfeest open-
spetterde en die andere jaren al 
tijdens de voormiddag in de « Ma
jestic » op toeren kwam, was et 
ditmaal niet bij. 

Misschien is zij opgespaard vooi 
de grote Volksunie-meeting op 17 
juni in de Magdalena-zaal te 
Brussel. Zo hopen we alvast! 

tva 

Mr. Hugo Schiltï 
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d e v\^erelcl 
van verwoede gevechten om het bezit 
van strategische hoogten en rivieren. 
Bli jkbaar willen de Amerikanen de 
strategische bazis leggen voor een 
eventuele opmars naar het noorden. 

Europa vierde te Rome zijn 10-jarig 
rompbes taan . Het werd geen geestdrif
tige herdenking en de pro-britse rede 

ISRAEL DE LOEF AFGESTOKEN? 
De grote mogendheden blijken toch 

alles in het werk te hebben gesteld om 
de krizis in het Midden Oosten niet in 
een oorlog in regel te doen ontaarden. 
Al kruisen er in het oosten van de 
middellandse zee nu zowel amerikaan-
se als russische oorlogsbodems, het 
ziet er wel naar uit dat Moskou en 
Washington hun wederzijdse bescher
melingen aanmaanden, geen onherroe
pelijke dingen te doen. Nasser heeft het 
te dien aanzien gemakkelijker dan 
Israël, want hij plaatste de UNO voor 
een voldongen feit (dank zij Oe Tants 
zwakheid) en nestelde zich in de pozi-
tie van de man die de tegeristandei* 
ne t zo ver uitdaagt, dat hij bij reaktie 
niet als agressor kan gebrandmerk t 
worden, al tans juridisch niet. En 
daarom is het Nasser te doen. Tevens 
poogt hij met deze krizis binnenlandse 
ontevredenheid op te vangen (dat lukt 
echter niet eeuwig, zie maar Soekar-
no) en zijn blazoen in het arabische 
k a m p op te kalefateren (wat dringend 
nodig was na zijn vele panarabische 
mislukkingen) . Toch bleven enkele 
arabische mogendheden afzijdig (Tu-
nezië en Marokko) en andere wantrou
wig (Saoedi-Arabië en Jordanië) ter
wijl S}'rië, de meest heetbloedige ara
bische staat, reeds een onverbloemde 
waarschuwing vanwege Washington 
moest inkasseren. Washington dat zich 
meer en meer in het Midden-Oosten de 
al lures van de polit ieman aanmeet . Het 
verrassend egyptisch-jordaans mili tair 
akkoord heeft echter Nassers pozitie 
nu zeer stevig gemaakt. Zullen de ou
dere monarchiën nu — schoorvoetend 
— Hoesseins stappen volgen ? 

De zenuwoorlog duur t dus voort. In
tussen gaan meer en meer s temmen 
op tegen de blokkering van de zeeweg 
van Akaba, wat Israels juridische pozi
tie versterkt. Toch dringt men er ook 
op aan, om de kwestie grondig aan te 
pakken en o.a. in eerste instantie het 

probleem der anderhalf miljoen pales-
lijnse vluchtelingen nu eens definitief 
te regelen. Gemakkeli jker gezegd dan 
gedaan, want daar ligt de grondoorzaak 
van gans het geschil. Of de huidige 
spanning nu ook de prikkel is die zal 
volstaan om de koe bij de horens te 
vatten, moeten we maar weer eens af
wachten. Want eens het oorlogsgevaar 
verminderd daalt ook de lust tot gron
dige aanpak. Onze tijd heeft er een 
specialiteit van gemaakt, problemen te 
laten rotten, niet om ze op te lossen. 

In Vietnam duur t de « ro toor log» 
voort. De neutrale zone is er het toneel 

van prczident Saragat viel bij de Gaulle 
niet in goede aarde . De gerezerveerd-
heid was t rouwens te Rome toonaan
gevend en het opgelegde zwijgen van 
de EEG-kommissie werd tamelijk pijn
lijk aangevoeld. 

Nog te Rome brach t de verheffing 
tot het pu rpe r 27 nieuwe « p o r p o r i » 
in het H. Kollege, dat tans 120 leden 
telt, het hoogste aanta l ooit in de 
kerk bereikt . De 70 van Sixtus V 
zijn ver overschreden en de internatio-
nalizering is verder gegaan dan ooit. 
Maar toch stelt zich de vraag, wat uit
eindelijk de rol van het kardinalenkol-

lege zal zijn nu de bisschoppenkonfe-
rent ie veronders te ld wordt , samen me t 
de paus het eigenlijk bes tuur van de 
kerk waar te nemen. 

Het overige wereldgebeuren spi ts te 
zich te New-York toe waar de UNO-
veiligheidsraad een oplossing voor de 
joods-arabische krizis moet zoeken. 
Minder spektakula i r m a a r betekenisvol 
voor een geruisloze s tr i jd om de m a c h t 
in het Kremlin waren etteli jke muta 
ties in de staatsveiligheid en de admi
nistrat ieve top, waarbi j vooral Sjele-
pin, de denker van de par t i j en eens 
de dauphin genoemd, op een i'aadsel-
achtige manier in de belangstell ing 
kwam. Alle liberalizeringen ten spij t 
(cfr. de aanval van Nobelpr i j swinnaar 
Sjolochow op Ehrenburg ) houdt he t 
Kremlin de t radi t ie van de « oosterse 
geheimzinnigheid » op peil. Een « chi-
nczerij » die niets van deze van Mao en 
zijn tegenstrevers, nog steeds in volle 
verwarr ing in een machts t r i jd gewik
keld, moet benijden. 

In Afrika tenslot te scheidden zich 13 
miljoen zuid-oost-stammen van Lagos 
af. Daar dreigt de zoveelste afr ikaanse 
burgeroorlog.. . 

Het Israëlisch opperbevel bestudeert ter plaatse de toestand na de opstelling der legers tegenover mekaar. Alles is klaar 
om te beginnen... 

iMen kan vandaag moeilijk voorspellen 
of Nasser er oorzaak van zal zijn dat 
liet VVe.sten zijn nieuwe strategie in 
lüiropa niet nog eens of zelfs op zeer 
korte termijn moet lierzien of niet. De 
verdunning van de geallieerde strijd
krachten in West-I^uropa, per 1 lanuari 
a.s. (41.000 amerikaan.se en britse solda
ten) en het debat in de Bondsrepubliek 
of daarmee overeenstemmend de Bun-
desweln- moet versterlvt of eveneens 
« verdund » worden, is plots veel akku-
ter en \eei minder al\ademi.sch gewor
den sinds de krizis in het Midden 
Oosten nadat de zonderlinge brandweer
lieden van (Ie U.NO voor de dreigencle 
brand op de loop gingen i.p.v. te gaan 
blussen. De politiek \an Washington, ten 
koste van lieel wat « vriendschap » in 

wuste, krachtdadige voorzichtigheid zou 
kunnen noemen. 

Zelfs wanneer Moskou slechts teore-
tisch de arabische aanspraken tegen 
Israël steunt dan is er o.i. nog geen vol
doende reden om het reeds zo verzwakte 
of verslapte NATO-schild nog verder te 
verzwakken, vermits er geen russische 
tegenprestatie ter plaatse, d.i. in Europa 
is. Ofwel is er een akkoord, doch spreekt 
men er niet over... Nu kan men wel zeg
gen : de Bussen kunnen geen vertrou
wen in dit miniem gebaar hebhen, want 
de Amerikanen en Britten laten het oor
logsmateriaal der weg te trekken troepen 
ter plaatse en vervangen de leemte, die 
ontstaat, door de nieuwe strategische 
op\atting \an «flexible reaction/) die in 
de praktijk neerkomt op sea- en air-lift-

mein der raketwapens en ruimtetuigen 
tegenover de russische voorsprong. Naar
mate dit nivelleringsproces zich echter 
voltrok — de balans van de wederzijdse 
vrees of de gewapende vrede — brok
kelde het rcspektievelijk politiek-ideolo-
gisch kamp af (Rusland-t^hina enerzijds, 
Amerika-West-Europa anderzijds). De 
kuikens zijn minder bang wanneer de 
kippenmoeders minder agressief tegen
over elkaar staan. 

De Vietnamoorlog is in dit koncept 
een quasi-verteerd riziko. Indien hij 
echter te lang aansleept wordt het we-
reldriziko weer groter. Een dergelijk 
moment schijnen we nu te beleven. Op 
dit zelfde ogenblik echter dreigen uit de 
potentiële brandhaard van het Midden 
Oosten hoge vlammen op te slaan, waar-

ONZEKER GEWORDEN ZEKERHEDEN 
Wcsf-Europa een goede \ersfandliouding 
niet -Moskou te bewerken, ten einde in 
Vietnam de vrije hand te behouden (een 
steeds intensiever russische wapenhulp 
aan Noord-Vietnam op de koop toe ge
nomen en met de — schrale — troost 
dat de C.liinezcn bij deze transithulp 
stelen dat het kraakt) dreigde inder
daad een deuk te krijgen nadat Moskou 
ondubbelzinnig en tegen een geringe 
l)rijs stelling koos voor de arabische 
staten tegen Israël, protegee van Lon
den, Parijs en Washingt(m. liet is ove
rigens merkwaaniig, dat zowel in Viet
nam als in de arabLsch-joodse krizis het 
Westen psichologisch zo zwak staat 
tegenover de wereldopinie en zelfs de 
eigen opinie, vooral dan in West-Europa, 
waar de openbare mening nog altijd niet 
goed weet te kiezen tussen wat men on
verantwoordelijke laksheid en doelbe-

strategie. Men heiinnert ziili de gigan
tische en ultra-snelle oefening, \saarbij 
een hele amerikaanse divizie in een bij
na supersonisch tempo van .Vmerika 
naar West-Duisland werd overgebracht. 
Deze oefening was \oor de amerikaanse 
leiding de 'est om van de « atoonner-
geldingsstrategie » over te stappen naar 
de « flexible reaction » strategie. De ver
geldingsstrategie, zo duurbaar aan wij
len Dulles, had immers alle zin verloren 
de dag dat Busland als atoommogend-
heid de voet kon zetten naast .\merika 
en bovendien als interkontinenale en 
later ruimtelijke raketmogendheid zelfs 
een voorsi)rong op I n d e Sani had geno
men. Mettertijd is de amerikaanse v< or-
sprong op kernwapengebied geleidelijk 
vernn'nderd tegenover de russische 
stand, terwijl de amerikaanse achter
stand evenredig verminderde in het do-

door twee riziko's op een uitgebreid 
konflikt (Oe Tant is met zijn woorden 
« voorspel tot een derde wereldoorlog » 
moediger geweest dan met zijn daden in 
fiaza) simultaan gaan werken en meteen 
heel wat als « •/ ker » aanvaarde tezes 
gevoelig doen wankelen. Een van die 
« zekerheden » was de betrekkelijke 
veiligheid in Europa, waarvoor van wes
terse ziide reeds een inekanisme is in 
gang gezet na de jongste ministerkonfe-
rentie op NA'rO-\lak te Parijs. In dit 
mekanisme heet zelfs België ook betrok
ken te zijn (wat Poswick zal toelaten 
een van boven opgelegd besluit als een 
eigen initiatief voor te schotelen aan de 
naïeve Belgen). 

We schrijven het aan de wetten der 
administratieve traagheid toe dat men 
op zulk een keeci)unt te Bonn en andere 
boofdste<len nog bizanfijns aandoende 

debatten houdt over de vraag of d( 
Bondsrepubliek nu haar Bundeswehi 
eveneens moet verzwakken, ofwel de ont 
stane leemte moet aanvullen. (Daarbii 
komt voor Bonn nog een tweede vraag
stuk op de proppen : de Duitslandpoli 
tiek). Men stelt zich in het We.sten de 
zeer subtiele vraag of een ontegenspre
kelijk uitgelokte verzwakking van het 
verdedigingspotentieel (dat in de 50-ei 
jaren de bezetting van Berlijn, het in 
schakelen in het oosteuropees Islok van 
Oostenrijk en misschien nog veel meei 
heeft belet, dat schijnen vele zgn. linkse 
en rechtse .jrogressisten te vergeten), 
wel mag gekoinpenseerd worden door 

'n dan niet meer te loochenen versterking 
van de weslduitse bewapening. Zou dat 
geen slechte indruk op Moskou maken, 
dat al tempeest tegen hef bestaan var 
zelfs maar één kompagnie westduitse 
soldaten ? Men sprak reeds van een eer-
-ste « Abstufung » van 400.000 naar 
400.000 man. Intussen heeft Bonn de dis-
kussie — zeer verstandig — uitgesteld 
tot oktober. De Midden-Oosten-krizis is 
hier de zeer plausibele hoewel niet uit
gesproken uitvlucht. Intussen is geen 
sprake van het andere alternatief : de 
versterking van de Bundeswehr. Dit zo\i 
stuiten o|) ameiikaans verzet, bijaldien 
men in Washington nog steeds in termen 
van verstandhouding met Moskou denkt 
op zich zelf meer dan lovenswaardig. 
Maar wat gewordt van een dergelijk 
streven wanneer elke russische tegen
prestatie in Oost-Europa uitblijft ? \\\\ 
menen dat het doorzichtsvermogen van 
de Johnson-adininisfratie hier zwaar op 
de proef zal gesteld worden, terwijl 
West-Europa zelf alsof er geen buiten-
europese gevaren bestonden het lO-jarig 
bestaan van het Verdrag van Rome her
denkt en moet beslissen over de britse 
aanvraag tot lidniaatschap, zeer moei
lijke kens voorwaar. 

Alleen uit wat voorafgaat blijkt eens 
te meer hoe nauw alle wereldproblemen 
verbonden zijn en hoezeer zelfs in een 
tiid van comnuters vele politieke en an
dere beslissingen nog een gok naar de 
blinde kans betekenen. 

K.V.B. 

http://amerikaan.se
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VERMENIGVULDIGING 

Het mirakel van de verme
nigvuldiging der b roden 
schijnt zich ook in Vie tnam 
voor te doen. Een amerikaa 
Icongreslid heeft inderda I 
ui tgerekend, dat voortgaan 
op de officiële gegevens, 
Amerikanen in Vietnam me 
Vietkongstr i jders t i jdens 
jongste vijf j a a r bui ten j 
vecht hebben gesteld dan 
dergelijke s t r i jders waren. H 
amer ikaanse par lements] l 
had de gegevens zorgvulc 
bi jgehouden, zowel over t n 
pens t rek te van de Vietko 
als over de zgn. verliezen. Tu_ 
sen 1962 en 1967 groeide de 
Vietkong van 63.000 m a n tot 
287.000 man aan. In dezelfde 
per iode deelde het Pentagoon 
mede dat er 276.326 Vietkong
s t r i jders waren gedood, gevan
gengenomen of gedezerteerd. 
Zuiver rekenkundig be-

Deze ban e knsleii Jiei bergen de potentie voor een weiehlko) 
appel tussen Egypte en Israë 

ijlikt : de golf van Akaba, twist-
l. 

REGIS DEBRAY 
De giioilla die in Zuid-Arnenka looull 

gevoerd, is dezei dagen in de einofiese ak-
iiiahtett geiukt dooi de aanhouding van 
Regis Debiay ni Bohvii. De linkse intelli
gentsia en de linkse peis in Frankiijk (en 
gedeeltelijk ook in België) is een groot
scheepse aktie begonnen <!._vooi de viijla-
tiiig van Regis Debiay >. 

Het is met Debiay een kuiietis geval. Hij 
stamt vit een gegoede paiijse bwgeijamilie 
en hl] zou, indien hij het spool zijnei vade
ren had gediiikt, een katolieke koiiseivatiej 
zijn geivoiden. Hij evolveeidc integendeel 
naar hel uiterst-linkse piogressisme en werd 
lid van de fianse kominnnistische partij. 
Toen hij afgestudeeid xras, tiok hij naai 
Kil ba en dioiig ei vrij vlug door lol de om
geving van Castro. Hij tveid vtiend van de 
kubaanse diktatoi en schieef op het suiker-
eiland hel boek « I.a revolution dans la 
devolution », waann hi] de lakliek die de 
zuidameiikaan^e guenlleros tot dan toe ge
volgd hadden bekiitizeerde en een nieuwe 
techniek van de opstand bepleitte. 

Net zoals « Che > Cuevaia verdiceen Re
gis Debiay op een bepaald ogenblik spoor
loos uit de kubaanse top. Anders dan *Che* 
is Regis nu teiug opgedoken : aangehou
den in Bolivië, beschuldigd van deelneming 
aan een gewapende opstand nis politiek 
kommissaiis van een gioep- castristische 
barbudos, volgens de beschuldiging betiok-
ken bij de organixatie van hindeilagen 
waai in 25 boliviaanse soldaten sneuvelden 
en dus bedieigd mei kiijgsiaad en een 
eventueel doodvonnis. 

Tijdens zijn kubaanse tijd heeft de poli
tieke evolutie van Regis Debray blijkbaar 
niet stil gestaan. Hij nam ontslag uit de 
fianse kominunistische paitij en ging nau-
icer aanleunen bij de groep, die de gewa
pende opstand in ZiiidAmerika piedikt. 
Deze evolutie vergt enige toelichting. De 
kommunisten van oitodoks moskovietiscke 
obedientie waren en blijven in Zuid-Amen-
ka tegenstanders van de giieiilla. Z'j pre
diken de taktiek van de « wettelijke oppo-
zitie, de infiltratie en het Volksfiont. De 
gueiilla woidt gevoerd door de < Kuba-
neri T>, die aanleunen bij Peking, en door 
een aantal verspreide en onbelangujke 
trotzkisttsche groepjes. 

De zaak Debiay heeft een passioneel ak-
sent gekregen door de pogingen die de moe
der van Regis ondeineemt om haar zoon te 
redden. Zij heeft zich naar Zuid-Amerika 
begeven, zweert bij zijn onschuld en houdt 
vast aan de tezis « dat Regis slechts als 
joeinahst naar Bolivië is gegaan ». 

De strijd van deze bourgeois voor haar 
revolutionaire zoon ontroert door zijn men 
sehjkheid. Even tragisch is de boodschap die 
een andere vrouw, de echtgenote van de 
door de guerilleros gedode boliviaanse lui
tenant Amaznga publiceerde : « Ik vraag 
een rechtvaardige bestraffing voor de moor 
denaars van mijn man. De moeder van Re
gis Debra\ vraagt de vrijlating van haar 
zoon die de leider en de politieke kommis 
saris der guerilleros was; ik ben er van over

tuigd dat ze gedreven wordt door het no
belste gevoel ter wereld : de moedei liefde. 
Maar evenzeer ben ik er van overtuigd dat 
deze nobele gevoelens uitgebuit worden 
voor een propaganda-aktie van hen die het 
gemunt hebben op ons vaderland en op de 
menselijke waarden die ons — ons volk, de 
nederige mensen en de eenvoudige solda
ten — dierbaar zijn ». 

Gelet op zijn verleden, op wat hijzelf 
schieef in zijn revolutionaire handleiding 
en op de omstandigheden van zijn aanhou
ding is het méér dan waarschijnlijk, dat 
Regis Debray inderdaad als guerülero ope
reerde. 

We bekennen graag, dat xve voor hem 
persoonlijke simfratie hebben : een man 
die de konsekwenties uit zijn over tuiging 
trekt, laat ons nooit onverschillig. Hij is 
een der iveinige linkse progressislen die hun 
teoiieën elders dan in het salon veidedigen 
en voor die uitzonderlijke houding kunnen 
we respckt opbrengen. 

Politiek hunnen we onmogelijk met De
bray simpatizeren. Hij is revolutie gaan ma
ken als pion op het schaakbord van een 
wereldrevolutie die wij bestrijden. Hij heeft 
zich laten sturen naar een van de weinige 
zuidamerikaanse landen — Bolivië — dat 
reeds in het begin van deze eeuw de weg 
van de demokratie opgegaan is, waar het 
land verdeeld werd onder de boeren, waar 
de tinmijnen eerst door de sindikatcn en 
vervolgens door de staat tn beheer werden 
genomen en waar de oligarchie van de 
ï Rosea « (de Spaanse blanken) gebroken 
werd door de indiaanse en gemengde boe
renbevolking. De Bolivianen moeten niet 
« bevrijd » worden door de mannen van 
Peking; ze hebben in een lange en bewon-
aerenswaardige strijd die bevrijding als 
voorbeeld voor gans Zuid-Amerika zélf af
gedwongen. Wat Peking interesseert, is niet 
liet boliviaanse volk, maar is de boliviaanse 
gueiilla als draaischijf voor de opstand in 
andere zuidamerikaanse landen : een harte
loos, onmenselijk « politiek » bedrijf. 

Zij die lans, met de eenzijdige « mense 
lijkhc'td > die hen steeds kenmerkt, in Eu 
ropa Ijveren voor Regis Debray, zouden 
dat roei eens mogen bedenken. En zij zou
den moeten roeten dat hun misbaar de Bo 
hvianen slechts kan stijven in hun voorne 
men om Debray te vonnissen, zoals het po
litiek misbaar rond Sacco en Vanzettt o1 
rond het echtpaar Rosenberg slechts de te
rechtstelling heeft verhaast. En beledigt men 
Debray met tn zijn eer als revolutionair 
door tans te beweren dat hij « slechts joer-
nalist » zou geweest zijn en door te verwij 
zen naar zijn hoedanigheid van universitair 
gediplomeerde ? Dat men wél ijvert voor 
het « politiek interessant » geval Debray en 
tegelijkertijd zwijgt over diens naamloze, 
ongeletterde, eenvoudige maar daarom met 
minder eerbiedwaardige mede guerilleros. 
geeft de aktie-Debray ook op hel louter 
menselijk vlak een lorunge bijsmaak. 

A.N. TOVANO. 

schouwd zouden er dus nu 
ongeveer 10.000 Vietkongstrij
ders overblijven, die het een 
half miljoen amer ikaanse sol
daten plus ettelijke honderd
duizenden zuidvictnamese sol
da ten ui ters t lastig maken.. . 

HAPPY FEW 

Terwijl steeds meer ameri
kaanse jongeren weigeren te 
gaan vechten in Vietnam en 
over de werkeli jke amerikaan
se verliezen a ldaar geen ju is te 
cijfers te verkri jgen zijn — de 
jongste weken zijn de verlie
zen ook officieel zeer hoog, de 
werkeli jke cijfers zullen hoger 
liggen dan deze, officieel toe
geven — zijn in Californië mo-
telklubs onts taan, waa r r i jke 
jonge (en oude) mannen en 
vrouwen een pa r tne r kunnen 
vinden, Zonder een min imum 
jaa r inkomen van 700.000 fr 
r aak t men in deze « superdef-
tige bo rde len» niet binnen. 
Want deze kommercië le uitba
ting van eros onder een mo
dern, progressief vernisje, 
weerlegt absoluut niet de mo
gelijkheid van de normale ma
nier van kennismaking. Waar
om moet de supergeweivaar-
dizeerde mens het steeds an 
ders doen ? En waarom zijn 
de Amerikanen zo dwaas, hun 
toch reeds gehavende reputa

tie met dergelijke snufjes nog 
een stukje meer naar beneden 
te halen. Het land der psichia-
ters blinkt werkelijk niet door 
psichologisch inzicht uit . 

MALAISE OM MARIA 
De Fatima-reis van paus 

Paulus VI heeft van diverse 
zijde krit iek uitgelokt, waar
bij de klemtoon op de politie
ke aspekten lag («n i e t oppor
tuun gezien de aard van he t 
regime in Portugal en de weer
slag bij de progressieve kris-
tenen en bij de afrikaanse vol
keren »). Over de werkeli jke 
oorzaak van deze betrekkel i jk 
plots besloten reis word t min
der verteld. Nochtans is het 
s inds Vat icanum II geweten 
da t de meerderheid der konci-
lievaders de Kerk wil terug
houden van een overdreven 
Maria-kultus en meer de klem
toon wil leggen op Jezus Kris-
tus . De dogma's over de onbe-
,vlekte ontvangenis, moeder
maagd, en de ten hemel opne
ming stonden sinds lang aan 
groeiende krit iek of a rgwaan 
bloot, vooral bij de jonge kle
m s . Toen het Koncilie weiger
de Maria de titel toe te ken
nen van « Moeder der Kerk » 
greep de paus in en kende de
ze titel toch toe, ten einde de 
ontgoochelde Maria-vereerders 
gunstig te s temmen. 

FATIMA-GEHEIM 

INOPPORTUUN 
Over het Fatima-geheim 

(voorspelling van de verschij
nende maagd) zwijgt het Va-
t ikaan. Men poogt zelfs de be
tekenis ervan te relat iveren. 
Wijlen Johannes XXI I I oor
deelde de publikat ie van he t 
hem in 1960 medegedeelde 3de 
geheim niet oppor tuun en de 
huidige paus deelt b l i jkbaar 
deze mening. Om dit besluit 
dan te kompenseren zou de 
paus tot de Fatima-reis beslo
ten hebben, om aldus een ze
ker evenwicht te herstellen 
tussen de twee richtingen in
zake devotie. Daarbij zou hij 
de politieke bezwaren van 
minder belang geacht hebben 
dan de religieuze. Een en an
der wijst er op hoezeer de hui
dige paus moet geven en ne
men om het evenwicht in de 
Kerk te bezwaren. 

Amerikaanse belangstelling voor little Belgium. Johnson liet 
zich op de konferentie « Water for peace » te Washington alles 
vertellen over onze kraantjesproblemen door luitenant-geiieraal 

Crahay, koninklijke waterkommissaris. 



De luchthaven van Deurne is ziek: zij heeft een verouderde A.D.F.-radiobaken, een 

te kleine loods, taxibanen in slechte toestand, een te korte hoofdbaan en staat niet 

open voor landingen bij ongunstige weersomstandigheden. Relatief geringe kosten 

kunnen haar, op de startbaan na, weer gezond maken. 

Er zijn echter gemeentebesturen die begerig blikken naar hektaren qoede bouw

grond, er is de Sabena die haar monopolistische neigingen botviert, de K.0.0. Ant

werpen die bepaalde gronden wil valorizeren met hoogbouw, het ministerie van 

verkeerswezen dat Brussel-Nationaal als alleenzaligmakende luchthaven wil promo

veren en vele andere invloedriike organismen en personen die hun belangetjes 

willen doen primeren. Deurne is ziek en zal ziek blijven. 

zelfoverschatting en chauvinisme moet 
men echter toegeven dat Zaventem 
geen internationale luchthaven is. Bui
ten chartervliegtuigen ziet men er re
latief weinig buitenlandse lijntoestel-
len, vooral wat vracht aangaat. Zaven
tem kan de vergelijking in dat opzicht 
met Schiphol en Le Bourget moeilijk 
doorstaan. 

elke polerm t 
van de lucmav 
zinloos, ani 
nabije toehl 
ken over «W 
dringend Mei 
ne is er te min 
werpen ?iee ï oo 
nodig voor )ers^ 
korte ah\i 
deze taakkzii 

DE TOEKO.1 
Nochtans heeft Deurne mogelijkhe

den • alle tipes schroefvhegtuigen kun
nen er veilig landen Als de Lufthansa 
over enkele maanden de Boeing 737 in 
gebruik zal nemen, staat Deurne ook 
open voor dit tipe straalvliegtuig. In 
vier jaar tijds verdrievoudigde het 
aantal passagiers dat langs Deurne 
kwam. In 1964 werden 84.000 kilo goe
deren behandeld, het jaar daarop 
409.000 Toch werd het doodvonnis 
over Deurne's luchthaven geveld men 
wacht op de voltooiing van de nieuwe 
autosnelweg Antwerpen Brussel om 
het te \oltrekken Argument : het 
heeft geen zin twee luchthavens te be
kostigen op 40 km van elkaar. 

• 15 LUCHTHAVENS 7£ PARIJS 

Hoe gaat het in andere landen ' Pa
rijs telt niet minder dan 15 luchtha
vens en men spreekt er van een tekort. 
De Nederlanders kennen een binnen
landse lijndienst die verschillende ste
den langs de lucht verbindt uitgebaat 
door een zusteimaatschappii van de 
K.L M Frankiijk heeft meet dan 300 
luchthavens In de Verenigde Staten 
noteerde men hef vorige jaar meer 
vlieguren voor kleine toestellen dan 
voor lijnvliegtuigen in België wil men 
echter alle hindiensten cetUralizeian te 
Zaventem en de andeie vliegvelden als 
overbodig beschouwen 

Deurnes luchthaven wordt 1ang7aam 
versmacht door hoogspannmgskabels 
te Mortsel sociale woningen te Deur-
ne-Zuid en hoogbouu te Berchem rond 
de E 3 werken De fout ligt 20 jaai te
rug, toen men het met nodig achtte een 
vooruitziende planning op te maken. 
Deurne is reddeloos verloten voor 
grote iijntoestellen 7oals de Caravelle 
en de Boeing Deurne kan niet meer 
voldoen aan de behoeften van Antwer
pen tn/ake vrachtvervoer per vliegtuig. 

Dat is geen probleem voor het mi
nisterie van verkeerswezen alles kan 
langs Zaventem gaan betoogt men 
ginder Zij vergeten echter een heleboel 
faktoren die het bestaan van Deurne's 
luchthaven meer dan noodzakelijk ma
ken. 

• ZAVENTEM IS GEEN 
INTERNATIONALE LUCHTHAVEN 

Wie voor de eerste maal de luchtha 
ven van Zaventem bezoekt, komt on 
der de indruk van prachtig marmer, 
grote zalen en veel andere indrukwek
kende dingen. Ondanks alle belgische 

De industrie heeft in de toekomst 
dringend behoefte aan mogelijkheden 
om over de ganse vvereld goederen per 
vliegtuig te kunnen vervoeren. Daar
om dient een internationale luchthaven 
nabij een industriegebied te liggen. De 

meest geschikte plaats hiervoor in ons 
land ligt nabij het kruispunt van de 
Boudewijnautosnelweg en de E-3. Mits 
een geschikte verbinding met de ant-
werpse haven, zou een luchthaven die 
op die plaats ligt verbinding geven met 
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nderen 

Ji rond het hehoud 
ucmaven van dei irne is 

terpen moet in de 
^ei^st kunnen beschik-
f èn vlieghaven voor 

9 ' derenverkeer. deur-
telfem voor. maar ant-

ook een luchthaven 
)ersonenvervoer over 

n. deurne kan 
zich nemen. 

fsi 
k 

e g i I L.SrfSisteem, waardoor het moge
lijk wordt ook bij minder gunstige 
weersomstandigheden van de start
baan gebruik te maken, een nieuwe be
dekking op de hoofdbaan, betere taxi
banen, een radar instal la t ie en het ter-
beschikking stellen van het nodige per
soneel om de diensten te kunnen ver
zekeren gedurende de nacht . 

• DUISTERE ROL 

Welke rol onze nat ionale luchtvaart
maatschappi j speelt ten opzichte van 
Deurne, is moeilijk uit te maken. De 
K.L.M, heeft een wekelijkse l i jndienst 
ingelegd voor vrachtvervoer naar Ams-

bhjft een mister ie . 
Statist ieken wijzen uit dat ongeveer 

60 % van de passagiers met een Sabe-
na-toestel op Londen afkomstig zijn 
uit de onmiddell i jke omgeving van Ant 
werpen. Het zijn vooral d iamanta i rs 
die naar de Londense beurs gaan. Zij 
ver t rekken met een bus aan de Key-
serlei te Antwerpen naar Zaventem, 
van waarui t zij naar Londen vliegen. 
Waarom de rechts t reekse lijn Deurne-
Londen Air Port werd afgeschaft blijft 
een misterie. 

Op de luchthaven van Deurne 
spreekt men van een sis tematische 
boycott vanwege Sabena. Men kan gis 
sen waarom. Indien de luchthaven van 

JST VAN DEURNE 
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het Luikse, de opkomende indust r ie in 
de Kempen en met gans Vlaanderen. 
Op zulke plaats zouden alle maatschap
pijen vluchten inlassen, terwijl n u te 
Zaventem het omgekeerde aan de gang 
is : Sabena spaar t geld noch moei te 
om vluchten met een lage frekwentie 
in te richten naar alle werelddelen. 
Men moet t rachten maatschappi jen uit 
alle werelddelen naa r één plaats te 
lokken. 

• EN DEURNE ? 

Zou het opr ichten van een interna
tionale luchthaven rond Antwerpen im
pliceren dat Deurne 's vliegveld over
bodig wordt .•' Niets is minder w a a r ! 

Deurne ligt op minder dan 15 minu
ten van het cen t rum van Antwerpen. 
Zijn luchthaven is dus aangewezen 
voor personenvervoer op kor te af
standen en voor dr ingende goederen. 
Het heeft immers geen zin dat zaken
lui, die naar gelijk welke stad van Eu
ropa willen, meer tijd nodig hebben 
om naar de luchthaven te gaan dan om 
vanuit die luchthaven naar hun be
stemming te vliegen Ook voor lucht-
taxis biedt Deurne grote mogelijkhe
den, om dezelfde reden 

Een gespeciahzeerde t i rma op het 
gebied van korte afstandsvluchten, 
Delta Air Trat t ic (de enige belgische 
nederlandstahge luchtvaar tmaatschap-
P']) zal o m vluchten organizeren 
waardoor het an twerpse zakenlui mo-
geliik wordt om op één dag naai Ham
burg en terug te vhegcn Die mogelnk-
heid bestaat niet mdien men van liin-
vhegtuigen gebiuik wil maken ook in
dien men twee of driemaal wil over
stappen 

Verder telt de luchthaven van Deur-
iie drie bedrijvige verenigingen voor 
luchttoensme en luchtsport Zn hou
den dagehik^ xn tiental toes t t l ln in 
de lucht 

Mits de nodige aanpassingen kan de 
luchthaven van Deurne dus rendabel 
gemaakt worden Hiervoor zijn ook 
dringend enkele vei beteringen nodig : 

t e rdam. Sabena heeft ook zulke lijn, 
m a a r zij laadt dagelijks 5 vrachtwagens 
vol goederen om ze naa r Zaventem te 
voeren, van w a a r zij per vliegtuig ver
t rekken . Waarom die goederen niet 
vanuit Deurne kunnen ver t rekken 

Deurne gered wil woiden, is het woord 
aan de pr ivate maatschappi jen, bijge 
s taan door de bui tenlandse Zij moeten 
bewijzen dat de luchthaven van Deurne 
voor vele vluchten ekonomisch te ver
kiezen is boven deze van Zaventem. 

BIJ DE FOTO'S 
Pag 12 boven : Op het tarmac 
van de Deurnse luchthaven staan 
ze broederlijk bijeen, de sport 
toestellen, de luchttaxt':>, de prt 
vétoest ellen voor pas'sagterver 
voer en een DC-3 van een char 
termaatschappij Pag 12 onder 
Voor deze vorm van vliegerij — 
de recht aan recht uitverhinding 
ten behoeve van een beperkt 
aantal passagiers, met het kom 
fort en de veiligheid van een 
lijnvlucht — ts er een grote toe 
kom<;t Pag 13 boven : De toe 
komst voor Deurne's luchthaven 
ligt in het vervoer van personen 
op korte afstanden Dit DAT 
toestel kan negen personen ver 
voeren naar eender welke plaats 
in Europa Pag 13 onder Voor 
wie het met geloven zou : er ts 
een behoorlijke doorstroming 
van passagiers te Deurne 

Tekst van deze reportage Ben 
Steenhoefs, foto's Bruno Stevens 



haar eigen^yyjsje 

VAKANTIE 
OP DE BOERDERIJ 

De gewezen westduitse bondskanselier 
Erhard bekloeg er zich eens over dat de 
westduitse toerist jaarlijks »in het »bui-
tenland drie miljard mark verteert en 
hij wees erop, dat die kosten door prijs-
en loonstijgingen moesten gedekt wor
den. Zij betekenen daarenboven een dc-
viezenverlies dat in genen dele kan goed
gemaakt worden door het vreemdelin-
gentoerisme in Duitsland. 

De jongste tijd ontstond «r echte» een 
toeristische (( mode » — en iedereen 
weet dat ook daar de mode zijn woordje 

ZEDIGE 
BIERDRINKSTERS 

Te Londen werd in verscheidene 
snackbars, pubs en restaurants een 
automaat geplaatst tmar men mid
dels het insteken van een muntstuk 
onopvallend een biertje kan krijgen. 
Voorschrift is het toestel in een on
opvallende hoek te plaatsen, zodat 
men even onopvallend een biertje 
kan kopen. De bedoeling schijnt te 
üj7i o.a. de dames een kans te gun
nen, na haar inkopen in de pub bin
nen te stappen langs een zijdeur en 
daar hun dorst te lessen, zonder daar
om direkt voor dronkelap versleten 
te worden. 

In Engeland en speciaal te Londen 
gaan heel wat alleenzijnde dames de 
pub binnen om net als de mannen 
aan de toog te hangen tussen 10 en 
11 en 3 en 5 uur. Het gebeurt niet 
zelden dat ze er « goed geladen » 
weer buitenkomen. We hebben er 
zelfs eens eentje — overigens keurig 
gekleed — in de goot zien zitten bin-
nenmonds praten met de typisch wa
zige blik van iemand die boven zijn 
teewater is. 

Nu krijgen dames, die niet aan de 
loog ivensen te hangen of die weinig 
tijd hebben, ka7is om op hun eentje 
een biertje te drinken. Tenzij het 
toestel zo in trek komt, dat ze naar 
britse gewoonte in de rij zullen moe
ten staan. 

Mannelijke bierkenners, die even
veel recht hebben om van het toestel 
gebruik te maken, beweren dat het 
bier uit het toestel nogal flets is. 
« Niets gaat boven een pint uit hel 
vat of de fles » beueren ze. Ze wet^n 
trouwens uit ervaring, dat niet al
leen de < ale » aan de tapkast anders 
is dan aan de automaat doch dat het 
%taan aan de loog alleen een typische 
bekoring heeft, waarvoor vroutven 
weinig begrip opbrengeii. Misschien 
brengen de engelse vrouwen dat tdp-
kastbegrip ook niet op, hoe veel er 
ook op hun eentje te Londen gaan 
< pubben ». Sommige tondeuse vrou
wen hebben trouwens al een protest
brief aan de brouwerij gezonden mei 
de bemerking dat de automaat ver
onderstelt, dat de londense vroutven 
nog niet voldoende geëmancipeerd 
zijn. Want sliekum bier moeten drin
ken wijst er op, aldus deze suffraget
tes, dat men als vrouw nog niet zou 
mogen d.^en als de man. 

Wat de minderjarigen betreft . de 
initiatiefnemers van de automaat zeg
gen dat ze van de bierautomaat geen 
gebruik mogen maken. Een automaat 
vraagt ook geen identiteitskaart. Die 
rit Britten toch niet bezitten... 

GERDA. 

meespreekt ! — een vorm van toerisme 
die de naar het buitenland vloeiende 
markenstroom enigszins kan indijken en 
zelfs vreemde deviezen doen binnen-
vloeien. Want de (officieel-gesteunde en 
-gepropageerde) vakantie op de boerde
rij — waar wij het willen over hebben 
in deze daraesrubriek •— schijnt wel re-
zultaten af te werpen. 

De vorm van toerisme is werkelijk 
« sociaal », niet alleen wat de prijzen 
betreft, maar ook in zijn mogelijkheden 
en de vorm ervan. 

Want hoewel van de westduitse land
bouwbevolking er slechts 20 tot 25 t. h. 
bereid schenen een of andere vorm van 
dit toerisme te willen exploiteren, doch 
is het toepassingsgebied en de opname-
mogelijkheid nog groot genoeg en is 
het in zijn huidige vorm nog voor uit
breiding vatbaar. 

De landbouwminister van Hessen be
klemtoonde de « agrarpolitische » bete
kenis van dit soort toerisme en de deel
staten Beieren en Hessen verleenden be
paalde financiële faciliteiten aan de 
pensionuitbaters. Ons is het niet om die 
ekonomie te doen, doch wel om aan 
gezinnen - met - veel - kinderen een vorm 
van sociaal toerisme voor te stellen. 

Vanzelfsprekend gaat de grootste toe
ristische belangstelling naar die streken, 
die de gezochte rust kunnen paren aan 
een min imum aan komfort en aan een 
maximum aan natuurschoon. Dat Beie
ren en Hessen momenteel de grote cen
tra zijn, is derhalve verklaarbaar : de 
bergstreek Beieren en Hessen, het woud-
rijkste « land » der bondsrepubliek. Hes
sen heeft wel de sterk-oeïndustrializeerde 
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zone rond Frankfurt, maar er zijn ook 
de woudrijke streken van Waldeck, Vo-
gelsberg en Spessart en het bergland
schap van de Rhön . Waldeck, Keiurhes-
sen en Rhön zijn dan ook centra van dit 
« boerentoerisme ». 

Het is vanzelfsprekend dat de genoe
gens van dit soort toerisme van een heel 
andere aard zijn als die welke men in 
drukbezochte badplaatsen of grote ste
den zoekt. Voor mensen die er eens een 
paar weken willen « uit » zijn en de 
grote drukte willen vermijden, die aan 
de dagelijkse « rat-race » van deze tijd 
eens willen ontsnappen en hun ver
moeide brein en hart wat rust willen 
gunnen, gezinnen met rustbehoevende 
moeders en veel kinderen, is deze kuur 
wel een der meest geschikte om op 
adem te komen. 

Vooreerst is er de landelijke rust : 
dorpjes van 400 of 500 inwoners, ver van 
de grote wegen, kennen niet het voor-
bijrazen der auto's dag en nacht, de 
drukte der straten in onze steden en gro
te gemeenten. De stilte is er haast voel
baar en de lucht zuiver. 

Over de kwaliteit en de overvloed van 
het voedsel willen wij niets zeggen : wij 
willen er maar alleen aan toevoegen dat 
zij, die prijs stellen op de slankheid van 
hun lijn. er goed aan doen een dage
lijkse wandeling na het eten in hun pro
gramma in te schakelen. En wie meent 
dat « vakantie op de boerderij » bete
kent, dat hem ergens een slaapplaats be
reid wordt in het hooi, moeten wij wel 
geruststellen (of ontgoochelen), w^ant de 
boerderijen die voor dergelijk toeri.sme 
aangeduid worden, bezitten het nodige 
moderne komfort en woon- en slaap-
ruimten die menig badplaatslogeerder 
zouden doen dromen 

Wij noemden hierboven Hessen als 
een der grote centra voor dit .soort toe
risme en vermeldden daarbij de Rhön . 
Bekijkt men de kaart van Duitsland, dan 
ziet men hoe de grens met de Sovjetzone 
plots naar het oosten buigt. 

Daar aan die kurve grenzen drie duit-

Londen blijft de toon aangeven, ook in de mannenmode. De britse mannen kun
nen o.m. kiezen tussen een gemodernizeerde versie van een gentleman-farmer 

en een « Brandenburger » met kozakkenmuts. 

se gou\s'cn aan elkaar : Hessen, Beieren 
en he t — nu oostduitse — Thur ingen . 
Daar ligt, tussen de bovenloop van de 
Fuldarivier en de grens mét Thur ingen 
en het Thur inger Wald een landstreek 
met ronde bergtoppen en beboste berg
flanken, met hoogvlakten en dalen : de 
Rhön . Geen overweldige macht van de 
na tuur maar een rustige en rustbrengen-
de schoonheid, met vele kleine dorpjes, 
met oude stadjes als ï a n n waar de we
gen doodlopen op de prikkeldraad van 
de oostgrens, met het toeristische plaatsje 
Hilders, met de 1000 m. hoge Wasser-

KETTINGREAKTIE 

kuppe en zijn zweefvliegcentrum, met in 
het noorden de kleine kreisstad Hönfeld 
en in het oosten de oude bisschops- en 
universiteitstad Fulda, centrum van het 
duitse katolicisme, waar St. Bonifatius 
begraven ligt en waar Dom en slot ge
tuigen van de bloeiperiode van de duit-
se barok. 

Dames die meer willen weten over de
ze streek, over Hessen en over de « Fe-
rien auf dem Bauernhof », kunnen daar
over uitvoerige inlichtingen bekomen bij 
de Duitse Dienst voor Toer isme te 
Brussel. 

De sheriff van Phoenix, Arizona, heeft last. Bij vergissing liet hi j een 
vrouw, die wegens een zware verkeersover t reding werd voorgeleid, i a 
een cel s teken, waar reeds een andere vrouw zat. Beide vrouwen deden 
haarkepluk . Nu moet de sheriff zich veran twoorden wegens nalat igheid 
en slordigheid in de dienst . De eers te vrouw zal ook te recht s t aan 
wegens mishandeling van een getuige. Want de eers te inzit tende van de 
cel was getuige ten laste in het verkeersongeval, doch was opgesloten 
wegens een andere delikt. 

DE BETOVERGROOTTUD 
Het is al etteli jke weken geleden dat we nog eens gegrasduind hebben 

in de « geneeskundige » voorschriften van be tovergrootmoeders recep
tenboek. We zullen dan deze keer 'onze schade m a a r even inhalen door 
een ant i-koortsrecept te brengen : 

« Neemt 1 once Sal absinthus : 1 once Sal Cardebenedict, en 2 oncen 
Sal Prunel, met een klein weinigje saffraan, dat de poeijer maar eeven 
een roede weerschyn daar van bekomt, en meer niet : Mengt dit alles 
zeer fyn gestooten ter deegen onder een, daar het veel op aankomt. Indien 
men de koorts heeft, neemt dit des morgens vroeg in, en drinkt 'er 
warme slappe koffy op, is een zeer gezonde purgatie : Men kan daar 
toe ook Manna gebruiken, die men in zoete melk laat smelten : Als mede 
neemt Rhubarber, en snyd die fyn, en kookt die als Thee-boey, en drinkt 
die s'morgens in 't michteren als Thee, tot dat het begint te werken, is 
ook een gezonder purgatie ». 

Absinthus (a l sem) en Cardebenedict (gezegende distel) zijn b i t te re 
kruiden tegen de koorts , die ook nu nog gebruikt worden . Prunella is 
niet meer te vinden. Kalabriaanse m a n n a was d rop van de t amar inde . 
Het hele drankje moet verduiveld b i t ter geweest zijn. Maar betover
grootmoeder placht te zeggen : « b i t te r in de mond maak t het har t ge
zond ». 



Jef Verheyen 
ESSENTIEEL EN VLAAMS 

Mei 1967 is om meer dan een reden een belangrijke maand voor Vlaanderens 
eerste en nog steeds zuiverste monochrome schilder Jef Verheyen. In de galerij 
Carrefour te Brussel houdt hij een belangrijke persoonlijke tentoonstelling, 
terwijl in de antwerpse zaal Vecu een expozitie gehouden wordt n.a.v. hei 5-ja-
rig bestaan van de de Nieuwe Vlaamse School die op Verheyens initiatief tot 
stand kwam. Er is meer. Bij de uitgeverij Monas verscheen de tweede druk van 
« Pour une peinture plastique », een door Jef Verheyen oorspronkelijk in het 
Nederlands geschreven essay dat door Guy Vaes ten behoeve van een europese 
verspreiding uitstekend in het Frans vertq^ald we^fZ. Tezelfdertijd verscheen ook 
de tweede druk van het door Verheyen opgestelde manifest « D e Nieuwe 
Vlaamse School ». 

• SCHRIJVEN 

Het gebeurt doorgaans zelden dat 
een schilder naar de pen gri jpt o m 
zijn plast isch w e r k te veran twoorden . 
Jef Verhej'en heeft dit zeker niet ge
daan omdat zijn schilderijen hem een 
te beperkt m e d i u m leken. Zijn ge
schriften zijn dan ook geen verant
woording, veeleer een poging om met 
zichzelf in het reine te komen. 

• NON PLASTIQUE 

Het manifest « Pour une pe in ture 
non plast ique » begint me t de haas t 
wetenschappel i jke vaststell ing da t alle 
uiterli jke verschijnselen een kleur aan
nemen volgens hun specifieke warmte-
graad, die rechtevenredig is me t h u n 
eigengeaarde tr i l l ingsfrekwentie. Deze 
gaat van de groots te warmteg raad en 
tiilling in het wit , over alle nuances 
van kleur, naa r de s te rks te afkoeling 
en stabiliteit in he t kleurloze zwart . 

Zo is het de schilder door he t ge
bruik van kleur mogelijk o m tussen 
het geheel t r anspa ran t e wi t en de 
zwarte mate r ie elke schaker ing van 
t ransparant ie te bereiken. 

Alles wat leeft, ook onze gedachte, 
beweegt tussen he t al en he t niets, 
tussen het totaal t r anspa ran t e en de 
materie, dus tussen wi t en zwart . Bij
gevolg kan de schilder via de k leur 
(desnoods bui ten de figui'atie) hier
mee in ha rmonie geraken. 

Door de ju is te kleurdozer ing kan de 
schilder elke sensibiliteit regis t reren 
en op doek aan de toeschouwer yover-
dragen. Lukt dit niet, dan is ofwel de 
schilder ofwel de toeschouwer in fout, 
nooit de kleur. 

Om wezenlijke kuns t voort te bren
gen moet de schilder één zijn me t de 
essentie van zijn kunst , die hij door de 
mogelijkheden die de k leur en zijn 
vakmanschap hem bieden existentieel 
kan maken. De veelgeroemde intuï t ie 
volstaat hier niet. Zij kan hem in op
pervlakkige harmonie me t he t essen
tiële brengen, echter nooit volledig, zij 
is te weinig absoluut . Voor de schilder 
telt in de eers te p laa ts het bewus te 
kontakt met de essentie, en dan pas 
de nodige kleurfeeling om dit kon tak t 
konkreet te maken . Daar de essentie 
van zijn kuns t tevens de essentie van 
zijn leven is, overdrijft Verheyen niet 
wanneer hij zegt dat de schilder pas 
leeft in de kleur. Immers , m e n leeft 
pas werkelijk wanneer men zijn essen
tie bewust IS (je pense done je suis, 
d.i. bewus twording) . Bij de schilder 
gebeurt dit bewustworden in de kleur. 
Het woord essential isme om de kunst 
van Jef Verheyen te duiden is dus niet 
uit de lucht gegrepen. 

De boven omschreven opvatt ingen 
laten Verheyen toe, logisch fanatiek 
stelHng te nemen tegen andere richtin
gen in de abs t rak te kunst , zoals ook 
tegen een bepaalde groep van matière-
schilders, die de kleur verlaten ten 
voordele van de mater ie , m a a r daar
door ook het meest specifieke middel 
van hun kunst ontkennen, de tachis 
ten en dergelijke meer. 

• VLAAMS 

Het manifest « De Nieuwe Vlaamse 
Senool » is als het ware de nationalis-
t^ische belijdenis van een kuns tenaar 
en valt ten slotte ui ts tekend samen 
rnet het hoger omschreven zoeken naar 
de essentie van het indi\ iduele zijn. 

Hierover hoeft weinig k o m m e n t a a r 
geleverd en he t is bes t Verheyen zelf 
aan het woord te laten : « De Nieuwe 
Vlaamse School e rken t in zichzelf de 
Vlaamse tradi t ie , dat het universele 
van de moderni te i t in de eigen aard , 
d.i. de Vlaamse vervat ligt... is zich be-
^ 'us t da t onze oudere vlaamse schil
dersscholen hun eigen aa rd door verge
lijking me t de bui tenlandse, d.w.z. an
dere schildersscholen, vonden en op
drongen... keer t zich af van de in Bel
gië en he t bui tenland geldende opvat
ting als zou er een « beJgische » schil
dersschool bes laan, een opvat t ing die 
een contradic t io in te rminis insluit , 
vermi ts belgisch niet me t vlaams 
autochtoon samenva l t» . 

Jef Verheyen word t zelfs poli t iek fe
deral ist isch wanneer hij verder 
schrijft (zij het dan om praktisch-ar-
t ist ieke beweegredenen) : « Nooit zal 
men in België schilders die bewust to t 
de Vlaamse t radi t ie behoren kunnen 
propagaren of verdedigen ». 

De bewering da t de echte vlaamse 
schi lderkunst als pe r definitie figura
tief moet zijn, weerlegt Verheyen : 
« Als iemand schilder is kan die n ie ts 
anders dan een p roduk t van zijn ge
meenschap zijn en zijn p roduk t i e ook. 
Een p roduk t i e die tot het progressief
ste kan uitgroeien en tot de avant gar
de moet behoren, vermits he t nieuwe 
altijd uit het oude geboren word t ». 

NIC VAN BRUGGEN 

R Pour une peinture non plastique », uttgove Monos, 
Antwerpen 

e De Nieuwe Vlaamse School », tot 1 juli, Vecu, 
Antwerpen 

•; Jef Verheyen n, tot 1 juli, Carrefour, Brussel. 

Verhalen 
Hei korte verhaal is geen gemakkelijk genie Vit] zien het de taaiste jaren heoe 

fetien op een wijze die modern aandoet en die als hel ware op hel vethaalvlak ie 

tegenhanger is van wat wij de « open roman » noemen. 

Dit open verhaal, zonder pointe, zonder afgerond te zijn, kan zijn chaime en zelfs 

zijn rechtvaardiging vinden in de aard zelf van hetgeen de auteur wil mededelen. 

Maar het lijkt er wel eens op, of deze verhalen in hun uoim al te zeer gekondi-

tionneerü worden door gemakzucht, of door de onmacht om lot een u pointe » of 

ipti afgerond geheel te komen. 

In de verhalen die wij hieina zullen bespieken — oi ten minsle, die wij zuilen 

vooistellen, want binnen een wcekbladailikel een bespreking geven van deze ver-

halen is onmogelijk — is er juist wél dit afgeronde dil op een pointe uitlopende 

van het klassieke verhaal. 

Bert \ ' an Aeischot \er loont in zijn 
verhalen evenzeer als m zijn romans de 
gave tot psichologische anali/e en tipe-
ring. 

Zijn verhalenbundel « Aleida zonder 
Zwaan » (Vlaamse Pocket) bevat een 
tiental \erhalen. De tenia's? Een man 
die gehaakt is om een Techts/itting bij ie 
wonen en verongelukt, Einstein die in 
een zomeravondlijk Lier aankomt, een 
oorlogsanekdote, twee vlaamse mensen, 
man en vrouw, die elkaar in Luzein op 
een bank in het paik ontmoeten, een 
notaris die begint te dioinen op het 
strand en dan het titelverhaal van het 
meisje Aleida dat Ben voor de ooi log 
kende en die hij nu vveeiziet aK de 
\ rouw \ a n een zakenrelatie. 

Koite, \ innig geschic\en \ ei halen 
\vaaiiu zowel tenia als sleei belaiignjk 

zijn. doch waai in ook de ontledei der 
menselijke /iel — net veihaal u ü e *>pie-
gel " IS een siaalije van s schrijveis kun 
nen op dat gebied — aan het woord 
komt. Notaris Cora ontmoeten wij weer 
in een van Van Aei schots lomans, waar
in het verhaalgegeven op lomanvlak 
werd uit<>evveikt. 

« Aleida /onder zwaan o toont ons de 
roniantiei Van Acischot als een knap 
SI h u )v ei van korte verhalen 

Ailx'it van Hooi^enbenif zal voor de 
meeste lezeis uel de auteur zijn van " De 
Stille Manu. zijn eei stel ing die algemeen 
ook als zi|n beste vverk wordt beschouwd. 
De lijnzinnige psif holoog evohieeide 
edue i lan^s een aantal goede en mnnlei 
goede veili.den naar een piDhlccmlKe-
latuur een engagement dat nier steeds 
de aiUsiieke waaide icii "oede kwaiu. 

Toch blijkt hij , ook in de minder ge
slaagde verhalen, een vertellet te zijn 
die je meevoeren kan en die je kan doen 
meevoelen Er is een eerlijkheid en o p 
rechtheid in elke verontwaardiging, een 
deernis met de mens, die het artistiek-
onvolmaakte minder scherp doet uitko
men. Zijn verhalen, gTotendeels tijdens 
de oorlog geschreven (Oppassen Marie, 
'n gevaarlijke tijd !) vormen a.h.w. de 
brug tussen zijn psichologische en pro
bleem-romans. 

De fijnzinnige mensenkenner samen 
met de om zijn medemens bekommerde, 
hebbeii beiden hun sporen nagelaten in 
deze verhalen. Dat de oorlog zijn geloof 
in de medemens wel hard op de proef 
stelde — tot walgens toe — moet hem 
de bittere titel « De weg van de walg » 
(naar een citaat van William Blake) in 
de mond gelegd hebben. 

Benevens het titelverhaal, opgesteld 
als een reeks dagboeknotities, bevat de 
V.P. « De Weg van de Walg » een vier
tal andere kortere en langere verhalen 
(waarvan « Twee vreemden » en 
« .Sneeuwlucht » uit de reeds genoemde 
ooilogsbundel komen). 

Van Hoogenbemts verhalen zijn lan
ger dan die van Van Aerschot, breder 
uitgesponnen Opstandigheid wordt ge
milderd door deernis met de mens en 
zijn lijden In « Twee Vreemden » komt 
deze <leernis ontroerend tot uiting, en 
dit IS m.i. dan ook een van zijn beste 
verhalen. 

« ileida zonder Zwaan » — Bert vatt 
Acrsrhot — T'.P. Heideland, Hasselt. 

K De Weg van de Walg en andere ver
holen .> — Albert van Hoogenbemt — 
IP. Heide'aiid, Hasselt. 
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BRETANJE 

analogie en betrekkingen met Vlaanderen 
Af en toe komt Bretanje in het « officiële » nieuws en vaak is het dan omdat 
Bretoenen protesteren tegen het parijse centralisme. 
NOK zopas lazen wij het opschrift « Breton, une fois de plus on se fout de tot... », 
w(mrmee bedoeld werd dat de heren in Parijs tegen de bevuiling der bretoense 
kust door de drijvende olievlek weinig of onvoldoende maatregelen namen-
Maar Bretanje wordt door een andere olievlek bedreigd : die van het frans kut-
tureel en politiek imperialisme — en dat heeft het dan met Vlaanderen gemeen : 
dezelfde vijand van het eigen volkswezen. 
De relaties tussen Vlaanderen en Bretanje dateren niet van gisteren : voor de 
oorlog waren de bladen « Bretz Atao » en « Stur » hier bekend, schreven 
« Dietbrand » en « Gudrun >> over Bretanje en zijn nationalisme. Belangstelling 
voor bretoense taal en kuituur was er reeds sedert lang : m 1920 al schreef 
Lode Monteyne over bretoense literatuur in « Vlaamsche Arbeid » o.m. : « Over
al verdrong de Fransman met list of zachte dwang al wat er nog overschoot van 
de bretoense traditie en de bretoense taal. Elke regering van Parijs zond ambte
naars en schoolmeesters om het uitroeiingswerk met stelselmaige zachtheid 
voort te zetten en met behoedzaamheid de kracht van het ras te fnuiken... ». 

De analogie met Vlaanéeren loopt 
door tot na de oorlog. Toen had het 
frans imperialisme hier en in Bretanje 
een reden gevonden om het masker 
af te werpen en de repressie en uit-
roeimg moest nu niet meer zachtaar
dig gebeuren : men kon nu moorden 
en kerkeren onder het m o m van « pa
t r io t t i sme ». 

Geen repressie kon, hier noch gin
der, het nat ionaal gevoel doden en op
nieuw kwamen — zij het sporadische 
— kontak ten tot s tand. Vlamingen 
schreven in bretoense uitgaven over 
onze str i jd (enkele namen slechts : 
mr . Van der Eist, Roeland Raes, Karel 
Dillen, A. De Bruyne, Pol Van Caene-
ghem, E. H. Gantois) . Bretoenen kwa
men naar Vlaanderen... 

Maar nog weten wij weinig over de 
vri jheidsstri jd van een volk, dat tegen
over dezelfde verdrukker s taat en in 
wiens str i jd wij menig paralleel met 
de onze kunnen ontwaren. 

Een boekje zoals « 1.000 j aa r bre-
toens nat ional isme » (n r 1 van de We
re Di Jeugdbrieven 1967) komt daar 
om op zijn tijd, omdat het de bewe
ring weerlegt als zou de nationalist al
leen maar naar zijn eigen begrensd ge
bied kijken Vorig jaar verscheen in 
dezelfde reeks al een boekje over de 
ierse Paasopstand. De kleinere volke
ren moeten elkaar steunen en voor el-
kaars vri jheidsstri jd belangstelling op 
brengen : het is allemaal schoon over 
Vietnam te roepen in het kader van een 
internat ionaal georganizeerde kampan 
je — die tenslot te dan nog gepatro
neerd wordt door de verdrukkers van 
Esten, Letten. Litauers, Rutenen. 
Oekrainers, enz. — maar een dergelij
ke manifestat ie is geen knip voor de 
neus waard qua oprechtheid en objek 
tiviteit, wanneer ze ook niet de vrij 
heid der kleine volkeren vlakbij ons in 
haar gezichtsveld betrekt • Bretoenen 
Ieren, Elzassers, Vlamingen, Basken 
Zuid-Tirolers, Kroaten Slowaken, de 
baltische volkeren... 

De Were-Di j eugdbne t bevat naast 
een achttal hoofdstukken ook een 
kaart van Bretanje en een opgave van 
boeken en tijdschriften die voor ie 
mand met uitgebreider belangstelling 
van nut te kunnen zijn. 

Schrijvers zijn Roeland Raes, Pol 
van Caeneghem en Fons Ar Berr 

Verschillende hoofdstukjes behande 
len afstamming en geschiedenis ont 
s taan van het nationalisme, repressie 
en herleving van de bretoense bewe
ging na de oorlog, stri jd om de b re 
toense taal Pol Van Caeneghem geeft 
een kort relaas over het bretoens 
werkkamp Menez, waar jongeren uit 
de vlaams-nationale jeugdbeweging se 
der t 1964 geregeld samenkomen met 
de bretoense jongeren 

Belangrijk is voor ons, Vlamingen 
ook de bretoense str i jd als takt ische 
leerschool Wij zien hetzelfde gebeuren 
als in Vlaanderen : een « Union demo-
crat ique bre tonne » met progressistisch 
programma, waarbij marxist ische en 
nationalistische p rogrammapunten 
dooreengeweven worden, heeft geen 
schijn van kans op doorbraak Ook de 
in\ loed van de M.0 B — gesteund op 
het principe \ a n de \olksbeweging zo 

als onze V.V.B. — kan zich politiek 
niet doen gelden omwille van het ge
brek aan een polit iek al ternatief : wie 
geen elektoraal gevaar betekent , w o rd t 
niet gevreesd ! 

Het gaullistisch regime biedt weinig 
kans op een par t i j -doorbraak : daar
om wacht men het einde af van dit 
regime. 

« 1.000 j aa r Bre toens nat ional isme » 
biedt u voor 20 fr zesendertig bladzij
den leerzame en in teressante teks t 
over de vri jheidsstr i jd van de Bretoe
nen. 

Wij kunnen he t boekje slechts aan
bevelen : wie méér wil weten, vindt 
er ook de nodige aanduidmgen m ! 

De nationalist , die u i te raard voor de 
vri jheidsstr i jd van andere volkeren 
tegen een vreemd kul tuur imper ia l i sme 
belangstelling toont , moet dit boekje 
lezen. E n wanneer bepaalde l inkse 
« vr i jheidsstr i jders » e e n b e e t j e 
rus t behoeven, dan kimnen zij to t hun 
intellektuele verri jking en poli t ieke 
vorming dit boekje eens lezen, zodoen
de lerende dat er nog andere volkeren 
zijn die voor h im vrijheid vechten : 
niet alleen duizenden ki lometers ver 
aan de andere kan t van de wereld, 
maar vlakbij hen; niet gebruikt en 

FONOPLATEN 
DE RIJKE SCHAT VAN ONZE 
VOLKSLIEDEREN 

De grootste en geniaalste kompo-
nisten uit de geschiedenis der mu 
ziek hebben zich steeds weer geïnspi
reerd op de volksmuziek en de een
voudige liederen die door naamlo
zen werden gemaakt en gezongen. 

Het volkse erfdeel was steeds een 
titsse bion die zorgvuldig werd be
waard en voortduiend gebtuikt als 
lafenis voor zoveel generaties 

De Nederlanden slaan een bijzon 
d'r goed figuur op hei gebied der 
volksliederen. Uit de rijke verzame 
ling werden de jongste jaren herhaal 
delijk bewerkte, verjazzte^ gemoder-
mzeetde, van oorspionhelijke begelei
ding voorziene en zeer ritmisch ver 
klank' stukjes gehaald. Een tweetal 
platen van die aard willen we van
daag even bekijken. 

THE SHEPHERDS 
(EMl RCLL 21) 

Dooi hun verzorgd optieden vooi 
ae T.P. weiden de nedeilandse 
« Shepherds » beroemd. Niet lang 
daaina verscheen hun eerste loitgplay, 
nu reeds gevolgd door een tweede 

Het IS deze eerste langspeelplaat 
{piIJS 149 fr.) die we ondet ae toep 
riemen Ze bevat twaalj tiedeien 
XL aai van ei om vooi ons onbegrijpe
lijke ledenen twee middelmatige 
sclilageis zijn, die niets met de tien 
ovenge te maken hebbeu. Een spijtisr 
L,i btek aan smaak! 

De tien volksliederen behoien tol 
ril hnditionele maar onvei welkte 

misb rmk t op~ het in ternat ionaal poli
tiek schaakbord, m a a r desalniet temin 
toch door een imperial isme bedreigd, 
dat vredelievender lijkt dan datgene 
wat me t bommen en granaten — van 
amer ikaanse of chinese makeli j — een 
volk wil « bevri jden », m a a r da t even 
dodelijk en dodend is voor een volk 
Omdat het de ziel en de geest doodt 
waarui t elke vri jheid geboren word t 

J.D 

muzikale volksschai van zuid ert 
noord. Tot de grote verdienste van 
de 'ihepheids moet worden aangere 
kend. dat ze in een zeer ritmisch'-
vertolking toch steeds de oorspron 
keltjke kern bewaren en dat de in 
slrumentale begeleiding i bas gitaai 
fluit) zeer sober wordt g,ehoiiden 

Toch zijn niet alle schoten roos 
zelfs met het grootste deel Echte pa 
reltjes zijn echter Islandvaarders 
Vier Weverkens en Piet Hem Hei 
naar ons oordeel best gelukte stukjf 
IS toch het geestige iWuf dat spom 
in kanon begonnen, zeei meeslepend 
gezongen fijntjes seaksentueerd en 
begeleid 

Als onze tieners op zulke wijze het 
volkslied ontdekken mogen we de 
Shephetds daarvoor dankham ztjn 

rREKKERSLIhDEREN 
(PHILIPS 625.130 HL) 

Fen gam andere opvatting vinden 
lue teius. op deze langspeelplaat van 
uitzonderlijk lange duur (meei dan 
een uni voor 149 fr. ') Aan de ene 
zijde !<• ei het koor en orkest van 
Ft mins Bay aan de andeie het St 
Ludgai diskoor onder leiding van f 
Timmet mans, dat ons een bonte vei 
zameling van f'ekkeisliederen mei 
liedeten volksdansen en gezelsihaps 
liedeien brengt. Fris en ongedwon
gen volgen meer dan 60 stukjes ei-
kam op in een onnlaehmken vlot s.e 
hinrhte reeks. 

long en oud kujgl rle kiiebei in 
keel en benen om mee te zingen en 
te dansen Uitstekende piopaganda 
voor eigen volksmuziek op een tech
nisch onbeiispehjke binnt Waim 
in>hex>olen ' 

KIJKEN NAAR... 
Het Vlaams Kultureel Akuekomitee Koe-

selare, nodigt alle Vlaamse Kartoonistea 
uit deel te nemti) aan haai ll-)iili pnis-
kamp Het tema de Vlaamse Bevvcpng in 
liaai diverse facetten. 

De werken, ondertekend met schuilnaam 
ot kenspreuk, maximum dne pei deelne* 
mei. aangebracht op stevig mateiiaal. en 
minimumformaai 40 cm bij 50 cm moeten 
voor 15 luni 1967 ingestuurd zijn aan on
derstaand adres . 

Geert Vanallemeersch. We^tlaar 134, 
Roeselare 

Gelieve ondei oeslotcn omslag naam, 
adre* en telefoonnummer bij de inzending 
te voegen 

Een kompetente lurv zal de werken be
oordelen en op 10 juli 1967 aan de lau-
leaten de volgende priizen toekennen : 

3000 fr . 2000 fr en 1000 tr 
De kartoons zullen tentoongestelr wor

den in Studio Callebert. Ooststraai Roese-
lai van "5 tot en met 12 luni 1967. 

BELANGSTELLEN IN,. . 
Tentoonstelling georgamseera aotr, ue 

l ereniging Photo Graphie van 3 tot 25 JM< 
nt 1967 van 10 tot IH uw in de Konmkf 
lijke Biblioteek Keizerslaan 2 Brussel 1 oc 
gang vrij. 

Rond uitgelezen iieik van Leirens biedi de 
grote tentoonstelling een overtuigend tn er-
zicht van het werk van een aantal 'telgi-
sche totogiajen Yves •iuquier Pterrt i or-
dier, Gilbert De Keyser Antotnt Unes, 
Philippe Goossens Hubert Grootectae- Ho
ger Kockaerts Jacques Metiris ]enn .\til, 
Frans Pans Roger Wolfs 

Ook zijn enkele zeer giote fotogiajen 
met intei nationale faam vertegenwoordigd : 
Eugene 4lget die zonder het zelf te be
seffen in het benut van deze eeuu een 
dei meester'- was van de < nouvelle vision *, 
Bill Biandt een groot fotograaf in on7€ 
'ijd en Man Ray de « meester » van de 
hedendaagse fotogiafie die deze kunstvolm 
in een estetisch kader plaatste 

Een speciale kntalogus woidt uitgegeven 
met biografische gegevens ovei elk dei io-
loguifcn ot) de tenioonsteUtng een hjst van 
de welken en >epiodiiktie< vnn veischet-
dene dezei ueiken Pnjs 40 fi. 
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«Het zwarte oo^gla<; », film van Georges Lautner. Brussel Ned., woe)isdag 7 jimi te 20 u 25. van Georges Laid ner. Brussel Ned., woensdag 7 juni te 20 u 25. 

Op de vioamse T.V. 

ontsnapt I 
Oorlogslilm van Roy Baker 

niet Hardy Kriiger, Colin Gor
don en Michael Goodlife. 

Roy Baker biacliL « T h e One 
1 hat Got Awa\ », hel bock van 
Kendal BiuL en James I.easor, 
in beeld met Hardy Kiüger, Co
lin Got don en Michael Good-
life in de hoofdrollen. 
• Het boek weid geschieven 

naar het waar \ ei haal van eer
ste lui tenant Franz von Werra, 
de enige Duitser die in Groot-
Biitannie werd gevangen geno
men en er in slaagde te ont
snappen. Tijdens de zomer 
weid von Werra lot landen ge
dwongen op het engelse platte
land. Na zijn overbrenging 
vcrd liij laiigduiig onder
vraagd door britse officieren en 
von Weria, geen blad voor de 
niond nemend, waai schuwt hen 
al dat hij zo vlug mogelijk zal 
ontsna])pen. Precies 12 dagen 
na zijn intcinei ing slaagt hij er 
reeds in weg ie lopen; hij vxoidl 
echter vlug geval. Von Wei ra 
is niet ontmoedigd en probeert 
een tweede maal zijn vrijheid 
te herwinnen. Gekleed als ne-
deilandse piloot bereikt hij 
langs een ondeigrondse tunnel 
een vliegveld van de R. . \ .F. 
Von Werra slaagt er in een 
vliegtuig te bereiken en gelooft 
reeds in zijn welslagen tol hij 
plots voor een butse oflicier 
Slaat die hem weer inrekent. De 
duiiser wordt nu tegelijkertijd 
n e t andere gevangenen naar 
een kamp in Canada gebracht. 
1 ijdens een sneeuwstorm die 
in volle hevigheid woedt 
spiingt Von Wei ia uit de trein 
die hem naar het gevangenen-
i .unp voelt. De giens van de 
neiUiale Verenigde .Stalen is 
vlakbij. Zal Franz von Werra 
het vrije Amerika bereiken? 

(Zondag 4 juni, 20 uur 40 -
Bi Lissel Neti.). 

dark at the top 
of the stairs 

Robert Presloii, Doiolhy 
McGuiie CU Shiile) Knighi spe
len in dc/e dramatische lilm de 
hooldiollen. 

Rubin Mood uoont met zijn 
ge/in in een klein stadje in 
Oklahoma en wordt onver
wachts op zijn werk ontslagen 
omdat de firma laljiet gaat. 
\ \ 'anneer Rubin in een zwaar
moedige stemming thuiskomt 
en bemeikt dat zijn viouw Co-
ra een nieuwe feestjurk voor 
hun dochlei Reenie gekocht 
heeft, is dit de aanleiding voor 
een hoogoplopende ruzie waar
in Rubin Cora verwijl geld te 
^elspillen en Cora heni zijn 
veihouding met Mavis Piui l l , 
een jonge weduwe, naar het 
hoold slingeit. Rubin die nog 
niets over zijn ontslag veiteld 
heeft, gaai troost zoeken bij 
Mavis inaar zijn oniustig ge-
^•etcn dii j l i hem terug naar 
zijn vrouw. Uit een teleloonge-
sprek dat /e voert met Mavis 
hoort Cora het nieuws van Ru
bin's aldaiiking en nu de hou-
d'»g ^an haar man begiijpend 
^ord t de ruzie bijgelegd. On-
deitussen is dochter Reenie 
naar een fuifje waar ze vooial 
danst met Samniy, een jonge 
nuuioos \,m de zeeinachi. Ó p 
het ogenblik dal het koppel de 
eeisie zoen wisselt veischijnt de 
gastvrouw ten tonele. Zij maakt 
een scene, het ene wooid leidt 
tot het ander en er woiden le
lijke opmei kingen gemaakt 
o\ci .Sainmv's joodse afkomst. 
Üc opgewonden Sammy biengt 

Reenie naar huis en pleegt ach-
teiaf in een vlaag van zinsver-
bijslering zelfmoord... 

(Vrijdag 9 juni 20 uur 25 • 
Biussel Ned.). 

zoltan kodaly 
Deze hongaaise koniponist, 

geboren op 16 decembei 1882 
te Keezkemet, studeerde eeist 
bij Koessier aan het konseivato-
r ium van Boedapest. Zijn eerste 
werken S londen 'nog ciiudeli|k 
onder de invloed van Biahms 
en Debussy. Doch weldra kreeg 
de hongaarse volksmuziek de 
overhand. In 1905 gooide hij 
zijn rugzak over de schouders 
en trok naar de meest afgele
gen doipen en gehuchten waar 
hij hoopte, half vergelen volks
liederen op ie kunnen tekenen. 
Een jaar ' la ter tiok hij weer op 
stap, dit keer in gezelschap van 
Bela Baitok, die achteiaf ver
telde dal « Kodal) een der 
giootsie komponislen van zijn 
tijd was, wiens nieuv\sgieiig-
hcid en nauwgezetheid op mu
zikaal gebied x.in hem een wer
kelijke kenner van de hongaai
se volksmuziek had gemaakt ». 

In 1909, twee jaar nadat hij 
het koiisei vatorium had verla
ten, werd hij er benoemd als 
leraar voor kompoziiie. Samen 
met Bartok wordt hem de op-
diacht gegeven het muzikaal 
ondel wijs te hei vormen in zijn 
land. Hieiaan danken we zijn 
taliijke koorvseiken, bestemd 
om de kinderen van muziek te 
leien houden, daar hij ooidecl-
de dat men slechts dan een soe-
de muziekbeoefenaar kan wor
den als men er van houdt en 
dat dit gevoel zeer jong moet 
worden aangekweekt. Indien 
hel grootste <leel van zijn muzi
kale pioduktie op pedagogisch 
gebied ligt, moeten we hiei toch 
nog enkele andeie grote werken 
aan toevoegen als Psalnuis Hun-
gralicus, de spiookjes Opera 
l l a iy Janos, alsook zijn opper
machtig T e Deum, geschreven 
ter gelegenheid van de 250ste 
verjaaulag van de bevrijding 
van Buda. 

(Vrijdag 9 juni , 22 uur 25 -
Brussel Ned.). 

suspens 
Maitinetl i , een handelaar die 

niet voor oneeilijke zaakjes te
rugschrikt, komt te welen da t 
een kollekiie kunstschatten, 
waarde 25.000 pond sterling, 
binnen een maand zullen ver-
loch i worden in een veiling. De 
avond voor de vx-rkcxjp woiden 
de juwelen opgeborgen in de 
brandkast van de veikoopszaal. 
Mait inei l i brengi Eddie Wallis, 
de leider van een bende brand-
kastkrakeis, hiervan op de 
hoogte. De bende kan dit zaak
je echter niet opknappen zon
der Ron', Eddie's btoer, die in 
de gevangenis zit. Plannen wor
den gemaakt om Ron te bevrij
den en hem een week te ver
bergen in een privéziekenhuis. 
De ontsnapping slaagt maar de 
kerels worden gevolgd door 
1 en, één van Ron's medegevan
genen, die zijn meisje Cüarol 
wil opzoeken. Eddie verplicht 
Len mee te gaan naar het zie
kenhuis. Len slaagt erin Carol 
een berichtje te sturen en zij 
gaal naar zijn schuilplaats. O p 
die manier leidt ze de politie, 
die haar schaduwt, naar de ben
de bandieten. Caiol wordt door 
Wallis en zijn kornuiten gekne
veld en in een ambulance ge
duwd. Len die dit ziet gebeuren 
lioor het venster, ontsnapt uit 
de kamer waai in hij ongesloten 

zat maar woidl gevat door een 
detective. In enkele wooiden 
biengi h i | de speurder op de 
hoogte. De ]>oliiie gaal onmid
dellijk de dieven achterna... 

(Zateidag 10 juni . 22 m a 15-
Brussel Ned.). 

het 
zwarte oogglas 

De eerste politieroman van 
Colonel Remy, « Le MoncKle 
Noir )) — « Het Zwarte Ooa-
glas », werd door Georges Laut
ner veililmd in en lond hel 
Kasteel van Josselin in Breta-
gne. De hoofdrol wordt ver
tolkt dooi Paul Meurisse die 
als kommandant Dromaid de 
ceniiale liguui is waarvan men 
zich alviaagt of hij viiend of 
vijand is. 

Het verhaal speelt zich af in 
het kasteel van de markies de 
Villemaur waar een iniellek-
tueel, op de rand van de waan
zinnigheid, zijn intrek heeft ge
nomen en er van droomt de 
mensheid gelukkig te maken 
volgens de metode van « zijn 
beste Adolf ». Deze vreemde fi
guur wordt omringd door een 
schaar kloeke kerels waarvan 
men niet vermoedt of ze hem 
beschermen of bespioneren. Na
tu ui lijk zijn er ook een paar 
mooie dames bij deze zaak be
trokken en er wordt gemoord 
en gefolterd zoals hel alleen in 
een geestige franse film, die de 
draak wil steken met bepaalde 
toestanden, mogelijks is... 

(Woensdag 7 juni 20 uur 25 -
Biussel Ned.). 

geibelstraat 27 
l'V-spel door Hoist Lommer. 

Horst Lommer loont in dit le-
leviziespel een fragment uit het 
dagelijks leven van de doorsnee 
burgers van de Bondsrejiubliek 
die hij onder de loupe neemt. 
Centtaal pun t is een huis in de 
Geibelstraat dat geschilderd 
woidt. Lommer beschrijft met 
de spiritualiteit van een nien-
senkenner een twaalftal mensen 
die op de een of andere manier 
iets met het huis te maken heb
ben. 

Ernstige en komische situa
ties worden benadiukt in dit 
spel dal de diaak steekt met de 
bekrompenheid van de kleine 
burgerij . 

(Donderdag 8 juni , 20 uui 50 
Biussel Ned.). 

Z A T E R D A G 3 J U N I 
18 55 Zandmonnet ie — 19 00 : Pro
testants - godsdienstige ui tzending — 
19 30 : Autoromo — 19 55 : Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 ; TV-nieuws 
— 20 25 '. Gnndl , meid voor olie werk 
19e en iQotste a f l . — 20 50 : Ongr i ip-
baar ! Vonétéprogromma — 21 20 
Echo — 21 50 : De onkreukboren 43e 
c f l : Blues voor wij len Goose — 22 40 : 
TV-nieuws. 

Z O N D A G 4 J U N I 
11.00 : Eucharistieviering — 14 15 : 
Autorennen Prijs von Zoncfvoort — 
14 45 ; Voor boer en tuinder — 15 15 : 
Axel Nort , laatste ot levering — 15 45 : 
Autorennen Prijs von Zondvoort — 
16 30 : Volkskunde Op mi jn kloeten zoi 
ik vri jen — 16 50 Als de gesmeerde 
bliksem Vierde episode — 18 30 : Klein, 
k lein k leuter t je — 18 50 Piste, vonété-
programmo in circussti j l — 19 35 : Vel
vet (30e at l ) — 20 00 : TV-nieuws — 
20 15 • Sportweekend — 20 40 Speel ^ 
t i | m ; Ontsnapt • Oorlogsti lm von Roy 
Baker met Hardy Kruger, Colin Gordon 
en Michoel Goodlife — 22 15 : Diapason 
Vandaag . Jocqueiine Fontyn — 22 40 : 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 5 J U N I 
19 30 • Flipper 56e ot l • Flipper Cupido 
— 19 55 : De Weerman — 20 00 • TV-
nieuws — 20 30 : Als de gesmeerde bl ik
sem Polit ieverhool door Froncis Durbr id-
ge Vi j fde en laatste episode — 20 55 
Het gouden t i jdperk, een montage von 
k lucht f i lms ui t de jaren tw in t ig — 21 30 
Koningin El isobcth-wedstr i jd voor viool 
1967 — 22 15 Gaslprogramrro De 
Kathol ieke gedachte en actie — 22.45 : 
TV-nieuws. 

Z A T E R D A G 3 J U N I 
20 u 50 Brussel Ned. 
Kahlitsemattomat (Ongrijp
baar ! - Variétéprogramma van 
Heikki Seppala en Kaudo Vuo-
rensola). 
21 u 20 Brussel Ned. 
Echo. 

Z O N D A G 4 J U N I 
16 u 10 Dui t s land I I 
Ein Mann gefit durch die 
Wand (Duitse speelfilm met 
o.a. Heinz Rühmann). 
20 u 40 Brussel Ned. 
Ontsnapt (The one that got 
away - Oorlogsfilm van Roy 
Baker, met Hardy Kruger). 
22 u 00 Neder land I 
Special leport (Dokumentaire 
film). 

M A A N D A G 5 J U N I 
21 u 10 Neder land I 
Ja, nee, geen mening (Opinie
peiling over aktuele onderwer
pen). 

D I N S D A G 6 JUNI 
20 u 45 Neder land I 
Black new woild (Dokumen
taire film). 
21 u 15 Brussel Fr . 
Wallonië 67 (IJzergieterij : Op 
belgisch niveau). 

D I N S D A G 6 J U N I 
19 30 : Tienerklanken — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 Het geduld von M o i * 
gret Vierde o f l m de Moigret-serie — 
2 1 4 5 . Medium — 22 15 • TV-nieuws. 

W O E N S D A G 7 J U N I 

19 00 ; Isroejit isch-godsdienstige u i t zen 
ding — 19 30 : Televisum — 1955 : 
De Weermon — 20 00 TV-nieuws —-
20 25 : Avonturenf i lms von vroeger en 
nu. Het zworte oogglas, van Georges 
Lautner met Paul Meurisse — 22.00 . 
Gostprogromma He vri je woord —^ 
22 30 : TV-nieuws-

D O N D E R D A G S J U N I 

15 15 Ronde van I ta l ië Rechtstreekse 
reportage von de laatste ki lometers en 
de aankomst von de etappe Udine -
Tre Cime di Lovoredo — 19 30 • Jonger 
dan je denkt — 20 00 . TV-nieuws — 

-. 20 25 : Dr Kildare l e a f l (deel M — 
20 50 : Geibelstraat 27 TV-spel door 
Horst Lommer — 22 40 : Première — 
23 10 : TV-nieuws 

VRIJDAG 9 J U N I 

15 15 : Ronde van I to l ië Rechtstreekse 
reportage won de laatste ki lometers en 
aankomst von de etappe : Cort ino -
Trente — 19 30 Jeugd zonder grenzen 
— 19 45 • Zoekl icht — 19 55 : tJe 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 25 • Speelfilm : Donker bovenaan de 
t rap, psychologische f i lm von Delbert 
mcinn met Dorothy McGuire, Robert Pres
ton en Angela Lansbury — 22 25 : Ze l f 
portret • Zo l tan Kodaly, de Hongaarse 
componist — 23 05 : TV-nieuws. 

21 u 55 Neder land I 
Ontspanning met Mies Bouvi>-
man. 

W O E N S D A G 7 J U N I 
20 u 15 Dui t s land I 
Lenins weg zur Macht (Rus
land vóór 50 jaar). 
20 u 30 Brussel Fr. 
Neuf millions (Internationaal 
aktualiteiten-magazine). 
20 u 30 Neder land I 
The sporting life (Film). 
22 u 00 Dui t s land I 
Interview mit der Geschichte 
(Koningin Victoria). 

D O N D E R D A G 8 J U N I 
20 u 50 Brussel Ned. 
Geibelstraat 21 (Geibelstrasse 
27 - T.V.-spel door Horst 
Lommer). 

VRIJDAG 9 JUNI 
21 u 35 Neder land I 
Voor de vuist weg (Ontspan
ningsprogramma met inter
views). 
22 u 25 Brussel Ned. 
Zelfportret : Zoltan Kodaly 
(De Hongaarse komponist, die 
in maart jl. op 85-jarige leef
tijd overleed, vertelt over zijn 
muziek en zijn leven in Boeda
pest). 

Onze se I ekti e 
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kommerciële belangen de bo- kazionele « nationale » belan-

rUSSEN HAMER EN 

AAMBEELD 

De keuzekommissie van de 
wielerbond had twee ploegen 
sam.engesteld (onnodig ze hier 
te vermelden, want al te voor
barig) om in de komende Ron
de van Frankrijk onze kleuren 
te verdedigen. De kommissie 
heeft dat dit jaar eens tijdig 
gedaan, zodat renners en 
werkgevers hun werk naar be
horen konden regelen en voor
bereiden. Eén goed punt voor' 
de kommissie. 

Zij had ploegen samenge
steld die grosso modo de goed
keuring van pers en publiek 
konden wegdragen. Tweede 
goed punt. 

Men had blijkbaar in grote 
trekken een uitkomst gevon
den voor de wirwar van tegen
strijdige belangen van de ver
schillende « merken ». Nog een 
goed punt. 

Zelfs een oplossing voor de 
kwestie van het leiderschap 
(lijderschap is ook goed) 
scheen bereikbaar. Vierde 
goed punt. 

Er scheen dus toch een mo
gelijkheid, de n a t i o n a l e 
(nou...) en de kommerciële be
langen te verzoenen. Vijf op 
vijf. 

Maar, zowel het « nationale 
kamp » der inrichters als het 
« kommerciële kamp » der fir-
mabazen hebben laten ver
staan dat het zo niet gaan kan. 
De vraag is : hoe dan wel ? 

Wij voorspellen nog vééél 
herrie. 

WIENS BROOD 
MEN EET... 

Het werk van de keuzekom
missie was des te moeilijker, 

omdat van haar verwacht 
werd dat ze nationale ploegen 
zou samenstellen, en dit met 
renners die het hele jaar in 
(publiciteits-)dienst rijden van 
bepaalde firma's. 

In de komende ronde zou
den zij dus moeten rijden te
gen kollega's met wie ze voor 
de rest van het jaar samen
werken, en vice versa. Inder
daad, we zien renners van het
zelfde merk in verschillende 
nationale ploegen, en van ver-
schiliende merken in dezelfde 
landsploegen. 

Er dient toch nog afgewacht 
welke kleur de renners zullen 
bekennen, als het erop aan 
komt : de kleur van hun land 
of de kleur van (de centen 
van) hun baas. 

Daarover zal nog een serieus 
woordje moeten gesproken 
worden. En wellicht wordt die 
zaak nooit helemaal in het 
reine getrokken. 

Is het trouwens mogelijk ? 

TOCH 
SPORTDIREKTEURS 
Vermits de inrichters van de 
Tour verwachtten dat de ren
ners zouden komen vechten 
voor de blote eer van hun land 
en niet voor de centen van 
hun werkgevers (tenzij dan 
die van het inrichtend blad), 
was het ook maar logisch dat 
die nationale strijders zouden 
geleid worden door een patriot 
en niet door een geëngageerd 
sportdirekteur. Zo altans was 
het de bedoeling. 

In België komt daar niets 
van. Het zullen afgevaardigden 
zijn van de firma's, zgn. sport-
direkteurs, die de ploegen zul
len leiden. Wij vinden dat heel 
normaal trouwens. 

In hoeverre die direkteurs 
er nu zullen in slagen hun fir-
mabelangen te verzoenen met 
de « nationale », en hun belan
gen met die van de meewer
kende firma's (lees : konkur-
renten), in hoeverre leider en 
adjunkt because behorend tot 
verschillende merken, zullen 
SAMENwerken, het is ons al
lemaal nog niet duidelijk. 
Maar vermits normaliter de 

venhand zullen krijgen — wie 
kan hierin graten vinden ? — 
denken wij dat ook die zaak 
wel opgelost wordt. Goddet, 
BWB en ons vaderland ten 
spijt. 

STAMINEESTRATEGIE 

De beslissing de Ronde van 
Frankrijk te laten rijden door 
zgn. nationale ploegen is waar
schijnlijk ingegeven door de 
hoop, aldus meer belangstel
ling te wekken bij het publiek. 
En dat is begrijpelijk. 

Dat het zeer moeilijk is 
ploegen samen te stellen van 
mensen die verondersteld wor
den hun beroepsbelangen on
dergeschikt te maken aan ok-

gen, is even begrijpelijk. Dat 
de aanduiding van de verant
woordelijke leiders voor die 
ploegen en het uitstippelen 
van taktiek en werkwijze 
moeizame onderhandelingen 
vergen, is ook duidelijk. 

Maar voor de besprekingen 
aan de « toog » wordt het na
tuurlijk een onontwarbaar 
kluwen van belangen, invloe
den, kombinaties en maneu
vers. Er zal rekening moeten 
gehouden worden met zoveel 
faktoren, waarover het publiek 
in de grond niets weet en 
waarover de ingewijden — 
dankbaar — zullen zwijgen. 

Het wordt een interessant 
eksperiment. 

En voor de cafébazen een 
gouden tijd. 

Vau Coningsloo u-o» na een fantastische solorit over 357 km de wietermaraton 
Op de helling van Dourdan (onze foto) werd het even doorbijten, recht op de 

Bordeaux-Parijs. 
pedalen. 

« Wat zit gi] daar nu te lullen 
over koereurs, zegt ons nonkel Geor
ges. D'r zijn toch geen koereurs meer, 
zeker. In onze tijd, toen waren er, 
maar nu zijn 't allemaal « ujfraa-
ve ». En onze nonkel zijn ogen be
ginnen weer te lianen. Eigenlijk 
doen ze dat altijd, want hij lust nog 
wel een '< kwak >. Na liet verhaal 
hoe hij renner werd — veihaal dat 
ieder bezoeker van een sportax'ond 
al uit de mond van een of ander 
oud-rennet heeft gehoord, wartt het 
is altijd hetzelfde... 

renner. Meteen had hij — naar het 
schijnt — zijn laatste koers geiuon-
tten. 

Na dat verhaal dus, spieekl non
kel Geotges over de rennets van 
toen. Hij neemt ons mei naar Fiank-
rijk, la7tgs onveilige wegen, naar on
bekende beslemmingen, zonder dat 
wij een wooid Fians veislaan, om 
hier of daai een koers te gaan rijden. 
Naast hem leggen we ons te rusten 
in een schuur of mijt, want geld voor 
hotels hebben wij niet en ;?i de woes
te gebieden zcaar hij o?ts dooi heen 

99 UFFRAAVE"? 

Maar als er toch nog zijn die het 
tiiet kennen... 

Nonkel Geotges mocht niet koer
sen van « tlirns ». Op zekere dag 
gaat hij dan toch ergens een grote 
prijs meerijden, op een van de smid 
geleende fiets, gehuld in een stiekem 
aan zus onlleetide broek, aan vader 
ontfutselde borstrok en de « sloefen > 
van moe. En verdekke, hij wint. Wal 
hadl ge gedacht ? Hij met de bloe
men naar moe en met (een deel van) 
zijn ptijs naar xia. Iedereen is in de 
wolken en nonkel Georges woidt 

voert zijn trouwens geen hotels. 

Wij kauwen met hem ons dtoog 
loggsbrood, belegd met zoute hesp 
dat we voor vier of vijf dagen heb
ben meegenomen, ivaiit voor eten 
ondetweg zijn er ook geen centen 
en spijshuizen. 

Met nonkel Geotges maken xoij 
ons 4 bidonneke » klaar : een half 
dozijn rauwe eieren in een fles geu
ze. {Maar die is er de dag van van
daag met meer. En loat giete gij dan 
alle dagen achter uwe gilee ? Och 

mens zwijg, wat kende gij nu van 
sport.) Aan het wiel van nonkel 
Georges dooi ploegen wij de polaire 
landschappen, waaraan hel Frankrijk 
van de belle époque zo rijk ii'as, of 
< zien wij af > in gloeiendhete woes
tijnen waarover gestadig de zandstor
men gieren. Maar nog, in een uiter
ste kt achtsinspanning, rukken wij 
ons los uit het peleton, om een halve 
dag vootsprong te nemen, en dan, 
tcdju, nog een verkeerde weg tn te 
slaan, en pas tegen de morgen de 
airivee te bereiken. Die keer waren 
we detde. 

Achter nonkel Georges hijgen wij 
bergflanken op, vootheen nog door 
geen mens betreden, half of hele
maal bevroten stuiken wij over beig-
toppen, zoals er nu geen meer zijn, 
en langs ongebaande ezeUpaden sui
zen wij naar beneden, tetwijl de op 
de weg gestrooide spijkeis ons om de 
oren fluiten. 

Zo vertelt nonkel Geotges. Wij 
dunken zijn woorden en zijn geuze 
[al is die niet meer dat). En naast 
die leuzen van toen, zien wij onze 
hedendaagse renners vei bleken, ver-
schtompelen, tn het niet verdwijnen. 

Maar toch ! 
Is de lenneisstiel, zoals hij nu ts, 

at niet veel te zwaai ? Al zijn de 
fietsen lichter, de wegen beter, de 
koersen korter, het komfort groter. Is 
het niet best dat de renners, zoals de 
schoolmeesters en de boeren, de gen

darmen en de journalisten, hun 
brood op wat menselijker wijze ver
dienen ? 

Misschien zouden de < uffraave > 
ook liever eieren m geuze drinken, 
in plaats van het spul uit de geheim
zinnige en duistete flesjes van ver
zorgers en wondei doktoors. Maar 
misschien kunnen ze dat gewoon met, 
als ,ze voor vrouw en kinderen een 
boterhammeke willen verdienen. 

Is een rennerspree wel van die aard 
dat hij het verzoek om grotere be
roepsijver en iiispanning wettigt ? 
Hebben wij niet wat te veel de be
langen van gazet, merk, inrichters, 
managers en cafébazen in het oog ge
houden, en xvat te weinig die van 
mee werkend en lijdend voorwerp . 
de renner ? 

Als wij van de schoolmeester niet 
meer vragen dat hij tachtig leerlin
gen zou temmen, of van de boer dat 
hij zijn veld met de spade zou om
spitten, waarom zouden we van de 
renner dan vragen dat iiij zou « af
zien > gelijk in die goeie (maar ge
lukkig voorbije) tijd ? 

Voor ons moeten de renners geen 
dwangarbeiders van de weg meer 
zijn. Wij wensen dat zij tn de toe
komst, en dat zo rap mogelijk, hun 
brood nog gemakkelijker en ruimer 
zouden vet dienen. Allemaal dan. 

Als er tenminste nog brood is, den 
dag van vandaag. Want volgens non
kel Georges... 
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KNI^ UIT EN GENIET IN DE B E U R S S C H O U W B U R G 

VOOR EEN M U S I C A L VAN FORMAAT 

minister zonder moeite 
A. Ortsstraat 22 
Brussel 1 
TELEFOON : 11.25.25 

MET DEZE Z O M E R B O N 
VAN EEN T E A T E R Z O N 

U snoept 1 plaats gratis 
bij aankoop van een 2de 
op Ie of 2e rang. 

een zomers spektakel van internationale 
allure 

TOT EINDE JUNI 
ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN MAANDAG 
TE 20 UUR ; 
ZONDAG TE 15 EN 20 UUR. 

• 
Voorbespreking dagelijks ^an 10 tot 18 uur. 
TeL : 11.25.25. 

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 

• verantwoordel. 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 zelfde 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.) 

SLECHT^ 2.995 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen • tel. : (03)32.44.30 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

G/ole U , s ; 
GLAZEN en WONTüREfJ, 
Gritit voor venelerden. 
Herslel'irtgen tn e gen wcAl uil, 

Walter ROLAND 
» . Gediplomeerd Optieker — 
Kerkstraat, 58 — Aitwerpen 
{l«l a u b op fiel huiinummer *] 

Telefoon: 3S UU 
10 9t lorltrtg op vt'toon deier. 

LB 102 

Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B. V. 22/2/62. 
m 
V.2.-W, 

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

— uw stoomketel ; 
— u-w kranen, liften e.d. ; 
— av/ zwierder ; 
— uw elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN _ Bij MechtJen. 
Telefoon : (015) 526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 10) 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem. Tel, 03/53.05.71 
LB 104 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al «e ffrote eekenfle Daltse en Belgische 
orkesten znllon er zorgen voor de stemming 
In al onze lukalen Is er altijd : originele 
Breagellaanse stemming • dettlge lente en 
plezier • goede bedlening • beste dranken 
goed en niet dnar. 
N,B Al onze zalen zijn gang de winter ter 
beschikking voor Bals • Banketten • Veî  
gaderlngen. enz.„ 

— LEUVEN I 1.000 plaatsea 
— AALST ; 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - RORTRIJE t 1000 pi. 
— ANTWERPEN t 700 Plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

lïTPORT A B T B 
Tlensesteenneg 128, Korbeek-La 

TeL i (016) 463.U. 

Voortverkopers worden serraagO tooi 
^ Dortm ander Thler. 
— Tonistelnet S .>rndeL 
— Rijnwijnen St JACOBS-EELLBRBI 

Oao-Algesbelm. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — bonwt en hnarl catés in gani hei 
land. •- Medewerkers worden gevraagd 

LB 103 

W l M M A E S 
vraagt U tt]n miiitanten tn moei
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort m-
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Rredielbanh van uw gemeente ; 
— rek. ar. 1100/37.305 van bet 

V.M.O. • Antwerpen ol 

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

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan inder mijn oersoonlijk toe
l ich t 

VERSE Z E E V I S 
Visverdelers en diep-
rrieshouders, vraagt 
inlichtingen en orijs-
üjst 

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

LB lOS 

KOOP 

BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

HERMES 
54 ^uidlaac 

211 M Lemonnierlaan 
Tel 11.00.31 
Brussel 

VOLLEDIC.R 
SEKlU-riAHlAAT 
KüHSLS IN '2 JAAR 

Steno- en 
daklylografie 
In vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetseving 
M xlerne talen 
Handels 
correspondentie. 

Dap en avondle'-sen 
De school waar \ lainingen 
zich thuis voelen 

Heter en voordelicer 

Ik 
ben 

^̂*v uitgeslapen 
w a n K . . 

ik koop bij 

MATTHIBUT BiDD€M8S0niJF 
T U R N H O U T S E I A A N 1 0 2 , : i O R G E R H O U T - TEL, 35.17,83 

, ; . . llJHUl«N-Oi«>««if»él t4-«é, Aniw. I . l . 3I.01.II 
••Sii'<*'>s>r»t 3»Ul, Aniw. Tel.Ji3.47.Mr- CalltfértUi »0, l)«urn«, r»l. 305 .2J 

SCHLIMHLBBh,l<MATlUSSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

RESSOHIMAlRASSEN 
(Brevet ; 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 

L G 124 J 

(Brevet : 512767) 
TE ZELE (O.-VL.) 
GEWAHEEHDE BEDSPBEIE.N 
WOLLEN UEKKNS 
rel. (052) 44641 en 44642. 

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

uB lOt 

http://3I.01.II
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PERS 

Na de eerste ontsteltenis vorige week over 
de Innovation ging men deze week de vraag 
uitdiepen s Hoe was dat mogelijk ». In ons 
eerste bladhoofdartikel worden de grootste 
« zonden van verzuim » genoemd in Der 
Spiegel en door direkteurs van Nederlandse 
grootwarenhuizen in De Standaard. Het plot
se overlijden van oud-minister Spinoy deed 
overvloedig inkt vloeien; in onze recenties 
geven wij enkele beschouwingen over Spi-
noy's optreden op Vlaams gebied. 

A.N.Z. en de VMO-kei in het geel-blauwe 
regeringsmeertje persen de plaatsruimte ver
der Tol 

HET VOLK 
Het in dit geval nogal oneerbiedige beeld 

van <t het verdronken kalf n is de leiddraad 
van het ACV-blad rond de brandramp te 
Brussel. 

< Na de rarap van Mareinelle heeft men 
het probleem van de veiligheid der mijnwer
kers ernstig onder de loep genomen. Er was 
een brandramp nodig in het tehuis voor be
jaarden (e Itterbeek, vooraleer men besloten 
heeft te kontroleren in welke voorwaarden 
de bejaarden in ons land beherbergd worden. 
Kortom, -n-ij Belgen, zijn specialisten in « het 
vullen van de put wanneer het kalf verdron
ken is ï, zoals het spreekwoord zegt. 

Te gemakkelijk verlaten wij ons op ons 
goed gesternte en denken wij « er zal wel 
niets erg gebeuren ». De iong,ste tijd gebeu
ren er echter voortdurend erge dingen, die 
soms met wat meer vooruitzicht \e rmeden 
hadden kunnen worden. » 

ZONDAGMORGEN 
Grijpt de « Hoe was het mogelijk »-kom-

mentaren meer uit het volle leven, uit de op
merkingen van » medespelers ». 

« \ 'an iemand \;m de kommerciële direktie 
vernam ik in het Rogiercentrum, diep ver
slagen : « Wij hebben natuurlijk wel eens 
aan brandgevaar gedacht, maar niet aan zo
iets als dit ! ». 

De fout ligt vooral bij onze achteloze brand
en veiligheidswetgeving, die deze dingen toe
stond en een nieuwe moderne kode nog niet 
tot stand 'veeft weten te brengen, met het ge
volg dat een dappere, intelligente brandweer 
vergeefs \ocht. 

Een vermoeide brandweerman drukte liet 
in de vroege ochtenduren op het terrein \ an 
de brand ongenuanceerd en verbitterd uit : 

« Ze hebben de Beursschouwburg stilge
legd en een paar kinema's, om de trappen te 
befonneren tegen brandgevaar, maar dat zijn 
kleine mannekes. Tegen de grootwarenhuizen 
staan ze machteloos. Er staat hier nog zo"n 
oud geval, waar het precies zo is. Mijn \ rouw 
en kinderen komen er niet meer, dat kan ik 
je wel zeggen ? D 

VOLKSGAZET 
In een der talrijke In memoriams uit het 

vlaamse socialistische blad opent Maurits 
Naessens even de gedachtenwereld van An-
toon Spinoy over de struktuurverhoudingen 
in €>ns blad tussen Walen en Vlamingen. 

Tegen de streng unitaire oude BSP-opvat-
tii g beklemtoonde Naessens blijkbaar de so
li* ariteit die ook mogelijk is in « autonomie J> 
V .or de twee volksgroepen. 

« Hij zag de vlaamse opgang als een na
tuurlijke taak van het gehele belgische land. 
Hij meende dat om de welvaart van Wallo
nië opnieuw te verzekeren en de Maamse 
kultuuropgang te waarborgen, geen afzonder

lijke organizaties nodig waren, behoudens dan 
regionale en pro\-inciak; de partij als alles-
overkoepeUl centraal orgaan van socialisten, 
moest hier solidair zijn. Wij hebben hieroi\'er 
menigmaal van gedachten gewisseld, waarbij 
de vraag gesteld werd of een humanistische 
een modern De Manistische konceptie niet 
inhield, dat in een groeiend, \erenigd en ge-
organizeerd Europa, de solidarileitsgedachte 
niet eerder leidde over eigen autonome en 
\olkse vormen van organizatie en ontwikke
ling? Dat probleem bracht hem tot vertwij
feling. De rechtstreekse band met de waalse 
kameraden wilde hij niet prijsgeven. » 

LA WALLONIË 
Dat de laatste tijden felle disputen had met 

de Mechelse ESP-er komt tot een rustiger 
oordeel. 

« Van hem bewaren wij de herinnering 
aan een minister van Landsverdediging — de 
enige socialist die dit departement heeft ge
leid — die op enkele dagen tijd het aandurf
de de onrechtvaardige maatregelen voor de 
verlenging van de dienstplicht uit te stellen. 

De ziekte die hem ondermijnde was wel
licht de reden en de uideg voor zijn scherpe 
woorden die bijzonderlijk in M'allonië, maar 
ook door zijn \ laamse vrienden, slecht wer
den onthaald. Vandaag spijt het ons dat hij 
niet bij ons zal kunnen zijn op de dag waar
op datgene wat ons verwijderde, uit de weg 
kon worden geruimd en waarop wij stellig op 
zijn raadgevingen en zijn steun hadden mo
gen i-ekenen. » 

DE STANDAARD 
Belicht die tegenstelling die de laatste tijd 

tot uiting kwam tussen Spinoy en de radikale 
Waalse BSP-vleugel. 

« Hij zag ook geen heil in een staatshervor
ming, die de Walen zou opsluiten in een dog
matisme, waarvan bij maar al te best de po-
ladijnen en de gevaren kende. Hij vreesde 
dat federalisme zou uitlopen op separatisme 
en meende dat de belangen van onze bevol
king in het eenwordende Europa beter ver
dedigd zouden worden door de ene Belgische 
staat dan door twee kleinere gemeenschap
pen. 

Het was dan ook geen wonder dat hij in 
een partij, waarin de oude doktrinairen en 
de waalse federalisten bijzonder sterk zijn, 
een fel omstreden figuur was. 

De merkwaardige rede die hij, kort voor 
de noodlottige hartkrizis, in de Kamer hield 
om de waalse socialisten hun zwakheid en 
hun falen te verwijten en om te waarschuwen 
voor een regime, waarin de Walen zouden 
terugvallen op eigen krachten en eigen in
komsten, was hem in de waalse partijvteu-
gel zeer kwalijk genomen. Niemand vermoed
de toen dat de krachtige, blozende man iljn 
zwanezang had gehouden. » 

EUROPE-MAGAZINE 
Dit streng-unitaristisch weekblad, bekijkt 

de linkse Walen onder de titel <c Les béri-
tiers d'André Renard ». Het waarschuwt de 
Walen voor het federaKsme, waar alleen de 
Vlamingen groot belang bij hebben en geeft 
een pluim aan... Mechelaar De Saeger. 

« Ik snap het niet meer als de erfgenamen 
van Renard terzelfdertijd voorrang voor Wal
lonië en federalisme opeisen. Die heren zijn 
toch zo naief niet te denken dat in een fede
rale staat de N'lamingen zouden geneigd zijn 
hun belastingen ter beschikking te stellen van 
tie Walen. 

Dat een Merlot en een Bohy, die met hun 
tweetjes vier jaar lang het ministerie van 
openbare werken bekleedden het lef hebben 
te orakelen over de leemten in de waalse 
onderbouw, dat gaat de perken te buiten. 
Wat deden zij dan gedurende die jaren ? 

Elke s|>ecialist die te goeder trouw is zal 
U bevestigen dat nxinister De Saeger. of
schoon hij door de franstalige pers als fla
mingant getakseerd wordt, zich oneindig 
meer edelmoedig en werkdadig voor de Wa
len heeft getoond dan die twee exellentics. o 

Zulke lof. Jozef De Saeger is in het Neder
lands vertaald eerder een boomerang. 

VAN DE V.U.-LEIDING 
Er wordt herinnerd aan de verplichting der afdelingen tot storting van 

de abonnementsgelden voor -t%7 voor het V k a m s Gemeentebeleid (100 fr. 
op rekening nr. 5140.69 van J. Torfs, Heikant, Berlaar) en liet Kaderblad 
(80 fr. plus 25 fr. voor kaft = 105 fr. op rekening nr. 1476.97 van de Volks
unie, M. Leinonnierlaan 82, Brussel 1). 

Het volgend nummer van het Kaderblad wordt een dubbel nummer 
(4-5) waarin de besluiten worden gepubliceerd \ a n volgende kongressen 
en programma's : Antwerpen 1962, Mechefen 1963, Verkiezlngpprogramma 
1965, Programmadag Brussel 1966 en Kongres Brussel 1967. 

Onnodig het beking te onderstrepen van deze teksten, die ieder kader-
lld moeten interesseren. 

« STAD ZONDER GEZICHT „ 

De brosjure « Brussel, Stad zonder bezicht » is zopas van de pers 
gekomen. Deze fraai uitgegeven en geïllustreerde brosjure bevat, naast een 
inleiding van senator Wini Jorlssen, een degelijke studie over de pozltle 
van het Nederlands en de nederlandstallgen in de hoofdstad. De brosjure 
kost 30 fr.; bij afname van meer dan 10 ex. wordt de prijs verminderd tol 
20 fr. Bestellen door storting op prk. 1476.97 van Volksimie, Brussel I. 

DE SOCIALISTISCHE STEM 
Het blad van de groep van Kamiel Huys-

mans geeft af op baronard Van Acker die 
niet bereid was mee te zingen op het vlak 

van de blauwbloedige overvloed in de diplo
matie met het « Les aristocrates a la lan-
t e m e > van Coppieters. 

« Het is gekelderd, de inoverwegingneming 
werd verworpen, vooral door de tussenkomst 
van lijfeigene Van Acker.. De man vreesde 
dat men door de aanvaarding de grondwet 
zou verkrachten, net alsof dat de eerste maal 
zou zijn, geen schepsel ter wereld werd ooit 
zoveel verkracht als onze Grondwet 

Waarover ging het eigenlijk ? De V.U.-man 
Coppieters vond dat in de diplomatieke car
rière de adel te sterk vertegenwoordigd Is, 
vooral dan voor zijn getalsterkte in verhou
ding tot de rest van de bevolking. Daarin 
heeft hij gelijk, die heren vinden zichzelf uit 
een bijzonder hout gesneden en hebben ja
renlang de « carrière J> als hun privaat reak-
tlonair jachtterrein aanzien. Zelfs iemand als 
Spaak heeft lang moeten wachten om zlcli 
in dat gild aanvaardbaar te maken. 

Maar of hun al of niet aanwezigheid Ietwat 
gaat veranderen aan het reaktlonair karakter 
van de hele instelling betv^^j^elen we. Voor 
zover wij het <t proletarisch » element in dit 
beroep kennen hoeft dit niet zoveel onder te 
doen voor de barons. De generatie welk tans 
profiteert van de vernederlandsing van het ka
der hangt te lang reeds in de vlo«Menstal om 
niet gebeten te zijn, terwijl de opkomende 
generatie, l^eter gekend als de « Fayat boys » 
zich al even sterk aan het aanpassen is. » 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Die het langste verslag gaf over het Zang
feest schaart zich o heelnederlands » ad i t e r 
de omstreden K Shepherds » en lacht eens 
met die Merksemse filozoof die vizioenen had 
van « rwarte kunst », 

ff Gewoon ondenkbaar » antwoordden 
« The Shejiherds » na hun optreden toen we 
bun indrukken over het Zangfeest vroegen. 
« Mensen zoiets hebben wij nog nooit me;!-
gemaakt. Dat moet uniek zijn in Europa. En 
zeggen, dat men In Nederland zelfs niets ver
moedt van het bestaan van zo'n manifesta
tie ». 

Terwijl wij naar onze wagen gingen, zei 
een volksmens ons met overtuiging : a 't Is 
toch verschrikkelijk nietwaar mijnheer, er 
komen alle jaren nog « zwarten » bij op dat 
zangfeest ». Die wist waarschijnlijk nog niet, 
dat de oorlog al 22 jaar gedaan Is. Spljtl», 
dat hij niet even was binnen gewipt om van 
de voorzitter te leren, waar nu de echte inci-
vieken zitten. » 

DE NIEUWE GIDS 
Men is altijd wel iemands zwarte (cfr su

pra) of iemands nazi. 
Het blad van de anlwerpse liberalen is 

niet bereid met zijn brusselse partijgenoot 

Gillet het mes in de VMO te zetten. Als Omer 
de neerschieter dergelijke zwakheid laat be
gaan waar gaat het dan heen met het »nt> 
werps liberalisme. 

ot In Groot-Brlttaunië bij voorbeeld, waar 
de parlementaire demokratie een der stevig
ste ter wereld mag genoemd worden, heeft 
zelfs een nazipartij bestaansrecht. Haar vrij
heid wordt, zoals die van iedere andere 
groep, slechts begrensd door het gebruik o{ 
misbruik dat de leden ervan maken, met het 
gevolg dat de leiders van de formatie reeds 
herhaaldelijk met het gerecht in aanraking 
kwamen. 

Op dit brede standpunt van vrijlieid in 
de meningsuiting stelde zich deze week In de 
belgische kamer ook minister H. Vander-
poorten, naar aanleiding van een debat over 
het optreden van uiterst rechtse groepen, 
meer bepaald van de para-mllitaire en zonder 
twijfel nazistisch geïnspireerde Maamse Mili
tanten Orde . 

De vrijheid van vereniging kan door de 
wetgever niet beknot worden zonder dat hij 
aan de essentie van onze demokratische 
grondwet zou raken. 

De beoordeling of de vrijheid door de be
trokkenen wordt uitgeoefend binnen de per
ken van het algemeen recht, d.w.z. zonder 
het algemeen of partlkulier belang te scha
den, behoort de daartoe aangestelde lichamen 
en nïet n a m e het gerecht 

Aanvaanlt men deze regel van de demokra
tische rechtsstaat niet konsekwent en in alle 
richtingen, dan staat de weg open voor avon
turen naar het voorl)eekl van wat zich tans 
in Griekenland afspeelt en voor toestanden 
die elke diktaluur, van links of van reclits, 
kenmerken. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

M. Risopoulos, een Griek van afkomst en 
comingnran van de brusselse PVV is een felle 
voorstander van de te communauté bruxelloi-
se ». 

Als middel voor de chantage van het fede
ralisme met drie. 

Zo zegt hij het in een vraaggesprek met 
de Libre. 

« Deze beklemtoning van een brusselse 
ir gemeenschap » is helaas een noodzaak ge
worden In de huidige politieke evolutie van 
België. En het is misschien het middel om 
op termijn het federale mekanlsme te ont
wrichten dat bepaalde Walen en N'lamlngen 
willen In de plaats zetten, hoewel ze goed 
weten dat dit slechts een stap zou zijn naar 
het separatisme, want een federaal België zou 
technisch niet leefbaar zijn. De brus.selse drei
ging van een federalisme met drie — waarvan 
zowel Vlamingen als Walen schrik hebben — 
zou elk « waanbeeld » van federalisme met 
twee verhinderen. » 

WALTER LUYTEN 

Zoekt U een appartement te kopen 

in of rond Brussel ? 

— om zelf te bewonen V 
— om te ver l iuren ? 
— om een geklplaats ing ? 

Te Dilbcek beginnen wij binnenkort een op-
p4srtementsgebouw waarin opportementcn met 
2 en 3 stoapkomers, grote living, gcinst 
keuken, badkamer, garage kelder, lift ccntt 
verwarming 

De pnis Rechtstreeks von de oonncmer, dus 
Vraag inlichtingen bij oonn Guido Eeckman, 
Bergensesteenweg 1155, Anderlecht 
Teletoon : 02/23.3 5.97 

V.U.-AFD. ANTWERPEN-STAD 

SLEUTELHANGERS ZIJN " IN"! 
'n 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 (4- 5 fr verzendingskosten) ten voordele 
van de sociale dienst der afdeling. Te storten postrekening 
Bergers G. 61.75.11 Antwerpen 1. 
(Speciale, zeer gunstige voorufaarden voor V.U.-afdelingen). • 

^ ; 'VOOR AUf DOELEINDEN EN 
AlLC TERMIJNEN OP HANDTEKENINC 

* PINANCIERINCEN 
MCUBÉLÊN TV EN VOEÜTUIOÉN.ENZ.^ 

• GRpNoof M 100 %•• 2(a> sm •DismiJ 
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Ter Rivieren/aan. 57 Deurne • C. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
BROEDERBAND. - UITSTAP 

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

De reis gaat van Antwerpen naar 
ïkken met bezoek aan de merk
waardigheden van de stad Aken. 
Eupen (eetmaal) eventueel bezoek 
• an 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 mogelijk 
kontakt met vlaamse bannelingen. 

N'ertrek te Antwerpen aan de 
Vlaamse Opera, Frankrijklei om 
7.45 u. Terug te Antwerpen om-
»treeks 22 tot 23 u. Deelnameprijs 
175 fr. per persoon, kinderen halve 
prijs. 
KOLPORTAGES 

(jewone zaterdagkolportage op 
3 juni. Vertrek lokaal Tyrol, Natio^ 
nalebtr. 22 om 15 uur. 
NAAR BRUSSEL 

Wc leggen busvervoer in voor de 
leden van onze afd. voor de grote 
manifestatie te Brussel in de Mag-
d?lenazaal op 17 juni a.s. 

Vertrekpunt voor deze belang
rijke gebeurtenis zaterdagnamiddag 
om 14 uur 30 hoek Plantinlei-Mer-
catorstr. (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 tot 16 uur 30. 
LEDENSLAG 

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

Berlaar 
GULDENSPOREN 

Oezien zijn dansfeest in januari, 
zal de Vlaamse Kring zijn Gulden-
sporenfeest dit jaar enigszins anders 
opvatten. Op 1 juli (geen 1 te wei
nig) zaterdag, wordt een Gulden-
S]M)renmaal gehouden in het feest
lokaal van het voetbalplein. Stevig 
menu legen 85 fr. per persoon. 

\ 'oor gezelligheid na het feest 
zorgen een driekoppig orkest en de 
klassieke lokale lolbroeken. Alle 
vlaamsgezinden met vrienden en 
« magen » worden hartelijk uitge
nodigd. Inschrijven bij Luvten, Lier-
s<. steenweg 140 Berlaar, of Torfs, 
Alelcauwen 29, Berlaar 

Berchem • Eigenbilzen 
SCHITTERENDE 
VERBROEDERINGSDAG 

Zomla^nnorgen 21 mei vertrokken 
«•en twintigtal wagens (inbegrepen 
een kolix)rtageploeg van de \ M O ) 
naar Kigenbilzen, in het raam \ an 
< e verbroedering tussen de \'.LI.-af-
«ehngen Berchem en Eigenbilzen. 

Onder de deelnemers noteerden 
Vlij volksvertegenwoortliger dr. H. 
' •"enians en de gemeenteraadsle
den .1. Brentjens, J. Creten en J 
iJe Roover. 

Aan de afrit vapi de autostrade 
te Bilzen werden wij opgewacht 
door 20 a .30 auto's met onze gast
heren uit Eigenbilzen, onder leiding 
^an de h. Raskin. 

Gelukkig was de zon van de par
tij en rond 10 uur vertrok een in
drukwekkende karavaan van vijftig 
wagens, versierd met leeuwevlaggen 
en affiches als « Volksunie eist voor
rang voor Limburg », voor een 
tocht doorheen het kanton Bilzen. 

Gedurende ongeveer 2 uur 30 re
den wij door deze prachtige Lim
burgse streek (voor de deelnemers 
was het een aangename toeristische 
uitstap), nagezien door de verbaas
de inwoners die wellicht nog nooit 
zulke indrukwekkende Volksunie
karavaan door hun gemeenten had
den zien trekken. 

Rond 13 uur werden wij in Eigen
bilzen vergast op een deugddoende 
kop koffie en lekkere Limburgse 
vla. 

Na de belofte vanwege onze op
getogen gastheren van een weder
kerig bezoek, nainen wij afscheid 
en vertrokken de meeste deelne
mers naar Bokrijk, met een kleine 
omweg in karavaan langs de be
dreigde mijnstreek van Eisden. 

Een deugddoende wandeling 
doorheen het oi>enluchtmuzeum, 
waarbij ook de kleinsten eens de 
kans kregen om te verbroederen, 
besloot deze zeer geslaagde dag. 

Hartelijk dank aan onze vrienden 
uit Eigenbilzen voor het onthaal, 
aan de deelnemers uit Berchem 
voor het beantwoorden van onze 
oproep en een proficiat aan de kol-
portageploeg van de V.M.O. die 
meer dan honderd nummers van 
c( Wij » aan de man wist te bren
gen ! 

Deurne 
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. Inschrijvingen bij de or-
ganizatieleider, de heer Van den 
Abeele. Lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat t<r 
Deurne (C) (tel. 35.05.70). 

Prijs : &i fr. per persoon. 
Vertrekplaatsen : lokaal Plaza, 

hoek Gallifortlei en De Monterey
straat en St. Rochuskerk, St. Ro-
chusstraat. 

Vertrek : om 14 uur 15 stipt. 

REEDS 97 NIEUWE LEDEN 

Na 45 dagen ledenslag heeft on
ze afdeling reeds 97 nieuwe leden 
aangeworven. Wie brengt het hon
derdste lid binnen ? 

Simpatizanten die wensen aan te 
sluiten hoeven niet te wachten op 
het bezoek van onze medewerkers. 
Zij kunnen dit doen door : naam, 
voornaam, adres en geboortedatum 
op te zenden naar de h. Hilven, 
Gen. Slingeneyerlaan 117, Deurne 
(bankbiljet van 50 fr. bijvoegen). 

GROTE KOLPORTAGE O P 
15 JUNI 

Donderdagavond 15 juni giote 
kolportage in Deurne-centrum met 
verschillende groepen. Alle mede
werkers op post ! Ook simpatizan
ten zijn welkom. 

Verzameling : lokaal Plaza om 
19 uur. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Zondag 4 juni 1967 wordt gekol-
porteerd met ons blad « Wij » te 
Ekeren-centrum. Bijeenkomst te 10 
uur 's morgens stipt aan het café 
« De Kroon », Markt 19 Ekeren. 
Alle medewerkers op post. 

IJZERBEDEVAART 
Een autocar wordt ingelegd naar 

de IJzerbedevaart, nadere gegevens 
volgen. 

Inschrijvingen kunnen reeds ge
daan worden aan het sekretariaat 
P-A Baltazar, Ingrid, Schriek 292, 
Ekeren 2. 

Hoboken 
SUKSESRIJKE KOLPORTAGE 

Onze maandelijke kolportage-
ploeg doet zeer flink haar best, 
men heeft reeds aangevoeld dat er 
te Hoboken een zeer gunstige at
mosfeer en veel sympatic bestaat 
voor de Volksunie. Wij doen dan 
ook een oproep om geregeld deel 
te nemen aan de kolportage. 

NAAR BRUSSEL 

Wij verwachten ook vele leden en 
simpatizanten om met ons op 17 
juni samen aan de prijs van 40 fr. 
per autocar naar Brussel te gaan. 
Allen zijn welkom. Inschrijvingen 
voor deelname kunnen gedaan wor
den tot maandag 12 juni bij al de 
bestuursleden of op het sekretariaat 
alle dagen na 18 uur, Alfons Bracke, 
Lambrechtsstraat 16, Hoboken. 

Het is onze plicht als bewust Vla
ming deel te nemen aan de protest
vergadering in de Magdalenazaal te 
Brussel. Hoboken blijft niet ten ach
ter. Allen op post ! Geduld is ver
raad. 

Merksem 
DE PARTY VAN DE V.U.J.O. 

De party ingericht door de jon
geren van de Volksunie vrijdag 26 
mei jl. is werkelijk een onverhoopt 
sukses geworden. De aangenaam i»n 
gepast versierde zaal, die goed ge
vuld was met vele jongeren maak
te een zeer prettige indruk op de 
deelnemers. 

Wanneer na enkele dansjes de 
Campground Singers op het podium 
kwamen was de stemming er on
middellijk. Er werd tussenin nog 
lekker gedanst, en toen later op de 
avond de vlaamse troubadour Miei 
Cools alle liedjes ten beste gaf die 
het geestdriftig gehoor hem vroeg, 
waren al de aanwezigen in de wol
ken. 

Diegenen die er niet waren heb
ben werkelijk wat gemist. En aan 
de jonge vrienden : proficiat ! Doe 
zo voort. 

V.U.-VROUWEN 
Woensdag 14 juni vergadering 

voor de vrouwen. Te 20 uur 30 in 
Tijl. Een afzonderlijke ultnoding 
zal worden toegezonden. 

ALG. LEDENVERGADERING 
De volgende alg. ledenvergaderinc[ 

zal doorgaan op vrijdag 23 juni, te 
20 uur 30 in Tijl, Bredabaan 298. 
Afzonderlijke uitnodigingen worden 
nog verzonden met verzoek vrien
den en kennissen aan te zetten de 
spreekbeurt van mr. Hugo Schilt-! 
op deze avond te beluisteren. 

11 JULIHERDENKING 
De elf juliherdenking in onze af

deling zal naar jaarlijkse gewoonte 
in den Tijl plaats vinden ditmaal 
onder de auspiciën van de Vlaam
se Kring Groeninghe. Er is een ge
zellige avond voorzien, onder ons, 
met een zeer goed gevulde koude 
schotel met broodjes en koffie. Deel
name in de onkosten 60 fr. 

Inschrijven in het lokaal of bij 
een van de bestuursleden. Op deze 
elf juliherdenking zal onze goede 
vriend volksvertegenwoordiger Ray
mond Matthejssens de tafelrede 
houden. 

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 Van Dingen. 

Deze aktiviteit is ingericht ten 
voordele van de Blauwvoetfedera-

ties van iMci K.scm en 's Gravenwe-
zel. 

Alle simpatizanten ontmoeten er 
mekaar ! Inkom 50 fr. 

BRABANT 

DE RANDGEMEENTEN 
V.U. AKTIE » BRUSSEL > 
VLAAMS 

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

Brussel - Halle - Vilvoorde 
ARR. BESTUUR 

Het arrondissementsbestuur ver
gadert op vrijdag 9 juni a.s. te 20 
uur in et Uilenspiegel », Pletinckv-
straat 38 te Brussel. Worden, bene
vens de leden van het arrondisse
mentsbestuur, op deze vergadering 
verwacht : de twee provincieraads
leden, de volksvertegenwoordiger 
en de provinciale voorzitter. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
GONGSLAGDAG 

Het arrondissementsbestuur 
doet een dringende oproep tot 
alle V.U.-leden, bestuursleden 
der afdelingen, en simpatizanten 
om de verschillende opdrachten 
waarmee zij belast worden, met 
alle nodige zorg en binnen de 
vereiste tijd uit te voeren. 

1. Verspreiding van de 10.000 
pamfletten « Randgemeenten )). 

2. Verspreiding van de 18.000 
pamfletten ff Anti-P.V.V. ». 
3. Verspreiding van het derde 
pamflet « V.U.-Aktie » op 
40.000 eksemplaren. 

4. Autokaravaan van vrijdag 
16 juni. Vertrek 19 uur 15 te St. 
Genes i us - D o rp. 

5. Massameeting te Brussel in 
de Magdalenazaal. 

De inzet van deze aktie is zo 
belangrijk dat geen enkele moei
te mag gespaard w^orden om van 
17 juni a.s. een ware « gong
slagdag » voor de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel te maken. 

Het arrondissementsbestuur 
dankt langs deze weg de talrij
ke vrienden die, ongeacht men
selijk opzicht, beroepsbezighe
den, gezinsverplichtingen, de 
V.U.-Aktie « Brussel » met man 
en macht steunen. 

ZOEKERTJES 
(ïezin wil voor kinderen tussen 4 

a 10 jaar zorgen gedurend verlof
periode dicht bij zee met grote 
speeltuin. 

Adres : Gemene dijk nr 49, Zand-
voorde (0) of telef. nr 72940 (— T. 
1.̂ 8 —). 

Te huur Jette, Tentoonstellings
laan 41H, nieuw appartement,, 3 
slaapkamers. Tel. 22.32.16. T. 140 

Luc Depoorter, alle verzekerin
gen — graag tot l 'w dienst — 123 
Gistelsteenweg, St. Andries-Brugge 
r . 139. 

Hoofd red ak teur : 
T. van Overs t rae ten . 

Alle briefwi.sseling voor r e -
dak t ie n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupii is laan, 
110, Brus . 7. - Te l . 23.11.98. 

Beheer : 
-Maurice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brussel 1. - Tel . : 11.82.1(). 
. \ l le k lachten voor n ie t ont
vangen van blad op d i t 
; \d res . 

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 : 

450 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 tor t ingen voor het b lad 
op pos t r eken ing ; 171139 
« W I J » - Vlaams-na t ionaa l 
weekblad . 

Ve ran tw . uitg. Mr. F . Van de r 
Eist, Beizegemstr . 20, Brus . 12. 

Aanbevolen 
Huizen 

R E I S B U R E A U 
Vlaams Re i sbureau n.v. 

Maatsch. zetel : An twerpen 2 
Tel . : 03/49.30.46 - 49.15.94. 

B e z o e k « De v e e r m a n » 

te St -Amands a.d. Schelde. 
Mosselen - Pa l ing 

Ui tbater : .Jan Brugmans . 
— — LB 1)0 

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 Gezei les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

LB 112 

De special is t d e r 
s tandas* ' Jdeuren 

J . L E E M A N S , D e u r n e z. 

Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kort r i jk 

LB 113 

E U R O - D O M l 

Moderne woon in r i ch t ing 
Kru id tu in laan 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. : (000)41.571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

— - LB 115 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
EÏ isabethl . 105. Tel . 632.70. 

LB 116 

Breydelhof BRUGGE 
.jozef S u \ e e s t r a a t 2 

Celagzaal - 120 plaatsen. 
Tel . . 0.50/.350.67 

. — LB i n 
bij de meester u u r w e r k m a k e r 

S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 u 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 

D E S I G N S H O P 
Geschenken 

en m o d e r n e juwelen 
Adolf Maxlaan 105, BRUSSEL 

Tel. • 02/18.62.62 
_ LB 119 

F r P A R Q U I N P .v .b . a 

Lg. Lobroeks t raa t 44 
A N T W E B P E N . 

Telefoon : 03/.36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tocker ing . 
Polyethyleen : zakken, vel
len en folie op ro l . 

HAADPLEEÜ ONS. 
LB 120 



wu 
22 

bewegingsyjllzer 

STEUNFONDS ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
Van enkele afdelingen ontvingen we reeds steun voor de alc-

tie Brussel. Deze afdelingen zijn : 1. Kraainem. 2. Anderlecht. 3. 
Nevele 4 Vilvoorde. 5. Wilrijk. 6. Hofstade (Bt). 7. Ledegem-
Dadizele. 8. Wondelgem. 9. Beringen. 10. Grimbergen-Beigem. 
11. Kanton Brussel 3 afdelingen. 12. Bonheiden-Rijmenam. 1.3. 
Ekeren. 14. Steenokkerzeel. 15. Schaarbeek. 16. Zaventem. 17. le
per. 18. Diegem. 

Van de 18 afdelingen, zijn er 8 buiten het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde 

Het mag wel onderstreept «orden dat de meeste afdelingen 
niet bij de gevraagde 250 fr. blijven, maar gewoonlijk dit bedrag 
verdubbelen. 

Onze biezondere dank derhalve aan al deze afdelingen. 

BRABANT 

Dilbeek 
VOORDRACHT 

Dilbekenaren, leer uw gemeente 
kennen. 

Bij gelegenheid van Dilbeek-ker-
mis houdt de h. Leys een nieuwe 
voordracht over Oud en Nieuw Dil
beek geïllustreerd met meer dan 
200 kleurdia's. 

Deze voordracht vindt plaats in 
de Rijkslagereschool Kasteelstraat 
76 op 10 juni te 15 uur. 

Toegang vrij. 

V.U.-JONGEREN GESTART 
Vrijdag 19 mei hielden de V.U.-

jongeren van Dilbeek hun eerste 
ikontaktvergadering, die pleit voor 
de aktie, het dinamisme en de 
kwaliteit voor de talrijk opgekomen 
jongeren. 

Jongeren uit Dilbeek die wensen 
aan te sluiten kunnen kontakt ne
men met -Tan De Schuytener, df: 
Thirimontlaan 1 te Dilbeek. Een
maal de blok- en vakantieperiode 
achter de rug, wordt de volgende 
kontaktvergaderlng gehouden op 
vrijdag 25 augustus te 20 uur in 
café « Central », hoek Ninoofse-
sleenweg en Verheydenstraat te Dil
beek. 

Alle nuttige adressen van V.U.-
simpatizanten mogen aan de h. 
üaelemans , kantonnaal gevolmach
tigde,' overgemaakt worden. 

Vlaams huïs Roeland, Korte Kruis
straat 3, Gent. 

3. Zaterdag 17 juni reizen we 
samen met de Gentse V.U.-aideling 
naar de Volksuniemeeting in de 
Magdalenazaal te Brussel. 

Oudere simpalizanten, die finan
cieel de Vujowerken aan de gezel-
schapskelder willen steunen, kun
nen dit steeds doen door overschrij
ving van hun bijdrage op onze post
rekening nr 117201. 

GROTE 
GULDENSPORENHERDENKING 

N'oor de eerste maal organizeren 
de Vlaamse Verenigingen van Gent 
en omstreken gezamenlijk een 
groots opgevatte Guldensporenher-
denking en wel op zaterdag 1 juli 
a.s. om 20 uur in de K.N.S. te Gent. 

Alle Gentenaars worden hierop 
verwacht. 

Het programma is op een moder
ne wijze samengesteld. 

Reeds nu kan worden medege
deeld dat de bekende dansgroep 
« Dansa Ritmica » haar medewer
king verleent. 

Toegangskaarten zijn te verkrij
gen in het V.T.B.-sekretarlaat, Ka-
landenberg te Gent en bij de aan
gesloten verenigingen. 

Eiinqen 
VOORLICHTING OVER 
BRUSSEL 

Op donderdag 8 juni a.s. belegt 
deze afdeling te 20 uur in de her
berg « Bij Polle J) een voorlich
tingsvergadering over het probleem 
Brussel. Spreker is onze volksver
tegenwoordiger, dr. med. Vic Aii-
ciaux. 

Alle V.U.-Ieden en simpatizanten 
worden dringend uitgenodigd. 

El<ene 
MEDEWERKING WELKOM 

In de vergadering van 26 de/.cr 
heeft het arrondissementsbestuur 
de aanduiding bekrachtigd van de 
II. Valeer Van Muylem, Steenweg 
op Overijse 13a te Hoeilaart, tel. 
57.03 92, tot gevolmachtigde van dit 
kanton. De nieuwe kantonnale ge
volmachtigde, tevens voorzitter van. 
de afdeling Hoeilaart, staat voor 
een zware taak : de nog braaklig
gende gemeenten Eisene, Ouder-
gem en Watermaal - Bosvoorde be
werken. « Wij » lezers en V.U.-sim-
patizanten die hem hierbij willen 
helpen, kunnen zich met hem in 
\erbinding stellen. 

Machelen 
LENTEBAL 

Alle leden en belangstellende 
worden vriendelijk uitgenodigd op 
ons jaarlijks lentebal op 3 juni a.s. 
(e 20 uur 30 in de zaal « Egmont », 
Dorpslraat 31 te Machelen. Orkest 
\ \ 'al tra. 

Gent 

Weerde • Eppegem 
FROPAGANDA-AKTIE 

Het anti-P.V.V. pamflet en het 
derde pamflet V.U.-Aktie « Brus
sel » worden op zaterdag 10 dezer 
vei-spreid in de gemeente Weerde, 
in samenwerking met de V.M.O. uit 
Mechelen en Antwerpen. 

Verzameling voor de pamfletbus-
sers te 15 uur aan het station te 
Weerde. 

NAAR BRUSSEL 
Zaterdag 17 dezer vertrekken de 

afdelingsleden naar de grote V.U.-
meeting te Brussel met de trein 
\ an 15 uur 30. Het bestuur rekent 
op een zeer talrijke opkomst. 

Wolvertem 
GROTE VLAAMSE 
MANIFESTATIE 

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

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

Zondag 4 juni gaan wij kolporte-
ren naar Zottegem. 

Bijeenkomst te 9 uur aan café De 
Vriendschap of te 9 uur 30 aan het 
St. Jorishof, Grote Markt, Zotte
gem. Allen op post. 

St. Gliils-Waas 
COPPIETERS SPREEKT 

Op maandag 5 juni te 20 uur in 
het « Koningshof » te St. Gillis-
Waas Volksunievergadering met als 
spreker volksvertegenwoordiger M. 
Coppieters. 

Hiermede wordt de nieuwe op
gang van de afdeling St. Gillis be
vestigd. 

Wij rekenen op de aanwezigheid 
van alle leden en simpatizanten. 

VOLKSUNIEJONGEREN 
AKTIEF 

De kolportage, voorzien voor van
daag, wordt uitgesteld ten voordele 
van de kelderwerken. 

Het bestuur nodigt alle leden uit 
zich voor volgende programmapun
ten in te zetten : 

1. Ledenslag : iedereen tracht en
kele nieuwe Vujoleden aan te wer
ven. 

2. Élke vrijdagavond en zaterdag
namiddag werkvergadering in de 
kelder. Ook de meisjes kunnen flink 
meehelpen. 

Nieuwe leden kunnen zich op die 
dagen steeds bij ons aanmelden ; 

Blankenberge 
GROOTS n JULIFEEST 

Op dinsdag, 11 juli a.s. gaat te 
Blankenberge in het Casino een 
groots gemonteerd Sporenfeest 
door. Begin : 20 uur 30. 

Medewerkenden zijn : Mevr. Alice 
Van Walleghem, sopraan; de 
jeugdgroep : « Fro » uit Dender-
monde. 

Willem De Meyer leidt de samen-
zangen en verzorgt het inleidend 
kommentaar . 

Wij doen een dringend beroep 
op alle Vlamingen die tijdens deze 
periode aan de kuststreek verblij
ven om daar in groot getal aan
wezig te zijn. 

Het worde een hoogtepunt in het 
kader der Sporenherdenkingen aan 
de kust. 

Brugge - Torhout 

St. Niklaas 
GROTE KOLPORTAGE 

Op zondag 4 juni de laatste grote 
arr. kolportage met minstens vijf 
ploegen. 

Ditmaal wordt er gewerkt in Lo-
keren, Eksaarde en Belsele. 

De brochure « Onrust en ver
wachtingen » wordt verkocht en 
het anti-P>'V pamflet wordt gratis 
verspreid. 

Wortegem 
DAG DER 500! 

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

Na Jef Burm, Miei Cools, Wil
lem Demeyer, Maurits Coppieters. 
Pol Daels en Bernard Van Dijck 
komen nu spreken dr. Maurits Van 
Haegendoren en Femand Van den 
Hende en zingt Kor Van der Go
ten. 

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

Verzameling : Knok (Kruispunt 
Oudenaarde Wortegem - Kruis
houten!) om 18 uur 45. Verti-ek met 
de wagens om 19 uur st ipt 

De inrichters : V.V.B., Davids-
fonds en Studentenklub danken iu 
elk geval 

WEST-VIAANDEREN 

Brugge 
V.U.-JONGEREN NAAR FRANS 
VLAANDEREN 

Onder leiding van Arnoud Van-
houteghem (inmiddels jonge vader 
geworden, waarvoor felicitaties!) 
werd op zondag 21 mei II. een reis 
ingelegd naar het Vlaanderen «over 
de schreve». Deze reis verliep in de 
beste voorwaarden en vele reizigers 
drukten reeds de wens uit zoiets 
nog eens te zien gebeuren; waar
van akte ! 

IN MEMORIAM 
Een opvolging van drie verschrik

kelijke auto-ongevallen heeft op één 
week tijd rouw gebracht in drie jon
ge en vooraanstaande gezinnen. De 
families D'Haenens uit Brugge, Cre-
vils en Steel te Assebroek zagen 
zich beroofd van hun echtgenoot en 
vader. ,., . i. 

Is de verslagenheid in de rangen 
van de brug.se V.U.-getrouwen groot 
dan gaan hun gedachten toch in 
de eerste plaats naar de beproeving 
van de echtgenoten en kinderen die, 
zo vroeg en zo onverwacht, hun 
stut en steun moeten missen. In 
herinnering aan de vele, geweten 
ea vooral ongeweten, goede dien
sten die de overledenen aan de 
vlaamse zaak hebben bewezen, 
biedt de Volksunie aan de respek-
tieve families een eregroet en de 
uiting van ware deeneming. 

HUGO SCHILTZ TE BRUGGE 
H. Schiltz, spreekt op vrijdag 16 

juni a.s. te Brugge. De avond is spe
ciaal voor jongeren opgezet en stai't 
onder het tenia : « de ekonomische 
ontsluiting van Vlaanderen ». Voor 
deze avond is het koncertgebouw te 
Brugge (S. Jakobsstraat) aange
vraagd. Bevestigend of wijzigend 
bericht mag volgende week op deze 
plaats tegemoetgezien. 

Men houde in ieder geval die 
avond vr i j ! 

ten én tot de plaatselijke bevolkin-». 
Het gaat centraal door, dit jaar 

op 9 juli met 's voormiddags een 
ballonbedeling aan de jeugd op liet 
Rubensplein, taptoe met vier jeugd-
kapellen, en om 20 uur 30 op het 
Rubensplein optreden van het Rei
zend Danstoneel Jaak Van Luyth. 
Voor de eerste keer gaat dit ook 
gepaard met de tentoonstelling van 
werken van een vlaams kunste
naar, dit jaar Luc De Ro in de St. 
Ann-Galerij, Kustlaan 80 van 14 tot 
27 juli, officiële opening op 14 ju
li. 

Steun en medewerking aan het 
Komitee p-a Emiel Boussy, Kust
laan 10 of mits storting op pr. nr. 
84041, Kredietbank Knokke, reke
ning nr. 25.34 van E.J.K. 

Oedelen en Sijsele 
NIEUWE AFDELINGEN 

In deze gemeenten is de leden
slag enorm vlot verlopen zodat het 
oprichten van afd. in deze gemeen
ten niet langer mag uitblijven. 

Eerstdaags zal hiervoor dan ook 
een voorbereidende vei-gadering 
worden belegd. Wie speciale wen
sen heeft kan hiervoor terecht bij 
arr. org. leider : G. van In (nieuw 
adres : Predikherenrei 23, Brugge). 

Roeselare • TIelt 

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. 

Kortrijk 
< 1302 » 

Zaterdag 3 juni plechtige opening 
van vlaams lokaal « 1302 » in de 
August Reynaertstraat 9. Tel. 056-
116.00. 

Vanaf 18 uur : zang, dans, humor, 
Iedereen vriendelijk uitgenodigd. 

Knokke 
VIJF JAAR ELF JULIFEESTEN 

Voor de vijfde keer zal te Knokke 
het 11 jullfeest gevierd worden. Vijl 
jaar geleden werd daarmee on
danks onbegrip en tegenkanting op 
het Ceuvelhoekplein van wal ge
stoken. 

Men vreesde dat bepaalde snobs 
het feest zouden storen. Dit is ech
ter niet gebeurd en van jaar tot 
jaar groeide het feest dank zij be
grip en steun van vlaamse vereni
gingen, het Noordstarfonds e.a. Tans 
is het zo dat het guldensporen feest 
zich kan richten én tot de badgas-

NAAR BRUSSEL 
Zaterdag 17 juni gaat te Brussel 

een protestmeeting door, gericht te
gen de verklaringen van de Brus
selse 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 
bij de arr_ organizatieleider, Her
man Verslvpe, Kortrijkstraat 42, 
Tielt. Tel. 051-400.54. 

St. Andries 
FEEST 

Als laatste in de reeks afd.-feest-
jes gaf de afd. St. Andries op 19 
mei 11. een gezellig samenzijn in d e 
zaal « Jagershoi ». Deze afd. (in het 
bezit van een volksvertegenwoordi
ger en burgemeester) bewees op dit 
feest dat ze de goede « vorm » te 
pakken heeft en voor haar verwe
zenlijkingen mag de stichters van d e 
afd. Maurits Goethals, Gilbert O n -
genae, Maurits Van Dierendonck 
en Leon Vandemoortel wel eea 
sjjeciaal saluutje gebracht. 

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

Vrijdag 9 juni 1967 te 19 uur 30 
spreekt voor u de gentse professor 
Elaut, senator V.U. over de « hou
ding 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-
koiTi ! 

Blijf aktueel, blijf ingelicht, woo« 
deze avond b i j ! 

ELF JULI BEWEGING 
Het Vlaams Centrum voor Public 

Relations richt een oproep tot alle 
Vlamingen tot aansluiting bij de pas 
opgerichte 11 julibeweging. Doel is 
het afdwingen van 11 juli als offi
ciële feestdag, door voor die dag 
verlof te vragen, of aan het perso
neel vrijaf te geven of nog op die 
dag het werk neer te leggen. Vere
nigingen, die dit initiatief willen 
steunen stellen zich in verbinding 
met de h. A. Cossaer, Sekr. 11 Juli
beweging, Herentalsebaan 624, 
Deurne-Antwerpen. 

Strombeek-Bever 
NAAR 51ste AFDELING 

In zijn poging de stad Brussel te 
omringen van een dicht net van ak-
tiese V.U.-afdelingen,, wenst het ar-
rondissementsbestuur de 51ste afde
ling op te richten te Strombeek-
Bever. De h. Piet Daelemans, En-
sorlaan 31 te Vilvoorde, is met de
ze opdracht belast. Stichtingsda
tum voorzien op 30 september 1967. 

Houdt van nu af aan reeds deze datum vrij: 

ZATERDAG 17 JVM 
VOLKSVmEMEETIlSG fJV DE MAGDALENAZAAL 

TE BRUSSEL 
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ZOf^... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN UW EIGENDOM... 
OOK IN VW 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-
jgstueuse 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 franse te
gels en toch zeer konfortabel. 

G E E N P R O B L E M E N M E E R : 
— vooraf volledige financiële r aming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordel igste raanier aan geld helpt . 
— honderde on twerpen te r inzage — een a rch i t ek tenburee l tot u w dienst. 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW pro jek t : ui t ing van uw eigen persoonl i jkheid. 
— kuns tenaars s taan U bij voor dekora t ie en s ie rschouw. 

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

INFORMEER N 0 € VANDAAG BiJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIB 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WLYTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 57 
HOLSBEEK. - 016/459.28. 

Tot uw 
dienst». 

... te ANTWERPEN : 
met dui7enden mooie bouwgronden 
:e EKEREN, BRASSCHAAT, MARIA
BURG, MORTSEL, EDEGEM. KON-
TICH, enz... 

TOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

.̂ t e GENT : 
met een reeks zeer reyidenfiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebonwen te DESTEL-
BERGEN. WONDELGEM, GENT
BRUGGE en zeer interessante beleg-
gingsmogelijkheden in appartemen
ten met 1. 2 ol 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

... t e GENK 5 
de streek der uitzonderlijke beleg-
gingsgronden met prachtige toe
komstpercelen van alle maten en 
liggingen. 
Prijzen van 8 fr./m2 of daarbiiiten 
unieke prestige - apparlemenlen, 
hoogste lukse en toch voordelig. 

j Voor détails : vraag gratis onze 
brosjure « BOUWTIJDINGEN >, 
editie april 1967. 

Leeuwenaffiches Formaat 20 x 25 on. 

Affichepapier A 1 fr per ex. 

Raamicarton B 3 fr per ex. 

Lichtweerkaafsend C 5 fr per ex. 

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

Affiches 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

LET 

^ De Lie, 

Ook de 

zoekertjes 

WEL 
ALLE ADVERTENTIES VOOR 

o n BLAD 

d 1 e a e • coegestutird aan onze 

PÜBLICITEITSDIENST : 

«Papenfaoek». Berendrccbt Tei. («3)73 66.50 

kunnen naa i dll adres gezonden worden, j 

W I M M A E S 

MISHAGENSTRAAT 110, BRASSCHAAT. Tel. : (03) 73.14.15 
~ stelt zijn kandidatuur bij alle Vlamingen in de 

proïinfièii Antwerpen. Brabant en Oost-Vlaan 
deren voor alle verzekeringensvormen • Brand 
Leven - Persoonlijke • Familiale Auto - Wel 
Burg Aansprakelijkheid 

— Komt ep het eerste »erzoek voor ; 
Overname van hestaande verzekeringspolissen 
Nieuwe zaken bij huwelijk, oprichten zaak. enz. 

8 123 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

i^wbasaadoi^ 

exclusieve 
couture ^^ 
modellen 

hoek 

TURMHOUTSEBAAN 391 
GRAVINSTRAAT 48 
BORGERHOUT 

Standaarduitvoering na \tc f 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B K t V t 1 
in gephosfateerde staalplaat. Q "^ H Q P 
Zeer lichte bediening. ^ o U y 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 & 132.36 

LE toe 



3RRbSm ZIET HET ZANGFEEST 

t>E WERELDREIS VAN CHICHESTER 
De Drake steken met de maritieme grootheid. 

SVETLANA-MEMOIRES 
Publieke was van het vuile stalinnen ? 

DE JODEN WEIGEREN... 
...zich te laten Israëlimineren. 

WOESTIJNVORST KOOPT F.N.-WAPENS 
Feisalvo. 

KANONNEN OP DE WOESTIJNKUST 
Akabatterijen. 

NIEUWE BELGISCHE KARDINAAL 
Mgr. de Kirchflirstenberg. 

ongel feld... 

NIEUWE REPUBLIEK BI AF RA 
Biaframmeling voor Nigeria. 

NASSER SLUIT PAKT MET ZIJN VIJAND 
Het gaat immers om Hoessein oder nicht sein. 

SPELLINGSKOMMISSIE LOOCHENT... 
...dat zij bastaardigheidjes miek. 

FRANSE TROEPEN NAAR GOEADELOEPE 
« Goeadeloep-loep-loep de gardevil es doar... », 

RUSSISCHE PARTIJLEIDER ZIT... 
...in de Sjelepinarie. 

Nadat diktator Gomez op de voor
treffelijke gedachte gekomen was 
een natuurlijke dood te sterven, 
kreeg het volk dat hem zo lang toe
gejuicht had plots moed en ging 
over tot een reeks luidruchtige en 
plezierige handelingen. De kruipe
rige huideteksten ter ere van Gomez 
op alle openbare en talloze private 
gebouwen werden weggeschilderd 
of met cement toegestreken. De 
standbeelden van de diktator wer
den van hun voetstukken getrokken 
en, voor zover ze in brons waren, 
netjes ingesmolten en door ijverige 
beeldstormers verkocht aan oud-
ijzerhandelaars ; met de resten van 
menig stenen beeld werden paadjes 
in de voorstadstuinen afgebakend. 

Terwijl een woedend-vrolijke me
nigte juist bezig was het reusachtig 
beeld aan het Kultuurpaleis van zijn 
voetstuk te trekken, kwam de oude 
beeldhouwer Curacheco jammerend 
en handenwringend aangelopen. De 
hoge, hiëratische gestalte van de be
jaarde man bracht de menigte even 
tot bezinning en de omstaanders be
gonnen zich nieuwsgierig rond Cu
racheco te scharen, om hem te ho
ren verkondigen dat zijn beeld een 
absolute kunstwaarde had die los 
stond van het onderwerp en dat de 
ware kunst boven de politiek staat 
en dus moet beschermd en bewaard 
blijven. 

« Schoelie, je hebt de grootste 
bloedzuiger en mensenvreter uit on
ze geschiedenis verheerlijkt », brul
de na enige tijd een opgewonden 
jongeman. 

Curacheco, statig als een van zijn 
bronzen beeldhouwwerken met ten 
hemel geheven armen, bezwoer de 
omstaanders : « Maar dit is geen 
verheerlijking van Gomez, dit is in
tegendeel een ontmaskering. Geef 
mijn beeld de tijd om mijn artistie
ke bedoelingen duidelijk te maken... 
wacht tenminste tot na het regen
seizoen om het te vernielen ». 

METAMORFOSE 
De massa begreep het allemaal 

niet zo heel goed, maar bleek toch 
uit louter nieuwsgierigheid geneigd 
om het beeld voorlopig te sparen. 
Daar zij er echter op uit getrokken 
was om het grote feest van de te
ruggevonden moed te vieren, moest 
zij enig vernielingswerk onder de 
hand hebben. Haar aandacht wend
de zich af van het beeld en spitste 
zich toe op de arme Curacheco, die 
tien minuten later dood op het plein 
lag temidden van de vuistgrote 
keien die gezorgd hadden voor zijn 
vlugge overgang van het tijdelijke 
naar het eeuwige. In de verte tr^k 
de menigte joelend af en begon 
zich met bekwame energie te kwij
ten van afbraakwerk elders in de 
stad. Enkele dagen later — if lie
ver : enkele nachten later — liet 
het stadsbestuur het standbeeld in 
alle stilte overbrengen naar een 
verlaten hoek in het tuintje achter 
de kunstakademie. De stadsnotabe
len hadden daarvoor een paar uit
stekende redenen. Curacheco was 
een bekwaam beeldhouwer geweest 
met een internationale reputatie en 
het was dus niet uitgesloten dat het 
Gomez-beeld vroeg of laat een ko
per in het buitenland zou binden. 
En vervolgens, men kon nooit we
ten : de aanhangers van Gomez 
waren nog talrijk in het land... 
Kwamen zij ooit terug aan de macht, 
dat spaarde de stad zich meteen de 
kosten voor de aanschaffing van 
een nieuw monument. 

. Toen de eerste hcrfstregens kwa
men, meenden enkele leerlingen van 
de akademie een stille en haast on
merkbare verandering aan het 
standbeeld op te merken. En inder

daad : na enkele dagen was het 
voor iedereen — dus zelfs voor de 
inderhaast toegesnelde stadsnota
belen — duidelijk te zien : de ogen 
van het beeld werden zwart en be
gonnen vervolgens te rotten ; na 
enkele dagen vloeiden de oogappels 
als gesmolten vet uit hun kassen. 
De klederen begonnen eveneens te 
vergaan. De handen die Gomez net 
als tijdens zijn leven op de buik 
gekruist hield, begonnen een ob
sceen gebaar te maken. Een kom
missie van deskundigen werd aan
gesteld om de regenschade aan het 
beeld te onderzoeken ; toen zij aan 
het werk ging brokkelden de lippen 
en de wangen af. Wat over bleef, 
was een enorm doodshoofd. De dik
tator was ineengeschrompeld, ge
smolten en verworden tot een gro
teske, afgrijselijke karrikatuur. 

Een der kommissieleden, een pro
fessor die nog onder Curacheco in 
diens atelier gewerkt had en tot zo
pas liefst niet daaraan herinnerd 
werd, merkte tenslotte op : « De 
ouwe moet toch oppozitiegeest ge
had hebben — en méér moed dan 
wij. Want toen hij dit beeld maakte, 
kon niemand voorzien dat het var
ken Gomez zou sterven. En als deze 
ontmaskering, deze ontluistering 
van de diktator plaatsgegrepen had 
terwijl Gomez nog leefde, daarbui
ten... aan het Kultuurpaleis... ! ». 

Nou, in het land van Gomez en 
Curacheco laat men er geen gras 
over groeien : de oude beeldhouwer 
werd stante pede tot verzetsman 
gepromoveerd. Men sleepte het voet
stuk van het Gomez-beeld naar het 
plein van het Kultuurpaleis dat 
voortaan Curacheco-paleis heette, 
men plaatste op de sokkel een urn 
die in het stadspark toch niet op 
haar plaats stond en men liet op dit 
nieuwe monument beitelen : « Aan 
Curacheco en de overige slachtof
fers van de diktatuur ». 

Idt 


