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NEEN 
Nog één week vóór onze 

grote protestvergadering op 17 
juni te 16 u in de Magdalena-
zaal Duquesnoistraat te Brus
sel, lijkt het mij noodzakelijk 
kort en bondig uiteen te zetten 
welke onze bedoelingen zijn. 

Iedereen kent de ergerlijke 
toestanden in de hoofdstad. 
Elke Vlaming die te Brussel 
woont of werkt en die zijn 
eigen geaardheid wil bewaren, 
moet dagelijks een held zijn 
en bereid om steeds maar te 
protesteren en zijn rechten op 
te eisen. 

In de loop der jaren, sedert 
het ontstaan van België en on
danks het bestaan van een 
taalwetgeving, hebben honder
den Vlamingen niet de nodige 
moed, de vereiste persoonlijk
heid of het minimum aan zelf
bewustzijn gehad en zijn ver
loren gegaan voor ons volk. 

In dit dramatisch denatio-
nalizatieproces hebben de op
eenvolgende brusselse gemeen
tebesturen een zeer grote rol 
gespeeld. Nochtans hebben ze 
tot vóór korte tijd, steeds ver
klaard in plechtige uitspraken 

— meestal uitsluitend in het 
Frans — dat ze een volledige 
tweetaligheid nastreefden en 
dat ze de nederlandstaligen 
als gelijkwaardige burgers wil
den behandelen. 

Sedert enkele jaren is de 
groei van de bewustwording 
in de vlaamse provincies en de 
verrijzenis van de vlaamse 
kulturele en ekonomische 
macht een doorn in het oog 
van de franstalige brusselse 
politiekers. Tevens zien zij 
ook dat de waalse beweging 
meer en meer een feit wordt. 
Daarbij voelen zij regelmatig 
dat ook in de brusselse agglo
meratie zelf de vlaamse aktie, 
niet in het minst die van de 
Volksunie, heviger wordt en 
meer en meer diepgang krijgt. 

De franstalige brusselse po
tentaten vrezen hun macht te 
verliezen, die ze in handen 
hebben op het politieke, het 
financiële en het ekonomische 
vlak en zij reageren. 

Hun reaktie is zo geweldig 
dat ze volop in hun kaarten 
laten kijken en dat hun bedoe
lingen zonneklaar blijken : 

-JH 
^ï^-'-S 
'pï-,^ 

^Ê^M TP 
« Afbraak van de taalwetge

ving in bestuurszaken en on
derwijs. Uitbreiding van de 
brusselse agglomeratie, stuk 
voor stuk maar uiteindelijk 
over bijna gans Vlaams Bra
bant. Expansie van de ekono-
mie in de brusselse omge
ving ». 

Op die wijze kan de verfran-
sing ongebreideld verder gaan 
en wordt « Ie tres grand 
Bruxelles » het centralizerend 
gebied dat zowel de vlaamse 
als de waalse provincies blijft 
overheersen. 

In dit grote machtige be
staan zullen de huidige bestu
ren het gezag in handen hou
den. Zo zullen zij verder Bel
gië regeren, zelfs een federaal 
België, want het sterke en gro
te Brussel zal als een afzon
derlijke entiteit worden be
schouwd en een derde deel
staat vormen. 

Dringend noodzakelijk moet 
aan dit franstalig brussels of
fensief een vlaams antwoord 
gegeven worden. 

Dit antwoord zal u horen op 
17 juni e.k. te Brussel zelf in 
de Magdalenazaal, waar ook de 
franstaligen regelmatig hun 
grote vergaderingen houden. 

Alleen al het barsten van 
deze zaal, gevuld met 2000 Vla
mingen zal een duidelijk neen 
betekenen aan de brusselse 
burgemeesters. 

Dr. VIC ANCIAUX 
Volksvertegenwoordiger 

AAN UITDAGING 

KONKREET VREDESWERK 
Men kan als buitenstaander maar moeilijk begrijpen 

dat twee volkeren van een zelfde stam mekaar zo naar 
het leven staan als de Joden en de Arabieren. Beiden 
zijn Semieten en zouden normaal met elkaar in vrede 
kunnen en moeten leven. Tenzij men aanneemt dat 
broederhaat veel dieper gaat dan haat tussen vreemden. 
Bloedverwantschap impliceert met altijd liefde en in 
het geval van de Joden en de Arabieren spelen belang
rijke elementen, die de haat zoniet aanvaardbaar dan 
toch enigszins begrijpelijk maken. 

Er is vooreerst de zwerftocht van het joodse volk na' 
de vernietiging van de joodse koninkrijken door de 
Romeinen. Het joodse volk werd verstrooid en hield 
op een entiteit te zijn. Intussen was Palestina be
volkt door arabische stammen en meteen is dan het 
arabisch-joodse drama begonnen, om een nieuw hoog
tepunt te bereiken tussen 1948 en de weken die achter 
ons liggen. 

Zie op bladzijde 20 de motie van de Volksunie-
Parlementsfrai(ties inzake het Midden-Oosten. 

De moeilijkheid in deze krizis is dat Palestina door 
beide groepen als het eigen vaderland wordt opgeëist. 
Het lag dan ook aanvankelijk in de bedoeling van Pa
lestina een gemengd arabisch-joodse staat te maken, 
wat echter op het hardnekkig verzet van de Joden 
stuitte. Deze gedachte duikt dezer dagen opnieuw op, 
maar een gedachte is niet zo maar verwezenlijkbaar, 
stellig niet met zulk ingewikkelde verhoudingen als in 
het Midden-Oosten. Het komt er nochtans op aan, voor
al voor de grote mogendheden, die als voogden van dit 
gebied mogen gelden, zich niet te beperken tot het op
leggen van een wapenbestand en dan de zaken maar 
op hun beloop te laten zoals ze voor het uitbreken van 
de jongste krizis waren. Men kan de moeilijkheden niet 
voortdurend uit de weg gaan en deze derde botsing is 
daar om een dergelijke waarheid op beklemmende wijze 
te onderstrepen. Steeds meer stemmen gaan nu op na 
de vreesaanjagende spanning der jongste dagen, om van 
de joods-arabische verhoudingen eens en voorgoed 
grondig werk te maken. Behalve de Grote Twee of de 
Grote Vier is ook de UNO nog steeds daarvoor de aan
gewezen plaats en het aangewezen middel. Hoe ontgoo
chelend de werking van de wereldorganizatie de laatste 
jaren ook geweest ts, de wereld mocht de afgelopen 
weken blij zijn dat er een UNO bestond. Dat de korte 
rezolutie, waarbij een bestand wordt bevolen, slechts 
mogelijk was na een akkoord tussen Amerika en Rus
land (dat zoals in de Kuba-knzis een volte face deed 
van 180°) doet niets af v&n de noodzakelijkheid van de 
UNO als bemiddelend en regelend instrument ten bate 
van de gehele wereldvrede. Meer dan in andere geschil
len is gebleken dat wapengeweld niets oplost doch ook 
dat een vredesaktie vruchteloos is wanneer men wel a 
maar niet b zegt. 

In onderhavig geval komt de oplossing in de eerste 
plaats neer op een erkenning de jure van Israël door 
de arabische mogendheden eensdeels en anderdeels de 
verplichting voor Israël, de arabische bevolking van 
Palestina haar gronden en eigendommen, kortom haar 
woonplaats terug te schenken in een nader te bepalen 
ritme en volgens een nader te onderzoeken procedure 
Pas dan ontstaat de kans op vredelievend samenwonen 
Nu IS het wel zo. dat de verovering van Jeruzalem en 
van een gedeelte van Jordanië, waar een aanzienlijk 
aantal arabieren woont, er de zaak niet gemakkelijker 

(Lees veider op bladzijde drief 



STUDENTEN 

Na lezing van artikel en lezers-
brief i.v.ni. de « verbruikers » 
aan onze universiteiten, maak ik 
vluchtig volgende studentenaan-
tekeningen. 

Stiident-ziin is een in-be/itna-
nie van vrijheid, vorming tot 
•wetenschappelijke autonomie en 
beroepsvorming. 

Deze drie komponenten moe
ten door het adolescente zoeken 
van (Ie student geïntegreerd wor
den in zi|n persoonlijkheid. 

In ilit ijersjjektief ^an vorming 
en zoeken wordt een vertaling in 
een terminologie uit de arbeids-, 
beroeps- of sindikale wereld een 
opgeschroefde poging tot ernst, 
die men blijkbaar nog niet in 
een eigen jargon kan vertolken : 
nl. een bepaalde situatie-etiek 
die aangepaste instellingen eist, 
d.w.z. aanpassing van studenten-
strukturen en unl\ersitaire struk-
turen aan het « statuut van de 
student ». 

Dit is een kwestie v^n eerlijke 
dialoog, dus deniokratie. 

Deze eis tot aanpassing hangt 
samen met het verantwoordelijk
heidsbesef bij de studenten, dat 
in feite eerder kwalitatief dan 
kwantitatief groeit. 

Door de weinig pragmatische 
aktie van de studentenleiders 
enerzijds en anderzijds door de 
afstand tussen hun taal en de 
feiten, tussen hun moties en hun 
reële aanhang, ontstaat er zulk 
een dubbelzinnigheid, dat de 
prins-studentlegende er glorieus 
uitkomt i.p.v. omgekeerd. 

Blii\en de huidige studenten
leiders (in se goede) ideeën op 
dezelfde weinig genietbare wijze 
verdedigen, dan zal men hun 
funktie en taal ook eens moeten 
deniitologizeren. 

M.C, Brussel 4. 

PARLEMENTAIRE WEDDE 

Kind 19()6 werd door de rege
ring aangekondigd dat de schat
kist leeg was. De financiële ;oe-
stand was hopeloos, dus bezuini
gingen en verhoging van alle be-
histingen. 

Sedert de laatste paar mam-
den is alles veranderd. Wij le\eii 
terug in een wehaartstaat, er is 
geld in o\ervloed : per juni a.s. 
krijgen de kamerleden een loons
verhoging die klinkt als een klok, 
van 3o2.0ü0 f naar 499.000 f. 

De grootste schijnheiligaards 
in heel deze komedie zijn wel de 
ministers /.̂ if. Zij willen geen 
verhoging van hun ministerpree, 

en gij 
maar krijgen die toch via de par
lementaire wedde. 

Als men daarbij vaststelt hoe 
de parlementsleden in het parle
ment en op de vergaderingen der 
kommissies afwezig zijn : schan
daal. 

Wanneer een arbeider één dag, 
zonder wettige reden, afwezig is 
wordt hij niet betaald. 

De sukkelaars verdienen te 
weinig, hebben een te drukke 
dagtaak (studiereizen, lintjes 
knippen, eerste steen leggen, 
bankette.n bijwonen, recepties en 
huldigingen hier en daar en daar
bij het parlementair werk). De 
laatste drie jaar was het gemid
deld aantal h a h e dagen (dins-, 
woens-, donderdag) zittingen per 
jaar ± 70. 

.\ls men nagaat dat er in Xe-
derland (met een bevolking van 
twaalf miljoen zielen) maar l,ïO 
leden zijn in de Tweede Kamer. 
België (met nog niet ten volle 
negen miljoen) telt 212 kamer
leden ! 

R.D.B.. Schoten. 

WANSMAAK 

In een bijzonder geslaagd arti
kel klaagt R.C. de wansmaak aan 
die alom dreigt. 

Wat hij ons \ertelt over mu
ziek, geldt ook voor de andere 
kunsten. .Met lede ogen zien we 
hoe overal stijlvolle huizen de 
plaats moeten ruimen voor lou
ter utilitaire bouwsels. In de 
vrouwenkledij kent de wan
smaak geen grenzen meer. De 
plastische kunsten zijn er al niet 
beter aan toe. Belust op nieuwe 
snufjes, bieden de modernen ons 
veelal het hopeloze spektakel aan 
van grillige wanschapenheden. 

De meest luidruchtige arties
ten worden te Parijs gelanceerd 
als nieuwe merken van zeeppoe
der ! Het is nog maar een kwes
tie van grof geld, public relations 
en publiciteit ! 
Hoe zou het ons dan verwonde
ren dat het publiek zich van de 
kunst afkeert om nog maar ge
not te zoeken in het kultuurloze 
materialisme ? 

II.V., Brussel. 

PARLEMENTAIRE WEDDE 

De socialisten menen er onze 
volksvertegenwoordigers het ver
wijt te kunnen van maken dat zij 
aan elektoralisme gedaan hebben 
door zich te onthouden bij de 
stemming over de voorgestelde 
verhoging der parlementaire ^er-
goeding. 

Maar onze mandatarissen die-

N A T I O N A L E L O T E R I J 
HOGE LOTEN 
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SPECIALE 

^HJacantietranck<t^ 

72 MILJOEN ff. in loten 

EN 76 .820 LOTEN 

van 4 0 0 tot 200 .000 (r. 

+ 50 Trooitloten 

van 20 .000 ir. 

Trekking op 19 juni 

HET B I U Ï T : 200 tr.: 
HET TIENDE: 22 ir: 

nen, integendeel, daarvoor ge
loofd ! 

Het zou belachelijk zijn te be
weren dat zij die verhoging niet 
tegenzin zouden aan\ aarden. 

Zij wisten dat de verhoging al
gemeen afgekeurd werd en in 
't bijzonder door de middenstan
ders, onder wie verscheidenen 
hun prijzen niet mogen verhogen 
en toch ook nieuwe belastingen 
zullen moeten opbrengen (o.a. de 
apotekers). 

En anderdeels werd hun me
degedeeld Aanwege talrijke aan
hangers dat zij zich dienden te 
onthouden. 

A.V., Meclielen. 

SABOTAGE ? 

Het blijkt meer en meer dat de 
afschuwelijke brand te Brussel 
het werk is van saboteurs. De di-
rekteur van het warenhuis heeft 
dreigbrieven Jegen de ameri-
kaanse week gekregen, waarin de 
relletjes rond het bezoek van 
Humphrey slechts « hors-d'oeu
vre » genoemd werden bij wat 
zou volgen. 

Men moet-niet lang raden om 
te vermoeden waar de daders te 
vinden zijn. Wij zien nu waartoe 
dit gespuis in staat is. Men moest 
het bestaan van dergelijke orga-

nizaties verbieden. Dat zijn dan 
de kerels die rondlopen in « vre
desmarsen ». Waarom doet het 
gerecht in die middens geen hon
derden huiszoekingen ? Als het 
om vlaamsgezinden gaat, zijn '„e 
er anders toch verbazend snel 
bij. Men zou een idioot moeten 
zijn om dat allegaartje schurken 
buiten verdenking te houden. 

Voor Amerika zal dat alles wel 
een teken aan de wand zijn : het 
westen geraakt meer en meer on
dermijnd door het kommunisme. 
Kn ondertussen moeten er hier 
heel wat onnozele naïevelingen 
flirten met dat schorremorrie. 

,Ie moest het in omgekeerde 
richting eens bij hen proberen ! 

F.B., Sterrebeek. 

EXPANSIE. 

De aap komt eindelijk uit de 
mouw ! Na Leuven eist Brussel 
zijn beurt op om met zijn mate
loze en aanmatigende expansie-
plannen voor de dag te komen 
(Kkononiische Baad \an arron
dissement Brussel). Beide steden 
koesterden dus werkelijk de ver
holen ambitie elkaar éénmaal de 
hand te reiken om de «ontvlaam-
sing» van Brabant geleidelijk te 
verwezenlijken. Eerste faze van 
bru.sselse, taalimpcrialistische 
drijverijen, naar het beruchte 
« konsigne » van de Luikenaar 
Charles Rogier. 

Dientengevolge wordt het ge
vaar \oor Vlaanderen met de dag 
ernstiger ! Zullen wij Vlamingen 
eensgezind genoeg zijn om stevig 
blok te vormen tegenover dit de
naturerend en vernederend op
zet ? 

Daarom moet eens en voor 
goed paal en ])eik gesteld wor
den aan deze brusselse gcbieds-
honger door ook zijn grenzen 
wettelijk vast te leggen, de gren
zen van de 19 gemeenten. Dan 
kan deze agglomeratie akkoor
den afsluiten met sommige -oor-
geborchten, maar dan met eer

biediging van het regionaal ka
rakter en statuut van deze laat
ste. Dusdanig kwam haar ekono-
niische expansie helemaal niet in 
het gedrang, hetgeen niet zeggea 
wil dat zij in elk opzicht los zou 
staan van haar beide partners, 
bij wier gratie zij haar hoofdste
delijke funktie kan vervullen. 

J.V., Moorsel. 

TWEETALIG TE VILVOORDE 

Het is niet de eerste maal dat 
de tweetalige affiches en aankon
digingen in het uitstalraam van 
de Kredietbank te Vilvoorde er
gernis wekken in diverse krin
gen. 

Inderdaad, reeds meermalen 
werd dit ongelooflijk stukje van 
een « vlaamse s> financiële instel
ling op de korrel genomen. 

Het \ laams vernisje is blijk
baar op de Kredietbank slechts 
heel dunnetjes uitgestreken, 
vooral in Vilvoorde waar duchtig 
en bij voorkeur geflirt wordt 
met de franskiljonse kliek. 

In « Klauwen », het tijdschrift 
van de Volksunie-afdeling Vil
voorde, werd er de nadruk op 
gelegd dat het agentschap van de 
Spaarkas op de Grote Markt de 
enige financiële instelling is die 
zowel van binnen als naar bui
ten volkomen ééntalig-Neder-
lands is. 

Tot nu toe is het niet gebleken 
dat de Spaarkas er minder goed 
floreert dan de andere banken, 
wel integendeel. 

R.S., Vilvoorde. 

De redaktie draagt geen ver» 
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezera-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge* 
Toerd. 

van de redaktie 

Brussel, 8 juni 1967. 
Betr . : 'WJ" versus «WJ". 

Een paar lezers grinnikten verleden week verge-
noeg(i "ha-ha". 2e hadden, 20 zegden z i j , twee r e -
dakteurs van '̂ *JIJ" er op betrapt , dat ze mekaar 
tegenspraken. Ze stelden vast dat dio Genes in 
zijn wekelijks portret de Zangfeest-Sheperds 
roskaiaie, maar dat de medewerker aan de platen-
rubriek op de bladzijde kuituur er de mening aan 
toe deed dat de jongens en het meisje met de en
gelse naam en de nederlandse volksliedjes er best 
mee doorkunnen. 
We gunnen die lezers hun plezier t je van harte en 
we voelen ons door hxm "ha-ha" eerder gevleid desi. 
getroffen* Ze leveren immers het bewijs dat ons 
blad alvast op pagina U en op pagina 16 gelezen 
wordt en, op de koop toe , nog v r i j kritisch gele
zen wordt ook. 
Maar na hun plezier t je gegeund'^te hebben, 
houden we - vie had het sinders verwacht ? - een 
kort pleidooi pro domo. Dio Genes en Stef van de 
platenrubriek zijn het er roerend over eens dat 
de Shepherds er op het Zangfeest bijl iepen voor 
halve p r i j s . Stef schreef verleden week dat t i e 
ners die het nederlands volkslied nog moeten ont
dekken, dat wellicht via het (volgens dio Genes 
stroperig) t r i o zouden doen. Maar h i j i s het er 
roerend over eens dat op het Zangfeest er wél 
t ieners zi jn, maar geen t ieners die nog nooit 
kaas hebben gesnopen van het nederlands volks
l i ed . 
Wat uisluitend thuishoort in het amusements of 
in i t i a t i egenre , bli jve dus ook best to t dat t e r 
rein beperkt I /Jj 'i 

file:///ertelt
file:///laams


KONKREET VREDESWERK 
(Vervolg van bladzijde één) 

op maakt, doch men mag zich daardoor niet laten afschrikken, vermits 
nu klaar en duidelijk bewezen is, dat het verwaarlozen van de twee 
bovengenoemde primordiale voorwaarden fataal steeds opnieuw tot een 
gewapende konfrontatie moet leiden. Hierbij is reeds gedacht aan het 
plaatsen van Jeruzalem onder UNO-voogdij en zelfs aan het oprichten 
onder UNO-voogdij van een autonome arabische palestijnse staat naast 
Israël. 

In dit vredeswerk kan de UNO-assemblee, mandaat geef ster van het 
VN O-apparaat, een dankbare rol spelen. Een buitengewone UNO-assem
blee te New-York en de oprichting van een bijzondere UN O-kommissie, 
belast op betrekkelijk korte termijn met het uitwerken van konkrete 
voorstellen, lijken ons aangewezen, om na het bezweren van het eerste 
gevaar, in het Midden-Oosten tot een pozitieve oplossing te komen, waar 
eindelijk het « pacem in terris » ook voor de gekwelde en al te bijbels 
aandoende hatende broeders een zevenrijke werkelijkheid kan worden. 
Met halve maatregelen en mooie woorden alleen is er geen oplossing 
mogelijk. De wereldvrede (elders al genoeg bedreigd) is alle skepsis 
ten spijt zeker deze poging woord! Sw. 

TAALADViES NOPENS SABENA 

opnieuw 
frankofone 
chantage 

'(led.) Een recent advies van de zgn. kom
missie Renard (vaste taaikommissie) over 
het toekomstig statuut van de Sabena heeft 
in frankofone middens gewerkt als een kei 
in de bekende kikvorsenpoel. De kommissie 
is van oordeel dat de wetgeving van 1963 
uiteraard aanleiding moet geven tot een 
herstrukturering van Sabena in die rin, 
dat Zaventem als gelegen in een eentalig 

vlaams gebied, als zodanig moet beantwoor
den aan de taalwetgeving met uitzonde
ring van haar te Brussel gelegen diensten, 
die tweetalig mogen ingericht worden. Aan
vankelijk was er ver^varring nopens de zgn. 
eenstemmigheid van dit advies. 

In frankofone middens kon men zich niet 
voorstellen dat ook de franstalige leden 
zich daarmee hadden verenigd. Achteraf 
bleek, dat bij het advies een minderheids
nota zal gevoegd worden, die het standpunt 
der franstalige leden weergeeft en afwijkt 
van dat der vlaamse meerderheid, die op 
de strikte toepassing van de taalwetgeving 
aanstuurt. Le Soir maakte er al een heel 
drama van, toen deze « welingelichte > 
krant moest... ingelichr worden over het 
feit, dat twee franstalige leden sinds maan
den de kommissie saboteren door afwezig 
te blijven I Ze wist dat niet meer 1_ Les 
absents ont toujours tort, zegt een frans 
spreekwoord. Deze vrijwillig afu-ezigen heb
ben het aan zich zelf te wijten indien tans 
een vlaams overwicht in het taaiadvies tot 
uiting is gekomen, zelfs onder toevoeging 
van een minderheidsnota. 

Tegen de splitsing van Sabena volgens 
het taalgebied brengen de frankotonen al
lerlei bezwaren in. Het is met deze onver
beterlijke imperialisten steeds /o, dat ze 
sielsclmalig elke taahvet, die hun voorrech
ten aantast en de verhoudingen norroali-
zcert, pogen ongedaan te maken, achter
poorten zoeken of nog dreigen met stakin
gen van het franstalig personeel. Dit spel 
en deze chantage kunnen nochtans niet 
eeuwig duren en bij volharding gaan we 
naar het totaal faillissement van de « over
winning van Hertoginnedal >. Het alter
natief zal dan slechts het federalisme zijn. 
Ook \oor Sabena, die met staatskredieten 
leefbaar gehouden worden, d.i. met vlaam
se centen ! 

KLOOF TUSSEN VOLK EN KAPITAAL 

sohiltz in 

grand bazar 
(h. van altena) De algemene vergadering 
der aandeelhouders van N.V. Grand Bazar 
Antwerpen heeft donderdag 1 juni gedeel
telijk een traditioneel en gedeeltelijk een 
zeer ongewoon verloop gehad. 

Traditioneel waren de meeste tussenkom
sten van de aandeelhouders of van de lui 
die namens Tde aandeelhouders beweren te 
spreken. De verklaringen van die « aandeel
houders » staan steeds in het teken van de 
walgelijkste vleierij en dragen op geen en
kele wijze bij tot de verduidelijking van de 
balans en het jaarverslag. Alsof deze la
keientaai nog niet ergerlijk genoeg was, 
stond te Antwerpen na al de anderen nog 
iemand op om te vragen hoe het met de 
gezondheidstoestand van de wegens ziekte 
afwezige beheerder Marcel Schoofs was I 
Alsof er voor of na de verg'adering geen 

gelegenheid was om de dergelijke persoon
lijke vragen te stellen. 

Jammer genoeg bieden de meeste alge
mene vei^aderingen van aandeelhouders 
van jaar tot jaar datzelWe onwaardige 
scliouwspel. De rol die door het vennoot
schapsrecht aan de algemene vergadering 
der aandeelhouders toegekend wordt, blijft 
louter teorie. De meeste algemene verga
deringen zijn een geprefabriceerd onder
onsje van enkele grote aandeelhouders (die 
meestal zware portefeuilles vertegenwoordi
gen), en enkele klagelijke vleiers die geko
men zijn om, wegens zeer geïnlereseerde re
denen, de grootheid en de roem van de 
raad van beheer te bezingen. 

Indien het op de algemene vergadering 
van Grand Bazar Antwerpen ditmaal niet 
helemaal volgens het bekende scenario ver
lopen is komt het door de tussenkomst van 
Hugo Schiltz. Hij sprak als gemandateerde 
van een aandeelhouder in het buitenland. 
Hij stelde enkele zakelijke vragen, meer be
paald over de mate waarin de verliezen van 
Grand Bazar's dochtermaatschappij in Ne
derland, Galeries Modemes, afgeschreven 
zijn en over de weerslag die sommige orde
rekeningen (borgstellingen) kunnen heb
ben op de vennootschap. 

Op die technisch-finandële kwesties wil
len we hier niet verder ingaan. De voor
naamste verdienste van Hugo Schiltz lijkt 
ons hierin te bestaan, dat hij aan de be
heerders van Grand Bazar heeft getoond daÉ 
er in Vlaanderen nog een andere soort men
sen leeft dan flemende en stamelende on
dergeschikten. Schiltz sprak keurig Neder
lands — wat ook zelden of nooit op een 
algemene vergadering van Grand Bazar ge
beurt. Enkele jaren geleden gaf de voor
zitter-afgevaardigde beheerder van Grand 
Bazar, Maurice Cauwe, zelfs nog de indruk 
praktisch geen Nederlands te kennen. Hij 
heeft wel enige vorderingen gemaakt. Hij 
kan nu een bij voorbaat klaar gemaakte 
nederlandse tekst aflezen. Maar een behoor
lijk nederlands antwoord geven aan Schiltz 
kon hij niet, en ook dat bewees weer eens 
welke kloof er nog gaapt tussen de leiding 
van het belgische kapitalisme en ons volk. 

(Vervolg op biz. 4, Iste kol. bovenaan) 

Onze bewindslieden konden zich 
deze week gewichtig voordoen door 
verklaringen af te leggen in ver
band met de internationale toe
stand. Premier Vanden Boeynants 
hield het hoofd koel, wat niet be
lette dat veL van zijn — meestal 
vrouwelijke — landgenoten dat niet 
deden en opnieuw aan het hamste
ren gingen. Er mocht midden op de 
week een lichte hoop gekoesterd 
worden Jat ze daarmee voor de 
derde keer in nauwelijks twintig 
jaar tijds met een voorraad zouden 
opgescheept zitten, die ze in geen 
weken en zelfs maanden zonden op-
krijgen. Het is menselijk dat men 
zich wenst te beveiligen doch een 
totale oorlog zou een zelfs in een 
« klassieke oorlog » onvoldoende 
rezerve ook totaal overbodig ma
ken. Het ongeluk met zulke zaken 
is dat de hamsteraars het iMstribu-
tie-apparaat ontredderen wanneer 
ze met hun inkopen doorhollen 
waardoor eventueel niet in paniek 
geraakte verbruikers op zeker ogen
blik bepaalde produkten niet nor
maal meer kunnen inkopen. Het on
zinnige van een dergelijk gebrek 
aan zelfbeheersing blijkt ook uit 
het feit, dat men produkten in
koopt waarvan er ruimschoots vol
doende voorraden zijn, zo bij vb. 
suiker, dat door ons land zelf wordt 
geproduceerd. Ook mazout en ben
zine werden duchtig ingekocht, 
waarbij men ondanks de brand-
vreespsychose na de ramp in de 
Nieuwstraat geen rekening hield 
met de riziko's bij te hoge p^rtiku- , 
liere stockering van deze brand
bare stoffen. Het publiek heeft in
derdaad een kort geheugen. 

De ontwikkeling in het Midden 
Oosten maakte dat de brandramp 
van enkele weken geleden helemaal 
op de achtergrond geraakt zou zijn, 
ware het niet dat aan elkaar gekop
pelde interpellaties in de Kamer er 
de aandacht op vestigden. Hierbij 
werd aangedrongen op een zo spoe
dig mogelijke uitvaardiaing van een 
algemeen eeldend veil'ghe'd«regle-
ment. Wc vragen ons af. waarop 
men wacht om altans bii nieuw
bouw een minimum van veilighe'ds-
verplichtingen op te leggen, zonder 
laleving waarvan men een bouw

toelating zou kunnen weigeren. Wat 
bepaalde gemeenten kunnen zou de 
staat toch ook kunnen. Er valt te 
vrezen dat de sleur en slenter het 
weer zullen halen op de eisen van 
de werkelijkheid. 

Ook naar de ekonomische ontwik
keling en de prijzenevolutie ging de 
aandacht. In regeringsmiddens was 
m ^ verveeld met de opmerkingen 
betreffende het uitblijven van een 
verhoging van sommige direkte be
lastingen. Men verwijt vooral de 
P.V.V., geen bezwaar te hebben 
tegen aanslagen op de ekonomisch 
zwakken in fiskaal opzicht doch 
wel alles in het werk te stellen om 

Ook de sociale politiek kwam ter 
sprake. De regering zit nog altijd 
verveeld met haar belofte, de ouder
domspensioenen aan te passen zon
der goed te weten met welke mid
delen ze dat zal doen. De belofte 
werd lichtvaardig gedaan om o.a. 
het A.C.V. tijdens de sociale verkie
zingen te helpen, zonder dat men 
goed wist, hoe de belofte waar te 
maken. De werknota die de betrok
ken minister tans aan de sociale 
raden voorlegde genoot geenszins 
dezer instemming, terwijl de bedien
den andermaal protesteerden tegen 
het voornemen, hun pensioenrezer-
ve in één pot te storten, ten einde 

beroepsHALVE 
bekeken 

de hoge inkomend en de vennoot
schappen zo lang mogelijk van be
lastingsverhoging te vrijwaren. 
Nochtans gaat ook de C.V.P, hier 
niet vrijuit : zolang ze zich niet 
verzet tegen het handhaven van de 
wanverhouding tussen direkte en 
indirekte belastingen ten nadele 
van de grote meerderheid van de 
bevolking, verbeurt ze het recht 
kritiek op deze onevenwichtige en 
onrechtvaardige politiek uit te oefe
nen. Als grootste regeringspartij is 
ze mede verantwoordelijk voor gans 
het beleid. Nu zoekt ze een al te 
doorzichtig alibi. Dat zal de C.V.P. 
niet ontslaan van het verwijt, dat 
ze straks ook mede-verantwoorde
lijk is voor de opslag van de siga-
rettenprijs terwijl de belai^tingsver-
hoging waarvan hogerop sprake 
lang niet zeker is. 

de regeringsbeloften te kunnen na
komen en vooral de mijnwerkers
pensioenen te kunnen uitbetalen. 
Dat hierbij een wijziging in het stel
sel van voor leien in natura zou 
aan te pas komen maakt deze prak
tijken er niet simpafieker om. 

Op taalvlak was er de L.V.V -bij
eenkomst, schuchtere poging om 
een vlaams refleks in de kwestie 
Brussel ten toon te spreiden dech 
als zodani' kwam het neer op en 
akademisch vertoon zonder werke
lijk politieke draagkracht, vermits 
onmiddellijk van P.V.V.-zijde werd 
duidelijk gemaakt, dat er in de 
blauwe partij geen vlaamse of waal-
se standpunten te formuleren zijn. 
Zolang het LVV er niet in slaagt 
zich als vlaamse vleugel van de 
P.V.V. op te werpen zal deze partij 
« van de laatste Belg » een brusselse 

burcht blijven, die voor elke vlaam
se eis ontoegankelijk blijft. Wel is 
de vaststelling juist, dat tegenover 
een zich aftekenend brussels front 
een vlaams ekwivalent het enige 
antwoord kan zijn. Maar in hoever 
is er een vlaams front, te Brussel en 
in Vlaanderen ? 

Een afdoender antwoord op de 
uitdaging der brusselse burgemees
ters zal alvast de VU-aktie in het 
brusselse zijn. De druk van de VU 
mag niet meer onderschat worden. 
Dat blijkt o.a. nog eens uit de ver
klaring van C.V.P.-voorzitter Hou-
ben, die zei, dat de limburgse pro
blemen nu belangrijk genoeg zijn, 
om door d C.V.P. als een nationaal 
probleem beschouwd en behandeld 
te worden. Zonder de ''"J-akties 
voor en in Limburg zou deze wijs
heid nog niet tot de grijze massa 
van de « denker » van de C.V.P. 
doorgedrongen zijn. Nu eens zien 
wat hij en zijn partij van deze 
woorden — uitgesproken voor een 
limburgs gehoor ! — te Brussel 
waar zal maken. Want daar moeten 
ze herhaald worden tegenover an
dersdenkenden en teeenstanders 
van elke inwilliging van vlaamse 
(limburgse) verzuchtingen. Het ver
leden — ook het zeer recento J — 
leert ons dat de heren Brussel of 
Limbure wel vasthouden aan toog 
en podium, maar niet waar het 
hoort. 

Om met Brussel te eindigen : er 
deed zich een potsierliike « gedach-
tenwis^eling » voor tussen enkele 
franstalige kranten n.a.v. een advies 
van de kommi«s>e Renard over het 
toekomstig taal°tatuut van ons aller 
onovertroffen Sabena. Een grote 
(sir) franstal'ffe krant moest daags 
na de oublikatie van de eerste — 
misnriizende — kommentaar OD het 
advies van de taal kom missie beken
nen, dat ze niet on de honkte was 
eewee=t én van de werkel ' i te in
houd van het advies én van het feit. 
dat de frankofone mino'-izering in 
deze kofn'n'ssie het (>̂ evolg was van 
de vriiwillio-e afwezigheid van twee 
loden der ka^te dor suoer-Belo^en. 
Hoe zou een derareü'te oers o^k on 
de booste kunnen ziin van natio"ale 
problematiek, wanneer ze zich blind 
staart op haar brusselse navel? P.D. 



Na hel ^lauiuii gedeelte \an de algemene 
vergadering ontbond Cauwe trouwens zijn 
hankiljonse duivels. Hij hield een voorlich
tingsvergadering, waarop hij uitsluitend in 
het frans een stukje amerikaanse filozofie 
over het verbruik ten beste gaf. Voorlich
ting bestemd voor wie ? Blijkbaar niet; voor 
de gemeenschap waarin N.V. Grand Bazai 
grotendeels haar bedrijvigheid uitoefent. 

Indien het optreden van Hugo Schih/ 
een aantal harde koppen geleerd heeft dat 
de menselijke en sociale kringloop in het 
bedrijfsleven nog altijd onderbroken wordt 
door een franskiljonse en kapitalistische 
kaste, dan heeft hij die donderdagnamid
dag in Grand Bazar zijn lijd niet verloren. 

• MIDDEN OOSTEN : 
VERMINDERD BEUNG 

de petroleum-
maatschappijen 
en het kontlikt 

(h. van altena) Tot zelfs aan de tapkast 
heeft iedereen zijn zeg gedaan over de rol 
die de petroleummaatschappijen al dan 
niet zouden spelen in de oorlog in het Na
bije Oosten. 

We zullen ons eenvoudig beperken tot 
enkele konkrete opmerkingen. Van de gro
te petroleummaatschapiJijen is o.m. Ro)al 
Dutch (N.V. Koninklijke Nederlandse Pe-
troleummaatschappij) — Shell nauw be
trokken bij de petroleum-ontginning in het 
Midden- en het Nabije Oosten. Daar lagen 
traditioneel de bevoorradingsbronnen van 
de britse vloot. Ongeveer 14 t. h. van de 
beleggingen van Royal Dutch zijn gesi
tueerd in Iran, en 24 t. h. in Irak. 

Nu kan men wel bij wijze van troost 
aan de aandeelliouders zeggen dat ^rak en 
Il an slechts lauwe bondgenoten van de 
Eg-yptenaren zijn, en dat de petroleumput-
ten zeer ver van het oorlogsge^vcld verwij
derd zijn. Maar de verbindingswegen lo
pen uiteraard door het bedreigd gebied en 
de sluiting van het Suez-kanaal kan tijde
lijk een gevoelig verlies meebrengen. 

De bclgische pctroleummaatschappij Pe-
trofina heeft geen belangen in het Nabije 
en het Midden Oosten, en zou uit de hui
dige krizis voordeel moeten kunnen halen. 

Gulf Oil is van zeer nabij betrokken bij 
de gebeurtenissen : zowat 50 t. h. van het 
kapitaal is belegd in Koeweit. Standard Oil 
of New Jersey heeft ongeveer 30 t. h. van 
het kapitaal geïnvesteerd in petroleumvel-
den in Saoedi-Arabië. 

Voor beide maatschappijen mag men het
zelfde zeggen als voor Royal Dutch : hun 
bezittingen liggen niet diiekt in de front
gebieden, en politiek beschouwd zijn ze 
ook iets aan de veiligere kant. 

Hetzelfde geldt voor Texaco : 30 t. h. 
van liet kapitaal is belegd in Saoedi-Ara
bië. 

Als men er nu nog aan toc\oegt dat het 
relatief belang van de petroleumleveiingcn 
uit het Midden Oosten voor de Westerse 
wereld verminderd is; dat het Suez-kanaal 
ook aan betekenis ingeboet heeft (de rond
vaart lond Kaap de Goede Hoop is voor 
reuzetankers meer aangewezen), en dat tot 
nog toe niets erop wijst dat Irak, Iran. 
Saoedi-.\rabië en Koeweit bereid zijn om 
samen met pre/ident Nasser te sneuvelen 
op het altaar \an de arabisrhe broeder
schap, ligt de konkluzie voor de hand : 
vooralsnog is er geen reden tot paniek in
zake de petrolcnmbexoorrading van West-
Europa. De oorlog tussen de Arabieren en 
Israël zou al een .ipokalyptische wending 
moeten nemen om de westeuropese petio-
leummarkt te storen. 

Dat betekent niet dat tijdelijk de petio-
leummarkt enkele rimpelingen kan verto
nen. Maar reden tot paniek is er niet. 

• ESKALATIE IN DE ONTDUIKING 

zwart 
(red.) Er is voortdurend — afwisselend met 
hoogten en laagten — sprake van belas
tingsontduiking. Men denkt, hierbij vaak in 
de eerste plaats aan sommige vrije beroe

pen. Doch ook in vele sektoren van de han
del wordt op grote schaal aan fiskale ont
duiking gedaan. Het is o.a. op\ allend dat 
in de sektor van de textiel in bepaalde on
derafdelingen aan een drievoudige belas
tingsontduiking wordt gedaan. Door inkoop 
van grondstoffen in het zwart doet men 
een eerste keer aan fiskale fraude. De twee
de ontduiking bestaat in het feit, dat de be
trokkene op de ontdoken som geen inko-
menbelasting betaalt en een derde ontdui
king geschiedt bij de detaillanT die gemak
kelijk in- en verkoop in het zwart kan 
doen. 

Hoe eigenaardig het op het eerste gezicht 
mag klinken en tegenover het vele nega
tieve dat men ten opzicht van grootwaren
huizen kan iirbrengen, doch in dit verband 
kan men ze bijna niet van fiskale ontdui
king beschuldigen. Het staat zo goed als 
vast dat grootwarenhuizen zelden in het 
zwart inkopen en verkopen terwijl bij vb. 
in de fabrikatie van regenkledij heel wat 
fiskale fraude voorkomt. Een eeirvoudige 
boekhoudkundige truuk volstaat om deze 
fraude ook boekhoudkundig te verantwoor
den, tevens vergemakkelijkt door het feit, 
dat verkoop van goederen voor persoonlijk 
gebruik uiteraard niet aan fakturatie onder
hevig kan zijn. Dit is als uitlaatklep voor 
fiskale fraude van zeer groot belang, die 
praktisch niet aan kontrole kan onderhevig 
zijn. 

Het zou ons te ver voeren aan berekenin
gen of schattingen te doen, doch het hoeft 
geen betoog dat geplaatst tegenover het ho
ge verbruiksritme van kledij, die steeds 
meer op snel verbruik is afgestemd, dus 
minder duurzaam en waardoor men in een 
hogere afzetfrekwentie terecht komt, de ont« 
duiking enoi-me afmetingen kan aannemen. 
We zien alleen benieuwd uit naar de prak» 
tische uitwerking van de regeringsplannen, 
die ter zake met evenveel « overtuiging » 
als bombast werden aangekondigd. Hei 
valt te bezien of de regeringstop ook de 
moed zal opbrengen, diegenen aan te pak
ken, die tot de beroepsgroep van de be
lrokken ministers behoren en vaak ook tot 
hun politieke lichting. Eerlijk gezegd : we 
bet^vijfelen het ten zeerste. 

• KLEURPOLITIEKERS LATEN BOEREN 
IN DE STEEK 

Vlaamse 
landbouw 
benadeeld 

(a. h.) Volks\ertegenwoordiger E. Lootens 
uit Koekelare heeft in de parlementaire ver
gadering van 16 februari 1967, tijdens de 
bespreking van de begroting van landbouw, 
een opmerkelijke rede gehouden. Hij heeft 
er de benarde toestand waarin de landbouw 
zich lans bevindt, zeer raak geschetst. De re
gering bedeelt de landbouwsektor met een 
peulschilletje, amper 1,5 t. h. van de totale 
rijksmiddelenbegroting. Eens te meer blijkt 
hieruit de geringe belangstelling van de 
staat voor de boerenstand. 

Allerhande problemen werden door onze 
volksvertegenwoordiger naar voor gebracht, 
als b.v. onvoldoende elektriciteitsvoorzie
ning, de waterbeheersing, e.a. Steeds moet 
op dezelfde nagel geklopt worden. 

Opnieuw heeft de heer Lootens de rege
ring attent gemaakt op de netelige toestand 
waarin de waterlopen in het vlaamse land 
verkeren, ook in de Westhoek die zeer spe-̂  
ciaal werd vermeld. 

In de Kamerzitting van 16 maart stond 
hij weer op het spreekgestoelte om de aan
dacht van de regering te vragen voor de 
landbouwnoden. Meer bepaald stelde hij de 
hachelijke situatie aan de kaak waarin de 
Duinkerkevaart zich bevindt. Volgens het 
ministerie zouden de herstellingswerken 30 
miljoen fr. kosten. Maar, zegt men, er is 
hiervoor geen geld beschikbaar. En toch : 
als niet spoedig wordt ingegrepen zal deze 
vaart een ramp worden voor de aanliggen
de landerijen en weilanden. 

Na zijn tussenkomsten volgde een amen
dement om de begroting van Openbare 
Werken te doen verhogen : voor de norma-
lizering van de waterlopen een bijkrediet 
van 200 miljoen. Dit amendement werd be
handeld in de vergadering van de Kamer 
op 22 maart 1967. Het werd verworpen met 
163 tegen .30 stemmen. De streekkamerleden 
uit de Westhoek (de heer M. Vandamme, 
die toch ook een landbouwer is, de heer 
Claeys en de heer Holvoet, tevens land-
bouwvertegenwoordigei-s) waren bij de te
genstemmers. De boeren in de ^Vesthoek 
mogen dus \oort in het slijk ploeteren of 
verzuipen I 

Heeft de heer \'andamme dan zo rap de 
watersnood \an de oogst 1965 vergeten ? 
Vroeg hij einde \an dat jaar geen 100 mil
joen fr. om de getroffen landbouwers scha
deloos te doen stellen ? Welke landbouwer 
heeft, na bijna twee jaar, reeds schadever
goeding getrokken ? Trouwens, dit bedrag 
werd nog nooit in de rijksbegroting voor
zien. Werd het reeds besproken in de kom
missie, alhoewel er gelegenheid daartoe te 
over was ? En toch hebben deze vertegen
woordigers van het volk de begroting van 
landbouw goedgekeurd. 

Terloops weze nog eens herhaald dat de 
waalse boeren rapper gehoor vinden. Voor 
de droogteschade in 1954 betaalde de staat 
45 miljoen. Zeer goed, maar dan geen twee 
maten en gewichten. Nu ja... zo is het al
tijd 1 

andre magnee 
Een naam waar je nog van zal Jioren ! Een nogal rare eend in de waalse 

C.V.P.-bijt : tussen de oude konservatieve massa's valt de jonge kristen-demokraat 
op door een niet onsinipatieke rauwheid, door een oprechtheid en bewogenheid 
(zeldzame eigenschappen in het Kamer-halfrond) en door een vleugje vlegelach-
tigheid dat soms ergert maar vaak weldadig aandoet in het gesofistikeerd cena-
kel. 

Een Luikenaar, en dat is — zoals bij de hele politieke school van de cité 
ardenle — al bijna een programma op zichzelf. Ergens doet de 37-jarige Magnée 
denken aan wijlen André Renard : dezelfde direktheid in de stijl, dezelfde prins-
bisdommelijke historische achtergrond waaruit — zowel bij de federalist Renard 
als bij de unitarist Magnée — uiteindelijk toch niets anders kan groeien dan 
heel veel argwaan en rezerves tegenover notre patrie beige. Renard zou zich ver
zet hebben tegen het etiket, maar uiteindelijk was hij een socialistische nationa
list van luikse obediëntie. Magnée zal het loochenen, maar uiteindelijk is hij een 
krisiendemokratische nationalist van luikse obediëntie. Hun houding tegenover 
« Brussel » en het vaderland is — hoezeer ze onderliyig ook afwijkt — daarvan 
de rezultante. Renard's maatschappelijke opvattingen brachten hem sneller bij 
het federalisme; Magnée is nog altijd unitarist, niet omwille van België maar 
omioille van Luik en van Wallonië. Hij is er van overtuigd dat er voor de waalse 
kwalen slechts genezing te vinden is door vlaamse centen en vlaamse « solidari
teit ». J'oor de rest bulkt André Mganée stellig niet van simpatie voor de Vla
mingen. 

Deze 37-jarige staat nog dicht bij zijn proletarisch verleden; de herinnering 
aan de tijd dat hij bankwerker zvas is nog niet afgeslete/i onder de jaren dienst 
in het kristen sindikaat en het parlement. Zijn oratorisch ongeschaafde tussen
komsten in de Kamer ivorden beluisterd omdat op ieder ogenblik een frisse toon 
van waarachtigheid — een tikje rauw soms : klinkt het niet, zo botst het — er 
doorheen breekt en omdat de man doorgaans ook iets te vertellen heeft; zijn bin-
jienwerk blijkt uit nog wat anders te bestaan dan louter ingewanden. André Ma
gnée, ruiü op de schors, nog niet parlementair gestroomlijnd, is al bij al een 
knaap waarvan je denkt : nou, met die pralen zou ik best nog wel eens willen. 

Maar dan moet je beslist niet over Vlaanderen, de Vlamingen en de vlaam 
se problemen gaan spreken : daarvan heeft André geen kaas gesnopen. 

D>ie weken geleden was hij verslaggever op de bijeenkomst van de waalse 
C.V.P. Laten we deze vergadering te Charleroi zedigheidshalve verder een « bij
eenkomst > heten. De waalse C.V.P.-ers zélf noemden het een « colloque 2> oj 
een « rassemblement »; dat luaren tamelijk eufemistische omschrijvingeji voor het 
feit dat het hem eigenlijk om een regelrecht kongres ging. Maar dat woord past 
(nog) niet in het vokabularium van een unitarislische partij. 

Het kongres stond goeddeels in het teken van de staking op Geimain-Anglo, 
die toen haar hoogtepunt bereikte. In naam van de arbeiders van Germain-Anglo 
werd maar dadelijk de volstrekte prioriteit voor Wallonië opgeëist. André Magnée 
zelf zegde, dat de voordelen van de zgn. Zwartberg-wet in de allereerste plaats 
naar Wallonië dienden te gaan en hij verklaarde « te huiveren bij de gedachte 
dal de arbeiders van La Louvière naar Brussel zouden moeten gaan pendelen ». 

Daa) xcijzelf eveneens voorstatiders zijn van « ruerk in eigen streek », is ei 
geen haar op ons hoofd dat de jongens van La Louvière de dagelijkse treinreis 
naar de hoofdstad luenst. Maar xve « huiveren > niet zo vlug als André Magnée. 
Want we bedenken dat een aantal vlaamse centra zoals Zottegem of Weiteren 
net evenver van Brussel liggen als La Louvière. In en rond die centra — w 
hel zuiden van de p) ovicide Oost-V laanderen en in het icesten van het arron
dissement Dendermonde — zal geen enkele Germain-Anglo ooit dooi 300 a 400 
arbeiders bezet worden. Om de goede reden dat daar geen Germain-Anglo's te 
vinden zijn en dat de arbeiders — gedwongen door een traditie van i^inds altijd 
— er nooit de kans gekregen hebben om even huiverig tegenover de pendel-
arbeid Ie staan als onze goeie kiistendemokiatisclie vriend uit Luik. Pendelen is 
daar doodeenvoudig — met of legen de goesting — het lot voor wie wal te vie
len wil hebben andeis dan van de hemelse dauw. 

Waai mee we maar willen zeggen dat zelfs de simpalieke André Magnée nog 
altijd moet ontdekken — en dus wel nooit zal ontdekken — dat, xcanneer Wal
lonië te kampen heeft met rekonverstemoeilijkheden, er op héél veel plaatsen in 
Vlaanderen geen enkele fabriek staat. Zelfs geen die gesloten is'. 

dio Genes. 

groothandel 
in het 
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B E S T E BERICHTGEVING 

De wereldorganizat ie de r 
vakmensen van radio en tele-
vizie heeft de berichtgeving 
van de neder landse radio en 
televizie over de krizis in he t 
Midden Oosten de objekt iefs te 
en de volledigste genoemd, on
middelli jk g e v o l g d door 
Radio Europa . 

Van onze B R.T. is er geen 
sprake. Vooral de d i rek te be
richtgeving en de echte repor
tage bleven uit . Op TV-gebied 
was het nog slechter. Terwijl 
de waalse TV een veel be te re 
inleiding tot de krizis b rach t 
beperkte zich de vlaamse tot 
haastig in e lkaar geflansde 
beeldenreeksen, zonder lijn en 
nogal subjektief. Zou het dan 
toch waar zijn dat de waalse 
TV meer geld voor haa r be
richtgeving te r beschikking 
krijgt dan de vlaamse ? Aan 
deze vergelijking zien we ook, 
dat het met die zgn. kul ture le 
autonomie op tv- en radio-ge

bied niet veel zaaks is. Ook 
hier moeten grondige wijzigin
gen ingevoerd worden, d ie 
niet alleen de eigen kijk voor 
ons publ iek ten goede moe ten 
komen doch ook de kwali tei t 
moe ten bevorderen. Dan spre
ken we nog niet eens van de re
kruter ing, die nog veel te veel 
door de par t i jpol i t iek w o rd t 
beheers t . Het rezul taat is na
venant ! 

B E K O M M E R D . . . 

Met de gebruikeli jke vertra
ging heeft de vlaamse C.V.P. 
haa r bekommern i s u i tgedrukt 
over de kredie tverminder ing 
aan de universi tei ten (van 25 
tot 8 %). De vlaamse C.V.P.-
kamerf rakt ie zal zich be raden 
of daarover moet worden ge
ïnterpelleerd. Wat haa r niet 
belet telkens weer de begro
ting van openbaar onderwi js 
goed te keuren en geen enkel 
beschikbaar pa r l ementa i r mid-

Deze week vertrok een eerste groep, meestal joodse, burgerlijke vrijwilligers naar Isra 
nadien door een tweede groep gevolgd. Voor hun vertrek werden ze toegesproken 

het jood.s komitee. 

lil J i ' i 

ël, kort 
namens 

del te gebruiken, om dergelij
ke en andere de expansie van 
het hoger onderwi js in Vlaan
deren be lemmerende maatre
gelen te bele t ten of mins tens 
te halveren. De t raagheid van 
de schi ldpad en de « moed » 
van de haas zijn bij de vlaam
se CVP voor als na troef. 

O P D E P E N D E L 

Een bekende an twerpse fir
ma , sinds lang gevestigd te 
Wijnegem bij Antwerpen zal 
b innen kor t deze gemeente 
verlaten en zich te Brussel 
vestigen. Het personeel w e r d 
voor de keus gesteld ofwel 

W I J IN NEDERLAND 
(jeeveedee) In financieel ekonomisch opzicht verkeert Nederland 
al enige maanden in een toestand, die officieel wordt aangeduid 
mei woorden als : onbehaaglijk en aarzelend In feite ts in menige 
sekior eeidei spiake van een zoiguekkende situatie en in sommige 
delen van het land moet deze zelfs ernstig worden genoemd. De 
legering De Jong tiacht met steunmaatregelen aan de moeilijkhe
den tegemoet te komen, maar steeds duidelijker blijkt, dat zij te 
weinig armslag heeft om een werkelijk gioot en daaidoor afdoen
de gebaar te kunnen maken. Dat zij m een poging om haar ge
zicht te redden daarbij tot beoordelingen komt, die nogal afwij
ken van de heeisende mening in het bediijfsleven, is intussen erg 
teleinstellend voor die gebieden waar de weikloosheid inderdaad 
ernstige vormen heeft aangenomen. Bovendien vervalt men als ge
volg van de ontoeieikendheid der geldmiddelen tn de metode van 
het ene gat te stoppen met het andere, wat natuurlijk de wrevel 
opwekt van de benadeelde pai tijen. 

Zo xveid de afgelopen week in Den Haag meegedeeld dat een 
bedrag van honderd miljoen gulden ter beschikking zou worden 
gesteld vooi financieimg m de meest getioffen ptovincies, zoals 
met name Fnesland Deze som mocht echter niet als een extra 
bijdiage u orden gezien ook zouden de betieffende miljoenen ge
leidelijk aan worden vrijgemaakt uit de centiale kas voor de ge
meenten Hel komt er dus op neei dat het aangekondigde bedrag 
•aat eerder mag woiden besteed dan aanvankelijk bedoeld « Eer
de) » betekent echter niet . « meet » en het is dus geen wonder 
dat men in de getroffen gebieden van lapmiddelen spteekt. 

Het IS duidelijk dat men met hondeid mil/oen de weikloosheid 
(die dooi sluiting van bediijven nog hlijjl toenemen) met af
doende kan bestujden In het pailcment is al aangediongen op 
bediagen van 500 miljoen tot een miljaid (guldens). Wie oog 
heeft vooi de lasten icaaimee hel kabinet zit opgescheept, begrijpt 
dat dit onmogelijk ts De getallen duiden echter wel aan hoe 
gioot de nood in sommige gebieden is De legering leageeide 
met vage beloften. 

El zijn meer donkeie plekken aan Kedeilands ekonomische 
hemel Zo klaagt men er in de bouuweield over dat de banken 
nog maai ueinig veitiouuen hebben in de ondernemingen die 
tiaihlen de enoiine achteistand aan u oonhuizen goed te maken. 
De imestenngen van de bouuers worden onrendabel omdat er 
giote stagnaties ontstaan bij de uitgifte van weiken door de over
heid Eii in Nedeiland is de oveiheid nu eenmaal de belangrijk
ste opdiachlgever in de bouunijveiheid Het gevolg van deze 
situatie IS dat bij de aanbestedingen ..o scherp wordt tngeschieven 
dat pi Ijzen uit de bus komen, die nog nauwelijks lonend kunnen 
wolden genoemd En tegelijk is ei zo'n duik ontstaan op de prij
zen van de bouumateiialen dat er een mooidende konkmrentte 
heeisl tussen de leveiancieis van hout, beton, stenen, enz Wan
neer men dan nog weet dal de bouuondei nemingen vooi meer 

dan tweehonderd miljoen gulden bij de materialen leveranaers 
in het krijt staan, zal men iets begrijpen van de onvrede die in 
deze zo belangrijke sektor van de nederlandse ekonomie heerst. 

Bevieemdend bij deze weinig opbeurende geluiden is een 
lieel ander feit, namelijk dat de Nedeilandse Televizte-Stichtmg 
en de omioepen in het najaar gaan beginnen met het uitzenden 
van kleurenlelevizie Voorlopig zal dit geschieden als een zoge
naamd « experiment ». Niettemin vergt het producer en en uit
zenden van gekleurde programma's giote tnvesteiingen terwijl 
tegelijkertijd een stevige aanslag zal worden gedaan op de porle-
monnaie van die kijkers die van het nieuivtje willen genieten. 
Een kleuren-tv-appaiaat gaat immers drieduizend gulden kosten. 
Philips, die de toestellen bouwt, heeft er nooit twijfel aan laten 
bestaan dat het zeer in haar kiaam te pas zou komen wanneer 
toestemming zou worden gegeven voor de uitzending van kleu-
renprogramma's. Het ts nu eenmaal een kwestie van luerkgelegen-
heid tn een industrie die in andeie sektoien de gevolgen van de 
lageie konjunktuur al te venueiken heeft gekregen. Het zal nu 
tn menig gezin een probleem geven waaraan men zijn geld zal 
besteden : aan kleuien-televizie of aan de wat ruimere vakantie 
die men zich had voorgesteld of aan het kopen van een nieuwe 
auto. 

Een ander opvallend ekonomisch verschijnsel tn het land is 
het verdwijnen op grote schaal van middenstandeis kiuideniers. 
h,iel minder dan dneduizend kleine kiuideniers staan op het 
punt hun zaak voor goed te sluiten. Ze hebben een aanvraag tn 
gediend btj het door de staat ingestelde saneringsfonds voor de 
middenstand dat uitkeringen doet bij bedrijfssluiting. Merk 
waardig hierbij ts dat toch altijd nog een kleine zeventig percent 
van de omzet aan kruidenierswaren in Nederland voor rekening 
komt van de zelfstandige winkeliers. Het grootwinkelbedrijf met 
zijn vele zelf bedieningszaken en supermaikets verkeert diis toch 
nog tn een mmderheidspozitie. De prognoses laten er intussen 
geen twijfel aan bestaan dat de « gieten » m de komende jaren 
een giolei deel van de koek zullen weten te bemachtigen. 

Vestigen we nog even de aandacht op de ekonomische inte 
gialie van de drie Beneluxlanden. Daaiover zijn de afgelopen 
ueek veel woorden gezegd door de sekretaiis-geneiaal voor de 
Benelux, dr C D A baron van Lynden. Hij kondigde de ophef
fing aan van de laatste belemmeringen tn het goederenverkeer 
tussen de due landen. De technische voorzieningen daartoe blij
ken getroffen te zijn en alles zou nog slechts afhangen van de 
politieke wil der legeringen, aldus de sekietaris-generaal. Hij 
moest echter toegeven dat de kulturele samenweiking tussen de 
drie nog viijioel niliil is. 

Dat ligt met alleen aan Brussel, vinden wij, maar ook aan 
Den Haag Want als men de baron hooit beueien dat de Neder-
landstaligen er goed aan doen in de gaten te houden dat in euro 
pees verband het Frans ten opzichte van het Nederlands tn de 
meerderheid is, blijkt daaruit uel dat men tn « officieel Den 
Haag 2> ueinig oog heeft voor de kulturele rechten van de Ne
der landslaligen bezuiden de grens. Gelukkig dat er buiten de 
Benelux kopstukken nog andere Nedeilandeis zijn die beseffen 
dat men op het gebied van de kulturele integiatie maar beter 
met aan de brusselse leiband kan lopen 

mee naar Brussel te verhuizen 
of ontslag te nemen of te kri j 
gen. 70 % der bedienden zou 
volgens bepaalde inlichtingen 
zijn opzeg gekregen of ontslag 
genomen hebben. 

Deze ui twijking naar Brus
sel valt te be t reuren omda t 
ettelijke arbeiders en bedien
den uit het an twerpse nu zon
der werk vallen en een groot 
aantal verplicht word t te pen
delen. Deze beslissing bena
deelt niet alleen de vlaamse 
ekonomie doch s tuur t ook de 
s t reekekonomie m de war . 
Eens te meer werd hier een 
staalt je van kapital is t ische 
willekeur ten toon gespreid, 
die niet in het minst rekening 
houdt met sociale belangen en 
alle ondernemingsraden en 
s indikaten ten spijt zelfs geen 
sociaal advies inwint . 

SPAAK 

H E E F T HET G E D A A N . . . 

De regering is erg verveeld 
met de verlenging van België's 
toetreding tot de europese 
verklaring van de rechten van 
de mens . Toen Spaak als mi
nis ter van bui tenlandse zaken 
deze toetreding onder tekende 
zonder voorbehoud te maken 
op het s tuk van de taaiverhou
dingen heeft hij zijn land in 
een zeer vervelende si tuatie 
gebracht , want kor t nadien 
kwamen enkele frankofone 
mini-minderheden met hun 
klacht tegen de taalwetgeving 
van 1964 voor de dag. Deze 
klacht werd intussen al m 
overweging genomen, onder 
protes t van vlaamse zijde. 

. . .WELK V O O R B E H O U D ? 

Omdat de regering een even
tuele veroordeling door het 
Hof van S t raa t sburg eenvou
dig niet kan nemen, zonder de 
hele taalproblematiek m Bel
gië op de spits te jagen, wenst 
ze tans bij de hernieuwing 
voorbehoud te maken. Ze is 
bang voor een weigering van 
de verlenging der belgische 
verbintenis, zogezegd om de 
rechters te S t raa t sburg niet 
te kwetsen ' ? Wij stellen de 
vraag : wat telt meer, de ta;»l-
vrede en rechtvaardigheid in 
een land met 9 miljoen inwo
ners of de pr ikkelbaarheid van 
enkele rechters ? Nu zal ze 
voorbehoud maken. De vraag 
IS m a a r : zal dat voorbehoud 
kordaa t genoeg geformuleerd 
zijn ? 
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V.O.S. ALLEEN VOOR 
OUD-SOLDATEN ? 

Op de jaarlijkse statutaire 
landdag van het Verbond van 
Oud-Soldaten pleitte de afde
ling Antwerpen voor het open
stellen van het verbond voor 
allen, die om het even waar in 
de Vlaamse strijd hebben ge
staan. Tegen dit voorstel rees 
sterk verzet, doch de kwestie 
zal op een buitengewoon kon-
gres behandeld worden. De 
enige opmeiking die we ons 
in dit verband veroorloven is, 
dat wanneer men niet-oudstrij-
ders in het verbond opneemt 
dit laatste dan automatisch op
houdt een vereniging van oud-
soldaten te zijn. Al hechten 
we aan dergelijke formalisti
sche redeneringen betrekke
lijk weinig belang, het ware 
spijtig moest dit punt te veel 
diskussie uitlokken in een zo 
verdienstelijke vereniging als 

VOS, die vooral tussen beide 
oorlogen in de vlaamse strijd 
een rol speelde, rol die uiter
aard met het verouderingspro
ces tans geringer is dan vroe
ger. 

GENERAALS 
TEGEN TROEPEN 

In een motie over de ver
mindering van de kredieten 
voor de universitaire expansie 
verklaarde het Koórdinaticko-
mitee Taalregeling Hoger On
derwijs, dat de rektoren die 
met deze vermindering instem
den, niet het standpunt van 
hun akademische korpsen ver
tolkten. De bestedingsbeper
king zal ook de overheveling 
van Leuven-Frans en de split
sing van Brussel bemoeilijken. 
De rektoren van beide univer
siteiten hebben in deze kwes
tie nog nooit het standpunt 
van hun korpsen vertolkt, ze
ker niet te Leuven. De rektor 
van Leuven vertolkt op geen 
enkele echelon de vlaamse opi
nie, noch van akademici noch 
van de algemeen gangbare opi
nie. Mgr. Descamps vertolkt 

alleen de franstalige opinie, dit 
is dan van de minderheid. 
Hij volgt daarin slechts zijn 
opdrachtgevers, die in de boos
heid volharden. 

FATALE KRINGLOOP 

Ook het Vlaams Komitee 
voor Brussel verwerpt de re
denering van minister Hulpiau 
als zouden er zich geen neder-
landstaligè kandidaten voor 
doktersbetrekkingen in dienst 
der brusselse KOO's aanbie
den. De exkluzief franstalige 
benoemingen schrikken even
tuele nederlandstalige kandi
daten af. Wat in de brusselse 
KOO-ziekenhuizcn gebeurt is 
zonder men schandalig. 

Het is maar goed dat steeds 
meer organismen en verenigin
gen het standpunt van de V.U. 
ter zake bijtreden en in hun 
respektievelijke moties de mo
tivering van dr. Anciaux ver
tolken. Uiteindelijk is minister 
Hulpiau verplicht terug te 
krabbelen om de wet te doen 
toepassen, zoals blijkbaar nu 
via vice-goeverneur Cappuyns 
moet gebeuren. 

PRINSELIJKE 
STUNTELIGHEID 

Bij zijn terugkeer uit Cana
da werd prins Albert door de 
Vlaamse TV een vraaggesprek 
afgenomen. Het gebrekkig Ne
derlands waarin de prins zich 
uitdrukte is iedereen opgeval
len, o.a. de Davidsfondsafde-
ling van Mere, die in een 
schrijven aan de prins o.m. 
« de banale inhoud van dit in
terview en het stuntelige Ne
derlands van de prins» aan 
de kaak stelde. 

Een door een van de staf
ambtenaren opgestelde tekst 
kan de prins wel aflezen, het
zij in de senaat of op een aka
demische zitting. Voor het 
overige kent hij maar half on
ze taal. En kan hij ook goed 
pozeren voor de reporters, 
o.a. wanneer een zijner kinde 
ren jarig is. Dan hoeft men 

ook in zijn pozitie alleen als 
goede familievader te pozeren. 
Of deze — overigens franstali
ge — publiciteitsstunts echter 
de tekortkomingen van de 
(nog steeds) erf prins vergoe
den is een vraag, waarop nega
tief moet geantwoord worden. 

VLAAMSE LIBERALEN 

BLIJVEN.,, 
Het Liberaal Vlaams Ver

bond is opnieuw in algemene 
vergadering bijeengekomen, 
om in de kwestie Brussel nog 
maar eens rond de pot te 
draaien. De halfslachtigheid is 
altijd een liberale eigenschap 
geweest, meer dan voor gelijk 
welke partij geldt voor libera
len, ook vlaamse het « luister 
naar mijn woorden, zie niet 
naar mijn daden ». Op cle 
jongste bijeenkomst heeft het 
LVV geopteerd voor een Brus
sel « dat geen olievlek maar 

ook geen burcht mag zijn». 
Het moet een ontmoetings
plaats zijn en de verouderde 
eis werd nog eens gesteld, dat 
de Vlamingen op de kieslijs
ten de plaatsen moeten heb
ben waarop ze krachtens de 
vlaamse stemmen recht heb
ben. 

,,.ROND DE POT 
DRAAIEN 

Tot pariteit op taalvlak, tot 
werkelijke efficiënte adminis
tratieve uitbouw van Brussel 
en tot de oprichting van een 
vlaamse vleugel in de PVV 
durft het LVV niet besluiten. 
De taaipariteit in het brussel
se is nochtans conditio siiie 
qua non indien Brussel zijn 
herstruktering door de Vla
mingen aanvaardbaar wil ma
ken. De beperking van het 
hoofdstedelijk gebied en van 
de hoofdstedelijke macht tot 

plaatselijke problematiek is de 
enige waarborg die de twee 
taalgemeenschappen hebben 
in het brusselse. Het gescherm 
met gemeentelijke autonomie 
komt hier neer op ontzien van 
11 blauwe burgemeestersjer
pen van de 19. Wat het beroep 
op de PVV-parlementsleden 
betieft, het is al even slap en 
dubbelzinnig, want deze parle
mentsleden hebben het PVV-
taal vergelijk van Luik ge
stemd, onderwerpen zich tel
kens opnieuw aan de ukazen 
van hun brusselse bazen en 
zullen het niet wagen, een ei
gen partijvleugel op te richten 
(cfr. de recente banbliksems 
van Vanaudenhove). Het zal 
geen LVV-ver slagje zijn over 
de mogelijkheid van een 
vlaamse PVV-vleugel, dat daar
aan wat zal veranderen. Ove
rigens leert de ervaring dat 
zgn. autonome vleugels in uni
taire partijen niets opleveren. 

Brussel wil zich niet alleen de allures aanmete n als « carrefour de l'Europe » maar heeft ook 
de pretentie een havenstad te zijn. De heren van de Compagnie Maritime Beige hebben al ge
poogd Brussel als thuishaven voor hun jongste spruit te kiezen (om de taalwet te omzeilen) 
maar dat lukte niet. Wel krijgt Brussel vlootbe zoek : uitgerekend in de meidagen zijn mijnen
vegers van de nieuwe Kriegsmarine komen aan leggen. Een afvaatdiging van de voormalige vij
anden ging zelfs bloemen aan de onbekende sol daat neerleggen. Het kan verkeren, zei Bredero,^ 

TAALGEBRUIK IN DE K A I R VAN 

NOTARISSEN VAN HET 

ARR0N0I8SE1NT BRUSSEL 
Elke notaiicle k.imci, met haai be\oegd 

held o\er gans het rerhteilijk anondisse 
ment, hciXl een eigen leglenient. Ook in 
het aiiondibsemcm Biussel is zulks het ge
val Doch om aan het huishoudelijk legle 
ment een meei aan de tijdsomstandigheden 
aangepaste \oim te geven, heeft de Kamer 
van Notaiisscn van het ariondissement 
Biussel een nieuwe \eisie nitgeweikt, waar 
mee zij zuhzelf gelukwenst om het door 
haar « in het delikaat domein \an het ge-
biuik der twee nationale talen » geleverd 
werk, ofschoon de tekst van dit reglement 
tegen de geest en letter van de taalwetten 
ingaat en klaaiblijkelijk bedoeld is om in 
de Ramei alles bi] hel oude te laten, d vv.z. 
naai geest en uiteilijk een arrondissemen 
telè kamer waai het Frans de dominante is 
en blijft en waar aan het Ncdeilands goed
schiks kwaadschiks een ncdeiig plaatsje 
wordt ingeuumd omdat het nu eenmaal 
niejt andeis kon .. 

Du icglemcnt veitrckt van enkele alge

mene beschouvMngen waarin leeds verkeer
de stellingen v ooikomen, waai uit dan de 
gevolgtrekkingen woiden geformuleeid die 
uiteiaaid ook veikeeid zijn. 

Zo woid' daai de vaststelling vooropge 
zet van een in deze tijd onbegiijpelijk feit, 
nl. dat in de huidige stand van zaken som
mige notarissen, die hun ambt in « tv\ee 
talige gemeenten » uitoefenen, onvoldoen
de bedreven zijn in de ene ot andeie taal 
en er de voorkeui aan geven zich m één 
van de beide talen uit te diukken. 

Dat de notaiissen dei tweetalige gemeen
ten zich iiitdi ukken in de taal waai aan zij 
de vooikeui geven, kan niemand aanstoot 
geven. Doch dat de aangehaalde vaststelling 
van een feit dooi de kamer als veitick-
puiit woidt genomen en dat onmiddclhjk, 
als op een bazisprincipe. een stelhng v\oidt 
vooruitgeschoven waarop vooit zal worden 
gebouvvd voor al de notarissen van het hele 
aiiondissement gaat niet op. 

Men spieekt ecist vaa tvscetalige gemeen

ten alleen, om nadien klakkeloos dezelfde 
principes of maatstaven toe te passen op 
al de notarissen van het arrondissement 
Biussel wanneer, nota bene, dit anondis^e 
ment juist tweeledig is, d.w.z. 19 tweetalige 
gemeenten omvat en de overige allen één 
talig nedeilandse gemeenten zijn 

Waaiom niet vertrokken van de eentalig 
heid van de notarissen van het gerechtelijk 
arrondissement Halle Vilvoorde, om zo de 
brusselse notaiissen het Nedeilands als eiii 
ge taal op te teggen. 

Dat zou even logisch zijn ! 

Het geheel veitoont een zwakke konstruk 
tie zonder gezonde grondvesten en er ko 
men bev\eimgen in voor die niets tet zake 
doen en zeker met als bazis kunnen wor
den aanvaard. Zo luidt het ergens in dit 
leglemcnt . < een taal kennen ot spieken 
IS een feitelijke kwestie >. 

De bedoeling van deze beweiing komt on 
middellijk aan het licht wanneer er op aan 
sluit dat de notaiissen van het aiiondisse 
ment zich in de taal die zij veikiezen zul
len mogen uitdi ukken. 

En wie ziet niet klaar in wat vvoidt be
oogd wanneer do passus over de verdeling 
van de fuiiktics in de kamer uit de mouw 
komt ? 

De vooizitter van de Kamer zal )aarlijks 
onder de leden van de Kamer een onder-
vooizitter mogen aanduiden die tweetalig 
of anderstalig is dan de vooizitter. 

De adder onder het gras ligt bloot de 
Vlaming in een ondeigesrhikie jjozitic. 

Het vooiziueisamUt kan gciust in haii 

den blijven van franstaligen die of geen 
nederlands kennen of het uiterst geb'^ekkig 
beheersen of het niet willen spreken. 

De hiei naar voren gebrachte feiten sta
ven slechts de overtuiging dat het hele ra
derwerk der Kamer in een franse geest zal 
voortgezet worden, dat al de notaiisscn van 
het auondissement over dezelfde kam wor
den geschoren • « Ie tiès grand Bruxelles ». 

Hierbij wordt op de taalwet en de kultu-
rele gaafheid van de uitsluitelijke neder-
landse kantons van het airondissement 
Brussel inbieuk gepleegd. 

De ojilossing lag nochtans voor de hand: 
in de geest \an de^wet in de lijn van het 
gezond veistand moest de regeling helemaal 
anders luiden en (eventueel) een struktuut 
voot de Kamer worden geschapen, die dui-
deli|k beantwoordt aan de tweeledigheid 
\an het auondissement één afdeling voor 
de biusselse agglomeratie (19 gemeenten), 
één afdeling voor de gemeenten en steden 
van de eentalige nedeilandstalige kantons. 

Dat sommigen niet bereid zijn deze kon-
kluzie te Hekken en in de praktijk te aan
vaarden, blijkt uit het ten toon gespreide 
kunst en vliegweik in de opstelling van 
het huishoudelijk reglement. Een typisch 
belgisch produkt • een beveiligen van de 
mach tspozi tie der franstalige Biusselaars 
ten nadele van de nedeilandstalige notaris
sen die m hun mindeiwaaidige pozitie drei
gen gekluisterd te blijven 

Slechts de splitsing van het arrondisse
ment Halle-Vilvoorde en dai van I-Toofdstad 
Biussel kan hier een begin van oplossing 
bien"cu. 
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SIGARETTEN D U U R D E R 

De pri js van de volkssigaret
ten zal waarschijnl i jk per 1 ju-
li met 3 fr verhogen, dus van 
13,50 fr op 16,50. Officieel 
wórd t beweerd da t de d a t u m 
nog niet vasts taat , doch de 
verhoging is al geruime t i jd 
zeker. Specialisten van de gal
genhumor of zij die me t volks
gezondheid begaan zijn zullen 
daarin misschien een middel 
zien om de mensen minder te 
doen roken. In tussen is he t 
nog eens zonneklaar , da t de 
regering het vooral voorzien 
heeft op de zak van de kleine 
man . 

EN D E DIREKTE 

B E L A S T I N G E N ? 

De verhoging van de sigaret-
tenprijs zal de mees t recente 
zijn in de reeds ellenlange lijst 
van pri jsverhogingen, waar
mee de sti j lregering ons heeft 
«gezegend» . N u m a a r eens 
zien of m e n ook de voorziene 
maar telkens ui tgestelde ver
hoging van de d i rek te belastin
gen op vennootschappen en 
hoge inkomens zal doorvoeren. 
CVP en PVV zijn he t daarover 
oneens. De PVV vooral : deze 
verhoging wil de par t i j van 
Omer zo lang mogelijk uitstel
len. Tegen de pri jsverhoging 
der sigaretten heeft ze geen 
bezwaar. PVV-ers roken im
mers dure sigaretten.. . 

KRIZIS IN TEXTIEL. . . 

In text ielmiddens begri jpt 
men niet goed he t relatief op
timisme van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond in verband 
met de toes tand in de textiel
nijverheid en daar tegenover 

Tram 39 « schouwde de koninklijke eskorte op het Paleizenplein, toen deze een nieuwe ambassadeur ging begeleiden. Zo op het 
eerste gezicht : « ancienne Belgique » van de paardentram... 

he t sti jgend aanta l bedrijfs
sluitingen. In he t gentse al
leen reeds word t dezer dagen 
he t 14e textielbedrijf gesloten. 
Hoe r i jmt m e n het weten
schappeli jk opt imisme samen 
me t het door de werkel i jkheid 
gewett igd pess imisme ? 

Het VEV stelt da t onze tex
tielnijverheid niet de kans 
kreeg om zich aan te passen 
en te vernieuwen. Ook moeten 
e r grotere produkt ie-eenheden 
tot s tand komen — een alge
mene regel t rouwens , die ook 
voor de staalni jverheid geldt 
— terwijl de kleinere onderne
mingen zich in federaties moe
ten groeperen. Kleine bedr i j 
ven kunnen immers de sociale 
lasten niet meer aan. Ook zijn 
ze niet in s taat , aan degelijk 

mark tonderzoek te doen, wat 
grotere eenheden wel kunnen. 
Ten slotte is er de inkoop, die 
in gro ter koöperatief verband 
be te rkoop is dan elk afzonder
lijk. Het is een kwestie van 
he t afleggen van het individua
lisme. 

17 j r u N X 

LEZEN 
Een waardevol duits filosoof, al is hij 

dan ook geen « denker met de neus », 
heeft ergens geschreven dat het er op aan
komt buitengewone dingen te zeggen metxT^ 
ongewone woorden. Een uitspraak die na-^-^ 
tuurlijk geen enkel sukses heeft gekend 
\ermits zij ingaat tegen de eigentijdse 
mode-gewoonte door een eigen « taal », 
die niet eens een degelijke innerlijke sa
menhang kent, een indruk van geleerd
heid en onaantastbaarheid te wekken. Ge
lukkig gaat men niet dood, zoals een fran
se zegswijze zegt, door zich belachelijk 
te maken, want anders zouden ook in ons 
taalgebied reeds talrijke lijken van beken
de figuren opgebaard of begraven zijn. 

Tussen levende mensen die bij elkaar 
zijn is het woord inderdaad niet de enig 
mogelijke wijze van uitdrukking. En ge
voelens, blijheid en droefheid, zorg en 
onbekommerheid, aangegrepen zijn en 
bewondering, afkeer en opstand kunnen 
^^ellicht veel beter uitgedrukt worden 
door muziek dan door louter gesproken 
woorden. Waar het echter gaat om ge
dachten en enigszins uitdrukbare inzich
ten, als het er op aan komt ook nog 
andere mensen te bereiken dan hen met 
wie men persoonlijk spreken kan, blijft 
ons niets anders dan het naakte woord. 
Een neergeschreven of een gedrukt woord. 
Woorden die in deze hulpeloze vorm wor
den overgeleverd aan de lezer. 

Wie de schrijver kent kan zich wellicht 
bij die zo « overgeleverde » woorden nog 
heel wat bij-denken. Maar eigenlijk zijn 
dat dan niets dan vermoedens, veronder
stellingen. En de verantwoording van die 
veronderstellingen blijft altijd een moei
lijke en delikate zaak ! Want de grond 
ervoor is in ruime mate een onverwoord-
baar inzicht, een soort van zien dat 
samengaat met « geloof » en « vertrou
wen » in de schrijver die het « zo niet 
kan bedoeld hebben » ... 

De aanwezige woorden, datgene wat 
men voor ogen heeft, wat een verstaan

d e ^ 

bare Mtekenis heeft, verdedigen door 
zich te beroepen op een afwezige schrij
ver, op iemand die zwijgt, die niet duide
lijk heeft gemaakt dat die woorden zijn 
« gedachte » onjuist uitdrukken is ten 
slotte een vrijwel hopeloze taak. Wie 
schrijft levert zijn woorden over aan de 
lezer. Hun enige verdediging is hun eigen 
betekenis, is de zin die zij bezitten, de 
echo, de gevoelens e^eneens die zij nor
maal oproepen. 

En toch hebben deze tamelijk hulpeloze 
woorden rechten die geen eerlijk lezer 
negeren mag. Heeft elk woord een eigen 
betekenis, het krijgt zijn eigenlijke zin 
toch slechts in het geheel van de tekst 
waartoe het behoort. De zin, de échte be
tekenis wordt gedragen door vele woor
den. Elk woord wordt als het ware gebo
ren uit honderd woorden (honderd heeft 
hier natuurli jk4^iatematische beteke
nis !), en heeft \?\enzeer honderd woor
den nodig om begrepen te worden. 

Wie leest en woorden izcleert, kan niet 
lezen ; en dat geldt eveneens voor afzon
derlijke zinnen. Wie twee of drie zinnen 
uit een lange toespraak te lezen krijgt 
moet zich al onmiddellijk afvragen wat 
die spreker dan v,el verder nog heeft ge
zegd, en — wie nu juist deze drie zinnen 
heeft uitgekozen, en waarom ! Maar alleen 
al om deze vragen te stellen moet het 
tweede recht van de woorden erkend 
worden : het reeb* op echte aandacht 
Het recht met zorg en welwillendheid be
keken te worden. Nog zeer onlangs schreef 
de oude filozoof Maritain dat zelfs het 
begrijpen van één enkel woord nog altijd 
een inspanning vraagt. Een juiste maar als 
het ware vermetele uitspraak in een tijd 
waarin elke inspanning spontaan wordt 
afgewezen... 

Kierkegaard smeekte er « zijn » iezer 
om, zijn werk luidop voor zichzelf te 
lezen ! Inderdaad, wie niet aandachtig 
kan zijn, hij moet maar « plaatjes » kij
ken ! NEMROD. 

Vooral in het gentse is dit 
merkbaa r . Daar betogen beide 
groepen, die vroeger zo vaak 
scherp tegenover e lkander 
s tonden, t ans voor meer be
grip en s teun vanwege de 
s taat . De s taat is ook onder de 
sti j lregering in gebreke geble-

En^xjssE:r-, 

. . .LEIDT 

TOT SOLIDARITEIT 

Deze krizis heeft in tussen 
geleid to t een solidari tei t tus
sen pa t ronaa t en werknemers . 

ven, door o.a. te laat en te laks 
in té gri jpen tegen de dum
pingsprakt i jken van sommige 
aziatische en afrikaanse in
voerders , die hier een veel te 
vrije hand hebben. Minister 
Van Offelen is in dit verband 
bepaald onder de verwachtin
gen gebleven. Het tegenover
gestelde van deze brusselse sa
lonminis ter zou echter ver
wonderd hebben. In feite komt 
het daa rop neer, dat op kor te 
te rmi jn de regering autarki-
sche maatregelen tegen niet-
europese invoer moet treffen, 
doch dat op lange te rmi jn de 
textiel industr ie zich zelf moet 
behelpen door een grondige 
he r s t ruk tu re r ing en reorganl-
zatie. 

I N T E R N A T I O N A L E 

B E L G E N . . . 

Jean Rey, gewezen l iberaal 
minis ter en in zijn vrije ti jd 
vroeger ook nog waals federa
list (die da t in daden omzet
te ten nadele van Vlaanderen 
toen hij minis ter van ekono-
mische zaken was, wa t zijn 
verdere p romot ie niet heeft 
belet, een pres ta t ie waa r toe 
nog geen enkele vlaamse kleur-
poli t ieker in s taat is geweest) 
werd benoemd tot voorzit ter-
van de gefuzioneerde europese 
kommissies (zoveel als tot 
opvolger van prof. Hallstein, 
scheidend voorzi t ter van de 
Euromark t -kommiss ie ) . 

. . .MAKEN C A R R I È R E 

E r doen ook geruchten de 
ronde dat de pas tot kardinaal 

benoemde Maximilien de Für-
stenberg, tans in diplomatieke 
dienst van het Vatikaan, kans 
maak t om kardinaal Cicognani 
als s taa tssekretar is op te vol
gen. Daarmee zou de « neder-
landse aanwezigheid » te Rome 
nog niet verstevigd zijn, w a n t 
Mgr de Fürs tenberg is een ge
ografische vlaamse edelman. 
Werkeli jk Vlaamsbewuste 
landgenoten promoveren zel
den of nooit in de internat io
nale wereld en doen ze h e t 
toch dan is het zeer vaak t en 
koste van hun overtuiging (cfr, 
het geval Leemans) . 

T E G E N 

« EXTREMISME » . . . 

De Kamer moest zich deze 
week u i t spreken over een 
wetsvoorstel van de P.V.V.-er 
Gillet, Brussel, s t rekkende to t 
de beteugeling van het zgn. ex
t remisme. Het was vooral te
gen de grondwettel i jk gewaar
borgde rechten inzake vri je 
meningsuit ing gericht en feite
lijk een herneming van h e t 
reeds in 1934 door de toenma
lige eveneens liberale minis te r 
van just i t ie P.E. Janson inge
diend voorstel. Het werd toen 
in overweging genomen doch 
viel in de vergeetput door de 
vlak daarop volgende parle-
mentsontb inding . 

. . .MET 

VLAAMS-LIBERALE 

K N E C H T E N 

De h. Gillet heeft het zich 
dus gemakkeli jk gemaakt . Te
gen het voorstel is echter van 
diverse zijde oppozitie ont
s taan op bazis van grondwet
telijke bezwaren. Typisch is 
intussen dat tot de mede-on
der tekenaars LVV-voorzitter 
Louis Dhaeseleer behoor t . Op 
LVV-bijeenkomsten kan hij 
wel sibillijnse taal over Brus
sel en de vlaamse rechten 
spreken doch hij kan zijn 
brusselse mees ters zelfs zijn 
handtekening niet weigeren 
onderaan voorstellen, die zeer 
duidelijk een anti-vlaamse in
slag hebben. 

OPGELET! 
P O S T B O D E BELT MAAR EENMAAL ! 

In de komende dagen zal de postbode de Lwijtschriften 
aanbieden voor de vernieuwing van de halfjaarlijkse 
abonnementen op ons blad « WIJ ». Deze kwijt schriften 
worden slechts één maal aangeboden. We verzoeken dan 
ook onze lezers-abonnees vriendelijk doch dringend liet 
abonnementsgeld — 160 fr — klaar te leggen. Dank bij 
voorbaat. 

De Redaktie. 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 
DE KAMER 

Over de kortsluiting tussen de twee 
regeringspartijen nopens 2 moties na 
een interpellatie o \e r de deelneming van 
de V.M.O. aan een studentenbetoging 
te Leuven \olgen nog een paar beden
kingen. 

Een paar PA'.V.-ers hadden een mo
tie ingediend waarbij om konkrcterc 
maatregelen werd ge\raagd dan de \age 
toezegging \ an PA'A'.-minisler \ 'ander-
poorten. Dit betekende dat de op hol 
geslagen PA'A'.-ers op hun eigen minis
ter mikten en de regering' in moeilijk
heden bi-achten. De C.V.P. hield het bij 
een eenvoudige motie, waarbij genoe
gen werd genomen met het antwoord 
van de minister. Hel dreigde een open
lijk krakeel te worden tussen P.V.V. en 
CA'.P. met de gekke bijzonderheid dat 
de CIX'.P. een PA'A'.-minister in !:>€-
stherming nam tegeti de PAW.-ers. De 
stemming werd verdaagd op suggestie 
van voorzitter Van Acker vcxjr ^vie men, 
begrijpelijkerwij/e, geen wierook brand
de in zijn eigen partij . Fraktie\oorzitter 
Piron had echter, bij zijn akkoord voor 
de verdaging, g-edeklameerd dat de 
P.V.V. het bij haar eigen motie hield. 

De week nadien kwam minister \ 'an-
der|5oorten. sloom als steeds, een kleur
loze nietszeggende verklaring voorlezen 
•waaruit moest blijken dat de regering 
verder zou ij\cren voor de vrijwaring 
van demokraiische instellingen (die door 
niemand worden bedreigd). Een forse 
slag in het water ! Piron zei uit volle 
borst dat de verklaring hem voldoening 
schonk waarop een schaterlach opging 
o p de Volksuniebanken. De vijandige 
broeders trokken lum respektieve moties 
in. en wilden het doek halen over de 
])oppenkast. \^)or het zover was kwam 
Larock. ,soc. fraktievoorziiter met de 
hem eigen omhaal, er zich zuur over be
klagen dat zijn partij niet werd geraad-
.ceplcegd om naar een « nationale » op
lossing te zoeken. De verdediging van 
de demokratische vrijheden klonk vals 
in de mond van een man, wiens partij
genoten in de koningskwestie en bij sta
kingen openbare gebou\ven hebben ver
nield en treinsporen losgeschroefd. Ten
slotte heeft het C.V.P. s tandpunt het 
gehaald. 

Heel die tijd zat ruim een dozijn 
\ ' .M.O. mannen, dot)r de bewakings
dienst scherp in hel oog gehouden, rus
tig neer te kijken op dat parlementaiie 
spiegelgevecht. 

Na de wekenlange interpellatiestorm
loop van de Walen voor hun ekonomi-
sche voorrang zijn er in de regerings
partijen eindelijk een paar Maamse 
stemmen opgegaan. Totnogtoe was het 
alleen de \ 'olksunie geweest, die bij 
nionde \ an Hugo .Schiltz, met een rake 
legenstoot de ^Vaalse aan\a l l)eant-
woordde. 

Kelchtermans. een rustige Limburger, 
interpelleerde scherp minister \ ' an Of-
felen n.a.v. een verklaring \ an zijn ka-
binetssekretaris. die in Limburg paniek, 
heeft gezaaid. \ 'olgens deze verklaring 
zouden één of twee mijnen worden ge
sloten voor 1970. De Limburgers, Zwart-
berg gedachtig, hebben normaler wij
ze hefiig legen deze nieuwe bedreiging 
gereageeixl De interpellant viel ook uit 
tegen de Waalse eis \oor piioriteit, en 

plaatste daai tegen, met indrukwekken
de cijfers, de limburg,se nocxl aan nieu
we werkgelegenheden. Hij '\\erd op de 
X'olksuniebanken hcihaaldeiijk bijgetre
den en toegejuicht. CoUa. Limlmrgs 
P . \ ' . \ ' . nam het e\cneens voor Limburg 
op. doch was veel minder o\eriuigend. 

\ ' ic Anciaux, in een \oortreffelijke 
improvizaiie. toonde met sie\ ig cijfer
materiaal onomstoolbaar aan dat Lim
burg het \ \are noodgebicd is. Hij \ roeg 
dat de afdankingen zouden worden stop
gezet, de landbouw gesleimd en dat 
langslieen het .All>ei (kanaal indusflic-
zones zouden woiden aangelegd. Hij 
herinnerde aan de tientallen miljarden 
die aan Wallonië werden \erspild. en 
kwam op voor de prioriteit van Lim
burg. Dezelfde spreker. on\ermoeibaar , 
maakte in een serene tussenkomst over 
de brandramp in I imo\at ion rake op
merkingen en deed koitstruktieve voor
stellen. Hij Mcrd daarbij (X)k op andcie 
dan \ ' .U.-bankcn toegejuicht. 

NIK CL.\FS. 

IN DE SENAAT 
De .senaatsagenda van vorige week 

was hoofdzakelijk gestoffeerd met vijf in
terpellaties. Twee ervan gingen niet 
door omdat de betrokken minister af
wezig was. Drie andere werden gehou
den, toevallig door drie artsen. 

De eerste was die van de P.V.V. sena
tor Beghin. die samen met de overgelo
pen katoliek Cuvelier het doktersele-
ment in de P.V.V. vertesrenwoordiart. 
Cuvelier uit Ronse zowel als zijn tegen
speler, dr. Becq, C.V.P. flamingant wer
den gekozen voor Ronse en zijn beiden 
chiring. Het beroep is het enige dat ze 
gemeen liebben. Beghin is een Waal en 
interpelleerde o\er het verschil in ben
zineprijs tussen de verschillende waalse 
streken, die soms even\er van Antwer
pen afliggen. Hij interpelleerde minis
ter Van Offelen, die echter afwezig was 
en zich liet vervangen door ^•icc-eelste-
minister De Clercq. 

Niet alle senatoren zouden daarmee 
vrede nemen. 

De overige twee interpellaties kwamen 
van de V.U. senatoren Rallct en Elaut. 

7,ij illustreerden weer het V.U.-werk in 
de senaat. Dit werk blijkt ook uit het 
overzicht van de parlementaire hande
lingen voor het jaar 65-66 dat zo pas 
van de pers kwam. Senator Jorissen 
prijkt er ver aan de leiding voor het 
aaiUal tussenkomsten, gevolgd door 
voorzitter Struve en oud-vc>orziiter Ro-
lin. De \ ier andere V.U.-senatoren staan 
allen gerangschikt onder de bedrijvigste 
senatoren. 

Senator Ballet liet zich niet van de 
wijs brengen door het ontwijkend ant
woord van minister \ ' an der Poorten, die 
door hem een goed advokaat van het 
vredegercht genoemd werd. Hij toonde 
duidelijk aan dat de taalwet weer eens 
in het nadeel \ a n de Mainingen ver
draaid werd onder instemming van een 
vlaamsgezind minister. Senator Ballet is 
moeilijk van zijn stuk te brengen, heeft 
de politieke kneepjes van zijn tegen
standers vlug door en onihull ze humo
ristisch en gevat. Geen wonder dat 
fransdolle senaat.sbeambten hem als even 
fanatiek als Jorissen verslijten, maar dat 

onze mannen 

in het 
parlement 

Senator Elaut inferpelleevde de 
mini.ster van volksgezondheid 
over de taalloestanden i-i de 
hrusselse en akademi.>,che zieken
huizen (Leuven) en betoogde 
daarbij o.m. dat vooral een 
nieuw klimaat gewenst is naast 
bepaalde maatregelen. 

Senator Ballet interpelleerde de 
ministers van binnenlandse za
ken en van toerisme over het uit
blijven van de toepassing der 
wet op het taalgebruik in be
stuurszaken, de « vertrouwe
lijke » omzendbrief die ze Ier 
zake rondstuurden, het ongebrui
kelijk raadplegen van een « of
ficieus » kollege van sekretaris-
sen-generaal en het ondemokra-
tisch optreden van dit kollege 
(lat zijn bevoegdheden te buiten 
ging door een advies uit te bren
gen in strijd met een door beide 
kamers gestemde wet. 

Dr. Anciaux' vertolkte na de in
terpellatie Kelchtermans over de 
sluiting van kolenmijnen in Lim
burg het standpunt van de VU. 
Hij deed het zelfde na de inter
pellaties over de brand in de 
Xieuvvstraat te Brussel en werd 
hierbij niet alleen op VU- doch 
ook op andere banken toege
juicht. 

Schriftelijke vragen werden ge
steld door de hh. .Anciaux. Baby-
Ion. (loemans. Leys, Lootens, 
Schiltz en Jorissen. 

Kamerlid iMatthey.ssens richtte 
een interpellatie-verzoek tot de 
minister van binnenlandse zaken 
over de reden van het uitblijven 
van een antwoord op zijn vraag 
van 22 jan. jl. en de houding vaa 
minister Vander Poorten ten op
zichte van een verklaring van de 
burgemeester van Oudergem. 

hij onder de vlaamse beambten even
veel stille simpatie geniet... 

Raak kwam ook de iiuerpellatie van 
senator Elaut aan over de diergenees
kunde in de brusselse ziekenhuizen. Mi
nister Hulp iau stond er wat... hulpeloos 
bij en poogde de V.U. nog de schuld in 
de .schoenen te schuiven dat er niet ge
noeg vlaamse dokters waren, wat wel wat 
gelach uitlokte daar op de V.U.-banken 
vier vait de vijf senatoren dokter zijn. 
Senator Elaut antwoordde terecht dat 
er niet genoeg publiciteit gemaakt wotfft 
voor de oj>enstaande betrekkingen, wat 
de minister impliciet toegaf door te be
loven dat voorlaan voor de nieuwe be-
tiekkingen een ruime publiciteit zal ge
voerd worden ook in de nedei landstali
ge kranten. 

Senator Elaut zal minister Htdpiau 
nu weer voor een ander punt stellen en 
wel een mondelinge vraag over het uit
jouwen van het nederlands gedeelte van 
zijn tocspiaak op de medische dagen te 
Brussel. 

Ondertussen liaalde senator Jorissen 
in de Konunissie vooi \'olk.sgezondheid 
een tweede amendement er door met al
gemene stemmen, min één oiuhouding, 
nl. dat \cx>r de waterzuiveiingsmaat-
schappij van de Schelde en van de Maas 
niet de goevernein- van Brabant en Luik 
vcK)rtdurend zouden voorzitten, doch 
dat er voor hen een beurtrol zou zijn. 

Hij had liet handig geformuleerd door 
te zeggen dat men geen onderscheid zou 
mogen maken tussen de goeverneurs. 
Het gevolg is echter da l lans de goever
neurs van OosiA'laanderen en Antwer
pen hun beui t krijgen als voorzitter 
voor de Scheldemaaisc happij en deze 
van Limburg zijn beurt voor de Maas-
inaalschappi j . 

De socialist Dorc Sniels protesteerde 
anderzijde opnieuw tegen de slechte ne-
derlandse teksten van de wetsontwerpen 
en kreeg onmiddellijk de geestdiiftige 
stcmi van de V.ü.-fraktie. De Vlaamse 
C.N'.P. zal op de diuir toch beschaamd 
moeten woideii I 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
TWEEDE TAAL 

IN KOMEN-MOESKROEN 

Kamerlid Babyion maakte 
de minister van NOK ook at
tent op de houding van de di-
rekteurs van de vrije en offi
ciële scholen in Komen-Moes-
kroen die zich in een verkla
ring verzetten tegen de inrich
ting van bepaalde kursussen 
Nederiands in het middelbaar 
onderwijs en de afschaffing 
eisten van verplichte Neder
landse lessen in het lager on
derwijs. Het kamerlid wenste 

king in ons land geleidelijk 
daalt. Voor de totale bevol
king blijkt dat de landbouw
bevolking van 269.069 eenhe
den in 1959 tot 217.679 in 1966. 
De daling is bijna overal min 
of meer gelijk per provincie. 

« V L A A M S E » 

D I A M A N T N I J V E R H E I D 

Senator Jorissen ontving 
van de minister van tewerk
stelling en arbeid op zijn vraag 
tot antwoord dat in ons land 
op 30 juni 1964 (recenter sta-

De senator stelde de minis
ters van volksgezondheid, van 
sociale voorzorg (die de be
zwaren als ongegrond ver
werpt onder voorwendsel dat 
alleen de leesbaarheid van 
beide teksten van belang is) en 
van binnenlandse zaken ge
lijkaardig vragen. 

G R O N D I G E K E N N I S 

Minister Poswick publiceert 
in het bulletin van vragen en 
antwoorden op vraag van se
nator Jorissen een tabel, waar
uit blijkt dat onder de op 26 

franstalige. We hadden trou
wens dit bewijs van goede wil 
bij onze mensen niet nodig om 
te weten, dat de franstaligen 
van veel minder goede wil ten 
opzichte van de tweede taal 
blijk geven. Of van veel min
der « taalhersenen » ?... 

B E S P A R I N G E N . . . 

Dr. Vic Anciaux vroeg de 
minister van ekonomische za
ken hoe deze denkt besparin
gen te doen in de subsidiëring 
van de publikaties van de be-
drijfsraden voor metaal en 

te weten of het deze personen 
toegelaten is zich aldus te ver
zetten tegen een bepaalde wet
geving en de toepassing ervan 
en op welke bazis de burge
meester van Moeskroen hen 
voor het afleggen van deze ver
klaring het stadhuis van Moes
kroen ter beschikking kan 
stellen. Ook wenste hij te ver
nemen welke maatregelen de 
minister nam om aan deze in-
civieke houding een einde te 
stellen en welke middelen hij 
voorziet om de taalwetten op 
het onderwijs in de betrokken 
streek te doen toepassen. De 
minister bleef het antwoord 
schuldig. Het zoveelste bewijs 
dat de zgn, overwinning van 
Hertoginnedal 1963 het zo
veelste boerenbedrog ten na
dele van Vlaanderen was, niet
waar mijnheer Verroken ? 

A N T I D E M O K R A T I S C H E 

REPRESSIEGEVOLGEN 

Kamerlid Coppieters onder
vroeg minister Grootjans over 
het feit dat wegens incivisme 
geschorste en later opnieuw in 
dienst genomen onderwijzers 
gestraft blijven met verlies 
van hun weddeverhoging doch 
daarvan niet op de hoogte ge
bracht worden. Hij wou weten 
op welke gronden deze diskri-
minatie geschiedt, of het wet
telijk is een belgisch burger 
te straffen en hem daarvan 
geen kennis te geven en of be
trokkenen toelating hebben te
gen deze antidemokratische 
tuchtstraf en haar gevolgen 
verhaal uit te oefenen. De mi
nister verkoos vermoedelijk 
op deze vraag niet te antwoor-
deru De repressie duurt voort... 

TA A L E V E N W I C H T 

De vraag van senator Joris
sen aan de eerste-minister, of 
deze er niet kan voor instaan 
dat het taalevenwicht in de 
publikaties Res Publica en van 
het belgisch instituut voor we
tenschapsbeleid beter zou ge
waarborgd zijn, werd overge
maakt aan de ministers van 
nationale opvoeding en kui
tuur. Bewuste publikaties ge
nieten rijkstoelagen. 

D A L E N D E 

L A N D B O U W B E V O L K I N G 

Uit het antwoord van de 
minister van landbouw op 
vraag van senator Jorissen 
blijkt dat de landbouwbevol 

tistieken zijn nog niet beschik
baar ! ?) 12.932 arbeiders en 
bedienden in de diamantsek-
tor werkten en 754 leerlingen, 
uiteraard met het leeuwenaan
deel te Antwerpen, Mechelen 
en Turnhout. Dit cijfer is bij
na gelijk aan dat van 1961, met 
dien verstande dat de miuister 
voor dit jaar ook nog het aan
tal werkgevers opgeeft, nl. 890. 
De diamantnijverheid is uit
sluitend in het vlaamse land 
gevestigd. 

H E T N E D E R L A N D S I N 

I N T E R N A T I O N A L E 

O R G A N I S M E N 

Senator Jorissen drong in 
een vraag aan de minister VcUi 
europese zaken aan opdat on
ze taal in de EEG volledig ge
lijkberechtigd zou zijn. Hij 
deed dit n.a.v. de steun, die 
de belgische UNO-afgevaardig-
de verleent aan de vraag van 
franstalige landen om het 
frans in de UNO-sekretariaten 
beter tot zijn recht te doen ko
men. De minister antwoordt 
dat het Nederlands een der of
ficiële EEG-talen is, dat onze 
taal gelijkberechtigd is, dat 
de ministers hun eigen taal 
kunnen spreken en dat alle 
EEG-dokumenten viertalig 
zijn, w.o. het Nederlands. In 
de gemeenschappelijke verga
deringen kunnen de ambtena
ren de taal van hun taalrol ge
bruiken, wat in de praktijk, 
ook door de houding van de 
Nederlanders vaak niet het ge
val is. De minister verzocht de 
senator desgevallend konkrete 
gevallen mede te delen waarin 
deze regeling niet wordt nage
komen. 

T A A L V O O R R A N G 

In een vraag wees senator 
Jorissen de minister van open
bare werken er op dat on
danks de volstrekte taalgehjk-
heid te Brussel, bij wet voor
geschreven, de diensten van 
openbare werken in het brus-
selse voortgaan de voorbijge
streefde voorrang van het 
Frans toe te passen. De minis
ter antwoordt, dat dit aspekt 
van de taalwetgeving aan zijn 
aandacht niet is ontsnapt en 
dat hij herhaaldelijk onder
richtingen in die zin heeft ge
geven. Het is dan zo dat de 
diensten in kwestie deze mi
nisteriële onderrichtingen in 
de wind slaan... 

december jl. bevorderde offi
cieren er 42 officieren zijn 
met grondige kennis van bei
de landstalen van het neder
iands taalstelsel en 13 van het 
frans stelsel, 287 nederlands-
taUgen met wezenUjke kennis 
van het Frans en 189 fransta
ligen met wezenlijke kennis 
van het Nederlands. De balans 
helt dus nog steeds qua ken
nis der tweede taal naar de 
Vlamingen over. Deze cijfers 
vertonen grotere verschillen 
naarmate men in graad op
klimt, daar is het aantal 
Vlaamse officieren met gron
dige kennis van beide talen 
veel groter dan het aantal 

textiel, die overigens het op
merkelijk respektievelijk ver
schil vertonen van 130.000 fr 
en... 10.000 fr. Deze laatsten 
worden slechts in gestencilde 
vorm verspreid. 

De minister poogt het onder
scheid te verantwoorden door 
het uitgebreid karakter van de 
publikaties van de metaalsek-
tor te onderlijnen tegenover 
het meer overzichtelijk karak
ter van de bedrijfsraad voor 
textiel. Hij is tevens van me
ning dat het onderscheid tus
sen beide publikaties niets 
met de herstrukturering te 
maken heeft. We zullen in 
zijn plaats er maar attent op 

maken dat de staalindustrie 
een hoofdzakelijk waalse en 
de textiel een hoofdzakelijk 
vlaamse aangelegenheid is.„ 

K U M U L S 

Kamerlid Anciaux herinnert 
minister Van Offelen er aan 
dat het personeelslid, waar
over hij het in een vorige 
vraag had i.v.m. de al dan niet 
verenigbaarheid tussen het 
ambt, dat dit personeelslid in 
rijksdienst bekleedt en een 
mandaat in de Bedrijfsraad 
voor metaal, intussen zó werd 
beantwoord dat er verenig
baarheid tussen beide funk-
ties is vemits de man werd 
herbenoemd. Het personeels
lid in kwestie is dus werkne
mer en werkgever ter zelfder-
tijd. De minister vindt in zijn 
antwoord een uitvlucht in pre
cedenten en subtiele juridi
sche scheidingen. Hoe zou 
men ook de kumuls in de la
gere regionen willen verhinde
ren wanneer de hogere regio
nen het voorbeeld geven... 

A C H T E R P O O R T J E S 

Volgens de minister van 
Verkeerswezen is Teuven een 
taalgrensgemeente en mogen 
daar rijbewijzen in het Neder
lands of het Frans uitgereikt 
worden al naargelang de wens 
van de aanvrager. Volksverte
genwoordiger Goemans had in 
de vraag, die bovenstaand ant
woord uitlokte, een andere en 
o.i. juiste mening vertolkt, nl. 
de Nederlandse eentaligheid 
van Teuven. Nog een « over
winning » van Jan Verroken en 
konsoorten dus... 
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BtSTAND ONVOLDOENDE 
Hoezeei- de wereld woensdag ook op

gelucht was over het amerikaans-rus-
sisch akkoord i.z. de rezolutietekst 
voor een staakt het vuren vanwege de 
Veiligheidsraad, daarmee was de kri-
zis in het Midden-Oosten niet van de 
baan. Wel is het een sukses dat Rus
land zich akkoord kon verklaren met 
een eenvoudige oproep tot een s taakt 
het vuren, zonder dat de eis nog werd 
gesleid : « en terugtrekking van de 
troepen op hun vertrekbazis ». 

Hoe dit akkoord te verklaren is, kan 
men niet geredelijk zeggen. Hebben de 
Amerikanen de Russen duidelijk ge
maakt , dat er van een aktieve russi-
sche steun geen sprake kon zijn zonder 
een groot konflikt ? Heeft het verloop 
van de krijgsverrichtingen de Russen 
ervan overtuigd, dat aan de arabische 
zaak voorlopig nog geen russische bo
ter te strijken is ? Vermoedelijk heeft 
de arabische beschuldiging als zouden 
amer ikaanse en br i tse vliegtuigen de 
Israëlische luchtmacht bij de vernieti
ging van de egyptische luchtmacht een 
handje toegestoken hebben, n iemand 
en ook de Rusen niet overtuigd. Hun 
vloot patroeljeerde dicht bij de zesde 
amerikaanse vloot en dicht genoeg bij 
br i t se luchtbazes in de middellandse 
zee (die daardoor niet langer meer de 
« M a r e Americanum.» is) om eventue
le vluchten van anglo-amerikaanse toe
stellen naar het stri jdtoneel niet te 
kunnen kontroleren. Vermits de israë-
lische luchtmacht uit ,100 % frans ma
teriaal bestaat zou anglo-amerikaanse 
hu lp vlug ook een materieel bewijs op
geleverd hebben. 

Het komt er vooral op aan, de oor
log zo vlug mogelijk te beëindigen. Dit 
wordt eensdeel vergemakkeli jkt door 

de — relatief — amerikaans-russische 
vers tandhouding en het snelle verloop 
van de krijgsverrichtingen. We zullen 
later gelegenheid hebben, om deze 

plaatste en de diplomatiek-politieke 
achtergronden te belichten. Jordanië 
heeft reeds een bes tand aangevraagd 
via Washington en dat betekent met
een het einde van de kor te alliantie 
met Nasser. De arabische eenheid 
wordt ook op zware proef gesteld. De 
weerslag van deze blitz-krieg zal ook 
gevolgen hebben in de onderscheiden 

' arabisc!he landen. Het valt te bezien of 
men de mili taire tegenslagen zal kun
nen vergulden met een al dan niet be
wezen westerse hulp, waarbi j zich dan 
toch in de arabische landen de vraag 
zou moeten stellen : waar bleef de rus
sische hulp ? Ook de vraag wie he t 
eerste schot loste is onbeantwoord al 
is men in westerse kringen geneigd, de 
Israëliërs daarvan te verdenken, ter
wijl men hen bijna onmiddelli jk ver
ontschuldigt door te verwijzen naar de 
arabische voorbereidingen en omsin
geling. 

In hoever de oorlog in het Midden-
Oosten ook verband houdt met de re
cente ontwikkeling in Griekenland en 
met het vraagstuk Cyprus laten we bui
ten beschouwing. De toekomst is zo al 
moeilijk genoeg. Zal men Israël kun
nen bewegen het op Jordanië verover
de Jeruzalem en Jordaanse enklaves 
prijs te geven ? De egyptische uitval-
bazis en palesti jnse koncentra t ieplaats 
Gaza ? Het zijn belangrijke strategische 
gebieden. Dat zijn de zorgen voor de 
onmiddell i jke toekomst . Vandaar de 
gebiedende eis, dat de mogendheden 
de be t rokken landen zouden moeten 
duwen in de richting van een overeen
komst liever dan hun geschillen onder-

duims aan te wakkeren. Vooral het 
vluchtelingenvraagstuk zou nu eens en 
voorgoed moeten geregeld worden. 
Stelt men deze problemen opnieuw uit 
dan zal vroeg of laat de krizis opnieuw 
ui tbreken, want al hebben de arabische 
staten een nederlaag geleden, ze zijn 
daarom helemaal niet ten dode opge
schreven, wel integendeel. 

In tussen zijn de sluiting van Suez (te
vens door een Israëlische opmars be
dreigd) , de verbreking der diplomatie
ke betrekkingen met Washington en 
de stopzetting van de olieleveringen zo
vele maatregelen, die gedeeltelijk of ge
heel hun doel missen en de arabische 
ekonomie en dus ook eenheid bedrei
gen. Vooral deze overwegingen kunnen 
niet anders dan de arabische mogend
heden tot inbinden aanzetten, evenals 
Israël, dat op zijn beur t zeer afhanke
lijk is van het Westen. Er zijn dus mid
delen genoeg om allen zonder uitzon

dering tol meei" bescheidenheid aan te 
zetten. 

Tegenover deze gebeurtenis verzon
ken de andere in het niet zoals de ver
kiezingen in Hannover met een kristen-
demokrat ische vooruitgang en een 
NPD-intrede (ondanks een inwendige 
krizis) en de europese topwerkzaam-
heden, die een trage vooruitgang ver
tonen en terloops ook alle besprekin
gen met het Midden-Oosten qua asso
ciatie opschor t ten tot nader order , een 
besluit dat niet naliet in de be t rokken 
landen enige indruk te maken. Want 
de tijd van de ontnuchter ing is nu ze
ker begonnen, niet alleen voor het Mid
den-Oosten, doch voor de hele wereld , 
die niet kan voortwandelcn aan de 
rand van de afgrond. Dat geldt ook 
voor Vietnam, waar Amerika met he t 
verzoek om versterking der effektieven 
mfct niet minder dan 250.000 man word t 
gekonfronteerd! 

" ,1 i /M ' 1 ' . " " i ' . ' Il ', ' » ! , i.iiill . i l i i l i J i i r N " l'Cil'ii' 

De Israëlische luchtmacht - hier 3 Mirages in gevechtsopdracht - veroverde vlug 
het meesterschap in de lucht. Met amerikaans-britse htdp beweren de Arabieren. 

lli't was (hi.s inanndng /.o \er : de ka
nonnen spraken en de vliegtuigljonnnen 
gierden naar beneden in liet Midden 
Oosten. We wij/.en elders in dit num
mer o]i liet feit, dat daarmee Amerika 
zijn tweede front dreigde te krijgen. On-
middelliik stelt zich inderdaad de vraag: 
wie heeft welk belang met wat. Indien 
het de russische bedoeling was (door de 
arabisilie staten zodanig te steunen en 
iiun de verzekering te geven, dat ze op 
de .Sovjet-lnie staat kunnen maken om 
bij een eventuele amerikaanse tussen
komst voor het tegengewiclit te zorgen) 
Fncle .Sam met een tweede front te be
denken als afdreiging in de kwestie 
Vietnam, dan is deze licdocling lieperkt 
en kon Moskou ook geen te grote riziko's 
nemen. Sinds de Kuba-krizis weet hel 
dat Wasliington soms niet aarzelt een 
uitdaging aan te nemen, maar hier stelt 

langen dan, ongeacht zekere sentimen
tele banden die de voormalige voogd 
met de vroegere kolonie nog onderhoudt, 
'l'en overvloede is het zo, dat de (ïauHe 
met deze houding de linkse opinie, die 
bijna voor de helft lans in hel parle
ment vertegenwoordigd is, in haar pro-
israëlische gevoelens alvast niet kwetst. 
Hel verloop der gebeurtenissen heeft dit 
ojizel intussen fel verzwakt. 

Het is hier niet de bedoeling de zaak 
zo voor te stellen, als had l'^ankrijk een 
doorslaggevende rol in de krizis van hel 
Midden (bosten kunnen spelen, hoezeer 
een dergelijke rol de Gaulle ook zou be
vallen. Ook Londen kan in de kwestie 
geen beslissende rol meer spelen. Dal 
zou hel via een verenigd Europa gekund 
hebben, maar « its still a long way to 
'lipperary on the continent ». 

De enige onder de grote mogendheden 

bondgenoten en door de ekonomisclie 
moeilijkbeden in de meest arabische 
staten. Het is ten slotte zo, dat de ara
bische wereld een heksenketel is, want 
saoedi-arabisciie troepen vochten samen 
mei Jordaanse clie van gisteren op van
daag van rivalen lot bondgenoten wer
den van de Egyplenaren en bovendien 
nog onder egyptisch kommando. In 
Jemen echter staan de saoedische troe
pen in hel kamp der monarcliislen. die 
vechten tegen de republikeinen, die 
slechts stand houden dank zij de aanwe
zigheid van öO.OOO man egyptische troe
pen (die ook daar geen schillerend 
figuur slaan) ! 

Behalve de Sovjets is dus Nasser de 
voornaamste belanghebbende in de 
« heilige oorlog tegen ,Fuda ». Men kon 
zich nochtans iiezwaarlijk voorstellen 
dat I.sraël door de verenigde arabische 

O E T A N T V O O R B I J G E S T R E E F D 
/nil lil' vraag wel anders door de hou
ding \an Wasbingtons liondgenoten die 
niet zoveel als de russische aan één zeel 
trekken. Hel is dadelijk opgevallen dal 
Frankrijk een neutrale houding wenste 
aan te nemen. Het zal vermoedelijk hier
bij niet de bedoeling \an de (laulle ge
weest zijn, hel frans-brits avontuur van 
!!(.')() volledig uil hel geheugen te wissen 
om bij de araliische staten weer op een 
goed blaadje te slaan, want een (lerge-
lijke bedoeling heeft met het oog op de 
franse waiienleveringen aan Israël wei
nig of geen /in. Het zal er de (iaulle 
veeleer om te doen zijn — met de onge
vraagde maar welkome hulji van de 
So\jel-rnie — drukking op Washington 
uil te oefenen in de Vielnamkrizis. We 
verliezen te litlil uil het oog dal l->ank-
rijk onrc<htstreeks nog zeer veel belan
gen lieefl in Vietnam, hel vroegere Frans 
lndo-("J)ina, zakelijke en financiële be-

die belang beeft bij hel konflikt is klaar
blijkelijk de Sovjet In ie , een belang met 
een beperkt doel : een wisselojilossing 
afdwingen in het Vielnamkonflikl, ech
ter met die beperking dat gezien de rela
tief kleine oppervlakte van Israël een 
dergelijk konflikt niet lang mocht duren 
wal trouwens reeds na 2 dagen zo lileek 
Ie zijn. Hehalve het kernprobleem (dal 
der Palestijnse vluihtelingen) was het er 
Xasser en zijn bondgenoten vooral om te 
doen, het eigen prestige te herstellen en 
de arabisi-he eenheid Ie hersmeden. Bei
de hadden 'n zware deuk gekregen, niet 
alleen door de twee militaire nederla
gen tegen Israël (niet denkbaar zonder 
westei'sc hulp, vooral in de Suez-krizis 
stak die hulp de ogen uit. omdat ze ge-
koiijield was aan een laatste oiiflakke-
ring van frans-brits kolonialisme in de 
oude stijl), doch ook door de diverse 
tegenslagen die Nasser opliep met zijn 

krachten van de kaart /ou ge\ eegd wor 
den. want dal zou neerkomen op een 
uilgesproken zwHire pil voor Amerika 

De Sovjets hadden er overigens geen 
belang liij dat Israël van de kaart "zou 
geveegd worden, want dan hadden ze 
meteen dit drukkingsmiddel op de l'SA 
in verband met Vietnam kwijtges])eeld, 
zelfs wanneer de \oldoening over deze 
« westerse neilerlaag » groot zou zijn en 
in Amerika een geweldige weerslag zou 
hebben. 

Het is anders verlopen dan men had 
gedacht. Heeds na twee dagen stond de 
militaire nederlaag der arabische troe
pen vast. Men kan reeds nu enkele vast
stellingen maken. Deze zijn : 1. de mili
taire suksessen van Israël zijn van die 
aard dal ze een grondige voorliereiding 
als zeker doen aanvaarden en de veron
derstelling \oedse;l geven, dal Israël het 
eerst beeft aangevallen. 2. deze eerste 

Consideratie wordt des Ie waarschijii-
lijker als men de vrij vlugge totstand
koming van een omsingelend arabisch 
blok nagaat, de verdachte haast waar 
mee Oe Tant de lINO-poliliemacht te 
ruglrok op een juridisch onaanvecht
bare eis van Nasser en de sluiting van 
de golf van .\kaba. Israël wou vermoe
delijk (na Nasser) de UNO en de grote 
mogendheden voor een voldongen feit 
stellen, uitgaande van de gedachte dat 
omsingeling, Idokvorming, troepenop
stelling, oorlogstaal en afsluiting van een 
internationale vaarweg als voldoende 
redenen zouden gelden om eerst toe te 
slaan, in plaats van zich Ie laten wur
gen. Hel verloop van de militaire ope
raties heeft deze zeer gevaarlijke gok 
van Israël andermaal met sukses be
kroond. .3 de l'NO heeft als veiligheids
apparaat gefaald. Oe Tanls reputalie, 
die reeds meer dan één deuk heeft ge
kregen, heeft door zijn voor vele inter
pretaties en voor kritiek vatbare beslis
sing inzake (ïaza en de onmacht van de 
veiligheidsraad waarvan hij ten slotte 
de spil is, ten nog grf)fere Slag gekre
gen. De vraag stelt zich zelfs of naar zijn 
vervanging niet zal moeten uilgezien 
worden, des te meer daar hij op hel 
einde..van ziin vorig mandaal ontstag 
wou nemen. 4. Eens te meer is geblekei 
dat alleen Amerika en de Sovjet-Unie 
de touwtjes in handen hebben. Alleer 
bun akkoord maakte een rezolulie lot 
staakt het vinen mogelijk. De Sovjets 
bcbben vlug de passende konkluzie uil 
de militaiie situatie getrokken. .'). Met 
de arabische eenheid en het prestige van 
sommige arabische leiders is het nu erg 
gesteld. 

Dat ontslaat de grote mogendheden 
niet van hun plicht, het Midden Oosten 
zodanig te deoauperizeren en voor de 
arabische ontheemden een menswaar
dige oplossing te vinden, waarbij zowel 
Israël als de arabisclie stalen zouden 
moeten meewerken (en niet tegenwrin-
gen) dat een herlialing van een derge
lijk voor de wereldvrede zo gevaarlijk 
« experiment » onmogelijk wordt. De 
werkelijke inzet \an (Ie ontwikkelings
hulp werd deze week o)) waarlijk dra-
nialiscbe wijze onderstreept ! 

K.V.B. 
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FAMILIEVETE. . . 

Het ui tgebroken konflikt tus
sen Israël en Egypte her inner t 
onweers taanbaar aan Abraham 
en Sarah, die geen k inderen 
kon hebben en haar man Ha-
gar opdrong, bij wie de aar ts 
vader Ismaël verwekte . La ter 
beviel Sarah toch van een 
zoon, Izaak. Uit vrees voor d e 
rechten van haar kind zet te 
Sarah Abraham aan, Hagar en 
Ismaël te vers toten wat ook 
gebeurde, doch Jaweh zorgde 
ervoor dat Hagar en Ismaël 
veilig en wel in Egypte aanland--
den — na een tocht die la ter 
Mozcs in de omgekeerde rich
ting zou doen. Ismaël huwde 
een egyptische en naar hem 
werden de Ismaël ie ten ge
noemd. Izaak werd de stam
vader van de Israëlieten, ge
noemd naar Israël . Vierdui
zend j a a r la ter s taan beide 
broedervolken, die allebei Se
mieten zijn, weer met getrok
ken messen tegenover e lkaar . 
Bevreemdende konsekwent ies 
in de geschiedenis, die echter 
tans d e w e r e l d v r e d e zwaar be
lasten... 

. . .NAUW VERBAND... 

De krizis in het Midden-Oos
ten staat in nauwer verband 
met de Vietnamoorlog dan 

De Gaulle en gade hekeken te Venetië het voederen der duiven op het St. Markusplein. Vredes
duiven ?... 

men denkt. Men spreekt van 
een tweede front, dat de Ame

rikanen met de Nasser-Israël-
tegenstelling wordt opgedron-

WOLF BIERMANN 
Wie tegenu'oordig wil meepraten oxer de 

lichte muze, kan niet nan de proleslsong 
voorbij. Protestsong is « in >, alhoewel de 
mode na het schielijk overlijden t in politi-
cis > van Bcb Dylan todi wel aan hel ajjlau-
wen is : dit langharig amerikaans jongmens, 
(Int de protestsong binnenduxcde tn al de 
jukeboxes van de wesCerse' wereld, heejl het 
laten afiueten. Nadat hij tientallen miljoe
nen verdiend had aan het betokkelen van de 
Vielnanisnaar op zijn gitaar, heejt hi) zich 
tijdig met de verschuiving van het mode-
aksent naar nieuwe en even lonende onder-
xcerpen gewend. Protest is er niet meer bij 
en Bob Dylan brengt zijn (linkse) bewonde
raars tot wanhoop door bondweg te vei kla
ren, dat het non al welletjes is met at dat 
ideologi' h gezanik en dat hi] trouwens in-
xoendig iioc achter zijn Vietnam teksten 
heeft gestaan. 

Maar kom : de protest-song is nog altijd 
« in » en bladen zoals « De Rode Vaan > 
blijven er een hi]iia-vaste rubriek aan wij
den. 

De kommuntstische pers in het westen M 
heel wat bescheidener over oosleuropese 
protestzangers. En nochtans, er is er alvast 
één in Oost-Duitsland , Wolf Btermann, die 
eigenlijk een hele kraan in hel vak is. Op 
de koop toe een kommunisl utt absoluut 
vrije keuze en overtuiging. En toch, zoek er 
de Drapeau Rouge, de Rode Vaan en de 
Humanilé maar op na : geen Wolj Bter
mann hren in het ronde te bekennen. 

Wolf Btermann heejt een kommunistische 
« pedigree > zon/5 weinigen. Zijn prootva-
der, een havenarbeider aan de hamburgse 
ivaterknnt, zt'as reeds lid van de partij. Zijn 
moeder was er bij van in haar jnille jeugd, 
toen ze pamfletten en krantjes ging uitdra
gen. Zijn vader zat In de ischeepsbcuw en 
gaf de kommunistische « Hamburger Volks-
zeitung » uit. De nazi's gooiden hem in een 
konrcniraliekamp; in 1942 bleef hij dood te 
Auschwitz. 

Wolf Biermann heeft in zijn jeugd dus 
nooit want anders gekend dat strijd voor 
en geloof in het kommunisme. Toeft hij 17 
jaar oud was — in 1953 — schudde hij uit 
vrije xvil het stof van de kapitalistische we
reld van zijn schoenen en trok hij naar 
Oost-Duitsland, de D.D.R. van zijn dro
men waar het kommunisme bezig xvas een 
rechtvaardiger maatschappij uit de grond 
te stampen. Hij ging tegen de stroom in : 
hij xcas een der xueinigen om het oosten 
boven het xvesten te verkiezen, op het ogen

blik dal de beriljtise muur er nog niet xvas 
om honderdduizenden te beletten, hel net 
andersom te doen. 

Wolf Biermann begon met alvast zijn stu
dies te xioUooien. Hij volgde filczofie aan 
de Humboldt U7tiversiteit en xverkte dan 
een paar jaar als regieassistent in het be-
keride *' Berliner Ensemble » dat na de 
dood van Bcrtold Brecht door diens xvedu-
we xuordt geleid. Vanzelfsprekend werd hij 
lid van de socialistische eenheidspartij. 

Uit alles bleek, dat er voot de knaap een 
mooie loopbaan tn de < eerste duitse socia
listische republiek » weggelegd xras. 

Van die « loopbaan » is er echter niets 
terecht gekomen. Wolf Biermann xvas welis
waar een kominunist. wiens trouw als eexi 
paal boven xvater stond, hij had echter de 
hebbelijkheid om te geloven in een kom
munisme dat er anders uitzag dan xrat hij 
aantrof in de D.D.R. Hij droomde van een 
socialistische maatschappij, waarin het xrel-
zijn van de mens belangrijker zou z;;r; dan 
de gexrirhligdoenerij van ideologen en pnr-
tijfunktionarissen. 

Had hij het bi] dromen gelaten ! Hij 
vond het echter nodig zijn dromen te gaan 
vertolken m gedichten, de gedichten op mu
ziek Ie zetten en die protestliederen — xtaiit 
dat uuren het : protestliederen van een 
kommunistische idealist tegen xiantoestan-
den in de kommunistische maatschappij — 
te gaan zingen in het publiek. 

Héél even heeft het luel gemocht. Maar 
toen bleek dat Biermann reusachtige bijval 
genoot in hel oosten én m het iceslen, was 
het uit met de prei : sinds december 196^ 
mag hij mei meer pxd>liek optreden. De 
ooslduitse pers is over hem heengevallcn als 
over een heel gevaarlijke klassevijand. In 
hel xrcslen xucrden zijn gebundelde liede
ren een bestseller, maar niemand van de 
linkse fnoteslzangers heeft het er tot nog 
toe nodig geoordeeld, de opstandige kolle-
gn in het oosten te bezingen en de geest
drijvers van Piuikov een veeg uit de pan 
te gex'en. 

Op Wolj Biermann zélf is Wolf Bier-
mann's uitspraak toepasselijk dat « de helm 
x>an een goed kommunist veel deuken heeft, 
die niet eens allemaal door de klassex'ijand 
geklopt xverden > ; zijn partij, de S E.D., 
verbiedt hem zelfs een reis naar Polen, naar 
Auschxcils xcaar hij de plaats zou xrillen 
gaan bezoeken xcaar zijn vader stierf voor 
hel kommunisme. 

A.N. TOVASO. 

gen, doordat Rusland de ara-
bische mogendheden steunt te
gen Israël, dat door de weste
lijke mogendheden gesteund 
wordt, ook als gevolg van het 
feit dat Israël een staat is, die 
onder UNO-patronage ont
stond. 

Een der sleutels van de vre
de in het Midden-Oosten zou 
zich dus te Hanoi kunnen be
vinden. Waarom zou Rusland 
ingaan op de Gaulle's voorstel, 
een viermogendhcdenkonfcren-
tie te houden over het Midden-
Oosten, indien Amerika in 
Vietnam niet zou inbinden ? Is 
daar trouwens niet de reden 
te zoeken van het feit, dat 
Amerika de grote steden in 
Noord-Vietnam voortaan niet 
meer zal bombarderen ? 

...EN 

EUROPEES VERZUIM 

Overigens steekt in het rus 
sisch spel wel enig gevaar 
want wat indien Amerika be 
paalde russische eisen i.v.m 
Vietnam zou vervullen om er 

ger in het Midden-Oosten t» 
voorkomen ? De arabische sta^ 
ten zouden een terugkrabbe
len van Moskou moeilijk slik
ken. Het valt ook te be t reu ren 
da t de Zes van hun bijeen
komst te Rome geen gebruik 
maakten , om zelf een initiatief 
te nemen. Als industrieel blok, 
dat zowel voor Israël als voor 
de arabische staten van groot 
belang is hadden ze dat kun
nen doen... 

GRIEKSE PUTSCH... 

Al wat links is schreeuwt 
moord en brand over de mili
taire staatsgreep in Grieken
land. Nochtans weten we, dat 
Griekenland feitelijk voor de 
keus stond tussen een linkse 
en een rechtse militaire staats
greep. De rechtsen zijn de 
linksen voor geweest. Dat is de 
waarheid die in de westerse 
wereld, die vol linkse taboes 
steekt sinds de tweede wereld
oorlog (ten slotte een overwin
ning van links op rechts) niet 
mag gezegd worden. Nochtans: 
het bestaan en ageren van 
ASPIDA, de linkse officierenor-
ganizatie in het griekse leger, 
zegt meer dan genoeg. Ten 
overvloede citeren we echter 
het volgende uit Avgi, orgaan 
van de Eda, verkapte kommu
nistische organizatie : 

...EN CITAAT 

« Ons standpunt, voor of te
gen een militaire staatsgreep, 
hangt af van de politiek die 
deze staatsgreep dient. Naar 
ons gevoel zijn alle middelen 
gerechtvaardigd wjumeer het 
er op aankomt de verovering
en van het volk te beschermen, 
het evenwicht in de samenle
ving of de weg naar dergelijke 
veroveringen te openen». De 
griekse linksen zijn dus prin
cipieel noch taktisch gekant 
tegen een staatsgreep, als hij 
maar hun doel dient of er zich 
meer vereenzelvigt. Wat ver
wijten zij en hun soms zo na
ïeve geestesverwanten in het 
westen dan de rechtse mili
tairen ? Deze vraag wil geen 
rechtvaardiging zijn van wat 
te Atene is gebeurd doch 
maakt het broodnodige onder
scheid tn een Erestroomliinde 
en van alle schakeringen ont
dane wit zwart-berichtgevmg. 

Druzen-geestdrift in Galilea om de rangen vpn het israclisch Ie' 
ger te vervoegen. De geestdrift zal na het uitbreken der vijand» 

lijkheden wel bekoeld zijn... 
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Onze gids : ARMAND PIEN... 
« Op 31 oktober 1953 zou de Vlaamse TV starten ; en zoals het bij alle 
goede zenders past moest ook het weerbericht vizueel voorgesteld wor
den. De eerste memorabele TV-avond was er één onder hoogspanning ; 
technici en camera-men vielen flauw en ik had 's namiddags van die dag 
nog geen weerkaart en geen potlood. Maar 's avonds vertelde ik met 
grote zweetdruppels op mijn voorhoofd (waarschijnlijk plaatselijke neer
slag) voor een nog natte bedrukte Europakaart met een krassend viltinkt-
potlood welk weer we mochten verwachten ». Juist draaien we de 
bladzijde om in « zwaarbewolkt met opklaringen » als de vriendelijke 
weerman in baan rond de BRT voorbijsuist ; zonder aarzelen koppelen 
we aan. Onmiddellijk vernemen we dat hij in 1942 de Gentse Alma Mater 
verliet « met een gezonde lever en sterk evoluerend hart ». In 1948 
schakelde Armand Pien definitief over van sterrenkunde naar weerkunde; 
hij is de eerste Vlaming die in het Koninklijk Meteorologisch Instituut van 
België in dienst trad. Met deze Vlaming, die dus pioniersarbeid vervult, 
zijn we over de ruimteproblemen gaan praten. 

doen terugkeren. Dat is de werkelijke 
stand op dit ogenblik. Ook heeft men 
reeds kunstmanen gelanceerd naar Ve
nus en Mars met vrij goed gevolg. Dat 
alles is gebeurd tussen 57 en 67. En het 
is vrijwel een zekerheid dat uiterlijk in 
70 de eerste eindfaze wordt bereikt : 
dat is landen op de maan en teiugkeren 
met een bemande raket. 

MAANREIZEN : N U T T E L O O S ? 

De foto's van 26 december 1966 door 
Russische kamera's genomen van op 
minder dan één meter afstand van het 
maanoppervlak hebben de geleerden 
heel wdL geleerd. Nochtans moeten we 
de eventuele aanwezigheid van poolijs 
met een grote korrel zout nemen. Want 
de maan heeft geen dampkring en het 
kwik stijgt er overdag tot + 100" C en 
daalt 's nachts tot — 150° C (een «maan
dag» duur t 14 dagen). T iekken de 
ruimtcicizen U nog aan ? Het zou na
tuurlijk in ons voordeel uitvallen in
dien we uit poolijs de nodige zuurstof 
voor de astronaut op de maan zouden 
kunnen halen. Ik geloof echter niet da t 
we mogen spreken van poolijs op de 
maan. 

Voor ons zal de maan rechtstreeks 
van geen nu t zijn. Maar onrechtstreeks 
is de huidige ruimtevaart voor ons nut-

kan men o.a. het heelal bestuderen zon-
der door een dampkr ing gehinderd te 
worden. De sterren schitteren er zelfs 
overdag — net zoals in onze ionosfeer. 
Dat ervaarden onze eerste ruimtereizi-
gers... Gagarin, Shepard, Grissom, Ti-
tov, Glenn, Carpenter, e.a. 

GEEN ILLUZIES 

Vaak staren wij ons blind op de maan
landing, maar de onmiddellijk veidere 
etape is de eventuele landing op Mjrs. 
Maai dan heeft men met de nu gekende 
snelheden drie jaar nodig om te gaan, 
te landen en te keren. En ook Mars 
biedt ons geen gunstige omstandighe
den, want de kunstmanen hebben aan
getoond dat de dampkring van Mars 1 
of 2 t. h. van de onze bedraagt. Het 
oppervlak van deze planeet is eveneens 
doorzaaid met kraters gevormd door 
neergestorte meteorieten. Droom dus 

WAAROM 
tig : de mens vindt kleine dingen uit 
(computers, ruimtetuigen en -appara
tuur, ruimtepakken...) die we ook in 
ander verband kunnen benutten. Ook 
de sterrenkunde zal met de maanlanding 
stappen vooruitgaan. Vanop de maan 

Met een aangename nauwgezetheid 
piloteert Armand Pien ons in de ruim
tevaart. 

De tweede weieldoorlog gaf de defi
nitieve doorbraak aan de ruimtevaart . 
De grote pioniers waren wel de Rus 
Tsjokolski, de Amerikaan Godar en de 
Duitser Herman Ober. Weliswaar von
den de Chinezen het buskruit uit, maar 
de V2 die ondermeer Londen, Antwer
pen en Luik teisterde is in feite de ba-
zisraket van de ruimtevaart. De «vader» 
van deze raket was Wernher Von Braun. 
De eerste proefnemingen voor de lan
cering van grote « raketten » gebeur
den dus in 42. Maar toch moeten we 
wachten tot 4 oktober 1957 toen de eer
ste kunstmaan — Spoetnik 1 — door 
de USSR werd gelanceerd Dit gebeur
de tijdens het Internationaal Geofizisch 
Jaar 19)7-58 toen de gehele aarde la-
boratoi ium weid. Een weinig later ke
ken we in de kranten naar de foto van 
de eerste ruimtehond : La'ica Het pres
tige van de Amerikanen werd dooi Von 
Braun gered met Eksploier I (1 febuiaü 
1958). 

De evolutie kende van dat o"cnl)lik 
o 

af een duizelingwekkende vaart. De 
USA begon met het Meu ui i-progiani
ma, gevolgd door Gemini • proefnemin
gen met twee astronauten. 

In maart 67 begint het Apollo pio-
gramma dat de mens — volgens plan
ning — in fet>ruari 196K op de maan 
moet brengen. Het russisth ni.ianpio-
giam-na kennen we met Totnogtoe had
den de Russen steeds een voetje voor . 
eerst in nauwkeurigheid, zachte landing, 
eerste kunstmaan rond on/e maan, 
zwate ruimtetuigen .. Momenteel zou 
men reeds, maar toch met vrij groot ri-
ziko. een bemand tuig op de maan kun
nen doen landen \Iaai voorlopig kan 
men die mens nos niet naai de aaide 

niet meer van je ruimtereis, want de 
enigen die op Mars zullen landen /,|ii 
astronauten uitgerust met zeer degelijk 
veiligheidsmateriaal. En wetenschappfr 
lijk is er ook geen kans voor landing 
o p Venus, Mercurius, Jupiter , noch 
voor Saturnus, Uranus en Neptunus, 
ook niet voor Pluto. Het enige wat de 
mens zou kunnen is draaien rond Mer
curius, Venus... of landen op een maan 
van Jupiter, op een maan van Samr-
nus Dat is a l ! Meer mogelijkheden 
biedt ons zonnestelsel niet. 

O E R A I O O M EN KOS\[OS 

Reeds geruime ujo ucperken de ex
perimenten zich niet uitsluitend toi liet 
lanceten van raketten. OnonderbuAen 
zenden de USSR en de USA signalen 
uit met de hoop op enig antwooid in 
de toekomst. Persoonlijk ben ik ei san 
overtuigd dat in het heelal andere le
vende en verstandelijke wezens bestaan; 
daarom ?ijn ze niet zoals wij — dat ze 
bestaan, daarvan ben ik overtuigd Ik 
zie met iii dat wij in het heelal een 
uitzondering zouden uitmaken. Maar 
het is een enorme opdracht om e%en-
tueel kontakten tot stand te brengen. 
Want de dichtstbij gelegen sterren bui
ten ons zonnestelsel li^^ren op 4.5 licht
jaren Tfstand 

Een mens wordt slechts astronaut .ge
durende 20 jaar : tussen 40 en 21. Men 
heeft dus slechts deze beperkte tijd oni 
de afstanden te ovei brugsjen gezien de 
zware fizisclie vereisten. 

Andere levende wezens moeten ook 
met dergelijk probleem te kampen heb
ben want dit steunt natuurlijk in 7e-
ker opzicht op het bestaan van het heel
al Ik kan het niet verklaren, maar 
slettits volgende hipoteze vooropstellen: 
alles is ontstaan uit een eerste oeratoom 
dat /ich voortdurend met enorme snel
heid ontwikkelt 

Als dit waai is hebben andere we/cns 
ook met dit probleem te kampen — ook 
al /i |n ze eventueel tot een verdei sta
dium geëvolueerd. 

In dit verband wil ik \eiiiielden dat 
ik bepaald niet geloof in het bestaan 
van vliegende schotels. De meeste waar-

I 

I 
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nemingen hieromticnt zijn onduidelijk. 
In juli 1952 fotogiafeerde de Araeii-
kaanse kustwacht in Massachussets vier 
« vliegende schotels ». 

OUD P R I N C I P E 

Aan de ooi sprong van al deze sensa
tionele dingen ligt de eerste wet van 
Newton : aktie is gelijk aan rcak-
tie. Want uitsluitend op dat principe 
berust de lancering van de raket. Noch
tans moet men de gelanceerde raket ook 
in een baan kunnen biengen : dit loste 
Von Braun op met zijn V2. Laten we 
even vergelijken. Bouw een berg van 
500 km hoogte en lanceer uit een ka
non op die berg een obus met een snel
heid van 8 km/s : die obus zal een maan 
worden. Een berg bouwen van ,500 km 
dat kan de mens met, kanonnen bouwen 
jammer genoeg wel. Dit principe heb
ben de geleerden opgelost in 57 met het 

MTEYAART? 
bouwen van de drietrapsraket ; de on
derste is de berg die wordt afgeworpen, 
de tweede is het kanon en de bovenste 
trap IS d obus waarin eventueel de as
tronauten zitten. 

De lanceiing van mensen is reeds in 
ruime mate door een goede veiligheid 
gewaarborgd Denk maar aan de Gemi
ni 8 • de koppeling in de ruimte. Na
dat beide ruimtetuigen waren gekop-

peld is er plots zeer vlug een draaibe-
wegnig ontstaan. Een noodlanding in 
dergelijke benarde situatie weid met 
sukses bekroond. 

Dit was het eerste grote « ruimte-
incident ». 

Waarschijnlijk weet je ook dat de 
Russische raketten op vaste grond lan
den bij hun terugkeer. Teresjkova heeft 
me dit persoonlijk in alle vertrouwen 
meegedeeld : bij de landing werd ze ui t 
haar kunstmaan gekatapulteerd terwijl 
haar kunstmaan met een valscherm een 
paar honderd meter verder veilig land
de Mede doordat vooralsnog hun tui
gen zwaarder zijn hebben de Russen op 
dit gebied een voorsprong op de Ameri
kanen Maar weldia zullen ze « ruimte
bussen » lanceren die 8 of 10 man zul
len bevatten. Dergelijke tuigen wegen te 
zwaar voor een landing op de vaste 
grond 

Tenslotte moet je niet bekommerd 
zijn om de « afval » die nu reeds rond 
onze aarde toert 

O N G E T W I j I - E L D SENSATIONEEL 

Hoe kritisch en realistisch je de din
gen 0(5k bekijkt de ruimtevaart zal on
getwijfeld vooi een sensationele toe
komst morgen. 

In ons land zelf hebben we reeds een 
Belgisch Insti tuut voor Ruimte astrono
mie — of ruimteonderzoek. Hier ligt 
een ivetenschappelijke toekomst voor 
ons land Ook verscheidene privé be 
dri)ven werken reeds mee aan de bouw 
van een europese kiinstsatelliet De 
ekonomisrhe toestand \.in een konti
nent zal m de toekomst o m bepaald 
worden door het bezit van een koinmu-
nikatiesatelliet 

Wetenschappelnk /ulki i we uiize-
stappen maken Je nicikt dat het be
steden van fantastische kapitalen aan 
dergelijke experimenten wel in zekere 
mate veraniuoord is ondanks de mize-
n c van 'Ie deide wereld Waiir veigeet 
nirt (Ie "lotc mens is nieuw stiiciig — 
tv( H ilv lu I kleine kind — en is ei slee ds 
op iin uKiiuf din<iti) te Mtulm MI te 
onl'lfkkeii \V laroni /ou iii] iiidei^ ka 
pitalcn m uaUistot »n Ttonmlioiiiiiien 
investeren-' De wetenschap is mt i geen 

geld te betalen Zij eist zelfs meedogen
loos mensenlevens op ondanks a lk voor 
zorgen O p 28 j anuan lieten 3 jonge 
Amerikanen, vaders van 2 kinderen, hun 
leven. Na hen kwam een Rus, die dood 
bleef tijdens de landingsoperatie. 

Het zal met de laatste zijn. 

Onmiddelli jk begrijp je dat ook de 
konkurrentie tussen Russen en Amen-
kanen mettertijd zal luwen Voorlopig 
betekent de maanlanding een prestige
kwestie voor hen. Maar wat belang heeft 
het of een Rus of Amerikaan op de 
maan i s ' Van belang is het dat de mens 
de maanlanding verwezenlijkt Dat is 

j de realiteit i,v.m. de ruimtevaart Over 
deigelijke dingen mag je niet «pienen» ! 

Voorlopig blijft het morgen dioog, 
vrij zacht met een beetje mist en wisse 
lende bev\olking.. dus vrouwelijk . eks-
kuzeer . grillig weer. . 

H U G O DE SCHUYTENELR. 

BIJ Dh FOTO'S : 

Pag. 12 boven : Een van de chic 
types landingstoebtellen, waar 
mee de amenkaanse wstronauten 
zich oefenen voor de laatste jaze 
van de maanvlucht, de landing op 
Luna Pag. 12 onder . De aap gmg 
de mens met alleen qua stam 
boom (dixit Darwin) vooraf, ook 
in de ruimtevlucht pionierde hi; 
Pag. 13 links onder . Ook Enrnpa 
bouwt eigen raketten en satelhe 
ten, zo o.m. in het raam van het 
Eldo-projekt Pag 13 boven De 
jongeien met technische knobbel 
Zijn geestdriftig voor de ruimte 
vaart Pag 13 rechts onder • 
Alexei Leonov, de eerste ruimte 
wandelaar, als blikvanger op een 
ruimtevaart-tentoonstelling. 
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OCIALE 
Men vindt het vanzelfsprekend dat de jongeman soldaat wordt. Meisjes zijn van 
dergelijke verplichtingen vrijgesteld en dat is maar goed ook. De vrouw is aller-
mmst geschikt om de wapens te dragen, zoals dat heet, al zien we in vele ont
wikkelingslanden de vrouw in het Jeger ingeschakeld. Indonezië, China en Israël 
zijn daarvan typische voorbeelden. Tijdens de tweede wereldoorlog waren in 
diverse legers tal van vrouwen als hulpkrachten ingeschakeld. Aan het russische 
front deden vromvenbataljons als strijdende eetiheden hun verschijning. Het 
was en is een afwijking, die uit een noodtoestand voortvloeit en als zodanig een 
abnormale aktiviteit kan genoemd worden. Toch stelt zich de vraag of de jonge 
vrouw van heden geen diensten aan de gemeenschap kan bewijzen, zij het dan 
in een zoveel vredelievender sektor als de sociale hulp bijvoorbeeld. In Zwitser
land is dezer dagen het voorstel gedaan, alle 18-jarige burgeressen van het kanton 
Basel in te lijven in een sociale dienst. 

Dit voorstel wordt gerechtvaardigd 
met de bemerking : indien de vrouwen 
de gelijke van de man willen worden 
in politiek opzicht, dan moeten ze daar
van ook de gevolgen dragen. Bovendien 
is het zo dat het moderne leven bij de 
jeugd niet leidt tot een beter begrip 
en tot dienstbaarheid aan de gemeen-

PAPAGALLI 
De Papagalli zijn de beiuchte Ita

liaanse play-boys die hun diensten 
als cavalier verhinen aan eenzame 
viouwebjke toeristen in Italië, in te
genstelling met de Fapaiazzt, dat zijn 
de sensatiejoernalisten en iotografen 
die het leven in Rome aan alle pro
minenten zuur maken. De papagnlh 
wachten met in Rome op de komU 
tan de « vrouicen int het Noorden >. 
Ze liekken zelfs naar de Biennerpas 
om er hun slaciitojjer — doorgaans 
zeer gewillig, want zelf op zoek naar 
tioos! oj avontuur — aj te wachten 

Daar het uitsluitend om wal men 
noemt mooie mannen gaat gebeuit de 
kennismaking zeer vlot Meestal gaat 
het om rijke loensten en eens dat de 
l'apagalli beet hebben komt zeer spoe
dig het bekende smoesje loor de dag 
de Adonis heeft zijn portefeuille 
Ihuis talen liggen oj wacht tevergeefs 
' p een check Mer.. al schiet de scho
ne veilelde (het kan ook een lelijke 
zijn) dnn een belangrijke som voor 
en hegint de vakantie onder de zui
derse hemel, tot hel einde nadert en 
de zczrlhn oiidei lianen hel < land 
•an belofte » vertaal Onmiddellijk 
maakt de papaa.nllo zich dan op, om 
"en nieiiu < ueik » te beginnen. 

Hoe zondetlDi^ het ook mag klin 
hen maai de helft dei Italiaanse be-
loepsverleiders is a.ehuud en draagt 
de zuur f ' 'J aevonnen lues meestal 
iiouu af aan echlgt note en kioost 

De belangrijkste klienten zijn ame 
• iKaanse vroimen die tioost en i'er 
pozing zoeken in het tand u aar de 
nppetsienen bloeien en uaar de man 
',en moot zijn, voorkomend, mooi 
kunnen zingen, kortom waai nog ro 
niaiiiiek is, heel anders dan < in de 
veivelende States, met de business 
'uannen en de brutale, onopgevoede 
•ekels, die ran het savoir-vivre nog 
de eeiste leltei niet kennen >. 

Nochtans zijn uolken aan de scho
ne papagaliihemel verscherien want 
met het nieuue toeristisch seizoen 
heeft de Italiaanse minister voor toe 
iisme met stienge maatregelen ge
dreigd indien de papagalli te opdiiti 
gerig u orden. Wee hen wanneer ze 
iiouwen lastig vallen, dt? met op een 
avontuurtje itit zijn Dan nachten ge 
vangenis en magere kosl de beroeps-
minnaais van ItuLe 

GERDA 

schap. Er zijn dus negatieve en pozi-
tieve redenen om van een verplichte 
sociale dienst te spreken. De dienst
plichtige meisjes zouden samep onder
gebracht worden, een uniform dragen 
en gezamenlijke taken uitvoeren, die 
uitsluitend de sociale sektor aanbelan
gen zoals ziekendienst, hulp in het ge
zin, bepaalde hulpdiensten in geval 
van ramp en dergelijk meer. 

De reakties op dit voorstel zijn uiter
aard zeer uiteenlopend. Velen zijn er 
voor, anderen er tegen. Een van de te
genargumenten luidt, dat wie militai
re dienstplicht ondergaat, zijn ergernis 
daarover richt tegenover de overheid 
bij gemis aan een vijand. Wie als jon
ge vrouw tot sociale dienst zou ver
plicht worden, zou zich zwaar kunnen 
ergeren over de mensen, die men moet 
helpen. Bovendien zouden in bepaalde 
instellingen geen plaatsen genoeg 
zijn, om er de sociale dienstplicht in 
de praktijk om te zetten, zoals bv. in 
ziekenhuizen. Dit laatste zal wel een 
typische toestand voor Basel zijn, 
want er zijn in Europa heel wat zie
kenhuizen, die tekort aan personeel 
hebben, zodat hier voor sociale dienst
plichtige meisjes een dankbare taak 
zou weggelegd zijn. 

Men mag niet uit het oog verliezen 
dat in verscheidene landen een vrijwil
lige sociale dienst bestaan, met min of 
meer sukses al naargelang het land, de 
mentaliteit en de propaganda die men 
er voor voert. De sociale dienstplicht 
zou verbonden zijn — altans in Bazel 
— aan het dragen van een uniform, 
het trekken van soldij en het genieten 
van bepaalde voordelen, die men im
mers ook aan soldaten voorbehoudt. 

In Basel zal men deze zomer een ex
periment in de richting van sociale 
dienst wagen met een ockumenisch 
kamp voor beide geslachten, waarin 
's morgens teoretisch onderricht zal 
gegeven worden over sociale vraagstuk
ken, eerste medische hulp, bijstaan van 
huisvrouwen met grote gezinslast en 
het grote probleem van alleenstaande 
of alleenwonende bejaarden. Dit laatste 
alleen zou een sociale dienstplicht ten 
volle verantwoorden volgens vele pro
minenten, die zich met sociale proble
men bezig houden. De bejaarden wor
den feitelijk aan hun lot overgelaten 
en de hulp die zij — vrijwillig — ont
vangen is zeer gering, vergeleken met 
hun aantal en de noden, waarmee oude 
mensen gekonfronteerd worden. 

Er zit dus wel muziek in dit zwitsers 
experiment. Voor het geval dat Bazel 
het experiment pozitief zou omzetten 
in het afkondigen van een sociale 
dienstplicht dan zou dit zwitsers kan
ton pionierswerk op sociaal vlak ver
richten in gans Europa. Het ligt dus 
voor de hand dat men in Zwitserland 
en ook daarbuiten met grote belang
stelling het verloop van het experiment 
en van het debat daarover volgt. Het 
sociaal proef kamp zal ongetwijfeld 
waarnemers uit andere kantons en an
dere landen aantrekken, die dan op 
hun beurt een debat in eigen midden 
zullen uitlokken. 

Indien men de sociale dienst opvat 
zoals hij hoort opgevat te worden dan 
zou daarin voor de jonge vrouwen van 
Europa een heerlijke taak zijn wegge-

In de kollektie van Pierre d'Alby, die te Parijs werd getoond, komen deze twee 
veelkleurige gestreepte skikostuums van nylon voor. 

legd. Ook ons land kan hier nog uitste
kend werk verrichten, want vele gebie
den van het sociale domein zijn on
danks de roep van sociale vooruitstre
vendheid braak liggende terreinen. In
dien men ooit in ons land tot een der
gelijke dienst van bv. 1 jaar zou over
gaan dan ligt het voor de hand dat hij 
slechts federaal kan opgevat worden, 
omdat elke landstreek zijn specifieke 
noden en mentaliteit heeft. Maar dat 
is nog verre toekomstmuziek, hoewel 
veel er op wijst dat we binnen niet te 

FEL IN TREK 

lange tijd meer met een sociale dienst
plicht voor vrouwen rekening zullen 
moeten houden, gezien de steeds uit
breidende greep van de staat op de 
gemeenschap en de stijgende noden 
van de moderne gemeenschap, die deze 
noden slechts kan opvangen met aller
lei organizaties, die niet leefbaar zijn 
indien alleen vrijwilligerschap voor de 
funktionering ervan zou moeten in
staan. 

GERDA. 

Onbekenden stalen, na het uitstalraam te hebben stuk geslagen van een 
lederhandel te Milaan, een stel tentoongestelde handtassen Mevrouw 
Mirioni, eigenaarster van de zaak, plakte op het gat een kleefband en 
schreef er op « Mijn handtassen zijn zo in trek dat men mij zelfs be
zoekt na winkelsluiting ». 

DE BETOVERGROOTTIJD 
Moest betovergrootmoeder vandaag de dag eens even kunnen rond 

lopen door onze « beschaving » van de twintigste eeuw, ze zou waar 
schijnlijk tot het besluit komen « dat de wereld op zijn kop staat ». 

Nou, wijzelf vinden dat ook als we even gaan vergelijken met hoe het 
was in betovergrootmoeders tijd. De dingen staan inderdaad op hun 
kop, tot en met in de keukenhoeken en op de spijskaarten toe. Wat voor 
betovergrootmoeder soep was,' zouden wij vandaag eerder als dessert 
binnenlepelen. En omgekeerd. 

Zo is er in Van der Noot's kookboekje (de paar lezeressen die dit kro-
niekje regelmatig doorworstelen, zullen zich herinneren : het oudste 
gedrukte nederlandse kookboek, uitgegeven in 1510 te Brussel) een soep 
te vinden die ons persoonlijk beter zou smaken als zoete toespijs aan 
het eind van het menu : 

« Neempt Appelen die suer oft amper sijn. Die scelt ende snijtse wel 
ontwee. Dan sietse al moruwe Dye suldy doen fruyten in eenen schoo-
nen Pot met Boteren, dat si alle breken. Ende neempt dan Eyeren on-
twee ghebroke.i met Melcke. Die suldi minghelen ende doendere dan 
inne Sofferaen. Minghelet onder een. Dan latet wel sieden op dat dicke 
werden mach. Alst dick genoech es, soe strooyt men daar oppe alsment 
Gherecht heft in Schotelen Caneelpoeder met Suycker te gader ghemin-
ghelt. Ende aldus eest volmaect ». 

Heb je opgemerkt dat Van der Noot, in tegenstelling tot onze eigen
tijdse-opstellers van kookbockjes, er een broertje aan dood had om 
juiste hoeveelheden op te geven ? Daarom proefde betovergrootmoeder 
ook zoveel vaker aan de kookpot... 



(VERSCHILLENDE) 

SURREALISTEN 
Bet Paleis voor Schone Kunsten heeft dan toch eindelijk eens in zijn afdeling 

tentoonstellingen een interessant ensemble bijeengebracht, na een jarenlange in

zinking, waardoor de tentoonstellingszalen in woestijnen herschapen waren. De 

tentoonstelling « Zes surrealisten » mag er als manifestatie van overzichtelijkheid 

en van konfrontaiie met een der boeiendste verschijnselen in het beeldend 

scheppingsproces zijn. In deze tijd van psycho-analyse waarin de mens in zich 

zelf gaat peuren en de droom, de verbeelding, het onderbewustzijn, kortom de 

inwendige kosmos van de mens, tnengsel van geest en materie, tracht te ver

klaren, is het surrealisme daarvan niet altijd de heldere plastische neerslag. Het 

is zelfs vaak louter spielerei en niet alle surrealisten slagen er in, aan hun grillig 

bijeengebrachte elementen, die normaal en organisch niet bij elkaar behoren — 
doch dat mentaal wel kunnen! — een bepaalde zin te geven, die niet alleen ver

baast doch ook toelaat te « schouwen «.''Er is e i n tweede — vormelijk — onder

scheid te maken in het surrealisme, dat uiteraard dan weer een psychopatische 

betekenis kan hebben (of niet) nl. dat er een figuratief en een abstrakt of 

abstraherend surrealisme bestaat. Op de zes hier voorgestelde is Max Erst de 

enige, die behalve figuratief ook als abstrakte surrealist aan het werk is geweest. 

1'il''«T'''''™T\IFITi™™ii™™illliWPfiimi*iW'niriii nii m i -i M» 

We zouden Max Erns t meteen van 
het zestal ook de groots te kolorist kun
nen noemen en de man , die in zijn 
oeuvre ook reeds popar te lementen ver
werkte, om zelfs op een zeker ogen
blik bijna louter pop-art iest te worden, 
zoals een re t rospekt ieve te Knokke en
kele ja ren geleden duideli jk aantoon
de. In zijn inzending voor het brussel-
se PVS komt dit aspekt van deze inter
nationaal geworden Duitser slechts op 
bescheiden wijze tot ui t ing. We zien 
hem te Brussel vooral als schilder, me t 
een haast klassieke vormgeving zoals 
in het mooie schilderij « Madonna die 
het kind Jezus een pak slaag geef t» . 
Ware het niet van de ongewone wen
ding in he t weergeven van de kriste-
lijke temat iek bij u i t s tek (Maria als 
het simbool der moederl i jke liefde, die 
alles offert), m e n zou haas t denken 
voor een werk van een oude mees te r 
te staan (al tans op afstand, w a n t van 
dichtbij is de techniek m o d e r n ) . Met
een heeft Max Erns t echter willen be
klemtonen de mensel i jkheid in de ver
houding tussen twee wezens, die door 
de godsdienst zodanig werden vergod
delijkt, dat « al wat mensel i jk was hen 
vreemd scheen te zijn ». Waar hij gaat 
abstraheren doet hij een beroep op 
simbolische tekens, he t bekende « hi-
eroglifisme » en schijnt wonderl i jk ge
noeg zijn kolorist ische begaafdheid de 
plaats te ru imen voor een door grijs 
beheerst monokromisme . 

Tegenover deze mees ter « v a n het 
geheim » doen Delvaux en zelfs Dali 
als « open boeken » aan. Ook Dali kan 
een kolorist zijn, veel meer verliefd op 
de kleur — die bij hem een simboli
sche en een schi lderkundige rol speelt 
— dan Delvaux, wiens vergeestelijkt of 
versteend koloriet in schrille tegen-
steUing staat met de l ichamelijke 
wulpsheid van zijn vrouwenfiguren. 
Beiden dragen in zich de stempel van 
hun afkomst, de ene is de soms boos
aardige dan weer groteske spot ter of 
ontluisteraar van gevestigde waarden 
(Dali is met alleen de nu eens cynische, 
dan weer knet tergekke showman in 
Zijn op publiciteit berekende exploten, 
hij is het ook in zijn werk ) , de andere 
als bezeten door een bevr i jd ingsdrang ' 
uit het dwangbuis van burgerl i jke fat-
soenkompleksen. Tussen beide vlaggc-
dragers van 't surreal isme v.d. Ie helft 
dezer eeuw zijn ook verschillen : Dali 
3s a.h.w. de «landelijke» vertegenwoor
diger van deze s trekking, er komen 
Weinig stedelijke archi tekturen in ziin 
"Werk naar voor, het vlakke ot bergach
tige (Spaanse!) landschap is het ge
droomde dekor, vaak in een ivoren 
dorheid onder een nie t temin toch iet-
^vat milde zuiderzon (die in Spanje 
ook wreed kan zijn...). Delvaux is de 
auteur van een typisch steedse kunst , 
de stad zoals men die zich bij de 
eeuwwisseling als type voorstelt : par
ijen, kleurloze en banale s t raten, de 
stofferige of koudglanzende stat ions, 

de met gaslicht verlichte hote lkamers 
of konciergeloges, of ant ieke steden, 
waar in onveranderl i jk de bu rge rman 
verschijnt , behekst door en bevreesd 
voor de konsekwent ies van zijn onder
d ruk te drift. Delvaux is van een bruta
ler, noorderl i j ker openhart igheid d a n 
Dali, de erot iek is de drijfveer van 
gans zijn — meestal ook monumenta le 
— kunst . Toch doen zijn vrouwenfigu
ren met hun s tarende ogen en ondanks 
hun weelderige, natural is t isch geschil
derde vormen, als vers teend en koud 
aan. Delvaux is ten slotte de schilder 
der seksuele frustatie. 

We missen in deze tentoonstel l ing 
Giorgio de Chirico, een der groot
grootmeesters van het surreal isme, die 
in zijn levensavond heeft verbrand wat 
zijn grootheid u i tmaak t en zich tans 
vermeit in een ba rokke schilderkunst , 
totaal in tegenstelling met de sobere en 
magisch geladen wereld van zijn vroe
ger werk . Het zou in teressant geweest 
zijn, deze magister van de astrale 

Het oekumenisch koncitie 

meetkunde in de schi lderkunst tegen
over Ernst , Delvaux en Dali geplaatst 
te zien. In het werk van deze vier gro
ten — en van Yves Tanguy, geraffi
neerd doch minder groots van allure 
— is het technisch raffinement opval
lend. Qua techniek benaderen t rouwens 
de surreal is ten — de besten dan — de 
oude meesters . Samen met hun monu
mentali tei t , hun hang naar groot for
maa t is dit technisch raffinement nog 
een ander element van verwantschap 
met en voortzett ing van de grote wes
terse schilderstradit ie , die in deze tijd 
van a-pikturale verfijning precies a.h.w. 
door de surreal is ten van totale ver
dwijning werd gered of al tans voor to
tale publieke « onwetendheid » werd 
behoed. 

Tanguy, Magrit te en Miro zijn de an
dere drie. De eers te zoekt het in het 
neerwerpen van allerlei schaaldieren 
en voorwerpen, fijn afgewerkt, met 
s terk gevoel voor glacis doch als ge
heel weinig betekenisvol. Ook Miro 
spreekt minder aan. Magrit te is mis
schien plast isch gesproken de zwakste 
van het zestal. Het is een schrale, nogal 
bloedarmoedige schildering — uiter
aard blinken de surreal is ten niet uit als 

a 'A 
Dali 

« volbloeden » in de plastische wereld, 
die het van de kleur en de spanning 
wil hebben — grauw, ook waar hij ho
gere aksenten wil leggen. Magritte is 
cerebraal , een mengsel van steedse en 
natuur impress ies , gekenmerkt door een 
soort naïviteit maar ook ingenieus zo
als in nr . 47. Huizen, meubels, bomen 
en planten, hemel en wolken zijn de 
ingrediënten, die hij s istematisch in 
een omgekeerde verhouding tot een 
nieuw geheel brengt, dat evenmin van 
burgerl i jke koncepties vrijblijft. 

De surrealistische wereld blijft ons 
boeien ook al geeft ze ons zuiver schil
derkundig gezien niet de plastische ver
voering waaraan wij Vlamingen zulk 
een behoefte hebben. Daar echter ons 
venster wijdopen op de wereld staat 
— het getto staat in Brussel en er ko
men ook in het Paleis voor Schone 
Kunsten meer «provincialen» dan 
« hoofdstedelingen » over de vloer — 
nemen we half geamuzeerd, half geïn
trigeerd kennis van deze door konser-
vatieven als « aberraties » aangevoelde 
scheppingen, zovele opgravingen van 
inwendige spanningen, waarvoor we 
niet altijd de juiste benaming vinden. 

R. CORTY. 

ISIDOOR OPSOMER 
Een zomerse natuur voorwaar, die in 

de zomer \nn zijn leven zijn naain alle 
eer heeft aangedaan en na een leven van 
bijna 90 zomers vorige week van ons af
scheid nam. Daarmee ging een stukje be
roemd Vlaanderen van tiis.sen beide 
wereldoorlogen als type-Vlaanderen van 
ons heen. Isidoor Opsomer was immers 
bevriend met heel wat vooraanstaande 
Vlamingen uit de politieke, kulturele en 
financiële wereld, die hij met zijn hand 
heeft vereeuwigd als een 20-eeuwse Frans 
Hals en die \ia de akademie en het hoger 
instituut te Antwerpen, waarvan hij als 
geboren IJerenaar, honderd procent het 
burgersthap had aangenomen, zijn stem
pel bad gedrukt op hele generaties. Isi
door Opsomer was een der laatste grote 

heren ondei onze kunstenaars, van wie 
er sinds de oorlog gene meer zijn geadeld. 
De tweede wereldoorlog luidde een an
dere tijd in, waarin blijkbaar steeds min
der plaats is voor kunstenaars die mede 
deel uitmaken \an het hoger maatsebap-
peliik bestel en door dit bestel als gelijke 
worden aan\aard. De huidige kunstenaar 
is meer rebel (pseudo of autentiek) en 
hoewel hij in grotere mate en omvang 
meer \erdient dan zijn kunstbroeder van 
vóór de eerste wereldoorlog en tussen 
beide wereldoorlogen, bij is minder geïn-
tregeerd in de sainenle\ing. 

Isidoor Opsomer nam trouwens een 
aparte plaats in. Hij was ontegenspreke
lijk een gelukskind en liet de tijdsstro
mingen aan zich voorbijgaan. Dat maakt 

Laatste tocht van een gioot sinjoor naar het SchoonseUiuj, waai hidoar Opsomer 
op het eiepaik werd bijgezet. 

dat bij geen dramatieker is geworden, 
doch dat belet evenmin, dat hij als por
tretschilder geen goed psycholoog zou 
geweest zijn. Hem komt toch de verdien
ste toe, de officiële portretkunst gemoder-
nizeerd en vooral ontdaan te hebben van 
de klassieke plechtsfatigheid, die derge
lijke kunst kenmerkt. De geprotretteerde, 
hoe hoog hij op de maatscbappelijke lad
der ook staat en in welke mate de op
drachtgevers ook wensten, deze hoogte 
tot uiting te zien brengen, werd door Op
somer nader tot ons gebracht, op een 
menselijker niveau, in een ongedwongener 
ver.schijning. De portretten van Kamiel 
Huysinans zijn voor deze konceptie van 
de portretkunst typisch. Men onderschat 
blijkbaar deze verdienste van Opsomer, 
wat verklaarbaar is in een tijd waarin bet 
geschilderd portret onder een zwaar un
derstatement lijdt of waar ze wordt beoe
fend, vervalt in een immobilisme, een 
onbekwaamheid of doodgewoon akade-
misme. 

Als voortzetter en toch vernieuwer van 
de portretkun.st zetelde Opsomer ogen-
scliijnlijk ongenaakbaar op prinselijke 
hoogte, hoewel hij in de omgang de ge
moedelijkheid zelf kon zijn, zonder baron-
neske hebbelijkheden. Hoe zou bij anders 
zulke gemoedelijke en tevens tvpisch-
vlaamse portretten van de Fee hebben ge
maakt ?' 

Ook als land.schapschilder stond Opso
mer zijn man, soms onder invloed \an 
Timmermans, om volkse voorstellingen 
van het evangelisch verhaal in Vlaande
ren te situeren, echter steeds met nadruk 
op pikturale soberheid. Schelde en pol-
derland.schappen zijn andere temata in 
dit uitgebreid oeuvre, met een onverholen 
vreugde van het schilderen in de overi
gens beheerste en de voor Opsomer ken
schetsende stijl. 

Opsomer zal vooral als portretschilder 
bekend blijven en als grand seigneur in 
een tijd, die aan dergelijke verschijningen 
door het voortschrijdend nivellenngsi)ro-
ces steeds armer wordt. Men kan dat be
treuren of toejuichen daaraan kon een 
Opsomer niets veranderen en wij eren 

Jiem overigens als kunstschilder in een 
genre, waarin de meesters op de ene hand 
te tellen zijn. 

file:///erdient
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hubert lampo: 

"DE DRAAD VAN ARIADNE" 

In de reeks autobiografieën van noord- en zuidnederlandse auteurs die bij Des-
clée-De Brouwer verschijnen is die van Hubert Lampo de vierde — en ook de 
lijvigste. Wanneer men weet dat Lampo de jongste van de vier is, zou men tot 
de konkluzie kunnen komen dat hij ofwel heel wat meer beleefd heeft, ofwel 
graag uitweidt over zichzelf en zijn werk. 
Vermits de eerste veronderstelling niet aan de werkelijkheid beantwoordt — 
zelfs de oorlogsjaren waarover Lampo nogal patetisch spreekt waren voor de 
meesten van ons. die tot zijn generatie behoren, heel wat avontuurlijker, zowel 
innerlijk als uiterlijk geladener (en gevaarlijker) — blijft er nog alleen de twee
de veronderstelling over. 
Wie daaruit zou besluiten dat Lampo (op zijn Antwerps) « goed met zijn etgen » 
staat, mag toch niet vergeten dat het eigenlijke autobiografische gedeelte aan 
omvang vèr onder Lampo's uitweidingen over zijn werk staat. En van een auteur 
mag men het niet kwalijk nemen dat hij ook eens iets over zijn werk zegt, nadat 
zoveel anderen het vóór hem hebben gedaan. Nu weten wij wel dat alles wat een 
auteur daarover vertelt niet als evangelie mag beschouwd worden. Niet wat hij 
wou schrijven of wat hij bedoelde, en hoe het ontstaan is, heeft belang; wel wat 
hij schreef en hoe die bedoeling voor ons blijkt, is van belang in een objektief 
oordeel. 

Niettemin kan een blik achter de 
schermen, een kijkje in de literaire keu
ken revelerend zijn voor een duidelijker 
situeren en voor meer begrip van ie 
mands werk. Dat is dan winstpunt num
mer één voor dit boek. waarin Lampo op 
tamelijk uitvoerige wijze het wordings
proces van zijn boeken, zijn persoonlijke 
verhouding ertegenover, zijn inzicht en 
bedoeling schetst. 

Lampo's evolutie van het psichisch 
realisme naar het magisch realisme be-
zoigde hem de staatsprijs voor het proza 
en ons drie der beste — en der weinige 
— magisch-realistische romans in onze 
literatuur. 

Aan de/e evolutie, die van i< Helene 
Defraye » tot « De komst van Joachim 
Stiller » loopt, besteedt Lampo in zijn 
autobiografie tamelijk uitvoeiige be 
schouwingen. 

Ook daarom is d u werk interessant. 
In een autobiografie wordt uiteraard 

door de auteur over zijn leven verteld. 
Het zelfportret dat ontstaat kan in de 

meeste ge\ allen voorzien worden van de 
ondertitel die Marnix Gijsen aan het 
zijne gaf . « gevleid natuurlijk <> 

Zolang Lampo zich aan de feiten 
houdt, gaat het nog. Wanneer hi) ech 
ter politieke of ideologische interjDieta 
ties wil geven van zijn pozitie uit. dan 
krijgt de historische objektiviteit wel 
eens een wrong. Aan de « hallucinerende 
exaktheid » waarmee het socialisme voor 
de oorlog hier het proces van het natio-
naal-socialisme gemaakt heeft, kan hij 
slechts zeer vage herinneringen hebben : 
wij hebben er ook nog enkele, maar die 
zijn anders. 

Wanneer Lampo zich schrap zet tegen 
de meestal door afgunst gedreven aan
vallen op zijn literaire pozitie, dan mag 
hij daarbij niet veralgemenen. Er zijn 
destijds aanvallen geweest op zijn per
soon die slechts een afweer waren van 
een door hem mee beoefende literaire 
lepressie; wij denken aan het moedige 
II Golfslag o. 

Lampo heeft van een periode kun
nen genieten, waarin in het rijk van 
de blinde éénoog koning was. Niet zo-
zeei artistiek dan wel « sociaal » ; hij 
arriveerde 

Het is vanuit de/e pozitie dat wi) 
zijn oordeel over Borms moeten lezen. 

Wanneer Lampo zegt, dat Borms 
e met het hem kenschetsende gebrek 
aan politiek verstand de hand van de 
nazi's drukte ». dan moet het ons toch 
van het hart dat het misschien wel eens 

dezelfde hand kon zijn, die de toela
ting onderschreef tot de publikatie van 
Lampo's « Helene Defraye »... 

Er zijn natuurlijk subtiele verschil
len, die wij niet snappen; het \erschil 

LIMBURG 
Het Limburg waarover sprake in voor

noemd boek, is dat wat ten oosten van de 
Maas ligt : het « Hollands > Limburg om 
het met de gebruikelijke maar onmogelijke 
en verkeerde terminologie te zeggen. 

Het is een lijvige studie geworden over 
Oost-Limburg in al zijn asf>ekten. Minister 
Cals, geboren Limburger, schreef de inlei
ding, en de samensteller van dit boek is 
H. Derks, van beroep bedrijfsredakteur in 
een papiei fabriek, in zijn vrije tijd letter
kundige, uitgever van het schriftuur < De 
Persessie van Sjerrepenheuvel » dat destijds 
als « pornografisch » werd beschouwd en 
de .godsvruchtige en amoureuze perikelen 
\erhaalt van een Maastrichtse processie 
naar Schei penheuvel. 

« Met betrekking tot Limburg t> bevat 
een vijftal grote hoofdstukken, ieder op zijn 
beurt verdeeld in een aantal opstellen, tel
kens een ander aspekt behandelend en door 
een ander medewerker geschreven. Negen
tien publicisten hebben aan dit lijvige boek 
meegewerkt, politici, een psichiater. een so
cioloog, een letterkundige, een dominee, 
docenten, een architekt, een muzikoloog, 
een hoogleraar... 

Deze behandeling der onderscheiden pro
blemen door specialisten zou een al te ster
ke specializatie en daardoor een moeilijker 
vatbaarheid vooi een niet-gespecializeerd 
publiek kunnen veroorzaakt hebben Dit is 
dan vooral vooi de eerste afdeling o\er de 
sociaal ekonomisrhe situatie een gevaar 
geweest de beperkte ruimte van elke bij-
diage echtei heeft de medewerkers gedwon
gen tot een sintetisch en duideliik over
zicht. 

De tweede afdeling — over de maatschap
pelijke situatie — en de derde — over de 
politieke situatie — zijn minder omvang-
iijk, maar daarom niet minder interessant: 
de verhouding tussen katolicisme en socia
lisme in een traditioneel sterk-katolicke 
gemeenschap, evenals het politiek perspek-
tief : de pozitie van de K.V.P., die slechts 
in Noord Biabant ongeveer hetzelfde uu-
zicht vertoont, woidt onderstreept. 

tussen wat aan een idealist en... laten 
wij zeggen aan een ander is toegelaten. 
Quod licet Jovi, non licet bovi. 

Afgezien van deze ongenuanceerde 
en daarom onjuiste uitlatingen over ee« 
historisch zo gekompliceerd verschijnsel 
als de kollaboratie, die wél passen in 
de mond van een door de geleide over
winnaars-informatie bedwelmd primair, 
maar niet in de mond van een — zelfs 
socialistisch — intellektueel, moeten wij 
toch bepaalde uitingen van Lampo on
derstrepen omdat zij juist door hun 
zeldzaamheid in het rode kamp getui
gen van een intellektuele zelfstandig
heid die in het » bloc monoli t ique » zo 
zelden te bespieuren valt. 

Cl Ik besef dat het socialisme ontzag
lijk veel op materieel gebied bereikt 
heeft, doch kan moeilijk het gevoel van 
mij afzetten dat het op stuk van een 
waarachtige demokrati.sche levensstijl 
alsnog niet véél meer realizeerde dan 
de vervulling van de meest voor de 

hand liggende kleinburgerlijke verzuch. 
t ingen ». 

Is het niet juist dat, wat wij steeds 
zeggen en herhalen ? Is het niet dat wat 
het nationalisme, in zijn streven tot ali 
gehele volksbevrijding, dieper en hoger 
grijpen doet dan een vermaterializeerde 
en verburgerlijkte sociaal-demokratie, 
dan een konformistisch progressisme 
waaraan onze westerse wereld geestelijk 
leegbloedt ? 

Aan de figuur van Lampo wordt de 
onmacht van de vlaamse socialistische 
intellektueel in de belgische socialistii 
sche partij wel duidelijk geïllustreerd. 

De afgrond die er gaapt tussen de 
geestelijke en de politieke « élite » is 
echter geen socialistisch verschijnsel a t . 
leen : het tipeert in zijn laag-bij-dc-
gronds materialisme héél de belgische 
politiek en het openbaar leven. De stem 
van Lampo is een — zwak — protest 
ertegen. Maar in een tijd van brain
washing en « Gleichschaltung » die van 
de diktatoriale metodes niets te leren 
heeft, is dat reeds een daad van moed. 

Zijn autobiografie is een getuigenis 
voor zijn artistiek pogen, maar ook voor 
een mettertijd verkregen inzicht in ver
houdingen die boven de politieke, so
ciale of ekonomische verhoudingen ui t , 
tot geestelijke pozities worden. En de 
Lampo van nu staat daar dichter bij 
ons dan hij of wij het wellicht vermoe
den... 

J.D. 
draad van Hiibeit Lampo : « De 

Ariadne ». 213 bh. 150 fr. 
Reeks (I Open Kaart n -

Brouwer. Brugge. 
Desclée-De 

De jongste verkiezingen hebben echter 
bewezen dat ook daar verandering in komt, 
zowel in Noord-Brabant als in Limburg ! 

Een voor ons belangrijk hoofdstuk is dat 
over de kiilturele situatie. 

Zowel over de beeldende kunst als over 
het toneel, de muziek en de letterkunde 
wordt uitgeweid en de jongste initiatieven 
— bijvoorbeeld het Groot-Limburgs To
neel — worden vermeld. Dat Fons Her 
mans het kiiltiveren van een « Groot-Lim 
burgse » gedachte een anakroni,sme noemt 
daarachter allerlei bloed-en-bodem-teorieën 
uit de nazi-tijd vermoed (waarvan er in 
België méér is blij^en hangen dan in ons 
gewest, zegt hij !) kunnen wij wijten aan 
een bepaald ressentiment, dat vanuit een 
gefrustreerd Klein Holland de provincie 
overspoelde en nog steeds als « in > geldt. 
Als Fons Heimans iets van die tijd kent, zal 
hij weten dat géén gedachte en terminolo
gie zo door de bezetter werd bestreden al« 
juist de « Groot-Nederlandse > Maar kom 
als de gevoelerigheid zo aan woorden be 
lang hecht, willen wij wel zijn « Inter 
Limburgs » aanvaarden Het komt ten 
slotte op de zaak aan... 

De laatste afdeling van het boek — ovei 

de pozitie van het katolicisme en het pro
testantisme in Limburg — schetst de pozi
tie van de protestant in een ovenvegend 
katolieke provincie enerzijds; anderzijds 
woidt — door Fons Hermans — de evolu
tie van de kerk in Limburg naai meer 
openheid vanuit een progressistisch stand
punt bekeken, wat aanleiding geeft tot een 
paar scherpe opmerkingen tegen het « inte-
gristische » blad « Confrontatie », tegen 
prof. Philips en diens afwijzing van ultra-
progressieve uitingen bij de Nederlandse 
clerus... Dit geeft aan dit hoofdstuk een 
polemische toon, die de indruk van objek
tiviteit wel eens wegneemL 

« Met betrekking tot Limburg » is be
langrijk, niet alleen voor onze West-Lim
burgse vrienden die er een zo totaal moge
lijk beeld van hun streekgenoten van over 
de grens zullen in krijgen, maar ook voor 
al wie in Vlaanderen belangstelt in een 
gewest van het Nederlandse « middenge
bied » dat eeuwenlang slechts aan de rand 
van onze Nederlandse gemeenschap lag. 

Met betrekking tot Limburg Uitg Po-
Ink en Van Gennep. Voor Vlaanderen : 
Paul Brand, Korte Winkelstraat 15, Antwer
pen ^84 bh.. 210 ir 

In de nattair, naar de natuur. Zondagswerk, natuur-lijk l 
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Engelse schrijver H.G. Wells. 
Vrijdag 16 juni, Brussel Ned. 

te 22 II 05. 

nico dostal gïbt 
sicli die ehre 

Nico Dostal werd geboren in 
]893 in Klosterneuberg, bij 
Wenen. Hij stamt dus recht-
stieeks uit het land der ope
rette. Toch is het niet dit gen
re, dat hem onmiddellijk aan
trok. Hij heclt^ijn opleiding ge
noten aan het Kollege van 
Kloslerncubtu" en besjon dan 

TOERISME 
De Bond dei Vlamingen xmn 

Oo'it-Belgie, die leeds zo dik
wijls de Voeistteek te) hulp 
kwam en een degelijk Ovei-
mamblad « Gieiizen Open » 
uitgeeft, laat mi een take en 
bondige toemlisilie gids vooi 
de Voeislieek veiscliijtieti. De 
ioenüen utt Nooid en Zuid, 
die jaar in jaai uil in steeds 
gioter getal de Voeidoipen, 
paiels van i ust en heeilijke 
naluuischoon, bezoeken, zul
len nuttig van dit mooie gids 
boekje gebiuik maken. 

Oiidei ee>n jiisse kaft open-
baait het degelijke weikje van 
32 bladzijden in een gemakke
lijk te vatten tekst de vele be-
ztcnswaardig/teden bij de kab
belende Voeniviei en geven 
elf spiekende fotos leeds een 
vooisniaakje van wat er in dit 
ooid van bergen en dalen, xvei-
den en boksen, te bezichtigen 
valt. De ligging van de zes 
l'oei-gemeenten in hel land 
van Ovetmaas (and hintaJand 
van de keizeihjke stad Aken 
en deel van hel middeleeuu^se 
heilogdom Limbing) slaaf zeei 
duidelijk te lezen op de finse 
kaait, die het boekje inleidt. 
De kuituur- en natuuimonu-
meittcn van liet nabije Anbel en 
l'latdietse stieek woideii bon
dig gecileeid naait t-wee spie
kende foto's en pentekeningen. 
Een koit oveilicht van moge
lijke tochten van uit dit « land 
dei dl ie grenzen » naai de ve
le gioteie toenstische ceiilia 
van Maas- en Rijiibekken 
maakt van dit eeiste gids-boek-
]e voor de Voerstieek een 
« waie wegiuijzei » vooi al wie 
op uitstap of op vakantie naai 
het I.imbtngse land van Over 
maas tickt. 

Deze « gids vooi de l'oer-
stieek » IS te bestellen op adics: 
Bond dei Vlamingen van Oost-
Belgie, Hasseltsesliaat 41, 1 on-
gei en, door sloiting P.R 
i33S.48 van 30 fr. fAus 2 ft. 
vooi veizendingskosleii. 

Koiting VOOI de nboniieiiten 
of) Ox'ennaasblad « (henzen 
Ojien i> : vooi hen volstaat het 
Cf II blief fe van 20 jr. op ge 
nociiid adies Ie stuieii. 

ook met ernstige muziek en 
zelfs met enkele missen te schrij-
\en. Zijn loopbaan voert hem 
echter als dirigent \-an het ene 
toneel naar het andere en zo 
begint hij zijn zo gewaardeerde 
samenvattingen van suksesnum-
mers te sthiijven om ten slotte 
zelf als operetten - komponist 
aan 't werk te gaan. O p dit ter-
le in leverde hij c< Clivia » en 
<i Die Vielgeliebte ». 

Nico Dostal verzamelt in zijn 
operetten \ lo t geschreven en-
sembjes met rijke harmonie en 
kleurrijke orchestratie. Door de 
\e le bewerkingen, welke hij met 
meesterlijke hand heeft samen
gesteld, heeft hij zich ontwik
keld tot een sterk technieker 
en buiten het vele, dat hij van 
anderen in zijn operetten heeft 
gebiuikt toont hij toch ook per
soonlijk weik \ a n waarlijk 
goede lakiuur. 

(Viijdag 16 juni - 20 uui 25 
- Brussel Xed.). 

val in het 
duister 

Dit \ ei haal speelt zich af 
tijdens de amerikaanse burger
oorlog. Hoofdpersoon is een 
lijke planter uit Alabama. Hij 
mag dan geen soldaat zijn, toch 
\echt hij zijn eigen ooilog te
gen de gehate lederalen. Het 
uiterst doeltreffend wapen in 

-zijn eenmansoorlogje is sabo
tage. O p zekere dag wordt de 
man echter gegrepen bij een 
poging een brug in de lucht te 
laten vliegen. Hij krijgt de 
doodstraf die voltrokken zal 
worden door de strop, welke 
zijn nek moet breken wanneer 
hij in de gapende diepte tussen 
de brug en de eronder stomen

de rivier stort. Een kwestie van 
enkele sekonden — voor de ver
oordeelde lang genoeg om een 
geslaagde oirtsnapping te bele
ven. 

(Nfaandag 12 juni - 21 uu r 
50 - Brussel Ned.). 

de nachthei 
van de 
apoteker 

Dit komisch intermezzo vroeg 
Donizetti slechts enkele dagen 
om het te schrijven Het is een 
weikje dat aansluit bij de na-
politaanse intermezzi \ a n Per-
golesi, Paisiello en Cimarosa. 
He t is het verhaal \ an een ou
dere apoteker die met een jon
ge viouw getrouwd is. Daar hij 
de volgende dag naar Rome 
moet V ei trekken, kan hij dus 
maar één nacht doorbrengen 
bij zijn jonge bruid. Zelfs dat 
zal hem niet woiden gegund, 
want een neef van de jonge Se-
raiina zal hem die nacht zoveel 
poetsen bakken dat. als de apo
teker zich eindelijk door al de 
moeilijkheden heeft geworsteld, 
de koets die hem naar Rome 
moet brengen voor de deur 
staat. 

(Donderdag 15 juni - 20 uur 
50 - Brussel N e d ) . 

dorus 
Deze Dorus-aflevering werd 

dit jaar naar Montreux ge
stuurd als bijdrage van de ne-
derlandse televizie tot het Fes
tival. Dat dit een geslaagd idee 
was. bewijst de Zilveren Roos 
waarmee dit programma be
kroond werd. In april 1955 

Onze sel ekti e 
Z A T E R D A G lO J U N I 
20 u 20 Neder land 1 
Muzikale ontspanning met 
Charles Aznavour. 
20 u 30 Brussel Fr . 
L'Ombre d'un homme (The 
Browning Version). 
21 u 00 Brussel Ned. 
Echo. 
21 u 30 Brussel Ned. 
Frans-Deense gala-avond (ter 
gelegenheid van het huwelijk 
van kroonprinses Margrethe 
van Denemarken). 

Z O N D A G 11 JUNI 
20 u 30 Neder l and I 
Der Zigeunerbaron (Operette 
van Johan Strauss). 
20 u 40 Brussel Ned. 
Mijn dieren allemaal. 
21 u 35 Nede r l and II 
Dokumentaire film over het 
probleem van de wereldbevol
king. 
21 u l 5 Dui t s l and II 
Anthony Eden ('n levensbeeld) 

M A A N D A G 12 J U N I 
20 u 30 Brussel Ned. 
De Vluchteling (The Fugitive). 
20 u 30 Neder land II 
Dieven hebben het moeilijk 
(film). 
21 u 00 Dui t s land I 
So tmteihaelt man sich in Prag 
(TV-film van Hans Stepan). 
21 u 10 F r a n k r i j k I 
Reisjournaal door Polen 
21 u 20 Brussel Ned. 
65 overlevenden. 

D I N S D A G 13 J U N I 
20 u 25 Brussel Ned. 
Eerlijk en ongelogen (Call me 
a Har - TV-spel door John Mor
timer). 

21 u 55 Brussel Ned. 
Op het zonnescherm (Pro
gramma voor de vrouw en 
haar gezin). 

W O E N S D A G 14 J U N I 
20 u 15 Dui t s l and I 
Woher sie kommen - Warum 
sie gehen (Griekse gastarbei
ders). 
20 u 20 Neder land II 
Film over Japanse familie. 
20 u 55 Brussel Ned. 
Madame Sans-Gêne (film met 
Sophia horen en Robert Hos
sein). 
21 u 05 Brussel Fr . 
Eurovizie : Spel zonder gren
zen. 

D O N D E R D A G 15 J U N I 
19 u 40 Dui t s land I 
Frankreich mit deutschen 
aiigen gesehen. 
20 u 20 Neder land I 
Reportage : Opening festival 
van Holland. 
20 u 30 Brussel Fr . 
Pain, amour, ainsi soit-il (film 
met Sophia Loren en Vittorio 
de Sica). 
21 u 40 Brussel Ned. 
Filips de Goede en de boergon-
dische tijd in Vlaanderen. 

V R I J D A G 16 J U N I 
20 u 45 Neder l and I 
Weet ja nog wel (Ontspan
ning). 
21 u 25 Brussel Ned. 
Ontwikkelingshulp (Een ge
sprek n.a.v. het VlIIe Vlaams 
Ekonomische Kongres). 
21 u 40 Dui t s land II 
Blickpunkt (Berichten van 
buitenlandse kor res ponden
ten). 

werd de eerste Dorus-show op 
het nederlands scherm gebracht 
en dit was het begin van een 
reeks populaire uitzendingen 
waarin dit mannetje de centra
le figuur is. 

Doius \erpeisoonlijkt de in
dividuele vrijheid waar zoveel 
mensen naar verlangen. Hij is 
noch hard noch cinisch en kan 
daaidoor zoveel klaar stomen. 
Voor zijn programma slaagde 
hi] er in, de medewei king te 
kiijgen van de bereden politie 
en de gendaiinc% iets cfat niet 
gemakkelijk wordt toegestaan. 
'J om Mandeis, de man achter 
Dolus, is op televiziegebied een 
« Do-it-vouiself » man : hij 
sfhrijlt de teksten, komponeert 
de melodietjes, zorgt voor het 
scenario, zoekt de meest geschik
te plekjes voor de opnamen, hij 
re;ili/eert het p iogiamma en 
akteeit. 

(Zaterdag 10 juni 21 uui 05 -
Brussel Ned.). 

madame 
sans-gêne 

Film van Christian Jaque 
naar het werk van Vic'torien 
Sardou en Emile Moreau met 
Sophia Loren, Robert Hossein, 
ju l i en Beitheau, Renaud-Mary 
en Marina Berti. 

9 augustus 1792. Fiankrijk 
is in gevaar. Het buitenland 

l 
mattheer t op Parijs om de ko
ning te redden en de nog maar 
amper veroverde rechten van 
het volk te bedreigen. Maar 
Paiijs zal reageren. In de stra
ten wordt het woelig, er wor
den wapens uitgedeeld. Het is 
tijdens deze gespannen toestand 
dat er een grote liefde ontluikt 
tussen de sergeant van de Na
tionale Wacht, Lefèvre (Robert 
Hossein) en de wasvrouw Ca
therine Hubscher (Sophia Fo
ren), wiens vrije taal haar de 
toenaam van « madame Saus 
Gene » gaf. Zij trouwen. Gedu
rende vier jaar zullen ze me
kaar niet meer zien, want Le
fèvre vecht aan de zijde van 
Bonapaite (Julien Bertheau). 
Catherine vervoegt het leger als 
maiketenster om Leièvie niet 
te verlaten die met eer bela
den door de belegering \dn 
Dantzig snel promotie maakt. 

1810. Lefèvre en Catherine 
zijn Hertog en Hertogin van 
Danl/ ig geworden. Maar Ca
therine, in haar mooie woning, 
haar mooie sieraden, is Mada
me Sans Gêne gebleven, even 
levenslustig en vrij in haar om
gangstaal als vroeger. Een ge
vaar bedreigt hun gluk : de 
Keizer wilt de maarschalk tot 
Koning van Westfalen uilroe
pen en kennis maken met de 
vrouw van de maai schalk die 
het hot ontvlucht... 

(Woensdag 14 juni • 20 uur 
55 - Biussel Ned.). 

Madame Sans-Gêne — Historische film van Christian Jaque met 
S. Loren en R. Hossein. Woensdag 14 juni, Brus. Ned. te 20 u 55. 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 10 J U N I 

1 1 00 • Protestantse kerkdienst u i t Gent 
— 13 30 • Autorennen, 24 uren van Le 
Mans — 14 40 Het grote avontuur • 
Beroemde en onbekende Ital iaanse e i lan
den — 15 05 • Tienerklanken — 15 30 : 
Autorennen, 24 uren van Le Mens — 
16 15 : Wielrennen : ' Ronde van I tal ie 
Laatste ki lometers en aankomst van de 
laatste etoppe • Madonna del Ghisallo -
Mi laan •—- 17 00 " Als de gesmeerde 
bliksem — 13 45 Klem, klein kteuterke 
— 19 05 : Br i t ten op hun best — 19 15 • 
Disncvland * De lucht in met von Drake 
— 20 00 : TV^nieuws — 20 15 Sport
weekend — 20 40 Mi jn dieren al lemaal 
Zesde aft : De opzegging — 21 25 : 
Premiere-magazine — 22.15 : TV-nieuwS 

D I N S D A G 13 J U N I 
19 30 Televisum — 19 55 : De Weer
man — 20 00 • TV-nieuws — 20 25 : 
Speel een woord, taalquiz o I v Paul Van 
de Velde — 20 55 Speelfilm : Madame 
Sans-Gêne, historische f i lm van Christ ian 
J aque met Soph ia Loren en Robert Hos
sein — 22 25 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 14 J U N I 
19 30 • Velvet 3 Ie o f l De woesteling 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 . Dr K i l -
dare 1 e af I ' De bi t tere vete {öee\ 3) 
— 20 50 • De nachtbel van de opotheker. 
Opera in één bedri j f van Goetano D<wii-
zet t i — 21 40 : Requiem voor de Grote 
Hertog van het Westen — 21 55 Pre
miere — 22 25 ' Jazzprisma Jazz|ambo-
ree te Middelkerke — 22 50 TV-
nteuws 

Z O N D A G 11 J U N I 
19 30 ' Poly of het geheim van het kas
teel — 19 45 • Ooenbaor kunstbezi t • 
« Stilleven i door Georg Flegel — 19 55 ; 
De Weerman — 20 00 : TV-nieuws — 
20 30 De Vluchtel ing l e c t i Een be
slissing in de ring —• 21 20 : 65 over
levenden — 21 50 : Val in het duister — 
22 10 • Gastprogromma De Socialistische 
gedochte en actie •— 22 40 : TV-nieuws-

M A A N D A G 12 J U N I 
19 30 . TV-ra l ly — 19 45 • Hout, r i t 
misch beeldenspel — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 • Eerlijk en ongelogen, tv-spel 
door John Mort imer — 21 55 • Op het 
zonnescherm, programma voor de vrouw 
«n hoar gezin — 22 25 : TV nieuws 

D O N D E R D A G 15 J U N I 
19 30 Ti|d voor u — 19 45 • Zoekl icht 
— 19 55 De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 : Nico Dostal g ibt sich 
die Ehre Melodieën van de Oostenrijkse 
operettecomponist — 21 25 : Ontwikke
lingshulp — 22 05 • De werelden van 
H G Wells (1866-1946), documentaire — 
22 55 TV-nieuws 

VRIJDAG 16 J U N I 
19 00 Tienerk'onken — 19 30 • Dom
bes, vogelporadijs — 20 00 • TV-nieuws 
— 20 25 • Dr Kildore Ie of l • De b i t 
tere vete (deel 4) — 20 50 Dorus, een 
show van en met Tom Manders —- 21 30 • 
Suspens, een reeks l e a f l • Goal break 
— 22 20 Wielersport achter het IJzeren 

Gordijn — 22 40 : TV nieuws 
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V O O R R A N G 

VOOR ZWEMLES 

In « Les Sport » bespreekt 
Jacques Lecoq het plan om in 
he t middelbaar onderwijs het 
aantal lesuren per week terug 
te brengen van 36 tot 32. Ener
zijds verheugt hij zich daar
over, omdat men op school 
toch zoveel zaken leert die la
te r nutteloos blijken te zijn. 

Anderzijds vindt hij het 
t reur ig dat dit gedeeltelijk zal 
gebeuren ten koste van de tijd 
aan de spor t besteed, en da t 
daardoor de zwemlessen zelfs 
helemaal zouden wegvallen. 

In dat tweede heeft Jacques 
Lecoq gelijk. E r moet een mid
del gezocht en gevonden wor
den om in alle scholen alle 
k inderen te leren zwemmen. 
Al zouden wij dat liever in de 
lagere school zien gebeuren, 
w a a r men t rouwens ook meer 
ti jd heeft. 

Met het eerste gaan we niet 
akkoord. De nutteloosheid van 
bepaalde vakken is wel een 
vaak aangehaald, maar toch 
goedkoop en oppervlakkig ar
gument . Bijvoorbeeld zeggen 
dat Grieks leren nutteloos is, 
is niet inzien dat niet het 
Grieks in se zo belangrijk is, 
m a a r wel het leren ervan. 

Of is in dit land de bevol
king al zo zwaar intellektueel 
geladen, dat er nodig aan af
laden moet gedacht worden ? 

W R i N G E R I J 

Charles, meester na vrouw 
en dochter in onze s tamkroeg 
zegt altijd dat de sport om 
zeep is, als de politiek er zich 
gaat mee moeien. Zoals dat 
pas t heeft in onze s tamkroeg 
nog nooit iemand helemaal ge
lijk of helemaal ongelijk ge 

had. Dat geldt ook voor de 
baas. Maar het ziet er voor de 
Olympische Spelen toch niet 
zo schi t terend uit . 

Verschillende afrikaanse 
landen hebben namelijk laten 
weten dat zij gaan « wringen » 
als Zuid-Afrika, waa r hun 
zwar te broeders zo « hun va
der » zien, niag deelnemen. 

Nu zal er waarschijnl i jk aan 
de jonge landen van Afrika 
niet zo heel veel verloren zijn 
in geval van niet-deelneming. 
Maar voor wie de Olympische 
Spelen wil zien als een pogir 
tot verbroedering onder de vc 1 
keren, zit er in ieder geval ee i 
haa r in de boter . 
Het Olympisch Komitee heeJ t 

zich heel wijselijk nog niet uit 
gesproken. E r moet tenslotl 
nog wel wat water naa r hf t 
zeetje, vóór de eed van trou' 
aan amateur i sme (en niet-di 
ping ?) gezworen wordt . E i 
w a a r o m zouden de afr ikaanse 
politici, even goed als h u n 
blanke kollega's niet van me
ning mogen veranderen ? 

W E E R 

EEN « COMMERCE » 

OM Z E E P 

Senator de Clercq heeft een 
wetsvoorstel klaar in verband 
met het sociaal s ta tuut van de 
sportbeoefenaar 

ledereen, die door de spor t 
een bruto-mkomen verwerft 
van 50.000 fr per jaar , zou au
tomat isch beschouwd worden 
als werknemer . Met alle ge
volgen daaraan verbonden En 
dat gaan er natuurl i jk veel 
meer zijn dan hier. zelfs heel 
oppervlakkig, kunnen samen 
gevat worden. 

Denken we nog m a a r aan de 
voetballers. Zijn ze hun baas 

(k lub) moegezien, dan ver
nieuwen ze hun arbeidskon-
t r ak t (dat hoogsten over drie 
j aa r mag lopen) niet en gaan 
gewoon ergens anders «wer
ken », zonder da t de oorspron
kelijke klub daar enig ver
haal tegen heeft. Mits natuur
lijk de bepalingen van het kon-
t r ak t nageleefd werden. 

Dat be tekent he t einde van 
de « kommerce » in voetballers 
en dat stelt een einde aan die 

eigenaardige toes tand m het 
voetbal wereld je , waa r tot dus
ver een stijve k inderhandteke
ning bindend was voor het le
ven Maar wat gaat er weer 
gezocht worden naar gaatjes 
in het (mogel i jk) wettel i jke 
net, om te on t snappen aan de 
nadelen ervan. Sociale lasten, 
bij voorbeeld. E n belast ingen. 

SYMPATIEK JUBILEUM 

Wie in België « v o e t b a l » 
zegt of denkt , heeft het over 
de klubs aangesloten bij m a 
KBVB, de officiële « bond ». 

Nochtans bes taan ep ver- , 
schillende andere federaties, 
die de voetbalspor t p ropageren 
en mogelijk maken . 

Die andere federaties hebben 
doorgaans de grote verdienste, 
die de KBVB niet kan opeisen, 
da t zij de spor t in het bereik 
brengen van duizenden jonge
ren, die haar nog beoefenen als 
zuivere liefhebberij en die, 
misschien precies daardoor , m 
de « bond » geen plaa ts m e e r 
vinden. 

Een dergelijke federatie is 
de Koninkli jke ' Katol ieke 
Sportfederat ie van België, in 
mode rn N e d e r l a n d s de 
KKSFB, die dit j a a r 60 j a a r 
bes taat . Dit jub i leum w o r d t 
van 6 tot 10 juni te Anwerpen 
gevierd. 

Harte l i jke gelukwensen voor 
he t vele goede werk in de af
gelopen zestig jaar . E n m de 
komende zestig j aa r . 

De tijd is al geruime tijd voorbij dat « maseur » alleen kon schrijden, schommelend of traag-
plechtig en hoogstens eens de pas versnelde als er iemand van de school ergens kattekwaad had 
uitgehaald of wanneer meneer de deken opdaagde. Zuster Janet, leidster van de voetbalploeg 
van het St Johannes College te Engadine nabij Sidney, Australië, schopt hier molenwiekend, in 
wijde rokken maar met zware voetbalschoenen de bal weg. « Leve de sport!» zegt nu ook de 

Kerk of « mens sana in corpore sano ». 

VISSEN 

BIJ DE 

CHAREL 

Hebt gij nu de laatste dagen de 
Lowie nog ontmoet ? Htj ziet er for
midabel uit, en zeggen dat hi] nog 
geen jaar geleden met de dood op het 
lijf liep. Nu blinkt zijn kletskop rood 
en vet van gezondheid en tevreden
heid. 

« Hoe is dat nu godsmogelijk, Lo-
iL'ie ? » 

« Ja joeng, zet de Lou'ie, dat is se
dert ik aan sport doe? > 

« Nu zijt ge noch aan 't zwanzen 
zeker, aan sport doen met uw hon-
deiddertig kilo vet? > 

« Vissen, hé, zegt de iLowie. Allee, 
kom, we gaan er eentje slabberen bij 
de Charel, dan zal tk u alles vertel
len, dat g'er ook uw piofijt van op
steekt. » 

En de Lowie vertelt hoe hij eerst 
een wasmachine en een naaimachine 
kocht. Op krediet. Dan m steeds 
sneller tempo een biommerke, een 
baby (met op krediet), een ijskast 
een TV, een stukske grond, nog een 
baby, tenslotte een huis. Natuurlijk 
was zijn wedde bijlange met hoog 
genoeg om dat allemaal te betalen. 
HIJ zoekt een kleine bijverdienste, 
alia, kleine verdienste, maar veel 
wetk. Een beetje later gaat de vrouw 
ook mee werken Het wordt een zot 
gedraaf van de morgen tot de axiond 

Ce weet s avonds niet meer waar 
ge « morgens de kinderen hebt uit
besteed. Lowte vliegt links zijn wa
gentje tn, terwijl zijn vrouw er rechts 
uttduikt, en zo komt hij niet al te 
veel te laat. Van al dat gewroet en 
gehaast en gejaag wordt de Lowte 
een krikkel mens. Hij krijgt last aan 
zijn lever. Htj krijgt last met zijn ze
nuwen. Er groeit een pracht van een 
maagzweer. De dokter schnjft rust 
vooi, veel rust, en lange wandelingen, 
en gezonde ontspanning, en voor 
tweeduizend frank ptllekens. En 
kom alle weken terug. Lowie 
zoekt en vindt een kleine bijverdien
ste om dokter en apoteker te betalen. 
En hij gaat zich ontspannen. Hij 
gaal al eens naar de kroeg. Hij is er 
jaren met meet geweest. Maar met 
zijn kale knikker voelt hij zich niks 
op zijn gemak tussen al dat lang haar. 
HIJ staat daar schuw in een hoekje 
tussen muur en jukebox gedrumd, om 
door de holsebotsende jongens en 

meiskens niet onder de voet gelopen 
te worden' Naast hem dreunt en 
kreunt de lawaaidoos maar altijd door 
tan ye yé en ye yé. Lang nadat de 
Loune thuiskomt, gilt het nog in zijn 
kop. Yeyé Dan nog liever TV. Daar 
kunt ge kiezen : tienerklanken of pro
blemen Op een goeie dag heeft Lo
wie dan zijn schoen naar de TV ge
gooid, omdat er weer eens ene niet 
uit zijn eigen problemen wijsraakte. 

Dan is hij voor due weken in zijn 
bed gekropen, en toen hij mager en 
bleek weer beneden kwam, heeft hij 
gezworen dat het zou ver anderen. 

Als zijn dochter weer komt zeu
ren dal ze wil trouiuen dit jaar, kiijgt 
ze te horen dat die smalle dan golfer 
maar kan voor fret zorgen ook. En als 
zoonlief de studies wil opgeven om 
te gaan koersrijden, schofrt Lome 
hem de deur uit, en trapt er ook nog 
een valies achterna. 

Dan gaat hij vissen. 

HIJ vindt een pracht van een club. 
Met een voorzitter, met een sekre-
taris, met leden zelfs. En met een lo
kaal. Hier, bij de Charel, ver genoeg 
van het kanaal, zodat visjes pakken 
en pintjes pakken elkaar niet tn de 
weg lopen. Vrouwelijke bezwaren 
worden geniaal ontdoken. Men stopt 
ze een hengel m de hand, en op een 
rustig plekje kunnen ze ook vissen, 
en ondertussen op de kinderen pas
sen. 

Ziet ge de Loiuie daar bezig ? Met 
de hoed over de ogen op zijn rug in 

het jonge groen, een grassprietje tus 
sen de tanden. Door de boomkruinen 
spettert de zomerzon, en ze schildert 
de Lowte vol plezierige vlekjes. Hij 
moet er de ogen voor toedoen, maar 
tussen de wimpers ziel htj nog hoe 
statige witte wolken hoog boven de 
bomen drijven. En met de wolken 
zeilen de dromen van de Lowie ver 
weg. De wind fezelt een klein wijsje 
door bloemen en struiken, een he-
melsbieken gonst aan de Lowie zijn 
oor, en de Lowie slaapt. En hij rust, 
rust... 

Als hij zo moegevtst ts, steekt hij 
zijn hengel rechtop tn het gras, en 
hij trekt naar de Charel, om er een 
groot glas goed, koel bier te drinken, 
en er te klappen met de andere vis
sers, die ook moe zijn. 

ZIJ breken hun kop niet over de 
grote problemen van de dag. Zij 
spreken over het weer, en de duiven, 
en de vissen. Zij zitten zwaar en 
breed in de koele herberg, precies of 
ze al de tijd van de wereld hebben. 

En ze hebben tijd. Tijd zat. 
En voila, zegt de Lowie, zo doe ik 

aan sport. En ik vaar er wel bij. 
Dien avond hebben wij tot onze 

vrouw gezegd : « Laat ons ook gaan 
vissen, en naar de Charel gaan >. 

Maar zij zei : « Maar vent, ge weet 
gij toch wel dat wij daar geen tijd 
voor hebben. Als we nu die grond 
willen kopen... >. 

Dag vis. Dag Charel. Als wij ook 
een tijd met onze ptkkelen omhoog 
hebben gelegen, komen we ook af. 



« Brussel Vlaamse grond », « Wij laten Brussel niet los » « D e olievlek op
drogen ». Onze lezers kennen dat arsenaal van kordate Vlaamse taal dat 
wij als Vlamingen — liefst in een massabetoging — tegen « Het probleem 
Brusse l» aangooien. En nadat de betoging uiteenging, hernam het leven 
van elke dag zijn rechten. Het automatisme van de grootstad die zich uit
breidt, meestal langs bouwmaatschapijen die hun verkavelings- en bouw-
projekten vooral langs de frémstalige publiciteitskanalen richten tot een 
dito publiek. Daartegen konden Vlaamse slogans niet veel baten. Vooral 
na 1963 (Hertoginnedal) zijn een aantal Vlamingen de zaken praktischer 
gaan bekijken. Vertrek van de MENS, van zijn n o d e n en w e n s e n van elke 
dag. Een jong gezin, voor zijn werk op Brussel georiënteerd. De droom van 
het « huisje met een tuintje », maar dan in een vertrouwde, een aangename 
levensgemeenschap. 

Dat kan de Vlaamse enkeling moeilijk. Daarvoor is een brede aanpak 
nodig. Die aanpak werd'gedaan door de N.V. EXPANSIE, waarvan w e een 
van zijn b o u w w e r v e n bezochten. 

verbluffende 
nieuwe vizie 

Het oudst bekende Nedeilandse veis 
« hebban olla vogala nestas » die oei men
selijke diang van « het dak bo\^n het 
hoofd > woidt hier op een aangepaste 
manier \oor de mens van de 20ste eeuw 
tegemoet getreden. Integraal wonen is het 
leidmotief \an die hele veiwe/enlijking. 

geving, die op haar beurt uw wooncel 
' gebiuikt voor de uitbouw van een orga

nisch geheel. In dit geheel worden dan 
voor de ganse gemeenschap ingeschakeld 
een speelplein \oor de kindcien, een win
kelcentrum, een grote centiale T.V. en 
radiomast die het onestetische antennen-
bos van vele moderne wijken oveibodig 
maakt. De keurige wegen in Zonneveld 

, geven de v\andelaar of de fietser het eer
ste geboot tei echt teiug dat ze elders door 
de ellendige lintbebouwing in ons land 
aan het iazende autoverkeer hebben ver
speeld. Hici heeft ook het beginsel « leef-

door zonnestand, ligging van de aanpa-
leis, integratie weer in het geheel. Maar 
ook aan persoonlijke situatie en voor
keuren v\ordt ruime speling gelaten. Hoe
wel de bazisopvatting der woningen de
zelfde is, hebben we tijdens ons bezoek 
aan verschillende van de reeds meer dan 
voor de helft verkochte villas gemerkt 
hoe de binnenindeling verschilde, hoe de 
woning een zeer eigen karakter krijgt. De 
opvatting van integraal bouwen weikt 
ook door in de uitrusting van elke wo
ning. Tot de bazisuitrusting behoort een 
volledig modern uitgeruste keuken (Re-
mo) met een volautomatische afwasma
chine (Constructa). Dampkap, elektri
sche kookplaten en inbouwoven (Sie
mens), ingebouwde kasten, handdoekdic-
ger. De volledig ingerichte badkamer is 
zeer goed verzorgd : ligbad, zitbadje, was
tafels op heel wat plaatsen in het huis. 
Twee lavatorys. 

Het huis — gebouwd met dubbelglas 
— is centraal verwarmd hetzij met radia-
tois of met konvektoien. Het geheel wer
kend via een grote biander op licht<r 
fuel. Hieraan verbonden is een warmwa
terinstallatie voor het gebruik in keuken 
en badkamer. Hiervoor weiden steeds 
meiken uitgekozen die hun proeven ge
leverd hebben. 

ROND BRUSSEL 
BOUWEN 
EN ERVAN HOUWEN 

In Grimbergen, nabij Buissel, woidt dit 
uitgewerkt. 

Een paikgebied van meer dan 8 ha, 
< het Zonneveld », woidt er omgebouwd 
tot een piachlige v\ooneenheid v\aar 111 
modelwoningen het familienest worden 
van evenveel huisgezinnen, gevat in een 
haimonisch kadei en gelijkgeiichte levens
gemeenschap. 

Men heeft de zaken groots durven zien. 
De integrale uitbouw van een leefruimte 
voor meer dan 100 families. Gedaan met 
het oude chaotische procédé van het stuk
je g^ond, los van elke organische eenheid, 
waarop ieder volgens zijn smaak of wan
smaak een huis zet in een wijk waar elk 
funktioneel velband gaat ontbreken. Met 
steeds de bange vraag . hoe evolueert de 
wijk, hoe gaan de anderen bouwen. 

Hier op Zonneveld is alles een « ei
gen » deel van een verantwoord geheel. 
Een geheel dat aangepast is aan U, uw 
huis als <t intiem » onderdeel van het 
geheel. 

Een woonopvatting, zoals ze tot hieitoe 
slechts in Skandinavie en op sommige 
plaatsen van Nederland of Duitsland 
werd toegepast. 

De bouwopvatting van elk huis komt 
tegemoet aan de wens van elke familie 
vooi intieme geborgenheid Elke woning 
is zo ontwoipcn dat de leefkamer gans 
naar de zon gericht is en volledig in het 
groen van de persoonlijke tuin ingewerkt, 
de woontuin mag dat inderdaad genoemd. 
Ook de slaapkamers geven steeds zicht 
op een tuingedeelte. 

Langs alle kanten is men beschermd 
tegen « inkijk » van de aanpalers. 

Elk huis beschikt over 5 tot 6 are. In 
een meesteilijk architckturaal geheel heb
ben de bouwmeesteis dit plan konse-
kwent dooi gezet. 

Het werd voor ons even een boeiend 
spel om hen op die 111 kavels ergens op 
een schenden van dit principe te betrap
pen. Wij hebben het pleit veiloien Hier 
moet men dus met meer vrezen . « Wat 
wordt het ooit met de buur en zijn bouw
uitwerking ». Dat ligt vast volgens die re
gel. Uw woning geniet van de totale oin-

gemeenschap » het gehaald, hoewel men 
langs de autov\eg Brussel-Antweipen en 
de ontvsoipen autostiadering rond Brus
sel dan weer zeer spoedig in het snelver
keer is opgenomen. 

de woning zelf 
Het moderne beginsel van de volledig 

gelijkvloers woning weid op de meeste 
werven aangewend. De stijl der woonsten 
is modern en toch weer klassiek in dit 
moderne uitzicht. Zowel nu als over 25 
jaar zullen deze huizen een eigen voor
naam cachet bewaren. 

De bijkomende foto gevel zegt meer 
dan lange beschrijvingen. De woningen 
wolden gebouwd zoals het vereist wordt 

Veel hangt natuurlijk ook af van de 
gebruikte materialen voor ruwbouw, dak, 
bev loeringen en houtwerk. 

De ruwbouw is volledig berekend op 
een zo goed mogelijke izolering. 

Supouwmuren, izolerend materiaal be
vorderen dit tot in de perfektie van de 
moderne bouwtechnieken. 

Hierbij speelt voor laagbouw natuur
lijk de dakbekleding een zeer grote rol. 
Rotswol, stranitplaten, speciale houtkon-
struktie en een drievoudige dakbekleding 
ondermeer met leischilver maken deze 
« flats op de grond » zoals een reportage 
in De Standaard ze noemde immuum te
gen hitte en koude. 

De schrijnwerkerij is uitgevoerd met 
afseliahout, voldoende klank hebbend bij 

de kenners. De grote garage wordt met 
een ultra-moderne wentelpoort bediend. 
En voor de interne verdeling nog een 
zeer praktisch snufje. Door een sisteem 
van verplaatsbare wanden kan de ruimte 
van bepaalde van de slaapkamers ver
groot of verkleind. Dit met dubbele geizo-
leeide vezelplaten. 

Kortom zoals het huis funktioneel 
staat tot het geheel is ook de woning zelf 
volledig berekend op het gebruik door 
moderne op komfort gestelde mensen. 

Reeds hoger zegden we dat voor het 
glas thermopane-dubbelglas werd aange
wend. De vloeren zijn een afwisseling van 
zeer degelijke en sierlijke materialen. Par
ket in de ruime woonkamer. 

lïtnoleum, boven op een stevige cha
pe, in de slaapkamers en het bureel. Ve-
netiaanse mozaiek in de hall. 

wie zal dat betalen? 
De opsomming (erg onvolledig dan 

nog) van deze « integiaal ,uitgeruste » 
woohst zal U wel oveituigd hebben van 
de degelijkheid van opvatting en uit
bouw. Maar als U ergens Brusselwaarts-
plannen hebt zult U graag cijfers op dit 
indrukwekkend geheel krijgen. 

Naar gelang sommige verdere uitbrei 
dingen van het woningkoncept schommelt 
de prijs tussen 1.000.000 fr. en 1.400.000 £r. 

Daarin is dan al het opgesomde begre
pen. Eveneens aansluiting voor water, 
elektiicitcitskabel, telefoonleiding. Buiten
schildering, de hele tuinaanleg, die u na 
enkele jaren volledig in een groene oa
sis zetten. Voetpaden, riolering zijn uw 
winstpunt van geïntegreerd te zijn in zul
ke geheelopvatting. Hebt U hetzelfde al 
eens nagerekend. Grond, woning, woning
uitrusting, schildering, tuinaanleg, dan 
komt U er beslist niet als individu die 
hetzelfde wil uitbouwen. 

De opvatting als geheel, de groepssa-
menwerking van architekten en specialis
ten van allerlei aard drukken de prijzen 
op veel terreinen. 

Zonder te spreken van het feit dat U 
na de beslissing zelf geen zorgen meer 
hebt. De N.V. Expansie ontslaat U van 
alle bouwzorgen die « privaatbouwers » 
het leven zo lastig maken. 

Wij kunnen U besluitend maar één 
raad geven. Zijt u geinteresseeid in het 
projekt neem dan kontakt met de N.V. 
Expansie, Smaragdlaan 61 te Brussel tel. 
02-35.04.01, die U ook zijn ontwerp De 
Varenberg te Bertem tussen Brussel en 
Leuven kan tonen even hoffelijk en jo
viaal als wij ontvangen werden op het 
Zonneveld te Grimbergen. Maar op het 
projekt Bertem past dan wdlicht de Brus
sel-titel niet meer van onze bovenstaande 
repoitage, tenzij de streek van Leuven 
dan, gezien in het perspektief van de 
Acapsul over « Ie tres grand Biuxelles de 
l'avenir ». 

Publi-rcportage : W. LUYTEN. 
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De brand in de Nieuwstraat is deze week 
door de Midden Oosten-brand naar de mid-
denpaginas der kranten verdrongen. Van 
ontleden der machtsverhoudingen, over 
meestal simpatie voor de Joden, mondt de 
algemene bekommernis steeds uit in « Hoe er 
een einde aan maken ». De grote a twee » 
hebben hier blijkbaar de uitbreidings- en in-
krimpingsmogelijkheid in handen. 

Naebbing van de Innovationbrand, Vlaam
se liberalen en Brussel, Leuven en Limburg 
•inden in de meest verscheidene publikaties 
stof voor binnelandse koxnxnentaren. 

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

De eerste dag van het konflikt vatte Van 
Haverbeken de midden-oosterse machtsver
houdingen nog als volgt samen. Twee dagen 
later kwam er meer bemoedigend nieuws 
over de houding der Russen. 

« In een kariikatiiur stelt het weekblad 
« Wek Woche » de Russische president Kos-
sysin \'oor als Goliath 67. Voor de kleine Is
raëliër die met een slinger voor hem staat, 
brengt hij met de rechterarm de marionet 
Nasser in beweging, die zelf de marionet 
Sjoekeiri aan het banbiiksemen brengt. Ein-
zijdig zoals karrikatiiren het meestal zija, 
wijst dit beeld echter op de rol die door de 
grote mogendheden in het drama van het 
Midden-Oosten wordt gespeeld. Terwijl in 
1956 de meeste mogendheden het eens wa
ren om de geschillen aldaar te regelen, zijn 
zij thans om zeer diverse redenen verdeeld. 

Het kleine Israël, dat op een haast onver
dedigbaar gebied amper 2,5 miljoen inwoners 
telt en door vele miljoenen vijandige Arabie
ren is omringd, wordt thans door Rusland en 
de mogendheden die het steunen als de agres
sor gebrandmerkt. Geeft president Johnson 
steun aan Israël, dan /al Kossygin de Ara
bieren bijspringen. Frankrijk, dat totnogtoe 
de grootste wajienleverancter was van Israël, 
wast zijn handen in onschuld en wil in geen 
geval een aktie ondernemen w a a n a n zou 
kunnen worden gezegd dat zij in de lijn 
loopt van de Amerikaanse politiek. 

Meer en meer wordt het duidelijk dat de 
mogendheden inderdaad in het Midden-Oos
ten doelstellingen willen bereiken die niets 
met de vrede onder Israëli en Arabieren te 
maken hebben. 

De wereldpolitiek vormt een geheel en 
men kan de politiek van de mogendheden 
niet los zien van de houding die zij elders 
en o.m. in de Vietnamese oorlog hebben aan
genomen. •-

DE STANDAARD 

Legt ook de vinger op dezelfde wonde. Al
leen samengaan van de Sovjets en Amerika 
kan de schade indammen. 

a In 19.5() werd een einde aan de oorlog ge
maakt door het samengaan van Russen en 
Amerikanen. Een dergelijk samengaan is 
vandaag moeilijker mede ter wille van de 
oorlog in Vietnam. Toch kan men alleen dan 
tot een oplossing komen wanneer die twee 
wapenleveranciers druk oefenen op hun 
kliënten. Frankrijk dat zich, bij monde van 
de Gaulle, voor het uitbreken van het kon-
flikt neutraal verklaarde zou hier eventueel 
makelaarsdiensten kunnen bewijzen (de 
Israëlische luchtmacht is volledig van le\e-
ringen uit Frankrijk afhankelijk). 

De ideale voorlopige oplossing zou er van
zelfsprekend een zijn in het raam van de 
l 'XO. Met dien verstande dat l 'NO-troepen 
ditjiiaal zowel op Israëlisch als op Arabisch 
grondgebied worden gelegerd. Maar, net 'o-
als in 1956, kan men, in de schoot van de 
UXO, geen resultaat boeken tenzij de twee 
supermogendheden hun uitdrukkelijke of ta-
ciete medewerking verlenen. » 

L E M O N D E 

Onder de titel « Shalom » verbergt dit 
Franse blad zijn simpatie niet voor de Israë
lieten. 

« Enkele buurlanden van Israël leven in het 
feodale tijdperk; anderen leven in een mili
taire diktatuur, een ander nog heeft de sla
vernij niet af.geschaft, maar het is Israël met 
zijn kollektivistische gemeenschappen en zijn 
dorpskooperatieven dat als reaktionnair 
wordt afgeschilderd. 

Ieder begrijpt de aktie van elk land wan
neer het zijn krachten mobilizeert om zijn 
stukje van de wereld te verdedigen wanneer 
dit wordt bedreigd door anderen. 

Nasser roept uit dat hij het doe! nastreeft 
van de volledige vernietiging \ an de .loodse 
staat. Wanneer deze staat, tegenover de mas
sale troepenkoncentratles Egyptenaren en Sy-
riers aan zijn grenzen zijn verdediging orga-
nizeert schreeuwt «len o\er agressie van 
zijn kant. 

Is het juist dat de Sovjetambassadeur te 
Tel Aviv zou geweigerd hebben aan Levy 
Eshkol zich met hem langs de Syrische grens 
te begeven waar hij ook wilde, om er de af
wezigheid van Joodse troepen vast te stellen 
terwijl men het van troepensamentrekking 
beschuldigde. » 

L E C A N A R D E N C H A I N E 

Dit gewoonlijk zeer goed ingelichte Parijse sa
tirisch blad vaagt de kapitalisten van Innova
tion de mantel uit. Le Canard weet toch dat 
de heer Bernheim zo roerend zegde dat de 
nieuwe gebouwen in de Nieuwstraat er zul
len gezet worden ter nagedachtenis van ds 
slachtoffers, en waarschijnlijk ten prolijte van 
I nos chers actionnaires 5. 

« De Belgische maatschappij « Innovation » 
is — de Heer zij geloofd — niel helemaal op 
het onverwacht gevat door de brand van zijn 
magazijn te Brussel. 

In een interessant dokument dat deze ver
eniging doet rondgaan met nadruk, in de 
beursmiddens laat zij weten aan wie dit aan
belangt dat het gebouw zowel als de waren 
volledig verzekerd was. 

Beter : een bijna mirakuleus toeval heeft 
gewild dat, toen de brand uitbrak, de polis
sen zojuist waren herwaardeerd. 

En voor de pessimisten, die meenden dat 
n~ii het magazijn verwoest is, het gedaan zou 
zijn met de voordelen en de uitbetaling van 

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

Heb! 
over 

ü er reeds 
te maken op 

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

3an gedacht uw bestelling voor gas en stookolie van nu at 
ons adres : 

p.v.b.a B E C O , Krijgsbaan 236, Zwijndrecht 
Tel. : 03/52.81.73 - 32.0210 
DOE HET NU ! 

VAN DE V.U.-LEIDING 
MOTIE INZAKE MIDDEN OOSTEN 

De VU-frakties van kamer en senaat bepaalden hun houding ten aanzien van 
het gewapend konflikt in het Nabije Oosten. De frakties betreuren in de eerste 
plaats dat de troepen van de Verenigde Naties overijld uit de bestandszone werden 
teruggetrokken. Aldus werd onvoldoende tijd gelaten voor voorafgaandelijk diplo
matiek overleg met het oog op het \ oorkomen van een gewapend konflikt waarvan 
de dreiging waarneembaar was. De VU-frakties veroordelen beslist alle oorlogsge
weld als middel tot oplossing van belangenkonfllkten als dit, gerezen tussen Israël 
en de arablsche landen. Ze zijn van mening dat in geen geval mag geraakt worden 
aan het bestaan van de bestaande joodse staat en keuren tevens met beslistheid de 
geweldplegingen af tegen de verschillende joodse gemeenschappen in de verschil
lende arabische landen. 

Anderzijds ma.g het zeer zware menselijk pi^bleem \an de meer dan 1 miljoen 
Palestijnse vluchtelingen niet langer onopgelost blijven en moet van Israël geëist 
worden dat het aan dit probleem zonder verwijl een rechtvaardige en menselijke 
oplossing zou geven. 

Ten aanzien van de verschillende manifestaties in ons land georganizeerd zijn 
de VU-frakties van mening, dat de zaak van de vrede in deze aangelegenheid niet 
gediend wordt door eenzijdige emotionele betogingen op straal maar veeleer door 
realistisch en diplomatisch optreden van alle kleine landen, die onbaatzuchtig het 
bestaansrecht van alle volkeren in vrede kunnen verdedigen. 

dividenden, hier dan een goed nieuws : dit 
bericht van de Innovation openbaart graag 
aan « ses chers actionnaires » dat de uitba-
tingswinsten en zelfs de algemene onkosten 
verzekerd waren voor het lopend jaar. 

Innovation heeft dus nog een mooie toe
komst voor zich. Ja , een vlammende toe
komst. 

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

Heeft het over bleekblauwe praat die de 
liberalen (of een deel ervan) afkomstig uit 
Noord-België (terminologie in de geest van 
Omer) over het probleem Brussel vertelden 
op het Kongres van het Liberaal Vlaams 
Verbond. Hun « denker » Lodewijk d'Haese-
leer schijnt anders maar een filozool van ."le 
verwarring. 

« Omdat het nu eenmaal niet anders kan, 
heeft het Liberaal Vlaams Verbond op zijn 
algemene vergadering ook iels gezegd over 
het statuut van Brussel. Het meest karakte
ristieke \ a n deze « stelHngname » is dat het 
bleef bij uiterst va.ge en brave verklaringen, 
die geen potten breken maar ook niets bij
brengen. 

Het LVV is tegen federalisme, zeker met 
Brussel als derde federale macht. Daar kan 
zowat iedereen vrede mee nemen, want zelfs 
de federalisten willen Brussel niet verheffen 
tot een federale deelstaat. 

Brussel moet een supra-.gemeentelijke ge
zagsinstantie krijgen. Dat wensen zelfs de 
Brusselse franstaligen. Terecht zei LN'V-voor-
zitter d"Haeseleer dat de meningen erg uit
eenlopen inzake bevoegdheid en samenstel
ling van deze instantie. Uit wat de liberale 
ze.gsman te vertellen had werden wij echter 
niet veel wijzer nopens zijn standpimt ter
zake. 

De schuchtere vaagheid van de liberale 
StelHngname van zondag betekent dat men in 
die strijd best niet te veel zou rekenen op 
de liberale Vlamingen. Hoogstens zullen zij 
volgen als de anderen voorgaan, in zoverre 
hun unitaire partijleiding het hun zal toela
ten. » 

H E T V O L K 

Een aantal brusselse « elite-doktoors » heb
ben minister Hulpiau uitgejouwd toen deze 
enkele woorden Nederlands sprak in de brus
selse universiteit. 

Miei Van Cauwelaert schiet uit zijn sloffen 
en dreigt met een soort a nacht van de lan
ge messen » (met op de barrikaden waar
schijnlijk de geest van nonkel Frans). 

« Naar aanleiding van het hatelijk inci
dent, dat zich vorige vrijdag tegenover mi
nister Hulpiau voordeed, achten wij het noch
tans onze plicht de aandacht van alle Vla
mingen te vragen voor het probleem, dal on
ze anti-hoofdstad aan het land met den dag 
scherper .gaat stellen. 

Het incident tegen ministerHulpiau is niet 
het werk van enkele halve garen. \\'i\ ver
melden reeds de aanwezigheid van tal van 
zeer vooraanstaande personaliteiten en in
zonderheid van de eigenlijke gastheer, de h. 
Homes, rector van de U.L.B. Uitermate be

langrijk is dat geen enkele van deze voor
aanstaanden — ook niet de rector die de 
minister had uitgenodigd — het nodig heelt 
geoordeeld de incidenten af te keuren. 

Wij kunnen alle Brusselse Vlaamshaters 
de stellige verzekering geven, dat het inci
dent van vorige vrijdag — het zoveelste ! — 
bij de Vlaamse opinie niet op kouwe stenen 
is .gevallen, ^^'ij, Vlamingen, zijn noch fana
tiek, noch opvliegend. Maar wij hebben een 
geweldig geheugen. Wij kunnen gemakkelijk 
vergeven, maar wij vergeten niet licht. 

Daarom kunnen wij de herrieschoppers 
van de U.L.B, beloven, dat al deze beledi
gingen ten onzen opzichte gloeiende kolen 
zijn, die ze op hun eigen hoofd stapelen. 
Brussel heeft de rest van het land voortdu
rend nodig. Het leeft letterlijk van de goede 
wil van de andere Belgen. Er komt dan ook 
onvermijdelijk een dag, waarop alles zal 
worden vereffend. 

De Brusselse « elite » rekent ongetwijfeld, 
om haar slag thuis te halen, op haar niet 
geringe invloed in de Wetstraat en op de 
welbekende passiviteit van de meerderheid 
der parlementairen. Zij zou er echter goed 
aan doen zich te herinneren dat het Parle
ment in dit land niet alles kan. » 

D E B O N D 

Het blad van de grote gezinnen herinnert 
eraan dat ondanks alle brand in Nieuw
straat of Midden-Oosten, Limburg de alar
merende geruchten over zijn niet rooskleu
rige toekomst nog niet vergeten is, laat het 
bericht over Eisden en Beringen dan ver
drongen geweest zijn door die andere nieuws
koppen. 

« In Limburg leeft de onrust, en dat is be-
griji)eliik voor wie de toestand kent. Eisden 
en-of Beringen : zullen deze namen straks 
een klank als Zwartberg krijgen ? De Lim
burgers zijn niet blind. Zij zien hoe de ko-
lenstocks voortdurend aangioeien (op dit 
ogenblik reeds 1.459.000 ton); zij weten dat 
het «aantal werkplaatsen steeds vermindert 
terwijl er jaarlijks 4.000 nieuwe werkgelegen-
heden nodig zijn. Als straks Eisden — alle 
ministeriële en andere beloften ten spijt — 
toch dicht zou gaan, dan staan 50 t. h. van 
de Maaslandse arbeiders op straat. De Lim
burgers hebben de beloften gehoord, en zij 
stellen nu vast dat er de laatste maanden 
geen enkel project van enige omvang tot 
slancl kwam. 

De amok rond Amoco — overigens knap 
georchestreerd — mag de Limburgse werke
lijkheid voor niemand verdoezelen. Die Lim
burgers vrezen immers geen objectief on
derzoek en zij gunnen heus de Waalse ar
beiders wat ze voor zichzelf vragen. Maar zij 
eisen wel dat de overheid — omwille van de 
grote koppen in de Waalse pers — de 200.000 
jonge Limburgers die nu nog op de school
banken zitten, niet in de rug zou schieten. 

Er mag niet meer geblunderd worden. An
ders zou spoedig kunnen blijken dat het 
sprookje van die « brave Limburgers » (waar
in öok een eerste-minisfer destijds bleek te 
geloven) altijd een sprookje geweest is. » 

WALTER LUVTEN. 

GLAZEN en WONTUREfJ. 
GrAtit voof vefielefden. 
Herslel'ingeT m eigen werUuij. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 

NAAR BRUSSEL 
We leggen busvervoer in voor de 

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

Vertrekpunt voor deze belang
rijke gebeurtenis zaterdagnamiddag 
om i4 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 in 
« Scheldehof », Oude Koornmarkt 
28. Andere leden eveneens welkom. 
Prijs 100 fr. 

Beriaar 
GULDENSPOREN 

Gezien 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-
sporenmaal gehouden in het feest
lokaal van het voetbalplein. Stevig 
menu tegen 85 fr. per persoon. 

Voor gezelligheid na het feest 
lorgen een driekoppig orkest en de 
klassieke lokale lolbroeken. Alle 
vlaamsgezinden met vrienden en 
« magen » worden hartelijk uitge
nodigd. Inschrijven bij Luyten, Lier-
se steen^^'eg 140 Beriaar, of Torfs, 
Melcauwen 29, Beriaar. 

Borgerhout 
NAAR BRUSSEL! 

De V.U.-afdeling Borgerhout 
dient de brusselse burgemeesters 
en hun franskiljonse kliek van ant
woord, zal dan ook, gewoonte ge
trouw, in massa aanwezig zijn op 
de V.U. meeting in de Magdalena-
zaal te Brussel op zaterdag 17 juni 
te 16 uur. 

Wij leggen een autobus in voor 
leden en simpatizanten. Prijs : 60 
il. per persoon. 

Vertrek : Herman Van den 
Reeckstraat te 14 uur. 

Moorkensplein (Gemeentehuis) 
te 14 uur 15 stipt. 

Aandacht : zonder verder opont
houd rijden wij naar Brussel. 

Plaatsbespreking : JutJl Dillen, 
Buurtspoorweglei 87, tel. 35.09.28. 

Frans Dirks, Karel V.d. Ooever-
str. 26, tel. 36.38.94. 

Bert Verbeelen, Jozef Posenaer-
str. 37, tel. 35.57.08. 

Personen die de reis doen met 
eigen wagen worden verzocht tijdig 
aanwezig te zijn in de Magdalena-
zaal, gelegen Duquesnoistraat, nabij 
het Centraal Station te Brussel. 

Als bewust Vlaming kennen wij 
Voor 17 juni slechts een parool : 
op naar Brussel! 

Deurne 
NAAR BRUSSEL 

Als antwoord op de ekstremisti-
sche taal van de brusselse burge
meesters lielegt 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 
Aheele. Lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat tr 
Deurne (C) (tel. 35.05.70). 

Prijs : 60 tr. per persoon. 
Vertrekplaatsen : lokaal Plaz.i, 

hoi-k Gallifortlei en De iMonterev-
sti lat en St. Rochuskerk, St. Ro-
chMsstraat. 

^ 'Ttrek : om 14 uur 15 stipt. 
G !OTE KOLPORTAGE O P 
IS JUNI 

Donderdagavond 15 juni grote 

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

Verzameling : lokaal Plaza om 
19 uur. 
REEDS 114 NIEUWE LEDEN TE 
DEURNE 

En de ledenslag gaat verder. Op 
3 juni werden er reeds 114 nieuwe 
leden aangeworven door onze pro
pagandisten. Simpatizanten die 
wensen aan te sluiten kunnen dit 
doen door : nawn, voornaam, adres, 
geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. op te zenden naar de h. 
Hilven, Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. Enkele dagen later ontvan
gen zij hun lidkaart, onder geslo
ten omslag, thuis. 
SOLIDAIR MET STAKERS 
ARBED 

Vlaamse Volksbeweging Deurne 
verklaart zich v.olledig solidair met 
stakers Arbed Gent en eist daad
werkelijk optreden van alle Vlaam
se verenigingen. 

Ekeren 
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. 

Edegem 
NAAR BRUSSEL 

Zaterdag 17 juni rijden alle V.U.-
leden uit onze afdeling met de au
tobus naar de protestvergadering 
in de Magdalenazaal te Brussel : 
« voor het behoud van ons Neder
lands in de hoofdstad Brussel ». 

Vertrek Elsdonk-kerkplein rond 
14 uur, halte aan het gemeentehuis 
en aan de Mechelsesteenweg. 

Terug thuis rond 20 uur. 
Inschrijvingen aan 60 fr. (drink

geld inbegiepen) bij : Jef De Boel, 
Garden Citylaan 64, Mia Dujardin, 
Mechelse steenweg 314. René De 
Key.ser, Graaf de Fienneslaan 47, 
Miei De Bondt, Molenveldlaan 28, 
Jan Muys, Elsenborghlaan 1. 

Geen uitvluchten : allen op pos t ! 

Hoboken 
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 
V.U.-VROUWEN 

Woensdag 14 juni vergadering 
voor de vrouwen te 20 uur 30 in 
Tijl. Een afzonderlijke uitnodiging 
zal worden toegezonden. 

ALG. LEDENVERGADERING 
De volgende alg. Iedenvergaderini> 

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, 
niet 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 Mattheyssens de tafelrede 
houden. 
DIENSTBETOON 

Indien er moeilijkheden zijn, van 

welke aard ook, een van onze man
datarissen is ieder donderdagavond 
te spreken in Tijl, vanaf 20 uur. 
Voor afspraak kan men telefoneren 
aan : 

Sekretariaat : K. Van Bockel 
45.57.77. 

Lieven Kalingart : 45.85.19. 
Leo Michielsen, C.O.O. 45.55.90. 

NAAR BRUSSEL O P 17 JUNI 
Wij moeten met een sterke af

vaardiging naar Brussel op 17 juni, 
het is dringend nodig. De prijs voor 
de reis is 50 fr. Wij zullen in sa
menwerking met het sekretariaat 
van Antwerpen de plaatsen in de 
autocars bestellen. Wie nog niet 
heeft ingeschreven telefoneer aan 
een van de bovenstaand nummers, 
maar liefst aan het sekretariaat. 
KOLPORTAGE 

Onze propagandaleider Renaat 
Devriendt heeft de volgende kol
portage met ons blad « Wij » ge
pland op zaterdagnamiddag 24 ju
ni a.s. De zaterdag werd genomen 
op verzoek van verschillende mede
werkers. 

De kolporteurs krijgen nog een 
afzonderlijke uitnodiging. 

Nog enkele kameraden zouden 
zich moeten melden, om mede op 
kolportage te gaan. Het is een zeer 
nuttig en nodig werk. Zich aanbie
den in Tijl, op het sekretariaat of 
telefoneren aan Renaat Devriendt, 
Gen. Mahieustraat 55, tel. 45.42.03. 
SLEUTELHANGERS 

Al diegenen, die te laat kwamen 
oin een van de prachtige sleutel
hangers te bekomen, weze mede
gedeeld dat wij over een nieuwe 
voorraad beschikken, te verkrijgen 
in Tyl, of bij Renaat Devriendt. 

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 (n gongslagdag » te 
Brussel, een autokaravaan doorheen 
St. Genesius-Rode, Linkebeek, We-
zembeek-Ophem en Kraainem. 

Verzameling te 15 uur 15 aan <le 
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 
GONGSLAGDAG 

Het arrondissements bestuur 
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 ft 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. 
Genesius-Dorp. 

5. Massameeting te Brussel in 
de Magdalenazaal. 

De inzet van deze aktie ïs zo 
belangrijk dat geen enkele moei
te mag gespaard worden om van 
17 juni a.s. een ware " gong
slagdag )) voor de Vlaamse aan-
w^ezighetd 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. 

Brussel 
VLAAMS KONCERT 

Op zateicla,!; 10 juni 67 te 15 uur 
geeft de Peter Benoit-Harmonie 
(voormalige \ lnam.se Harmonie) in 
opdracht van het brussels stadsb-j-
siuur, haar 1ste koncert in de Wa
rande, onder de bezielende en kun 
dige leiding van de h. Karel Pisa-
ne. 

Zij die zich enigszins kunnen vrij
maken, zouden, door op deze dag 
aanwezig te zijn hun simpatie be
tuigen aan de trouwe muzikanten 
en Inm niuziekbestuurder der enige 
vlaamse brusselse harmonie. 

Denderleeuw 
VOETBAL 

De voelbalwedstrijd tussen de 
oude gloriën ^ i het Blauwvoetven-
del eindigde onbeslist 1-1. Hoe de 
jeugd zich ook inspande om te ze
gevieren, aan Marcel Baeyens (ou
derdomsdeken) en zijn ploeg had 
ze een degelijk tegenstander gevon
den. 

NA HET ZANGFEEST 
Zoals telkenjare waren de plaat

sen voor de bus naar het zangfeest 
een week voor datum volgeboekt. 
Toekomend jaar zullen we trachten 
twee bussen in te leggen. 
VERJAARDAG 

Woensdag 14 juni wordt Karel, 
Lodewijk b e Bruyn 85 jaar. Nu 
reeds wensen we hem van harte 
proficiat. In het nummer van 17 
juni wijden we een speciale re])or-
tage aan deze noeste vlaams-na-* 
tionale strijder. 
NAAR BRUSSEL 
O P ZATERDAG 17 JUNI 

De trein vertrekt in het station 
Denderleeuw te 15 uur 28. 

.\fstappen Brussel-Centraal. 

Dilbeek 
VOORDRACHT 

Dllbekenaren, leer uw gemeente 
kennen. 

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

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

Toegang vrij. 

Leuven 

Heverlee 

Kessel-Lo 
NAAR BRUSSEL 

Op zaterdag 17 juni 1967 gaan 
wij allen naar de Magdalenazaal te 
Brussel om er de grote Volksunie
vergadering bij te wonen over 
Brussel en Vlaams-Brabant. 

Te dien einde vertrekken er bus
sen uit Leuven aan de Oude Markt, 
verzameling om 14 uur 30. 

Prijs 35 fr. per persoon. Inschrij
ven in Cristal, Parijsstraat 12, Leu
ven. J. Demeyer, Pr. Pouletlaan 11, 
Heverlee; R. Vandenbosch, Gulden-
sporenlaan 15, Kessel-Lo. Allen op 
post. 

Strombeek-Bever 
NAAR Siste AFDELING 

In zijn poging de stad Brussel te 
omringen van een dicht net van ak-
tieve 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. 

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

Weerde • Eppegem 
FROPAGANDA-AKTIE 

Het anti-P.V.V. pamflet en het 
derde pamflet V.U.-Aktie « Brus
sel » worden op zaterdag 10 dezer 
verspreid in de gemeente Weerde, 
in samenwerking met de V.M.O. uil 
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 Brus.sel met de trein 
\ an 15 uur 30. Het bestuur rekent 
op een zeer talrijke opkomst. 

ZOEKERTJES 
Gezellig kwartier 2 kamers te 

huur voor dame of juffrouw te Oos
tende tegen park en zee 2.(M)0 fr. 
per maand voor juli en augustus. 
Schrijven naar liet blad onder let
ters A.V T 141 

Dame alleen zoekt te huren klein 
appartement met badkamer te 
Brussel centrum. 

Schr. adres blad onder nr. T. 1,14. 

Luc Depoorter, alle verzekerin
gen — graag tot Uw dienst — 123 
f>is(els(eeii«eg, St. Amh ies-Brugge 
r. 139. 

Hoofd redak teu r : 
T. van Overs t rae ten . 

Alle br iefwissel ing voor r e -
dak t i e naa r : 
Rota typ , Sylv. Diipiiislaan, 
110, Brus . 7. - Te l . 23.11.98. 

Beheer : 
Maurice Lemonn ie r l aan 82, 
Brusse l 1. - Tel . : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet ont
vangen van b lad op d i t 
Adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarl i jks : 160 F . 
Dr iemaande l i jks : 90 P . 
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 to r t ingen voor het b lad 
op pos t r eken ing : 171139 
« W I J » - Vlaams-na t ionaa l 
weekb lad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.V. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans. 

LB 110 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

Guido Gezel les t raat 39 
ZWIJNDRECHT. T. 52.70.70 

LB 112 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne z. 
Van Havrelei 70 T. : 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

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. : (050)41571 
Lokaa l Volksunie 
Kamers -pens ion . 

_ _ LB 115 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers • vol pension -

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
El i sabeth l . 105. Tel. 6.32.70. 

LB 116 

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

Jozef Suvees t raa l 2 
Celagzaal 120 plaatsen. 

Tel. 050/350.67 
— LB m 

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 Oudergem 
T. 72.45.43 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 

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

Lg. Lobroeks t raa t 44 
ANTWERPEN. 

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 rol . 

RAADPLEEG ONS 
LB 120 
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STEU^^FONDS ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
Van enkele afdelingen ontvingen we reeds steun voor de ak-

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. 13. 
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 wordai) 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 

Herfelingen • Kester -
Leerbeek 
UITSLAG TOMBOLA 

Gratis tombola op dansavond van 
20 mei 67 te Pepingen, zaal « Liin-
bourg B : 

Nrs 1160 - 13.̂ 7 - 1010 - 1212 - 1111 
- 1169 - 1014 - 1039 - 1495 - 1100 -
1436 - 1492 - 1477 - 1283 - 1352 -
1256 - 1335 - 1120 - 1287 - 1494 -
1145 - 1153 - 1458. 

Voor deze nummers kan nog ge
durende een maand de prijzen afge
haald worden bij : Weverbergh Ro
ger, Honingenveld 7, Leerbeek. Tel. 
52.45.05. 

Wolvertem 
DAG VAN VLAAMS BRABANT 

Guldensporenviering 1967 zondag 
2 juli, te 19 uur op het Marktplein 
te Wolvertem. 

Deze viering zal de meest grootse 
zijn welke de laatste jaren plaats 
vond, de enige die dag in Brabant. 
Zij wordt gesteld onder het motto 
o Dag van Vlaams Brabant » en be
oogt bij al de Vlamingen en inzon
derheid bij de inwoners van Vlaams 
Brabant de gedachte ingimg te doen 
vinden dat het probleem Brabant 
maar kan opgelost worden met in
zet van alle middelen en krachten. 

1) Welkomwoord door H. Rein 
hard, namens de Vlaamse Vrien
denkring en Aktiekomitee Vlaams 
B r a b a n t 

2) Gastredenaar over Brussel en 
Brabant. 

3) Openluchtspel « Pieter De Co
nine », onder regie van Herman 
Bruggen, met 70 akteurs uit een 
twaalftal brabantse toneelgroepen. 

Klank : Barco- Kortrijk. 
Belichting : Waltra Theater 

Brussel. 
4) Receptie ter ere der personali

teiten door het gemeentebestuur 
van Wolvertem. 

Sekretariaat : Hoogstraat 19, 
\A'olvertem. Tel. (02) 59.36.61. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
KOLPORTAGE 

N'erleden zondag hebben wij met 
zeven i)r(ipagai)t'.s!en 2,H8 n u m m i i s 
van Wij vtrKoiht te Zottegem. 

N'oljjende kolpoi'nge gaat door op 
zondag IS juni te Lede. 
AUTOKARAV'WiN 

Op 17 juni Ui» t l de A'agdaleia-
zaal te Brussel laistensvo' zitten. 

Aan het café De Vriendschap 
vertrekt een grote autokaravaan 
Ie 14 uur. 

Alle autobezitters worden drin 
gend verzocht op post te zijn met 
bevlagde wagens. Wie geen ver
voermiddel heeft krijgt wel een 
plaatsje. 
PRIESTER DAENS-
HERDENKING 

Zondag IS juiii herdenken we het 
60-jarig afsterven van Priester 
Daens. Te 10 uur is er een H. Mis 
met offer in de St. Martinuskerk. 
Wij vergaderen te 9 uur 30 aan de 
Hopmarkt om van daaruit met het 
muziek van Denderbelle naar de 
kerk op te stappen. Nadien optocht 
en neerlegging van bloemen aan 
het monument met spreekbeurt 
door de h. Frans De Ne\e. 

Alle simpatizanlen %\ürden ver
wacht ! 

Erembodegem Centrum 
NAAR BRUSSEL 

We roepen onze leden en simpa-
tizanten op om deel te nemen aan 
de meeting te Brussel op 17 juni 
e-k. Vertrek : Barreel (Hogeweg 
Brusselbaan) om 15 uur (met eigen 
wagen). Inlichtingen bij de bestuur
leden of tel. 202.79. 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 
AKTIEF 

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. Elke 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 ; 
Vlaams huis Roeland, Korte Kruis
straat 3, Gent. 

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

Oudere simpatizanten, 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 

\ '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.-sekretariaat, Ka-
landenberg te Gent en bij de aan
gesloten \erenigingen. 

AAN DE OUDSTRIJDERS-
KRIJGSGEVANGENEN 1940-45 

Volgens de wet van 29 maar t 
1967 wordt de instelling voorzien, 
vanaf de leeftijd van 55 jaar, van 
een levenslange rente voor Oud-
strijders-krijgsgevangenen van de 
oorlog 1940-45. Deze kategorie werd 
door de pers uitvoerig omschreven; 
o.m. in « De Vlaamse Oudstrijder » 
van zondag 16.04.67 (23ste jrg. - ar 
8). 

Teneinde het dossier tot het be
komen van deze rente in orde te 
stellen, kunnen belanghebbenden 
uit het Gentse zich wenden- tot een 
van volgende adressen : 

D'Hont Joris, J an Frans Willems
straat 8, Gent. De eerste vijf dagen 

van de week van 10 tot 11 uur 30. 
Demulder Dries, Kortrijkse steen
weg 247, Gent. De eerste vijf da
gen van de week van 19 tot 20 uui". 

Aers Jan , Voorhoutkaai 9, Gent. De 
maandag, dinsdag en vrijdag van 19 
tot 20 luir. 

Slnt-Amandsberg 
VOLKSUNIE-AKTIE 
, BRUSSEL . 

Alle leden en simpatizanten 
worden verzocht aktief deel te ne
men aan de grote protestvergade
ring in de Magdalenazaal Duques-
noystraat 14, te Brussel op zaterdag 
17 juni, vertrek vlaams huis « Roe
land » om 14 uur. 

GULDENSPOREN
HERDENKING 

Door het vlaams kontaktcentrum 
werd een Guldensporenherdenking 
ingericht op 1 juli in de K.N.S. te 
Gent om 20 uur met een zeer ver
zorgd programma. 

Kaarten bij de bestuursleden der 
afdeling en V.T.B, sekretariaat Ka-
landenberg Gent. 

Slnt-Amandsberg • Oostakker 
IJZERBEDEVAART, 

Zondag 20 augustus vertrekken 
we per autocar naar Diksmuide. 

Vertrek te Oostakker kerkplein 
om 7 uur 30 stipt, afreis langs de 
kust over Brugge, aankomst te St. 
Amandsberg rond 22 uur. 

Reiskosten 95 fr. Bespreek nu 
reeds uw plaats. Behiels, Dr. Em. 
Maeyensstr., 40, St. Amandsberg. 
Telefoon 281807. 

IN MEMORIAM 
Op maandag 29 mei werd me»T. 

P . Devrlendt ten grave geleid. Deze 
edelmoedige en verdienstelijke 
moeder, die destijds gebukt ging 
onder de zware slagen der repres
sie, louterde veel leed van on7.e 
mensen door haar geestelijke en 
stoffelijke steiin, waarmede ze zo
veel harten opbeurde. Aan haar 
familie bieden we onze innige en 
oprechte rouwbetuiging. 

WEST-YLAANDEREN 

Assebroek 
NU 

Nr 8 (een respektal')el cijfer) van 
<; Nu » kwa:n van de pers met o.a. 
Steenbrugge-abdij : Dom Eliglus 
een kijker op de nieuwe abt Dom. 
Dekkei-s, een overzicht van de Da-
vidsfonds-werking op Steenbrugge 
en rubrieken over gemeenteraads
zittingen. Ruilnrs zijn te verkrijgen 
bij afd.-voorzitter Mare De Vrieze, 
Tuinstr. 6, Asseboek. 

Blanhenberge 
GROOTS 11 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 
komnientaar. 

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 kus t 

Brugge - Torhout 
NAAR BRUSSEL O P ZATERDAG 
17 JUNI 

Ook vanuit Brugge wordt de so
lidariteit betuigd met de propagjn-

da-slag van de V.U. te Brussel. 
Daarom vertrekt op zaterdag 17 
juni te 14 uur stipt vanaf de Vis
markt , Brugge, een autobus. Prijs 
per plaats : 90 fr. Schriftelijke op
gave bij Guldo Van In, Predikhe-
renrei 23 (nieuw adres!) , Brugge. 

IN MEMORIAM 
Ons ontvielen de hh. Etlenne 

Achtergael en Zeger Andrles twee 
zeer verdienstelijke en beproefde 
flaminganten. Het bestuur van de 
V.U., arr . Brugge-Torhout, biedt 
aan de respektieve families blijken 
van genegenheid en deelneming. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Bevlaggingskamltee - Groot 

Brugge (oud adres : H. Gevaert, 
St. Michiels, thans : Roger Van de 
Voorde, WoUestr. 45, Brugge, tel. 
331.95) doet een nieuwe oproep om 
te bevlaggen op 11 juli a.s. Alle 
inlichtingen nopens de aankoop 
van leeuwenvlaggen kunnen inge
wonnen op bovenstaand adres. 
Wacht niet tot de vooravond van 
11 juli om ons nationaal symbool 
aan te kopen ! 

W I E IS BANG VAN DE V.U.-
JONGEREN ? 

In ieder geval onze aankomende 
nieuwe kiezers niet voor wie het 
a sekretariaat » van de V.U.-jonge-
ren geen moeite spaart. Deze jon
ge kiezers worden speciaal ver
wacht op de meeting met Hugo 
Schiltz op vrijdag 16 juni te 8 uur 
in het koncertgebouw te Brugge. 
De V.U.-jongeren rekenen erop 
daar (en elders !) hun leden-aanta! 
te verviervoudigen. 

Grote volksvergadering 
te Brugge 

op vrijdag 16 juni 
Onder voorzitterschap van 
volksvert. P . Leys wordt cp 
vrijdag 16 juni a.s. te 20 uur 
stipt een meeting gehouden in 
het koncertgebouw, St. Jakobs-
str., Brugge. Gastspreker : het 
antwerpse kamerlid Hugo 
Schiltz die zal handelen over : 
de ekonomische ontsluiting van 
Vlaanderen. Inkom uiteraard 
gratis. Iedereen op post en... elk 
zegge het voort. 

St Michiels 
DUBBEL RANTSOEN 

De afd. St. Michiels bestelde een 
dubbel rantsoen van het nationaal 
N'.U.-pamflet om de gemeenten 
Oostkamp, Loppen en W a a r d a m m e 
intens te bewerken. Wie doet het 
hen na ? 

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 onz^e betreurde arrondisse
mentsvoorzitter. 

De H. Mis wordt opgedragen m 
de kerk van de Paters Minderbroe
ders, Koning AJbertstraat om 10 
uur. 
PROTESTMEETING 
17 JUNI TE BRUSSEL 

Zaterdag 17 juni wordt een auto
car ingelegd naar de protestmeeting 
in de Magdalenazaal te Brussel. 

De bus vertrekt te Veurne om 13 
uur. 

Inschrijvingen voor Adinkerke : 
Juul Haezebaer t 

Veurne : Albert Huyghe, leper-
steenw. 41. , • 

Diksmuide : Vlaams Huls, IJzer-
laan 83. 

Koekelare : Willems, Oostmeet-
straat. 

Ichtegera : M. Dekeyser, Engel
straat. 

De Panne : R. Swiiyien, Kerk
straat. 

Prijs : 110 fr. 

Oedelen en Sijsele 
NIEUWE AFDELINGEN 

In de/e gemeenten is de leden
slag enorm vlot verlopen zodat het 
oprichten van afd. in deze gemeeo-
len niet langer mag uitblijven. 

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

Roeselare - Tielt 
NAAR BRUSSEL 

Wegens onvoorziene moeilijkhe
den zijn de geplande autobussea 
voor de reis naar Brussel op 17 ju
ni, afgelast. Toch zal ons arrondis
sement vertegenwoordigd zijn op 
de protestmeeting. De reis zal ge
schieden met private wagens. Ver
trek uit iedere gemeente om 14 uur . 

Samenkomst te Tielt op de Markt 
om 14 uur 30. Vandaar gaat de 
tocht gezamenlijk naa r Brussel. AI« 
Ie inlichtingen bij de arr. organi
satieleider : Herman Verslype, Kor , 
trijkstraat 42, Tielt. Tel. 051-400.54. 

ABONNEMENTENAKTIE 

In het arrondissement is de 
abonnementenaktie volop aan gang. 
Te Roeselare werden reeds 25 
abonnementen bijgemaakt. Gust 
Deman uit Pit tem werfde er een 
twintigtal, terwijl in Tielt er reeds 
15 bijgewonnen zijn. Ook op an
dere plaatsen is de aktie volop be
zig. Binnen een drietal weken 
wordt afgesloten en zal het rezul-
taat in het blad bekend gemaakt 
worden. 

Tielt 
KOLPORTAGE 

Verleden zondag werden alle be
schikbare nummers , zijnde 80 ver
kocht in de gemeenten Koolskamp 
en Ardooie. 

Zondag a.s. wordt gekolporteerd 
te Schuiferskapelle, Roomkerke en 
Kruiskerke. Verzameling in herberg 
« d'Hespe », Markt, Tielt om 9 imr. 

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-Ant werpen. 

JEUGD NAAR 
SINT WINOKSBERGEN 
DEELNEMING 

Van 16 jaar af kan men inschrij
ven door een voorschot van 250 fr. 
te storten op prk. 1787.35 van Werk
groep De Nederlanden, Eekhout
straat 39, Brugge. 

De deelnameprijs bedraagt 60 
gulden of 850 fr. 
- Hierbij is alles inbegrepen. 
PROGRAMMA 

Naast dagreis in Frans-Vlaande
ren, dropping, bezoek aan Duin
kerke en Duinkerkse haven, ge
sprekken met Frans-Vlamingen, 
voordrachten met dia's over u W a t 
is Frans-Vlaanderen », « Frans-
Vlaanderen en West-Vlaanderen op 
ekonomisch gebied », « Betekenis 
en zin van een Nederlandse kultu-
rele aktie voor Frans-Vlaanderen ». 

College St. Winoc, rue du Colle
ge, St. Winoksbergen (Bergues). 

Van zaterdag 29 juli 18 uur tot za^ 
terdagmiddag 5 augustus. 

Houdt van nu af aan reeds deze datum vrij: 

ZATERDAG 17 JUNI 
VOLKSUmE-MEETING ÏJV DE MAGDALENAZAAL 

TE BRUSSEL 
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ZON... LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE 

VW EIGENDOM... 
VLAAMSE LAND 

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

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

bergplaatsen. 

TJW BUITENVERBLIJF. . . 
EEN GEZELLIG HOEVEKE 

vanaf 625 000 fr. 
een authentieke vla(imse stijl * 
brengt u sfeer, warmte - eiken 
balken, staldeur, rode fianse te
gels en toch zeer konfortabel. 

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

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

INFORMEER NOG VANDAAG BiJ ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
ANTWERPEN 

MEIR 18 

03/31.78 20 

GENT 
ONDERBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel J 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459 28, 

Tot uw 
dienst.^ 

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

<rOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

... te GENT : 
met een reeks reer rezidentiële 
villagronden te DRONGEN, MARIA
KERKE, enz... 
Appartementsgebouwen te DESTEL 
BERGEN, WONDELGEM, GENT
BRUGGE en 7eer interessante beleg 
gingsmogeliikheden in appartemen
ten met 1. 2 of 3 slaapkamers vanaf 
590.000 fr. 

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

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

Ik 
ben 

ui^geslapel1 
wanK.* 

W l M M A E S 
vraagt O zi]n militanten In moei 
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
aiet m de steek te laten Stort i n 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uv? gemeente : 

— rek. ar . 1100/37.305 van het 
V.M.0. • Ajitwerpen ol 

- rek. nr. 1100/36.971 van hei 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan jnder mijn oersoonlijk toe 
zicht 

VERSE ZEEVIS 
Vlsverdelerg en diep-
yrieshouders. vraagt 
lp lichtingen eo prijs 
UisL 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
Tel . : 059 71715 

1?ÏU 
l l R E L L Ï 

Dunlopi i lo . . 
STRR *'̂ ^ 

.. ik koop bij 

MATWieU'S B€OVENB€ÜRIJf 
T U R N H O U T S E I A A H 1 0 2 , l O R G E « H O U T - TEL. 35.17.S3 

• UMUIZEN : Dl.v»"»»» •«-•»-*"•<•- ' ' • ' • ^ ' ° ' " ' , ,.^ , . , , 
•e.nn.nslr .» 3».41, *nlw. T.1. 33.47,24^.. G.lli|.r.lèi' »0, D.urn.„T.l. 34.I5.Ï2 

LB 124 

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

M B V. 22/2/62 
ATK 
V.Z.W. 

Het 
V L A A M S RELHINGSÜRGANISAIE 
voor de officiële kontroles van : 

— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d : 
— uw zvsaerder ; 
— uw elektrische installatie. 

RIJMENAMSESTEENWEG 109, 
BONHEIDEN _ Bij Mechelen 
Telefoon : (015> .526.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

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

(3x2 m Hoog 2 m.) 

SLECHT. 2.995 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29 Antwerpen teL : (03)32 44 JO 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospektus 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

(Gemeenteplein) 

Edegem Tel 03/5305.71 
LB I M 

KOOP BIJ ONZE 

ADVERTEERDERS 

exclusieve 
couture 
modellen 

lioek 
TURNHOUTSEBAAN 391 
GRAVINSTRAAT 48 .;' 
BORGERHOUT 

http://35.17.S3
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hRRh^cnVEi DE PRIORITEIT VOOR WALLONIË 

OORLOG IN HEILIG LAND 
Wie wind zaait, zal midden oosten. 

STROOK VAN GAZA VEROVERD 
« Aangehecht strookje afscheuren, a.u.b. ». 

PRO- EN CONTRA-MAOÏSTEN... 
...allemaal één pot chinat. 

KEIZER VAN IRAN TE BERLIJN 
Vitgekreten voor Sjahrlatan. 

PASTERNAK-VERFILMING BEKROOND 
Nouvelle Zhivague. 

N.P.D. NA NIEUW SUKSES 
Hannovermoedig. 

onger feld... 

BRAND IN WARENHUIS 
Direktie « Inno »-cent 7 

FRANKRIJK 
Republiek met een Groot-MogauUe. 

PRIORITE POUR LA WALLONIË 
Germain-Anglosprijs voor de staking ? 

RUSSISCH DIKTATOR BEGREEP A-BOM NIET 
Geen Stalinsider op kerngebied. 

NIEUWE EEG-VOORZITTER 
Viva et ri>^'' z 

PAARDEN 
Zoals de bokssport, het toneel, de 

film en zelfs de politiek heeft ook 
de reklame haar klassiekers. In een 
tuin in het Londense Hampstead 
woont Clifford Montrose. In zijn 
20&te was hij net na de eerste we
reldoorlog zoals vele van zijn Roe
meense landgenoten als armoezaaier 
te New York ontscheept. Twee jaar 
later schreef hij zijn eerste teksten. 
In 1929 tijdens een ontvangst in de 
Metropolitan drukte Henry Ford 
hem de hand en zei : « Mijn motor-
techniek en uw verleidingstech
niek... ». Clifford (zo noemde hij 
zich toen al) had de autokoning 
even diep in de ogen gekeken en 
geglimlacht : « Laat jouw techniek 
er maar af... ik verkoop jullie Ame
rikanen desnoods holle stenen ». 

Clifford was grijs nu. Hij had si
garetten- en kauwgommagnaten 
groot gemaakt, frisdrankjongens 
rijk en een jong, ambitieus kongres-
lid tot prezident. Hij kweekt rozen 
nu, maakt nog een kampanje per 
jaar en zit in het reklame-komitee 
van BOAC, BMC en Johnny Walker. 

Ongeveer een jaar geleden ont
moette hij Barbra voor het eerst, in 
de Kensington Gardens... een jonge 
Duitse die als kindermeisje haar 
Engels kwam vervolmaker omdat 
ze volgend jaar Lufthansa stewar
dess wou worden. Hij had haar 
wandelend een uur lang bekeken, 
afgekeken... van kop tot teen, van 
oor tot oor. Ze was van een lang
gerekte, koele schoonheid, haar 
mond had de getekende scherpte 
van een beeld en haar jukbeenderen 
de fiere uitdaging van een Edda-
godin. Op haar huid trilde de ge

temperde glans die een foto de 
warmte van een renaissance-schil-
derij geeft. Clifford praatte een 
kwartier met haar en de volgende 
ochttnd maakte David de eerste 
proefopnamen. 

Een half jaar later was Barbra 
het duurste fotomodel van de Britse 
studioos. Ze woonde in hetzelfde 
huis als Beatle John Lennon aan 
Hyde Park Corner, reed in een 
Jaguar E type, had geen minnaar 
maar wel drie Ierse pointers en 
dineerde eenmaal per week met 
Clifford in de American Bar van de 
Hilton. Queen, Vogue en Harper's 
Bazaar vochten om foto-afspraken 
met haar. Aan een journalist van 
The Sunday Times (colour supple
ment) verklaarde Barbra « Ik hou 
van pozeren, maar ik hou niet van 
fotografen. Het zijn waardeloze 
prentjesmakers zonder hart, zonder 
ziel ». En "de fotografen hielden niet 
van Barbra... ze had teveel hart, te
veel bezieling. Met Barbra voor de 
kamera waren ze waardeloos. Met 
haar prachtige lichaam tekende 
Barbra de pozes die ze niet eens 
dromen konden. Ze vleide zich in 
het strelende licht der spots en riep 
« Press the button ». En de foto
grafen deden het. Konden niet an
ders. Zij was de volmaakte... de 
godin, de heerseres van de studioos. 
Zij was de geliefde en gehate... de 
onaantastbare. Waar grootheden als 
the Shrimp en Twiggy te bespelen 
instrumenten waren, was zij de in
spirerende. Waar men vroeger zei 
« He, fotoos van David, Helmut of 
Montgommery », zei men nu « He, 
Barbra... wie zou nu haar fotograaf 
zijn ? ». 

Clifford had Iaat gewerkt die 
aA'ond, drie cognacs gedronken en 
zat in zijn bed te lezen. Een ver
haaltje dat hij onder een schuil
naam in The New Yorker gepubli
ceerd had (soms wijzigden ze zijn 
nogal individuele inte.vunktie en 
daar had hij een hekel aan). Het 

was nagenoeg één uur toen de bel 
ging. Lang, dringend en dan weer. 
« Kom binnen » zei hij toen hij zag 
dat zij het was. Hij zag dat ze ge
huild had, ze hijgde en stamelde 
« De schoft, de schoft, de schoft... ». 

In de leeskamer smeulde de haard 
nog. Clifford drukte Barbra in een 
zetel, schonk haar een cognac en 
zei « Vertel nou eens ». Haar ge
zicht was mooi van ellende. Mas-
kara, make up, lipstick en tranen 
hadden er een shakespeariaans mas
ker opgetekend. 

Ze vertelde hoe ze vanmiddag 
voor een jong, onbekend fotograaf 
had gewerkt. Een schooljongen nog 

• in bluejeans. Maar hij was niet on
der de indruk van haar geweest, ilij 
was op haar toegekomen, had haar 
door de haren gestreeld en in haar 
hals, had haar gezoend, eerst o p h e t 
voorhoofd... hij had haar lieve 
woordjes toegefluisterd en daarna 
bevelen. 

« Hoe waren de contacts ? » 
vroeg Clifford. « Mooi » zei ze 
« maar ik voel me zo... het is al"of 
ik... ». 

Clifford had een pijp opgestoken. 
Hij ging op het lage tafeltje voor 
haar zitten en legde zijn hand op 
haar knie. Hij keek haar met een 
vrolijke geruststelling aan. « Als een 
Meksikaan een vurig paard wil 
temmen » zei hij « dan slaat hij het 
dier tot het alle weerstand opgeeft 
Als een cowboy een paard wil tem
men dan mat hij het af tot het uit
geput de strijd staakt. Maar als een 
Indiaan een paard wil temmen dan 
bindt hij het de poten samen, knielt 
ernaast en streelt het en spreekt 
er lieve woorden tegen. Dan be
vrijdt hij het van zijn touwen en 
het paard is een vriend voor zijn 
leven ». 

« J e bent moe, je moet gaan sla
pen nu » zei Clifford. Bij de deur 
drukte ze hem lang de hand en 
kuste hem dankbaar. 

NIC. 


