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Dezelfde week dat het bericht kwam waarbij de fabriek van 
Anglo-Germain nabij La Loiivière dank zij een staatswaarborg 
haar werking zou kunnen voortzetten en dat dus de arbeiders 
niet op straat zouden terecht komen, viel brutaal als een bom 
het nieuws van de sluiting van de NV Laminoirs de l'Escaut te 
Burcht. Het voorbeeld van hun waalse kollega's gedachtig heb
ben de 600 arbeiders en bedienden bijna dadelijk besloten, de 
fabriek bij wijze van verzet tegen deze even plotse als brutale 
maatregel te bezetten. Er dringen zich bij deze uititig van li
beralistisch kapitalisme in zuiver 19e-eeuwse stijl enkele be
denkingen op. Het stïïat vast, dat de sluiting vanuit Frankrijk 
werd opgelegd. De motivering als zou de exploitatie sinds jaren 
verliesmakend zijn is niet geloofwaardig, als men de monopo-
liumpozitie van de F rans-Amerikaanse groep nagaat die deze 
bedrijfstak beheerst. Het alumiumverbruik neemt snel toe en 
om in ons land te blijven : de produktie van de aluminiumfa-
briek te Duffel heeft deze van het franse hoofdbedrijf, waarvan 
Duffel afhangt, reeds voorbijgestreefd. Bovendien had de fa
briek te Burcht nauwelijks enkele weken geleden advertenties 
laten verschijnen in de bladen waarin om aanwerving van ge-
specializeerd personeel werd gevraagd in « een bedrijf in volle 
expansie ».' Nieuwe machines stonden klaar aan de grens. Ten 
slotte blijkt dat de recente investeringen van 200 miljoen fr. 
geen privé-kapitaal zijn doch van overheidswege werden toege
kend. De het bedrijf beheersende kapitaalgroep Pechiney had 
echter steeds geweigerd, de door de overheid gevraagde waar
borgen te verstrekken, zonder dat deze overheid reageerde! 

JAMAIS! 

Heden zaterdagnamiddag om 16 u. in de Magdalenazaal te Brussel dient de Volksunie 
de mannen van « Brussel Vlaams Jamais » terdege van antwoord. Leest blz. 5 de richt
lijnen en het programma van deze vlaamse schokdag te Brussel. 
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De arbeiders van Anglo-Germain d,L .I..,VL„ ,U(!<J hun met sluiting bedreigde fabriek bezetten, 
wonnen het pleii We zipi nu een', benieuwd o/ hun vlaamse kameraden van de « Laminoirs 
de l'Escaut » te Burcht bij Antweipot — ja daar dragen de fabrieken nog franse namen! — even
veel steun van regeimg en partijen zullen kruien ah hun waalse kollega's van La Loiivière. 
Op de Volksunie mogen ze alvast rekenen. Ook wij zeggen : « Neen aan de^sluiting ». 

Uit wat voorafgaat kan men 
opnieuw de bedenking maken, 
dat de belgische staat en de 
overheden een klakkeloze po
litiek van buitenlandse inves
teringen in ons land toelaten, 
een investeringspolitiek huldi
gen, afgestemd op het onmid
dellijk bluf-sukses, wat her
haaldelijk tot een ergerlijk op
bod tussen diverse gemeenten 
aanleiding gaf, waarbij alle 
voorzichtigheid uit het oog 
werd verloren. Men tracht me
kaar te overtroeven in het toe
kennen v^n financiële voorde
len en de gevallen, waarin de 
grond gratis wordt geschonken 
met nog een premie erbij zijn 
legio. De buitenlandse kapi-
taalgroepen weten al lang dat 
België een paradijs is voor 
goedkope investeringen 

We zullen niet ver van de 
waarheid zijn wanneer we nu 
reeds stellen, dat de sluiting 
van de fabriek te Burcht deel 
uitmaakt van een programma 
van de Franse kapitaalbezit
ters, die tot een koncentratie 
wensen over te gaan 

De bedoeling van de groep 
Pechmey, om te Doel of Vlis-
singen een nieuw reusachtig 
aluminiumbedrijf te vestigen, 
nl. van alummium-elektrolyse 
wijst in die richting De aan
wezigheid van de fabriek te 
Burcht zou in dit geval een 
enorm voordeel geweest zün 
ingevolge de aan/ifnhike dq-
Img van de vei voerkosten en 

gezien het om twee bedrijven 
van dezelfde kapitalengroep 
zou gaan. Is het voorbarig, het 
besluit van Pechiney, Burcht te 
sluiten, te interpreteren als ge
volg van het besluit, de nieu
we fabriek niet te Doel maar 
te Vlissingen te vestigen dat 
gunstiger voorwaarden stelde 
en waardoor Burcht als kom-
plementaire fabriek alle be
lang verloor ? 

De Volksunie heeft na een 
eerste initiatief van haar afde
ling Burcht, donderdagavond 
reeds kontakt genomen met 
de stakers, namens de arion-
dissementen Antwerpen en het 
Waasland Dezelfde avond be
sloot de V.U.-Antwerpen-Wa is
land o.l.v. kamerleden Copp e-
ters en Mattheyssens tot de 
oprichting van een aktiekomi-
tee. Ongetwijfeld zal de VU 
ook in het parlement nadere 
uitleg van de regering ei-̂ ^̂ n, 
terwijl ze de verzetsaktie der 
in hun bestaan bedreigde ar
beiders ten volle steunt Veel 
meer dan voor Anglo-Germain 
gelden hier ekonomische mo
tieven, die de instandhouding 
van de fabriek wettigen en 
moeten bepaalde kapitalisti
sche maneuvers ontmaskerd 
worden. Burcht wordt een 
testgeval in de strijd tegen de 
willekeur van een kapitalis
tisch neo kolonalistisch sis-
teem en de laksheid van een 
medetilichtig regime. 

Sw. 



WIJ 

PASTORALE RAAD 

Kardinaal Suenens besliste 'n 
pastorale raad op te richten, be
staande uit priesters, diakens, 
kloosterlingen en leken, mannen 
en vrouwen... om Zijne Eminen
tie te advizeren in het bestuur 
van de kristelijke gemeenschap ; 
dialoog tussen de kardinaal en 
de gelovigen. Beter kan het niet! 
Denk toch eens : de leden heb
ben een « advizerende stem ». 
Achteraf zal Zijne Eminentie 
dan wel beslissen... 

In het geval « Leuven » had
den onze bisschoppen ook advies 
gevraagd... en Monseigneur be
sliste ! 

Wie loopt daar nu nog in ! ? 
Vlaanderen onthoudt — Dijn 

recht is oud ! 

L.Y.S., Mechelen. 

EUROPATAAL 

Ik sluit mij volledig aan bij de 
h. M.M. inzake de principiële in
voering van een universele ge-
bruiks- en omgangstaal in ons 
« Klein-Europa » (« WIJ » -
3-6, p. 2). 

Het komt bevreemdend voor 
dat in een tijdsgewricht waarin 
zoveel « vooruitgang » wordt ge
boekt in allerlei sektoren, het 
taaifenomeen nog niet de aan
dacht verwierf, die het « prak
tisch » verdient. 

De huidige wereld met zijn 
steeds toenemende internationale 
betrekkingen lijkt wel een leven
de Babeltoren, waarbij het « on
derling verkeer » de « inniger 
interpenetratie » en de « politie
ke vrede » zeker niet worden 
gediend. 

Om deze taalchaos in zekere 
mate te verhelpen nam men zijn 
toevlucht in de internationale in
stanties tot het « vertaal- en tol-
kenstelsel », log en ingewikkeld 
in wezen en werking, terwijl de 
kulturele inwerking op de enke
ling, langs TV (en bioskoop !) 
om, gediend wordt door schrale, 
al te vluchtige onderschriften. 

Het ideaal ligt, ons achtens, in 
het rechtstreekse kontakt tussen 
spreker en toehoorder, want een 
onjuiste nuance in de vertaling 
kan voor de luisteraar, ondanks 
henr/.elf, verrassende gevolgen 
medebrengen. 

Het tweetalenstelsel (streek
taal - gemeenschapstaai) voor
uitgezet door genoemde heer, 
zou in afzienbare tijd de « ge-
integreerdï volken » tweemaal 
metamorfozeren onder politiek, 
kultureel. sociaal... opzicht. 

Het taalonderwijs zou daaren
boven op school herleid worden 
tot zijn eenvoudigste uitdruk
king, om de vrijgekomen tijd 
nuttiger te besteden aan weten-
schajjpelijke, technische... en al
gemene vorming. 

Het gezegde van Keizer Karel : 
« Men is zoveel maal man, als 
men talen spreken kan » heeft in 
ons huidig lijdsbestek geen zin 
meer. Van zodra dit «archaïsme» 
opgeborgen wordt in het nui-
zeum van antikwiteiten zal dit 
een der kostbaarste overwinnin
gen heten, die de mensheid op 
zich zelf heeft kunnen behalen. 

J.P., Herderseni. 

TV-KRITIEK 

Ik ga volledig akkoord met le
zer J.V. te Dendermonde, waar 
hij aandringt op een rubriek TV-
kritiek in onze TV-bladzijde. 

Er zijn in « WI.I » beoordelin
gen over toneel, literatuur, plas
tische kunsten, enz. Het TV-nie-
dium is zo belangrijk en heeft op 
de samenleving een dergelijke 
invloed, dat een weekblad zoals 
« WIJ s. hier niet kritiekloos kan 
aan voorbijgaan. 

Dat er op de programma's van 
de Vlaamse TV en de prezentatie 
hiervan heel wat te zeggen valt, 
hoeft geen betoog. Wanneer we 
de pittigheid en de openheid van 
b.v. de NTS als bazis nemen, dan 
hoeft er nog heel wat te veran
deren vooraleer we van een vol
wassen Vlaamse TV kunnen spre
ken. 

Door opbouwende kritiek hier
aan meewerken, is een dienst be
wijzen aan de vlaamse gemeen
schap. Is het niet de heer direk-
teur-generaal zelf, die in zijn 
nieuwjaarsboodschap g e z e g d 
heeft dat de vlaamse TV de 
vlaamse opgang moet heipen be
geleiden ? Om die opgang te be
geleiden zou de vlaamse TV 
echter eerst een volwassen in
strument dienen te zijn. 

K.M., Ganshoren. 

SABOTAGE ? 

Ik ben het niet eens met lezer 
F.B. uit Sterrebeek. Hij staat 
waarschijnlijk onder invloed 
van de sensatiepers, waarvan er 
een vlakaf schreef dat de Pekin
gese kommunisten achter de 
brand van de Inno zaten. Een 
brussels blad, gekend om zijn 
Mobotoe-simpatiecn suggereerde 
nogal kordaat een zelfde verden
king. En enkele maanden geleden 
schreef dit zelfde blad zelfs dat 
er twee aanhoudingen in de bom-
menzaak van Brugge gebeurd wa
ren. Sindsdien vernamen we 
daarover niets meer... 

Intussen heeft het gerechteliiJc 
onderzoek zo goed als zeker uit
gemaakt dat er slechts één 
brandhtlard was. Dat wijst al 
veel minder op brandstichting. 
Meer en meer blijkt dat de groot
warenhuizen zelf dankbaar voed
sel voor het vuur zijn en het to
taal gemis aan brandbeveiliging 
— de luttele maatregelen die wel 
waren getroffen, de gebrekkige 
brandweeruitrusting en het ge
ring aantal eigen brandweerlie
den, zonder de ongeschooldheid 
van het personeel te vergeten, 
dat niet weet wat gedaan als er 
gevaar dreigt — verklaren de 
ramp ruimschoots. De grote ver
antwoordelijken zijn de groot
warenhuizen zelf samen met on
ze wetgevers, die voor grondige 
maatregelen nooit tijd gehad 
hebben. Wel om hun pree op te 
strijken. 

J.D.M., St. Genesius-Rüde. 

ZUIVER NEDERLANDS 

Als lezer van uw weekblad, nr 
22 d.d. 8.6, neem ik de vrijheid 
u te bezweren franse en engelse 
woorden te weren, daar waai- er 
een juist nederlands woord be
staat ; of een nederlands woord 
of term te zoeken desnoods te 
maken, daar waar er geen be
staat. Ik neem zelfs dat dit u 
minder kwalijk zou genomen 
worden daar waar u schrijft o.m. 
over « honneurs s., « hidden per
suasion », explozieve benzine 
(steeds ontplofbaar), konse-
kwenties, blizzard, de hele zaal 
was in clair-obscur gehuld, un
derstatement, enz. 

Verder in het blad nog : élan, 
establishment, enz. 

De redaktie zou moeten weten 
dat de Vlanungen « WIJ » lezen 
niet alleen om politieke beweeg
redenen, maar ook om een goe<l 
en zuider nederlands te lezen. In
dien in een franse krant zoveel 
nederlandse en engelse woorden 
neergepend werden, zou de stel
ler ervan zeer \kig zijn pen mo
gen opbergen. 

« WIJ 3> moet volks en vlaanis 
zijn en tot mijn spijt en verba
zing, zie ik « WIJ » met hetzelfde 
euvel behept als de meeste 
vlaamse dagbladen, radio- en 
T.V.-mens..'n, n.l. een onverant
woord gebruik van bastaard
woorden. Het woord van de dag 
enquête ontbrak er nog aan. Ik 

ben ervan overtuigd dat indien 
u een onderzoek hieromtrent 
ouder uw lezers zoudt instellen, 
er een overgrote meerderheitl 
mijn mening zou delen. U kunt 
onze taal dienen of anders ze be
lachelijk maken. Als u zo voort
gaat de nederlandse taal af te 
takelen, zullen steeds meer Vla
mingen overschakelen naar het 
frans en dit in alle takken van 
het openbaar leven, waar er een 
schrijnend tekort is aan neder
landse woorden. Indien u strijdt 
voor vlaamse onafhankelijkheid, 
mag de nederlandse taal niet lan
ger in de klauwen van de franse 
bastaardwoorden gekneld blij
ven. 

J.B., Kraainem. 

THE SHEPHERDS 

De redaktie pleit voor vrijheid 
van haar medewerkers inzake 
beoordeling van sommige feiten. 
Ik kan mij daarmee akkoord ver
klaren op voorwaarde dat de di
verse opvattingen niet te erg uit
eenlopen, want dan zou er geen 
lijn meer in het blad steken. 
Maar zoals ik sinds jaren zie be
staat daarvoor in « WIJ » geen 
gevaar. 

M.i. zijn de Shepherds goed 
voor het kleine scherm of op een 
betrekkelijk klein podium. In het 

grote sportpaleis zaten ze verlo
ren. Overigens staat Valeer Por
tier er blijkens een vraaggesprek 
in De Post op, dat de modernize-
ring van het zangfeest zal door
gaan, omdat hij wenst dat ons 
zangfeest de massa zou blijven 
lokken. De kwestie is nu : welke 
modernizering juist ? 

Een nog groter kieskeurigheid 
en selektie dringt zich alleszins 
op, wil men het zangfeest voor 
verwatering behoeden. 

S.P., Deurne. 

PENSIOENEN 

Wanneer we de pensioenen nader 
bekijken, dan zien we dat er een 
verschil bestaat tussen arbeider, 
bediende of zelfstandige. 

Nemen we als voorbeeld een 
arbeider die om den brode vorst, 
regen en wind getrotseerd heeft, 
tegenover een bediende die zich 
knusjes op een kantoor onledig 
hield met zogenaamde intellek-
tuele arbeid. De cörste zal min
der pen.sioen ontvangen dan de 
tweede. De ene is nu eenmaal be
diende, de andere niet. Wie zal 
er best de dokter kunnen mis
sen ? De kromgewerkte, aan 
reuma lijdende arbeider, of de 
flukse nog niet versleten bedien
de ? Wie van de twee zal buiten 
het pensioen nog kunnen bijver
dienen •? De arbeider is niet meer 
degene die men vroeger zag af
gebeeld op 1 iTiei-affiches met 
bollekenszakdoek om de hals. De 
arbeider wordt mondig en is 
niet meer de stakker met gelapte 
broek en dito jas. (ïelijkheid van 
pensioenen dringt zich op. Laten 
we de pensioenen zien in het 
licht van de behoeften. 

De gelijkschakeling van de 
pensioenen zou de staatsadminis-
tratie vergemakkelijken, daar el
ke burger van een bepaalde leef
tijd dezelfde afdrage aan pen
sioen zou gedaan hebben. 

H.J., Kontich. 

VIJF GEBODEN 

In het kader van de Vlaamse 
Aktie tegen de boze voornemens 
van de Raad der Brusselse bur-
gemeesters, laat ik u ter goed
keuring geworden : 

DE VIJF GEBODEN 
VAN DE 

VLAAMSE BRUSSELAAR 
Boven al bemin uw taal. 
Daarom weiger elk «onthaal»'. 
Want gij zijt geen vreemdelingl 
Maar een evenwaardig stede-

[ling l 
Gaat gij nu een winkel binnen. 
Komt 'n juffer voor de pinnen, 
Geef uw taal nooit af. 
Zelfs als staat ze paf. 
Want « Geen Vlaams geen 

[centen » 
Dat moet gij haar inprenten ! 
S<huift gij aan vóór een loket. 
En valt gij op ne vieze ket. 
Treed in 't krijt voor onze 

[zaak, 
En in uw taal tref hem raak ! 
Stuur uw kind naar vlaamse 

[klassen, 
Die voor hem het beste passen. 
Daar leert het ook het frans. 
En krijgt aldus de beste kans ! 
Ons geschil is niet beslecht. 
Op gelijkstelling hebt gij recht. 
Want al loopt het hier vol 

[franskiljons, 
Brussel is en blijft von ons ! 
Hiermee wens ik de Volksunie 

van harte veel sukses op de ko
mende algemene vergadering al
hier ter stede. 

H.T., Brussel 

De redaktie draagt geen »er« 
antwoordelijkheid voor de in* 
houd der gepubliceerde lezers* 
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
Toor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redaktie 

B ru:̂ .r>el 15 juiii 1967 
B e t r . : C)nz« snortoagin.i. 

Sinds enkelft weken zul t U, beste v r i end- leze r 
vas tges te ld hebben dat onze sportpagina v e r 
anderd i s , we mer.eri verbeterd , v l o t t e r , ak tü -
s l e r en meer ge r ich t op de menselijke a3r)ekten 
van de s p o r t . Ee.n weekblad kan u i t e raa rd n i e t 
a l s een dagblad de sport op de voet volgen en 
ook n i e t a l l e sporttakken bes t r i j ken . Dat moe
ten wij van "'//IJ" trouwens overlaten aan de 
gespecia l i seerde pers , die het meer in de sen
s a t i e s l a a t dan in de e rns t ige informatie en 
konir.entaar. Maar kom, de zon sch i jn t voor i e 
dereen en het mag n i e t a l s een verontschuld i 
ging gelden voor eê n eventueel in gebreke 
bl i jven van onzentwege. Van d ie ^ap wi l len we 
dus geen lep-el e t e n . 
Ook de typisch vlaar.Tse aspekten v^n de s^ort 
moeten in ons blad hun aandeel kr i jgen met " 
dien verstande dat onze sportpagina in de ee r 
s t e p laa t s de sport wil d ien-n . Zoals onze 
sportmedewerker het trouwens ergens zegt: wij 
van " . ^ J" 2aillen n i e t nalaten de vinger op de 
wonde t e leggen en waar het r.Kast anti-vlaanise 
d r i j v e r i j e n aan de ka.ak t e s t e l l e n in het sport-
bedr i j f . Haar een derge l i jke gezond.iiaking moet • 
in de ee r s t e p laa t s van de klubs en spo r tve re 
nigingen komen. Wij zi jn bereid t e helpen en op 
de nog te ta l r . i jk* tekortkoraingen in d i t v e r 
band t e wijzen, .^r- i s ook de ro l van "//IJ" in 
d i t opzicht zoals in algemeen verband gids t e 
z i j n . Wat denkt U daarvan, vr iend- l*zer? l /h / 



HU 

Te eenzijdige beridi«§eving 

monopolium 
m 
nieuwsmedia 

Yred.) ZeMs 2!i3iider dat men stselfmg, boeit 
te nemen in het konllikt in Iret Mitkien-
Oosten is het de laatste weken c^vaUend 
koe eenzijdig de westerse pers (die in ons 
eigen land niet uitgezonderd) de toestand, 
oorzaken, gevolg en ontwikkeling belicht 
en verslaat. Men slaagt er ook maar niet 
het geringst in, enige objektiviteit aan de 
dao- te leggen en zidt op een zafeelijt stand
punt te stellen in een aangelegenheid die 
nochtans nuchterheid en zakelijkheid vergt. 
Het sentimentalisme viert hoogtij. Vele 
bladen schreven in de imveisïe- cap^stijl. 
In dit opzicht viel vooral de duïtse pers 
op, die blijkbaar tegen heug en meug haar 
overdrijvingen in de andere richting tus
sen 1933 en 1944 woti dtae© Tergeïeni door 
een tans even ongeiïuameeerde kijk en 
waarschijnlijk ook nog onder de indruk 
van het feit, dat de dijJomatieke betrek-
kingm loet sommige arabkcbe landen, kort-
geledent wtrdeni -ïerbrofcen cwawilte lan 
zuiver kommerciêle belangen. De franse 
pers maakte in zekere zin een uitzonde
ring. Het ïs zelfs opvallend dat in een paar 
vooraanstaande parijse bladen, joodse au
teurs een objektief standpunt poogden in 
te nemen en niet meededen aan de hoe-
ra-stijl van hun konfraters. 

Eens te meer stellen, we vast hoe weinig 
kritische zin de meeste bladen hebben. 
Men verwijt terecht aan de kommunkti-
sche pers haar gestroomlijnde berichtgeving 
en kommentaar. Doch is het in het Westen 
veel beter met de pers gesteld, afgeziea van 
de « beeldekens » en de tipografisch* ver
nieuwing die het krantenbeeld, aantrekke

lijker maakt dan dit van Oost-Europa ? In 
het kcMiflikt in het Midden Oosten hoeft 
men zich echter nog minder over deze 
stroomlijn van de westerse berichtgeving te 
verbazen daa in andere gevallen, als men 
weet dat in de westerse nieuwsmedia in 
niet gsringe roate door een van de bij het 
konöikt belxokken paitijen een vinger in 
de pap wordt gehoujden-

Zo vervak men begrijpelijkerwijze licht 
ia een propagandistische toon, roet een 
ovexvlaed aan details waaruit een. imago 
van onoverwinnelijkheid, ubermenschlicb-
kcit ea cnaCêlbaaiheid ontstaat 

Dat onze pers niet in staat is de zwart-
wit-oveidrijvingen te verteren en enige kri
tische zin aan de dag te leggen, pleit uit
eindelijk niet voor de doen: haar beiocps-
kringen zo vaak opgehemelde en beklem
toonde ouafliankelijklieid en vrijlieid. Is 
liet dan te verwonderen dat ook de politici 
zonder regeTingsverantwoordciijkheid in ons 
land onder de indruk van deze gestroom-
lijnde berichtgeving, die aan eert opheme-
ling gelijkt, in de zelfde richting ontsporen 
en zich aan seBtimentele overdrijvingen te 
buiten gingen die in absolute tegerKpraak 
staan met bun faam en hun verleden ? 

A.V.W.-W.Vi. 

ekonomisch 
waals 
geknoei 

(m\db) Eerst luidde IreL : voorrang voor 
de Borinage. Later werd het voorrang voor 
WalioRië; nog later eiste men absolute 
voorrang voor Wallonië, en sedert de Ger
main-Anglo zaak is daar nog « voorrang 
voor het tenüntm » bijgekomen. Wie heeft 
ex zijn voortang nog niet ? In Wallonië al-
tans, want voor Vlaanderen is dat niet no
dig : de Vlamingen zijn immers gewoon 
aan peinianente weikloosheid, pendelar-
beid ea. fabriekssluitingen. Hebt ge ook ge
lezen dat er sedert de oorlog in Vlaande
ren alleen reeds meer dan zestig textielfa-
bpekeii buu deinen gesloten hebben ? Voor 
de ^Valen is dat allemaal bijzaak : « d'a-
bour mi, pwi ti » zegt de Borain (eerst ik, 
en dai» gjij ) . 

Het is begonnen met de Route de Wallo
nië. Voor enkele jaren was een waals volks
vertegenwoordiger verontwaardigd omdat 
voor de verwezenlijking van de E 3 een 
icterkcmmianale was opgericht, want het i» 
geweten dat het partikiüiere initiatief veel 
efficiënter werkt dan een o\'erheidsonder-
neming, en zodoende zou de E 3 nog kun
nen klaar komen voor de sakrosante waal-
se autoweg, wat voor het waalse egoïsme 
een zware slag zou zijn. Nog onlangs werd 
de minister van Openbare werken om de 
verzekering verzocht, dat de laatste kilo
meter \ a a de Route de Wallonië wel zon 
voltooid zijn voor de laatste kilometer vaii 
de E 3 1 Maar waarom nemen zij dan zelf 
niet het initiatief om ook een interkora-
munale op te richten ? 

En nu gaan et aan waalse zijde reeds 
stemmen op, dat de Walen tenslotte toch 

(Vervolg blz. 4) 

Dat het parlement op halve of 
1/4 kracht vrerkt bleek de voor-
Wje dagen niet duidelijker dan ndt 
de snel aangroeiende reeks interpel
laties waardoor de parlementsleden 
hun kivaad humeur botvieren op 
« weerloze » ministers, die er c'oor-
gaaRS geen »l te kaap figwur bij 
slaaA en zich verschuilen achter 
administratieve droogheid. Dat 
daarmee het peil van de parlemen
taire welsprekendheid niet de h»«g-
te ingaat Hgt voor d« hand. De grote 
tijd van deze welsprekeradh-eid ligt 
trouwens al lang achter de rug. Dat 
was nog de tijd van... priester 
DaeiTs, die zeff geen elokwente 
hoogvlieger was doch tegenever de 
hooghartige en oakristeMjke vroor-
denvloed vaa Woeste zijn eerlijke 
sociale bekommernis stelde. Wie zal 
van zijn latere pairlemcntaire kolle
ga's even op 14 juni. sterfdatum van 
deze sociale voortrekker in Vlaan
deren nu 60 jaar geleden, nog aan 
hem gedacht hebben ? Behalve de 
VU-men«en en de weinige vliainis-
soeiaal-bevrusten, ootk niet de ACV-
rangen, onrechtstreekse erfgena
men van de man dïe voor de kris-
ten-socialen in ilfo tempore de kas
tanjes uit het vuur haailde en met 
»ndaalE en smaad overlad«n werd. 
Het ACV heeft trouwens geen 
vlaamse traditie en geen ylaama re-
fleks, het duldt zelfs^ éat een van 
zijn waalse entreaus, iVUchel am 
hem niet te noemen, de taaJkommis-
sie saboteert en het sluitstuk van de 
taalwetgeving \an 1963 in fret ge-
dnrang l^engt. 9fet de ke4iiiiaissie 
Eenard staat of valt inderdaad de 
zgn. CVP-overwinning van Herto-
ginnedal. Het begint er lelijk naar 
nit te zien, dat deze pyTros-»ver-
winning vriji spoedig ala nederlaag 
voor de CVP zal moeten erkend 
worden, vooral met een « vlaamse 
partijvfeugel » die niet eens in staat 
is de nationale partijleiding tot op
treden te dwingen tegen een waalse 
kristelijke minderheid, di-e uit anti-
vlaamsheid desnoods met de duivel 
een pakt zal sluiten en dan natuur
lijk de in andere tijden en bij an
dere gelegenheden zo vaak ingeroe
pen a kristelijke solidariteit » vol
ledig op zak zal steken... 

Het antwoord op al die uitdagin-
!;en, dezerties (ook bij de vlaamse 

sAcialisten, die een steeds mizera-
beler indruk laten) moet natuurlijk 
eens te meer van de Volksunie ko
men. We zijn er zeker van dat 
heden zaterdag de vlaamse gong in 
Brussel zal weerklinken, niet met 
rouwmoedige Magdalenaklanken, 
doeh met zelfzekere bazuinstoten 
van strijdwil : wij laten Brussel 
aiet los 1 En we zullen desnoods de 
Verrokens en Van Eyndes bij de 
nek grijpen en met de neus op de 
kern van het probleem dawen. 

Terwijl het parlement zij» be
staan poogt te bewijzen met spie-
gelgevechten en zijn « werktijd » 

wikkelingslanden en van hem en 
zijn departement gaat ook niet het 
minste initiatief nit tot re&rganiza-
zie van onze textielnijverheid. De 
krizis is nochtans onloochenbaar en 
de bedrijfssluitingen volgen mekaar 
in steeds hoger tempo op. Hier vol
trekt zich een ander Zwartberjfdra-
ma in een geruisloze stijl. De sti>l 
van de 19e eeuw onder het regime 
van een stel pronkhanen, die zich 
voor stijldragers der 21e eeaw 
namen. 
De harasteraars zijn er intussen aan 
voor hun moeite en de het hoofd 
koel houdende regering eveneen» : 

beroepsHALVE 
bekeken 

lekt t»t aaa de verloftijd, zijn we 
getuige van de inspanningen der 
waalse gemeenschap om Anglo-Ger
main kBnstmatrg en ten koste van 
de vlaamse gsmeenschap in leven te 
handen. Men bedrijft hier ekeno-
mie met a-ekonomische maatstaven 
en om zuiver politieke motieven. 
Dofch meteen stellen we te Burcht 
nogmaals vast hoe een brutaal libe
ralistisch kapitalisme — dat te 
Brussel in de huidige regering zij» 
politieke uitdrukking vond — 615 
Dieas'en de straat opgooit, dubbel zo
veel als te La Louvière. Aanstaande 
maandag zullen te Gent, textielpa
troons en arbeiders (vroeger tegen
standers) gezamenlijk protesterea 
tegen de laksheid van de regering 
in de textielsektor. Van Oflelen, de 
slappeling bij uitstek, heeft nog 
niets ondernomen tegen de dum
pingspraktijken van sommige out

er ging van haar niet de minste 
richtlijn uit. Ook deze kleurpar-
tijenregering van de onde stempel 
met het tans rol gatea zittende 
nieuw uithangbord weet niet dat 
regeren vooruitzien is. Voor de zo
veelste keer wijzigde de « vooruit
ziende » nu weer de rijkstekorten : 
2 miljard in ISG-", 5 miljard' i> 1968. 
Wie gelooft dat nog ? 

Wie evenmin kan cijferen Z'fn de 
vakbonden. De definitieve nitslagen 
van de sociale verkiezingen wijden 
op geringe schommelingen, al is het 
zo dat er onder de jonge arbeiders 
en bij de bedienden wel verschui
vingen zijn gebeurd, doeh dan weer 
niet zo groot, dat men \ an een al
gemene verschuiving kan spireken. 
Zelfs de liberale vakbond van « kei
zer Cotle » schijnt nog niet ze erg 
onder de sabotage en de P»urqaoi-
Pas-offensieven geleden te hebben 

als verwacht. Waarmee meteen is 
bewezen dat het belgisch sindikalis-
me al even vastgelopen is als de 
politieke partijen waarvan ze de 
verlengstukken en de geldschieters 
zijn. Men kan praten over een so
ciale herdenking zoveel men wil, in 
de praktijk komt daarvan voorlopig 
weinig terecht. Alle aandacht zal nn 
in de kringen van de twee grote 
vakbonden naar de opvolging van 
Cool en Major gaan, die zich zelf 
hebben overleefd en van wie de 
laatste jaren niet de minste vernien-
wing of aanpassing is uitgegaan. £n 
welke twee leidende personen ook 
verklaren waarom zowel het ACV 
als het ABVV de vlaamse trein blij
ven missen en als .sindikale mach
ten, met aeer grote aanhang in 
Vlaanderen, niet het geringste on
dernemen om de specifiek vlaamse 
sociaal-ekononvisehe problematiek 
tot gelding te brengen in het uni
tair en in het zich steeds sterker 
aftekenend federaal bestel. Vooral 
in deze specifieke optiek m>ssen bei
de grote vakbonden elke aanslniting 
o{> de toekomst. 

Er is ook een gedachtenwisseling 
gaande nopens Straatsburg. We heb
ben er vorige week al op gewezen 
dat de regering verveeld is met de 
houding die ze ter zake van de her
nieuwing van de belgische verbin
tenis inzake de europese verklaring 
van de recfcten van de mens moet 
aannemen. De taaiklacht van een 
frankofone rassistische minderheid 
heeft Brussel in een lastig parket ge
bracht. Ook deze week beraadde de 
regering zich over het gevah het zal 
wel weer een halfslachtige houding 
worden. 

De « priorité pour la Wallonië » 
heeft zich ten slotte reeds ingebur
gerd in de geesten van de Wetstraat. 
Het terrein voor deze inburgering 
kon slechts zo gunstig zijn. De ko
mende maanden zullen bewijzen dat 
het unitaire België niets beeft ge
leerd. Ze zullen echter ook toaen 
dat er iets is veranderd in de gees
ten van de opinie makende Vlainin-
gen, die de klassieke waalse pille-
ties niet meer slikken. Hoe eerder 
de indigestie zal optreden, hoe lie
ver l 

P.D. 

J 



(Vervolg van biz. 3) 
meer belang hebben bij Noord-Zuid\ erbin-
dingen, zoals Bergen-Brussel, Namen-Brus
sel en Luik-Brussel! Verre van orw het nut 
van die wegen te betwisten, maar wij kla
gen alleen het feit aan dat zij pas tot de 
vaststelling zijn gekomen dat de verbinding 
met Antwerpen voor hen van het grootste 
nut is, nadat zij eerst miljarden uit de 
staatskas hebben gepompt om een louter 
prestige-weg te financieren, die in « la 
France » dreigt dood te lopen !. 

Het wil ons echter voorkomen, dat al die 
•waalse eisen om voorrang heel wat sterker 
zouden staan, indien zij ernstig naar voren 
werden gebracht en met nauwkeurige cij
fers werden gestaafd. Een voorbeeld van de 
lichtzinnigheid waarmede aan waalse zijde 
met cijfers wordt gegoocheld is op 23 mei 
jl. in de Kamer geleverd bij gelegenheid 
Van de interpellaties over de zaak Germain-
Anglo. De Waal Morcau haalde het geval 
aan van een pers, die 50 miljoen zou ge
kost hebben, en waarmede slechts één en
kele bestelling-ten bedrage van 50 duizend 
fiank werd uitgevoerd, maar na hem gaf 
de Waal Hurez aan diezelfde machine een 
waarde van 23 miljoen frank ! Een klein 
Verschil ! Onthouden wij daaruit enkel dat 
die zaak wel aarts-slecht moet beheerd ge
weest zijn, maar met welk recht doet men 
een beroep op Vlaanderen om de finan
ciële gevolgen \an dit wanbeheer te helpen 
dekken ? 

Het tekort \an de Germain-Anglo zou 
220 miljoen bedragen, en eerste-minister 
Van den Boeynants \erklaarde dat die zaak 
het Rijk reeds 94 miljoen kost. De regering 
heeft namelijk besloten de vergoeding voor 
afdankingsaanzegging, die aan de arbeiders 
en bedienden niet kon worden uitgekeerd, 
zelf te bekostigen. Om de zaak vlot te hou
den zou door de Nationale Spoorwegmaat
schappij (die zelf al met een jaarlijks mil-
jardcndcficit worstelt), in het raam van 
haar m^dcrnizeringsprogram een bestelling 
van 600 bijkomende wagons worden ge
daan. Maar dan stelt zich de vraag ; is dat 
wel ekonomisch \erantwoord? Ofwel heeft 
de NMBS dit materiaal absoluut onmiddel
lijk nodig, ofwel niet. In de veronderstel
ling dat met de bestelling van dit mate
rieel wordt vooruitgelopen op latere be
hoeften, wat dan nadat die bestelling zal 
zijn uitgevoerd ? Dan zal men toch xveer 
voor een vakkuum komen te staan, en ten
slotte zou dit voor de Germain-Anglo 
slechts uitstel van exekutic betekenen, en 
dan nog wel ten nadele van de andere 
soortgelijke waalse ondernemingen, die via 
een openbare aanbesteding zouden kunnen 
aanspraak maken op een gedeelte van de 
bestelling. 

En om te eindigen in de zin \an de aan
hef van deze bijdrage nog een passus uit 
de rede van het reeds genoemde kamerlid 
Moreau : « De voorstellen van alle waal
se partijen hebben dit gemeen : zij eisen 
voorrang voor Wallonië, en het voeren van 
een specifiek Waalse politiek >. 

Met andere woorden : A.V.W. - W.V.A. 
of voluit gezegd : « Alles voor Wallonië, en 
Wallonië vóór alles » I 

De vraag is maar of de Vlamingen (55 
t. h. van 's lands bevolking) er in zullen 
toestemmen dat hun belangen ondergeschikt 
blijven aan die van de Walen (33 t. h. van 
de bevolking) ? Hier past m.i. als antwoord 
enkel het vers van René de Clercq : « Re
geling, Regeling. Werk van duur — Weg 
met de voogden : Zelfbestuur >. 

• Den Haag onvoorzichtig 

anti-
nederlandse 
sankties 

(h. \an altena) Maandagmorgen werden 
vele Nederlanders onaangenaam verrast als 
ze hun krant bekeken : er werd melding 
gemaakt van de eerste sankties van een 
Arabisch land tegen nederlandse firma's ; 
de bezittingen van drie belangrijke neder
landse ondernemingen — Unilever, Shell en 

Compagnie des Pétroles d'Algérie — wa
ren door de Algerijnse regering onder se-
kwester gesteld. 

Aanxankelijk hadden de Nederlanders 
gemeend dat de verslagen Arabieren uit
sluitend tegen de angelsaksische landen 
maatregelen zouden nemen. In de eerste 
berichten waarin arabische f)ctroleumvoort-
brengende staten opschorsing van de leve
ringen meldden, werd immers van Neder
land geen gewag gemaakt. 

Het blijkt nu dat de Arabieren toch op
gemerkt hebben dat de nederlandse rege
ring anti-arabische en pro-israëlische ver
klaringen afgelegd en houdingen aangeno
men heeft die radikaler uitvielen dan die 
van andere westerse regeringen. 

Dat het officiële Nederland verder van 
de neutraliteit afweek dan b.v. het officiële 
België, bleek al van als in hetzelfde T.V.-

programma achtereenvolgens eerste-minis
ter Van den Boeynants en minister van 
buitenlandse zaken Luns aan het woord 
kwamen. Benevens het grote verschil in 
taalvaardigheid — hoe stuntelig spreekt 
Van den Boeynants beide « nationale » ta
len — was ook de inhoud niet gelijk. Luns 
zette zijn anti-arabische en pro-israëlische 
gevoelens schril in de verf en vermeldde 
Israël met name. Van den Boeynants liet 
ook blijken naar welk land zijn sympatie 
ging, maar terminologisch bleef hij neu
traal. 

Zo is het vorige week verder gegaan. Het 
officiële Nederland wentelde zich in een 
orgie van pro-joodse èn anti-arabische ge
voelens. In België waren de beroepspolitici 
eveneens anti-arabisch. Privatim staken ze 
dat onder stoelen noch banken. Aan een 
anti-arabische betoging te Brussel nam het 

puik der drie ïraditionele partijen deel. 
Maar ambtelijk bleven Van den Boeynants 
en Harmei in het vage. 

Waarschijnlijk hebben de belgische mi-
nisters meer aandacht besteed aan het ge
vaar waaraan de belgische bezittingen in 
arabi.sche landen kunnen blootgesteld zijn. 
Nu zijn die goederen ook bedreigd, maar 
België is geen haantje te voren in de pro-
joodse westerse symfonie geweest. Neder
land wél. 

Ook Frankrijk zal o.i. voordeel halen uit 
zijn meer neutrale houding. Het zou ons 
niet verbazen indien franse petroleum —. 
en andere belangen voortaan een bevoor
rechte jx)zitie in de arabische wereld zullen 
heroveren. De houding van de Gaulle werd 
ook door zulke overwegingen ingegeven, 
al is zijn eerste-minister Pompidou dan ook 
een direkteur van Rothschild. 

• Met antl-vlaamse top 

sparen: 
Vlaamse 
aangelegenheid 

(h. van altena) De Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas heeft haar meeste en haar bes
te klanten in Vlaanderen. Wat niet zeggen 
wil dat ook in de direktie en bij de verde
ling van de door de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas verstrekte kredieten de Vla
mingen hun evenredig deel bekomen. In
tegendeel... 

Ook de partikuliere spaarmaatschappijen 
bloeien het meest in Vlaanderen. We zul
len er niet eens een taaie statistiek bijsleu-
ren. Dat is niet nodig. Het volstaat na te 
gaan hoe de « Vakgioep Private Spaarkas
sen » samengesteld is. 

In die vakgroep zijn de meeste en de 
belangrijkste privé-spaarkassen van het 
land aangesloten. Volgens het pas versche
nen jaarverslag telde de vakgroep in 1966 
35 leden. Daarvan waren er dertien te Brus
sel gevestigd, vijf in Wallonië en zeventien 
in Vlaanderen. Van die zeventien zijn er 
twaalf antwerpse maatschappijen. 

Men dient er aan toe te voegen dat ze
kere te Brussel gevestigde spaarmaatschap
pijen ruime spaar- en werkingsmiddelen 
verkrijgen van vlaamse mensen, te Bi ussel 
en op het platteland. 

M.a.w. heï overgrote deel van het spaar
tegoed dat in België volgens traditionele 
wegen tot stand komt — door spaar- of 
depozitoboekjes en kasbons — ontstaat in 
Vlaanderen. 

We kunnen er ons in zekere mate over 
verheugen. In zover het aantoont dat de 
spaarzin bij ons volk niet afsterft. Maar 
daartegenover staat dat die spaarmiddelen 
veelal beheerd worden door on-vlaamse of 
zelfs anti-vlaamse kapitalisten, of altans 
aangewend worden op een wijze die veel
meer het belgische unitarisme dan Vlaan-
deren's ontvoogding ten goede komt. 

Dat is niet op alle spaarmaatschappijen 
toepasselijk. Indien we niet vreesden op het 
publicitaire pad te verdwalen, zouden we 
maatschappijen kunnen opsommen die bij 
de vakgroep der private spaarkassen aan
gesloten zijn en die zeker een in ons volk 
geintegreerd bestaan leiden. 

Tenslotte dient ook onderstreept dat 
spaarmiddelen die aan spaarmaatschappijen 
toevertrouwd worden beheerd worden vol
gens zeer strikte regels, zodat deze kapita
len weinig of niet bijdragen tot riziko-dra-
gende beleggingen. Wat we niet afkeuren. 
De jongste wetgevende bepalingen ter zake 
hebben de spaarmaatschappijen de moge
lijkheid geboden meer privé-obligaties in 
hun portefeuille op te nemen. Dat is een 
verbetering. 

We wensen niet dat het spaarvermogen 
van de volksklasse — want daar vinden de 
private spaarmaatschappijen vooral hun 
klanten — zou besteed worden aan beleg
gingen met riziko's. Maar men kan zich een 
spaarwezen indenken dat te ver wegblijft 
van de riziko-dragende sektor, en dat is 
dan ook niet in alle opzichten voordelig 
voor de volkshuishouding. 

de losgeslagenen 
Het was verleden week de « Week der Losgeslagenen ». Losgeslagenen uit 

hun gewone doen en hun grauu) alledagje door het konflikt in het Midden Oos
ten. Overgeleverd aan de passies die het hoogst oplaaien in het voetspoor van 
Mars. Meegesleept in een psichoze die de oorlog, naast het vergoten bloed en 
de gestorte tiaiien, nog een ander onmenselijk aspekt verleent : dat van de 
waanzin. 

De waanzin (zij het dan een milde vorm ervan) dreef de mensen met tien
duizenden en nog eens tienduizenden naar de winkels om er hun centen te 
gaan vergooie?i aan het miezerige hoopje vreten waaraan hun geest — en niet 
hun lichaam — behoefte heeft telkens wanneer er ergens oorlogsgevaar dreigt. 
Het egoïsme, de buikmentaliteit, het denken met de darmen in zijn elementairste 
en ongenietbaarste vorm : laat ik nu es gauw voor de neus van mijn gebuur de 
laatste liters olie uit een winkel naar huis sleuren; wie minder vlug is of minder 
geld heeft, kan lekker barsten terwijl ik een halve oorlog lang mijn aardappeltjes 
in olie bak. Men heeft voor deze oerdrift van de buik het woord « hamsteren > 
bedacht en treffender kon het wel niet. Het kleine knaagdier met de simpatieke 
snuit en de bolle wangen sleurt zich de helft van het jaar moe aan karrevrachten 
vreten die buiten iedere verhouding staan tot de werkelijke behoefte van de 
mini-maag en die, netjes opgestapeld in vlug gegraven en even vlug vergeten 
opslagplaatsen, rustig hun overgang tot louter mest tegemoetschimmelen. 

Er werd zowaar — en vooral! — suiker gehamsterd. Nu is suiker één van 
de weinige levensmiddelen waarvan ons land — dank zij onze bietebouwers en 
de tedere zorgen van baron Kronacker — een ruim overschot heeft. Tijdens de 
jongste wereldoorlog was het rantsoen suiker in ons land — hoe klein ook op 
zichzelf — ongeveer het hoogste van heel Europa en zelfs de bezetters maakten 
mistroostige vergelijkingen tussen hoeveelheid Zucker op Mutti's bon daheim 
en dat wat de Belgen zich tussen de suikergrage kiezen konden stoppen. Om 
je maar te zeggen : een algemene histerie in het teken van een al bijna even 
algemeen egoïsme dat in al zijn suikeren ergerlijkheid nog belachelijk aandeed. 

Al de dingen die de gemiddelde Belg in de voorbije dagen zo uitbundig 
bij de Israëli's bewonderde — de discipline van een heel volk, de onthechting, 
het zich-zelf-uitschakelen voor het algemeen belang, het offeren voor de ge
meenschap — lapte hij lekker aan zijn laars in zijn eigen vreetgrage landje : 
vanop een baal suiker en in de zoete wetenschap dat hij twintig liter sla-olie in 
de kelder had kon hij zich overleveren aan de geneugten van oorlog-in-den-
televize : spannender dan een cvp-wedstrijd op Wembley, ongevaarlijk van op 
afstand en helemaèl geschikt om — nu voor de buik reeds voortreffelijk was 
gezorgd — de lange dagen voor de vakantie aanbreekt wat vlugger te doen 
gaan.Laat die Nasser maar bieren, jongens, Dajan dat is de man en schenk nog 
eens in moeder, want van al dat vechten in die woestijn krijgt ne mens nog 
dorst. 

Er was de waanzin in een reeds gevaarlijker vorm ; de heetgelopen geest
drift die, voor wie zin heeft voor historische reminiscenties, terug deed denken 
aan het Frisch-und-Fröhlichklimaat van de tvarme augustusdagen 1914. 

En daar staan we dan, een armzalig handjevol mensdom op deze wereldkloot. 
We hebben de bloedgrachten van de IJzer gekend, de gasaanvallen bij leper, 
de hel van Cambrai, de moordpartij van Katyn, de gaskraan van Maidanek, de 
vuurgloed van Dresden en de atoombom op Hirosjima. We hebben mekaar in 
de pan gehakt en ontbeend om duizend en één argumenten die — zelfs wanneer 
ze geen schijnargunienten waren — niet opwogen tegen de zee van bloed en 
tranen waarin wij gebaad hebben. 

Jawel, we leerden er iets uit ! We leerden betogen voor de vrede en vooral 
tegen wie de vrede schendt. En kijk eens hoe toevallig : we stelden vast dat « de 
goei » altijd voor en de slechte tegen de vrede waren. Hoe dan ook echter, een
zijdig of niet, oosters geïnspireerd of westers beleden : er werd de jongste jaren 
méér voor de vrede betoogd dan ooit te voren. Je kon zo langzamerhand het 
prettig warm gevoel rond je hart krijgen dat de mensen inderdaad iets bijge
leerd hadden. 

Nou kom, vergeet het maai ! Daar heb je een oorlogje « voor een recht
vaardige zaak » (alsof niet alle oorlogen steeds voor iemand « een rechtvaardige 
zaak » waren), daar heb je een veldtocht waarin uw « favori » het prachtig af
tapt en plots kunnen al de doden, kan het bloed en kunnen ook de tranen je 
niet meer zo bijster veel schelen Als « de goei > maar winnen. En Helst m cup 
stijl. 

We hebben ons de ogen uitgewreven en we hebben uitgekeken naar de beto
gers voor vrede. Doodgewoon voor vrede, met een bordje in de hand en des
noods nog een ijsje in de andere omwille van het warm weer. We hebben ze 
niet gezien. Doden vallen alleen in Vietnam, niet in de Sinaï. 

De betogers die de jongste dagen op straat kwamen, wilden geen vrede maar 
overwinning. Ove)winning op mensen die ons nooit een stro in de weg hebben 
gelegd. Maar die — gelijk in iedere cowboy-film — moesten fungeren als 
< slechten > omdat de < goei » wat meer reliëf nodig hebben. 

En aan de andere kant van het IJzeren Gordijn (de mensen eten, slapen 
en vrijen er ook en zien hun kinderen even graag als wij de onze) waren de 
goei de slechten en de slechten de goei. 

Zullen we het dan nooit leren? 

dio Genes. 
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R I C H T L I J N E N 

VOOR D E E L N E M E R S 

A A N MEET ING 

TE BRUSSEL 

Alle deelnemers, zowel zij 
die per trein — uiteraard — 
als per bus of personenwa
gen naar de meeting in de 
Magdalenazaal, Duquesnoy-
straat te Brussel komen 
heden namiddag 11 juni om 
16 u. wordt namens de in
richters gevraagd, te verza
melen aan het Centraal Sta
tion te Brussel. Daar is par-
kinggelegenheid (vooral als 
men tijdig toekomt) genoeg. 
Aan het Centraal Station 
zullen VU-mensen van Brus
sel, te herkennen aan hun 
armband, de deelnemers 
wijzen hoe ze de (vlakbij 
liggende) Magdalenazaal 
kunnen bereiken. Er is dus 
geen probleem wanneer ie
dereen zijn schreden naar 
het Centraal Station richt. 

Er wordt gevraagd zo tij
dig mogelijk aanwezig te 
zijn, niet alleen om gemak
kelijk de plaats te vinden, 
doch ook om een zitplaats 
te bemachtigen. Men ver
wacht inderdaad bij de 
250 0 deelnenieis, indien 
niet meer. 

De meeting zal vet lopen 
als volgt 1. optreden van de 
Volksunieharmonie van 
Antwerpen, 2. rede door 
partijvoorziter mr. Frans 
Van der Eist, 3. volkszang 
onder leiding van Wies Pee, 
4. slotrede door volksverte
genwoordiger dr. Vic An-
ciaux. 

Weest op tijd, brengt uw 
geestdrift mee, wij van 
Brussel zorgen voor de rest! 

GELUKKIGE 

T W E E T A L I G H E I D 

La Libre Belgique publiceert 
een reeks ar t ikelen over Ka
meroen. Het art ikel van vorige 
dinsdag droeg als opschrift : 
gelukkige tweetaligheid. 

Een plaatselijk minis ter ver
klaarde immers dat men in 
Kameroen van meetaf Engels 
of Frans leert op school om 
een wereldtaal te kennen en 
dat uit de eigen plaatseli jke 
dialekten geen kul tuur taa l zich 
opdringt. Vanaf de kleuter
school spreken de kinderen 
Frans of Engels. Als men goed 

nadenk t laat de Libre deze mi
nis ter zeggen is dit een groot 
voordeel . Het bespaar t Kame
roen het zielig konflikt da t 
België kent . 

De Libre laat hier dus dui
delijk vers taan dat de Neder
landse dialekten geen boven
bouw van een ku l tuur taa l ver
dienen en da t men in Kame
roen nogal vers tandiger is dan 
in Neder land of in Vlaande
ren ! 

N E D E R L A N D S G E E N 

K U L T U U R T A A L . . . 

Het Neder lands is geen kul
tuur taa l : dat is eigenlijk de 
grondgedachte van de fransta-
ligen. 

Een pracht ige mental i te i t : 
dit franstalig taal imperia l isme 
en taal racisme dat de oorzaak 
is dat België dreigt ui teen te 
scheuren. En het mooist van al 
is dat de klerikale huichelaars 
van de Libre nog net doen of 
de Vlamingen daarvan de 
schuld dragen. 

Waarom verhuizen onze 
franstalige taairacis ten niet 
naa r Kameroen ? Daar vinden 
ze een werk te r re in en zouden 
ze misschien belet ten da t he t 
Engels he t Frans geleidelijk 
verdringt . 

Want er is were ld taa l en 
wereldtaal . Het Engels is er 
één, het Frans tans al prak
tisch niet meer en bij de vol
gende generatie helemaal niet 
meer . 

K U M U L Z O N D E R E I N D E 

De heer Ri jkaard De Clercq, 
oud-goeverneur van Antwer
pen, werd onmiddell i jk na zijn 
op pensioenstell ing door de 
ITT-Bell Telephone naast zijn 
m a k k e r Spaak in dienst geno
men voor de Public Relat ions. 
Mits een meer dan vette wed
de. 

Nu heeft de Grand Bazar dit 
voorbeeld gevolgd, en de oude 
aktivist tot beheerder aange
steld. Ook Tiïet grat is natuur
lijk. Wij zien met belangstel
ling ui t naa r volgende benoe
mingen. 

HET 

V L A A M S BSP-KONGRES 

Links maak t zich ongerust 
over het steeds opnieuw uitge
steld Vlaams socialistisch kon-
gres. Eers t voorzien voor juni , 
nu verschoven naar oktober , 
nada t de Walen in december 
1966 een hielden, en een twee-

De branden volgen mekaar in regelmatig tempo op. Ze vallen misschien wat meer op dan vroe
ger sinds de ramp in de brusselse Nieuwstraat. In de petroleumhaven van Antwerpen brandde 
een koeltoren af, 11 miljoen fr gingen in de vlammen op. Zijn de veiligheidsmaatregelen in 
onze havens — waar munitie en brandbare produkten opgestapeld liggen — wel zoals het 
hoort ? Met die slappe regeringsantwoorden op interpellaties moet men het betwijfelen... 

de aankondigingen na de va
kant ie . 

Links zal wellicht een voor
bereidende s tudiedag inr ichten 
om schot in de zaak te krijgen. 
Misschien kan de ondervoor
zit ter Van Eynde in zijn her
stelperiode de ti jd vinden om 
mee te helpen aan de voorbe
reiding ? 

V O O R U I T Z I E N D E 

R E G E R I N G 

Nu de hams te rwoede voorbij 
is en sommige landgenoten 
voor de derde keer me t een 
mons te rvoor raad opgescheept 
zitten, waa raan ze ja renlang 
zullen kunnen knagen (als de 
waar m a a r niet bedorven is) 
stellen we vast da t onze stijl
regering niets heeft gedaan om 
deze « vlaag van waanzin » te 
voorkomen. Zoals in de b r a n d 
in de Nieuwst raa t (waa r ze 
vers tek maak te en de bericht
geving aan de be t rokken firma 
over l ie t ! ) zo maak te deze an
ders zo TV-minded-ploeg to
taal verstek. De playboys van 
VDB en krol De Clerq, die an
ders uit het kast je niet weg 
zijn te slaan, waren nu in geen 
uren in het ronde te bespeu
ren. Voorlichting, wijzen dat 
ons land geen zorgen qua be
voorrading heeft, dat het zelfs 
voor vele zaken producent is, 
kor tom het onzinnige van 
hams te ren bij voorbaat aanto
nen, dat alles was zoek. VDB 
beperkte zich tot twee minu

ten hoofdschudden en ver t rok 
dan met de noorderzon. Ons 
brussels « ekonomisch licht » 
Van Offelen (zo bezorgd om 
de b randschade in de Nieuw
straat , veel minder om de men
senlevens ) kregen we niet eens 
te zien. Er was ook niets aan 
verloren. Maar toch : enige 
leiding vanwege deze regering 
was er niet. Bli jkbaar waren 
haa r leden ook aan het... ham
steren. 

F A I L L I S S E M E N T ÖER 

T A A L W E T T E N ? 

De sabotage van de taaikom
missie, normaa l werktu ig van 
de taalwetgeving van 1963, 
d u u r t onverminderd voort . De 
franstalige pers laat geen en
kele gelegenheid voorbij gaan 
om de afschaffing van deze 
kommiss ie te bepleiten (zeer 
onlangs n.a.v. haa r advies over 
Sabena) . De sabotage in de 
kommissie zelf gaat uit van 'n 
lid van de waalse CVP, boven
dien iemand ui t de rangen van 
het waalse ACV (in leven ge
houden me t de bi jdragen van 
de ... Vlaamse ACV-ers ! ) . Zo
als de regering in de kwestie 
van de deccntralizatie van 
k r o m m e n aas gebaart zo grijpt 
ook de centra le CVP-leiding 
niet in tegen de saboterende 
waalse CVP, die meer en meer 
een eigen r ichting uitgaat . Een 
blinde ziet vandaag al dat de 
taalwet ten naar het bankroe t 
gaan. 

ARME TV. . . 

De Vlaamse TV krioelt t ans 
van films, meestal oude al dan 
niet suksessen. Bij vergelijking 
staat in deze kwakkelzomer de 
waalse TV er veel be ter voor. 
E r zijn ten minste nog een 
stel eigen p rogramma ' s op te 
diepen bij eers te lezing van de 
programma-overzichten. De 
Vlaamse TV is er voor de 
meerderheid in dit land, de 
waalse voor de minderheid . 
Maar qua programmat ic is he t 
omgekeerd : de « plat de resis
tance » voor de Walen, de krui
mels voor de Vlamingen. Dat 
noemen Van Elslande, Verro
ken en konsoorten « kul turele 
autonomie ». Dat noemen wij 
« kultureel boerenbedrog » ! 

V O O R R A N G 

VOOR W A L L O N I Ë ? 

Onder deze titel zal op maan
dag 26 juni om 22 u. de twee
de TV-uitzending van de 
« Vlaams - nationale Gedachte 
en Aktie » doorgaan, gewijd 
aan de problemen van de 
Westhoek en van Limburg op 
sociaal en ekonomisch gebied, 
ledere Vlaming s temme op die 
da tum en dit uu r zijn TV toe
stel op Brussel Nederlands af. 
Hij zal zich dan de visu kun
nen overtuigen van het holle 
van de waalse eisen. Hij geeft 
op die dag priori tei t voor cje 
vlaams-nationale gedachte en 
aktie. 

POLITIEKE MEDEZEGOEHSCHAP VOOR DE 

J O N G E R E N . . . EN P.V.V. 
In februari I0G6 diende kamerlicl C.op-

picters twee wetivoorsteDcn in met de 
bedoeling de jongeren rechtstreeks te be
trekken bij het ilemokratisch beleid van 
on/e samenleving. 

Een eerste wets\oorstel w'iX de genieen-
tekieswet wij/igen inzake de kiesgerech
tigde leeftijd : 19 jaar i.p.v. 21 jaar. 

Een tweede wetsvoorstel strekte er toe 
do verkiesbaarheidsleeftijd voor p n n i n -
cie- en gemeenteraadsleden %an 25 op 21 
jaar te brengen 1 

Op 13 juni jl. was alleen het tweede 
wetsvoorstel — hoewel het één geheel 
vormt met het eerste —'aan de agenda 
van de kamerkomraissie voor Binnenland
se Zaken gebracht. 

Bij zijn verdediging l)etreurde (^oppie-
tcrs deze onlogische splitsing en betoogde 
dat beide wetsvoorstellen naar geest en 
strekking één zijn. 

Hij betoogde dat zij ontsproten uit een 
drievoudige bekommernis : 1. de politieke 

gezagskrizis tekeer gaan ; 2. het politiek 
beleid aanpassen aan de snelle maatschap
pelijke evolutie ; 3. de gevaarlijke poli
tieke onverschilligheid bestrijden. 

JVIeer nog dan het verlagen van de kies
gerechtigde leeftijd, moet het verjongen 
van de verkozen gemeente- en provincie
raadsleden verstarring en vervreemding 
voorkomen. Jonge mensen — tussen 21 en 
25 jaar — moeten, met hun vernieuwde 
inbreng de grote problemen aanpakken 
waarmee thans de lokale en gewestelijke 
gezagsdragers worden gekonfronteerd ; 
ruimtelijke ordening en grondbeleid, plu
ralistisch kultuurbeleid, ekonomische ex
pansie, e.d.m. 

De P.V.V.-minister van binnenlandse 
zaken, Vanderpoorten — hierin gesteund 
door P.V.V.-kamerlid Paul De Clerk — 
wilde het wetsvoorstel Coppieters op de 
lange baan schuiven door volgend flauw 
argument : laat ons afwachten in welke 
zin de kommissie \oor de grondN\ etsher-

ziening zich zal uitspreken over de kies
gerechtigde leeftijd voor de parlementaire 
verkiezingen... 

Cyppieters had het niet moeilijk aan te 
tonen, dat het ministeriele voorstel niets 
te maken had met zijn wetsvoorstellen. 
Hij stelde voor zijn twee wetsvoorstellen 
inzake het kiesrecht voor gemeente en 
provincie samen opnieuw op de agenda 
van de kamerkommissie te brengen, onge
acht de werkzaamheden van de kommissie 
voor de grondwetsherziening. 

De kommissie volgde de minister niet 
en verklaarde zich akkoord. 

Afwachten naar wat de kleurpartijen 
volgende keer zullen vinden om deze aan
gelegenheid op de lange baan te schuiven. 
Verroken vroeg al om dokuraenlatie uit 
de andere europese landen... 

Van de B.S.P. vroeg niemand het woord, 
maar één hunner leden beloofde het wets
voorstel Coppieters te zullen steunen. 

M.C. 
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T W E E MATEN. . . 

Vice-goeverneur Cappuyns 
w e r d spreekverbod opgelegd 
door de regering i.z. het brus-
selse vraagstuk. De braban tse 
vice-goeverneur somde noch
tans alleen de mogelijke for
mules op, die gematigd en re
deli jk waren, doch het « onge
luk » hadden een poging te 
zijn, ook de Vlamingen te ge
ven waarop ze recht hebben. 
Goeverneur Clerdent van Luik 
gaf zijn vizie ten beste op een 
bi jeenkomst van de waalse 
ekonomische raad. Deze vizie 
was anti-vlaams en dus anti
nat ionaal tot en met . Toch 
werd hem geen spreekverbod 
opgelegd. 

• . .TWEE GEWICHTEN 

Dat is zeer velen opgevallen 
o.a. senator Jorissen, die daar
over premier VDB heeft onder
vraagd. Hij wou weten, of 
Clerdent nu ook spreekverbod 
w e r d opgelegd ofwel of Cap
puyns nu weer mag spreken 
ofwel « of Clerdent mag spre
ken over zaken waarover Cap
puyns moet zwijgen». De 
eers te minis ter zat kennelijk 
o m een antwoord verlegen en 
poogde zich uit de slag te trek
ken met de vaststeleling, dat 
d e taken van beide personali
tei ten niet de zelfde zijn. 

Toch was hij verplicht Cler
den t onrechts t reeks eraan te 
her inneren dat « t i tularissen 
van belangrijke funkties niet 
voorzichtig genoeg kunnen 
zijn wanneer het om kiese en 
omst reden aangelegenheden 
gaat. Indien ze er steeds om 
bezorgd moeten zijn buiten en 
boven de geschilpunten te 
s taan, moeten ze zich des te 
meer op de achtergrond hou
den in die periodes waar in de 

problemen nog scherper ge
steld worden ». Daarom werd 
een omzendbrief van 14 janua
ri 1936 aan alle goeverneurs en 
arrondissementskommissar is-
sen in her innering gebracht . • 

. . . G E E N R O E D E V O O R 

C L E R D E N T 

Dat is een onrechts t reekse 
b laam voor Clerdent, m a a r nog 
altijd geen spreekverbod. We 
stellen vast dat de klassieke 
ongelijkheid der Belgen nu al 
is uitgebreid tot op het vlak 
der goeverneurs ! Indien Van
den Boeynants zo aan zijn uit-
vincfing, het taaibestand houdt , 
dan had hij Clerdent ui tdruk
kelijk tot de orde moeten roe
pen. Maar omdat Clerdent een 
volbloed Waal is en bovendien 
nog Luikenaar durft onze nieu-
we-stijlman nr. 1 dat niet. En 
daarmee laat deze ant ivlaamse 
C.V.P.-regeringsleider nog eens 
in zijn kaar ten kijken. 

GEJOUW 
VOOR HULPIAU... 

Er is vorige week en ook 
deze week nog nagekaar t over 
het incident t i jdens de Medi
sche Dagen te Brussel, waa r 
minis ter Hulpiau van volksge
zondheid gas t redenaar was en 
door enkele matuvus-geneeshe-
ren van Brussel, van franser 
tonge, ui tgejouwd werd, om
dat hij een kleine passus van 
zijn toespraak in het Neder
lands hield. Dit gejouw be
wijst weer eens de mental i te i t 
van de top-brusselaars en van 
sommige geneesheren, die 
sinds het on ts taan van hun 
sindikalisme s terk onder de 
invloed blijken te s taan van 
zekere manieren, die niet in 
het savoir-vivre-boekje staan. 

waarmee deze mensen anders 
zo hoog oplopen. 

. . .VAN O N B E L E E F D E 

V L A M I N G H A T E R S 

Minister Hulpiau heeft on
der d ruk van pe r skommentaa r 
en — vragen in het parle
men t — verklaard in het ver
volg niet meer te zullen spre
ken als hij in dit verband 
geen garanties krijgt. Kon hij 
da t niet uit zich zelf doen ? In
tussen moeten we nog steeds 
het eers te woord van veront
schuldiging van de inr ichters 
horen. Beneden hun chirurgi-
kale en brusselse waardig
heid ? Het is tr iestig gesteld 
met deze sinjeurs die tot de 
elite willen behoren en zich 
nog onbeleefder gedragen dan 
de eerste beste boerekinkel . 

SHOW ?... 
De simpatiebetogingen voor 

Israël waren vorige week tal
ri jk in het land. Te Antwerpen 
en te Brussel hebben kleur-
par t i jp rominenten van de ge
legenheid gebruik gemaakt om 
zich in de kijker te spelen. Het 
is komisch de hh . Lefèvre, 
Eyskens of Spaak hun onver
holen simpatie — met de no
dige goedkope patos — te ho
ren verkondigen op deze mee
tings en te weten, dat wanneer 
ze gezag zouden uitoefenen, ze 
in geen uren in het ronde van 
de manifestat ies zouden te be
speuren zijn. 

. . .EN « NEUTRALITEIT » 

De vraag is dan ook of het 
wel met de belgische neutrali
teit in het konflikt overeen te 
brengen was dat dr ie gewezen 
eerste minis ters en andere ge
wezen minis ters zo openlijk 
par t i j kozen. Het gaat hier 
niet om het pr incipe — ieder
een is vrij te zijn voor wie hij 
wil — doch wel om een bepaal
de onverenigbaarheid van ge
wezen en misschien ook toe-

^ 

liiiiiiiliiiiiiill I lii i l i iJiiiBiinf 

De handelaars van een brusseh winkelcentrum hebben nog maar 
eens Napoleon bovengehaald. Napoleontische souvenirs worden 
tentoongesteld, zoveelste bijdrage in een personenkultus, die in 
het frankofone Brussel de eigen kultuurarmoede moet vervangen 
en ook als kompensatie moet dienen, om niet te moeien spreken 
over het nederlands verleden van deze stad vol groteske ver-
dringingskompleksen. Leve dus de met valse baard beplakte en 

in frans grenadiersimiform gestopte ledepop.'... 

komstige minis ters met de of
ficieel afgekondigde polit ieke 
koers Of maak ten de heren 
misschien gretig gebruik van 
de gelegenheid om uit de ver-

VLAAMS-WAALSE BOTSING IN DE SENAAT 
Verscheidene lezers vioegen ons, of we het incident tussen 

senatoi Jorissen en zijn jranskiljonse kollega Baltiis tijdens de 
zitting van 25 mei jl. niet woordelijk konden weeigeven, omdat 
de kranten dit incident met jutst hebben weeigegeven. Hierna 
geven we een uittieksel van het officieel verslag. Het gaat om een 
diskiissie over de Voeistreek. Ballus, hoewel geboien Vlaming — 
platdietse stieek — spiak Fians. 

Ballus. — Ik stel ei piijs op te zeggen dat hij (Jorissen) niet 
veel verbeelding nodig had om zijn amendement op te stellen. 
Voor hem in 1940 hebben de nazi-duitsers precies het zelfde ge
daan (applaus op de PVV-banken). 

Joiissen. — Het is niet waar, de Duitsers hebben die slieek 
niet bij Limburg aangehecht 1 

Baltus. — ...en ze hebben ook teruggegrepen naar het oude 
regime om het te doen (samenspraken — tumult — de \oor-
zitter hameit). 

foiissen. — Dat is niet waar! Ze hebben die stieek niet bij 
het bisdom Hasselt ge\oegd, mijnheer Baltus. Ik \erzet er mij 
tegen dat U mensen giiidei probeeit te teiroiizeren met Uw goed
koop patriotisme. U hebt mij geen enkel verwijt toe te sturen 
Er is geen enkele reden om met schijnbaar patriotische argumen
ten de ganse bevolking gindei onder druk te zetten. Het is een 
schande d&t belgisch patiiotisme te noemen 1 

Vooizitter. — Het is een schande zo te onderbreken (de 
voorzitter hamei t). 

Jorissen. — U kan de mensen daar imponeren, mijnheer 
Baltus, maar mij imponeert U niet! 

Vooizitler. — Mijnheer Joiissen U hebt het woord niet ! 
De Boodt. — Het is een uitdagende taal die de heer Baltus 

\ oerde. 
Baltus. — Heb ik dan het recht niet te zeggen wat ik heb 

gezegd (nieuwe samenspiaken — de voorzitter hamert — de h. 
Jorissen spreekt in het lawaai — tumult). 

Joiissen. — U zou beschaamd moeten wezen. 

Sledsens. — Mijnheer Baltus, U zult toch een onderscheid 
willen maken tussen... 

Joiissen — Er zijn mensen die senator zijn, maar... (de voor 
zitter hamert — samenspraken). 

Vooizitter. — Stilte mijne heren 1 
Janssen — Men moet de senaat zon foefjes niet wijsmaken 

Het is of alleen de Walen hebben hier het recht \an spieken 
Imperialisten zijn het. zij doen precies hetzelfde als de Duitsers, 
grondgebied vero\eren dat niet van hen is. Wi)'doen dat niet! 
(De voorzitter hamert). 

Voorzitter — Alst U blieft mijn heien, ik wil slechts zeggen 
dat bij aanhoudende en zo scherpe onderbrekingen ik de zitting 
zal heffen (Jorissen onderbieekt opnieuw). 

Ballet — Mijnheer de voorzitter de argumenten S'an de h. 
Baltus geven toch aanleiding tot dergelijke taal. 

Jorissen. — U had tussenbeide moeten komen toen de h. 
Baltus zoiets zei, mijnheer de voorzitter. 

Vooizitter — Mijnheer Joiissen als U zo doorgaat /al ik U 
tot de orde moeten roepen. 

Jorissen — Dat mag U gerust doen, mijnheer de \00r7itt1e, 
maar U hadt daarnet moeten piotesteren. 

Vooizitter. — Ik verzoek U het gezag van de vooizittei te 
eerbiedigen, mijnheer Joiissen Dal is een van de elemcntaiiste 
rechten \an ons pailementair stelsel. 

Tot zover dit uittreksel, waarbij nog dient gezegd, dat \oor-
zitter Stiuye verplicht was, Baltus er op te wijzen, dat deigelijke 
taal ongepast is. Hij zei o m. « Spreek daarover niet meer M. 
Baltus Het is nutteloos en voegt niets toe aan de slem die U gaat 
uitbrengen ». De h. Baltus droop meteen af. Het incident had 
grote indruk gemaakt en heeft andeimaal bewezen dat VU-paile-
mentsleden in tegenstelling met de andere vlaamse parlements
leden tegenover de agressieve uilschieters van sommige waalse 
en bius^clse parlementsleden kiachlig en doellieffcnd \.m zich af 
weten te bijlen. 

geethoek te geraken ? Het 
ruikt er verdacht naar.» 

G E E N 

KORDATE AANPAK... 

Bijna vier weken na de 
r a m p in de Nieuwst raa t zijn 
voorbij en nog is men bezig 
me t opruimingswerken. In he t 
par lement werden drie minis
ters (b innenlandse zaken, ar
beid en openbare werken) ge-
interpclleerd m a a r uit hun ant
woorden is niet gebleken da t 
de regering beseft hoe drin
gend nodig een nat ionaal re
glement voor veiligheid is. 
Ook niet dat dr ingend moet 
uitgezien worden naa r interge
meentel i jke samenwerking in
dien niet samenvoeging van 
b randweerkorpsen . De minis
ters hebben een opsomming 
gegeven van de maatregelen 
die zouden kunnen getroffen 
worden, doch hebben angst
vallig vermeden in een bevesti
gende toon te spreken. Het 
was al voorwaardel i jke wijs 
die de klok sloeg. 

. . . D O O R A A R Z E L E N D E 

REGERING 

Dit laat ons vrezen dat men 
ondanks de meer dan 300 do
den niet van plan is er werke
lijk vaart achter te zetten. Om 
m a a r te zwijgen van de inter
gemeenteli jke poespas in het 
brusselse zelf. Slechts omda t 
muren op ins tor ten s taan werd 
de Nieuwst raa t opnieuw ge
sloten voor het verkeer. Wan
neer word t in gans deze wijk 
het verkeer verboden ? Zoals 
het in een echt winkelcent rum 
m a a r normaal is 1 
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GERMAIN A N G L O 

SLUIT NIET 

De korda te bezett ing van de 
fabriek Germain Anglo te La 
Louvière heeft v ruch ten afge
worpen : van de 400 schuld
eisers waren er vri jdag 299 op
gekomen te r r ech tbank van 
koophandel van Bergen om er 
de voorstellen van de f i rma te 
aanhoren. Op 299 hebben 298 
schuldeisers deze voorstel len 
aanvaard, ook omda t ze door 
een garant ie van de regering 
gedekt zijn. Premier Vanden 
Boeynants had zich inde rdaad 
op een zondag de moei te ge
troost de s takende en bezetten
de arbeiders te gaan toespre
ken en hun de verzekering ge
geven dat de regering bestel
lingen zou plaatsen ten einde 
het ver l iesmakend bedrijf er 
weer bovenop te helpen. 

Het waals verzet — w a n t de 
arbeiders werden door gans 
de waalse opinie zonder onder
scheid gesteund — heeft dus 
rezultaat opgeleverd. Dit valt 
des te meer op daar kortgele
den de zinkfabriek te Ro tem 
zonder veel officiële belang
stelling haa r deuren moes t 
sluiten -en we dinsdag te 
Burcht voor een komple te ver
rassing s tonden m e t he t be
richt van de sluiting van de 
« Laminoirs de l 'Escaut » t e 
Burcht. Opnieuw : twee m a t e n 
en twee gewichten. 

LIMBURG O N T D E K T 

De CVP blijft L imburg ont
dekken. Ook deze week w o r d t 
geschermd en gezwaaid m e t 
het «nat ionaal Limburgpro-
gramma van de CVP » en de 
sinds zolang door de VU ge

t rokken konkluzïe ( m a a r d t 
aspekt verzwijgt m e n ) , « d l 
de afbakening der prioriteit^ 
dient te gebeuren in het kad 
van een nat ionaal ekonomiS' 
expans ieprogramma », we I 
p r o g r a m m a ook takt isch me 
gebruikt worden tegenover • 
E E G in verband me t de le-
ningsaanvraag van 1 mi l jard . 
Zou de CVP soms gewaar wor
den da t ze sinds Zwar tbe rg 
me t haa r modderf iguur en he t 
s telselmatig hameren van de 
VU op de l imburgse ekonomi-
sche nood snel te r re in heeft 
ver loren ? Of ziet ze nu al he t 
spookbeeld van een >elektorale 
verschuiving opdagen ? Al da t 
laat géprogrammeer zal niet 
veel u i thalen nu de sluiting van 
andere mijnen zoveel als vast
s taat en de rekonversie niet 
van de grond geraakt . Het zou 
wel eens kunnen da t de CVP-
overheers ing van Limburg bij 
een volgende verkiezing over
stag gaat . 

S C H O O L G E K I B B E L 

De « aanpass ing» van h_t 
schoolpakt heeft al geruime 
t i jd aanleiding tot wrijving 
tussen de « schoolpaktvaders ». 
De BSP, die niet goed weet op 
welk oppozit iebeen te dansen 
en wier pensioenlied voorlopig 
is uitgezongen (want een kon-
kree t saneringsvoorstel heeft 
de par t i j van Collard ook niet 
n a a r voor gebrach t ) besti jgt 
n u he t s t r i jdros tegen de CVP, 
die ze ervan verdenkt , enkele 
honderden mil joenen van he t 
voor de r i jksscholen voorziene 
krediet te willen afschuimen. 
Sommige katolieke b laden had
den inderdaad laten vers taan 
da t op de 2 mi l ja rd 168 mil
joen voor verbouwing van 

De Grote Prijs van Brussel werd te Watermaat-Bosvoorde betwist in een sfeer van « ancienne 
Belgique ». De ene week ontvangt de brusselse magistraat een woestijnvorst met 18e eeuwse 
pruiken, de andere week komt « la capitate » v oor de pinnen met ouderwetse wagenwielhoeden 

en crinoline. Een muf zaakje als U het ons vraagt... 

r i jksscholen er wel een paar 
honde rd miljoen voor ' ' e vrije 
scholen zouden mogen afval
len. Dat is bi j de B.S.P. in 
slechte aa rde gevallen en de 
toon in h u n publ ikat ies is ge
stegen. 

De kwest ie is nog altijd te 
weten, wa t er bedoeld is met 
m i n i m u m en m a x i m u m in 

ONWEERSTAANBAAR 
Telkens een paar honderd leden of 

medestanders van de FLP — ook wel PVV 
genoemd — ergens bijeenkomen krijgt de 
zeer achtbare heer Vanaudenhove, de 
menselijke, de gelegenheid op het televi-
ziescherm te verschijnen. Met de natuur
lijkheid en onberekende eerlijkheid die 
hij als het ware uitstraalt, legt hij dan een 
verklaring af die voor het heil en de toe
komst van het geliefde vaderland van on
schatbare betekenis is. Gelukkig hij die 
begrijpt dat in die verklaring dan ook 
werkelijk iets ge/égd wordt ! 

Zoals bij alle grote denkers en staats
lieden die voor de wereldgeschiedenis van 
betekenis zijn moei; ieder woord, elke uit
drukking overwogen en ontleed worden. 
Tijdens zijn, voorlopig laatste televizie-
optreden sprak deze laatste verdediger 
van het unitaire Belgié schijnbaar vanzelf"-
sprekend over « vlaamse belangen » en 
o\er « waalse belangen ». Een ogenblik 
moet dan het hart van de aandachtige 
iinitaristen (als die bestaan) hebben stil
gestaan. Niemand mag immers veronder
stellen dat een groot staatsman dergelijke 
uitdrukkingen alleen maar zou gebruiken 
om de onnadenkende massa te misleiden 
en de indruk te wekken dat vlaamse en 
waalse autonomisten en federalisten in de 
PLP toch ook wel enig begrip mogen ver
wachten ! Normaal betekenen deze uit
drukkingen dat er dus wel degelijk vlaam
se belangen zijn die niet zonder meer 
samenvallen met waalse belangen, en om
gekeerd. 

Een oude latijnse wijsheid zegt dat het 
bederf van de besten het ergste bederf 
van al is... Die andere denker van de PLP 
die niet enkel griekse voorouders heeft 
maar ook een groot kultuurmensMc acht-
baie heer Risopoulos zal ongetvwjfeld na 
een dergelijke verklaring onmiddellijk de 
PLP-elite van het brusselse arrondisse
ment in spoedvergadering bijeenroepen. 
Als bij ten minste « Belg » genoeg is om 
ook belangstelling te hebben voor de 

nederlandstalige verklaringen van zijn 
eigen partijvoorzitter. 

Maar ook als we eindelijk trachten 
ernstig te worden en deze verklaring be
schouwen als een doodgewone poging van 
een klein partijpohtiekerke om stemmen 
te winnen of te behouden, blijft dit nog 
een teken aan de wand. Zo lang de meer
derheid van de mensen zich bijna uitslui
tend op hun eigen benen voortbewogen 
sprak geen mens over het nut van het 
wandelen, tenzij dan misschien voor zie
ken en kamergeleerden. Zo lang het Frans 
inderdaad dé taal van de diplomaten was 
vv erd niet gesproken over de internatio
nale waarde van deze taal. Nu was men 
kinderlijk verheugd omdat Paulus VI in 
de UNO Frans sprak — omdat dit de 
enige erkende taal was die hij voldoende 
vlot en verstaanbaar spreekt. Vanauden
hove spreekt over « vlaamse » belangen 
omdat in Vlaanderen « belgische s> belan
gen niet langer vanzelfsprekend zijn. Ook 
niet in de laatste « unitaire » partij ! Zo 
onweerstaanbaar is de kracht geworden 
van de volksnationale gedachte ! 

Mogen we de zeer achtbare heer Van
audenhove, de menselijke, danken voor 
zijn hulp, dit in afwachting van de grote 
propagandaslag voor het « unitaire Bel
gié » die hij ons reeds zo dikwijls heeft 
beloofd ! 
P.S. Uit eerbied voor de filozoof die geci
teerd werd, en ook wel omdat Nemrod 
niet graag heeft dat een minder samen
hangende tekst boven zijn naam gediukt 
wordt dient hier de « verongelukte » tekst 
in de eerste alinea van het rubriekje van 
vorige week hersteld te worden. De échte 
tekst is : « dat het er op aankomt buiten
gewone dingen te zeggen met gewone 
woorden, en niet, gewone dingen te zeg
gen met ongewone woorden ». En verder 
heeft de zin dat « elk woord als het ware 
geboren wordt uit honderd woorden » na
tuurlijk géén matematische betekenis ! 

NEMROD. 

de « balance of power » tussen 
officiële en vrije scholen. Na 
j a r en toepassing van he t 
schoolpakt weet men nog al
t i jd niet datgene, wa t men van 
mee taf zeer duideli jk had 
moeten stellen. Een school-
oorlog zien we e r in tussen 
nog niet van komen. 

S O C I A L I S T I S C H E 

LOG I KA 

Wie tegenover een socialist 
durft beweren dat Tito even
veel d ik ta to r is als Franco 
hoor t zich ui tschelden voor 
reakt ionair . Nu de socialisten 
overlopen van s impat ie voor 
Israël is Nasser de zondebok. 
Als men dan zegt, dat Nasser 
een boezemvriend van Tito is, 
dan s taan onze socialisten me t 
de mond vol tanden. Mischien 
zal hun liefde voor Tito iet
wa t afkoelen n a a r m a t e de 
zuidslavische d ik ta tor s teeds 
meer anti-Israël-zetten op he t 
diplomatiek schaakbord doet . 
Hoewel een dergelijke veron
derstell ing slechts kan s teunen 
op een onderschat t ing van de 
socialistische lenigheid en rek
baarheid. . . 

E K O N O M I S C H E 

K O N C E N T R A T I E . . . 

Het bes tuurkomi tee van de 
Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen onderzocht de 
wetsvoorstel len van diverse 
par lements leden w.o. da t van 
onze voorzi t ter mr . F. Van der 
Eist, s t rekkende tot vestiging 
van de maatschappel i jke zetel 
van de handelsvennootschap
pen in de gemeente, de agglo
mera t ie of het bes tuur l i jk ar
rondissement waar zich de ex
ploitatiezetel van het bedrijf 
bevindt . Dit wetsvoorstel wil 
een einde maken aan de over

dreven ekonomische machts-
koncentra t ie te Brussel, dia 
meteen aan deze stad ook een 
te grote polit ieke macht toe
kent en die een wanverhou
ding t.a.v. de volksgemeen
schappen veroorzaakt, een ver
schijnsel dat we waarl i jk niet 
nade r moe ten toelichten. 

. . .GUNSTIG 

V O O R V L A A N D E R E N 

De E.R.V. stelde nogmaals 
vast dat het nagestreefde doel 
van deze wetsvoorstel len een 
gunstige weerslag kan hebben 
op de verdere ekonomische ex
pansie van Vlaanderen. De 
r aad d ruk te de wens ui t d a t 
b innen afzienbare ti jd h e t 
vraagstuk door de wetgevende 
mach t in behandeling zou ge
nomen worden. De wetgeven
de mach t neemt echter zijn 
t i jd en we hebben de i n d r u k 
dat de kwestie bewust op d e 
lange baan geschoven word t , 
wooral nu Brussel zo graag h e t 
initiatief in handen zou willen 
houden in de str i jd die zich 
om het toekomstig s ta tuut van 
de hoofdstad aftekent en waar
bij Brussel , zelfs in een pseu-
do-federaal bestel voor als n a 
op de wip zou willen blijven 
zitten, vooral ten nadele van 
Vlaanderen. Het ligt voor d e 
hand da t de door het voorstel 
Van der Eist beoogde dekon-
centrat ie een verzwakking v a n 
de overdreven brusselse m a c h t 
be tekent en dat de heren deze 
verzwakking vooral nu niet 
wensen te zien gebeuren. Moe
ten dan werkeli jk alle redelij
ke oplossingen geofferd wor
den op het a l taar der brussel
se machtswel lust ? En laat ook 
het belgisch par lement zich de 
wet voorschrijven, meer be
paald de Vlaamse CVP en BSP-
frakties ? 

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

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

De Redaktie. 



PARLEMENTAIRE KRABBELS 
DE KAMER 

Eu m.iar slccds iiucipelhuies in <.\e 
Kamer. Delforgc, kamerlid en hinge-
rnecsier %an Oudergem liad in januari 
op een openbare \crgadering, blijkbaar 
opgejaagd door de l''.D.]-\-er Laloux, 
die daar exeneens het woord voerde, oiit-
lunsciide \erklaüngen algelegd. De bur
gemeester verklaarde dat hij de \laam-ie 
ciideis zou helpen de taalwet te overtre
den. Dat stond alians in een kranten\er-
slag te Ic/en. Reiniond Matthexssens 
stelde hicioj) een vraag om uil leg aan 
minister V'anderpoorten. \ a uiim \ ier 
maanden kwam nog steeds geen ant-
voord , ook al had de mi]iistei aan de 
kameiAoor/iller heihaaldelijL beloold 
dat hij volgende week ?ou a,ntwooiden. 

Hiero\er nu inieipelleerde Reiniond 
Matthe\sseiis. llii /ei dal uit de houding 
\ttn de burgemeester en uit deze van de 
minisier kon woidcn algeleid dat die 
onlluilsende \ t iklai i i ig uideukiad v\cid 

afgelegd. Hij noemde de houding \ a n 
de bin-gemeesier ondeontologisch en iu-
tisiek. Hij zei dat Vlaanderen Brussel 
niet nodig had, maar Brussel Maan
deren ^\•é\. 

De onbetaalbare P.V.V.-er Gillet \er-
diende de Oscar van de onno/elheid 
wddi hij zich vanop de tr ibune mei veel 
drukte kwam solidair verklaren met de 
\erklaiing \ a n Delforge, die vlak voor
dien had ge/cgd die verklaring niet te 
hebben afgelegd ! Mallheyssens putte tiit 
zijn niet-parlementaire wetenschap om 
liet debat te i)eslüilen, en riep aan liet 
adies van (iillet : onnozelaai ! 

De biusiclse P.\'.\ '.-er Mtindelecr /clie 
als demagogische sdierpslijjx'r zijn op-
pozitie tegen de regering voort, l i i j nam 
ditmaal \ ' an den Boeynants op de kor
rel. Bij de behandelijig van de veiho-
ging der parlementaire vergoeding h.id 
de eerste-minister een amendement in
gediend om de vergoeding lans niet te 
verhogen maar ie lalen ingaan op 1 ja-
nu.iii 19(i8. De meei dei beid had \ 'DB 

iiiei gevolgd. Nu wou pieniere Munde-
leer weten ol de eeisic minister nog 
meende hel vemouwen van de mceider-
heid te bezitten. Veimits de meerdeiheid 
niet meer wou meewerken aan de beztii-
nigingspoliüek van de regeling, zo had 
de achtbare interpellant uitgekiend. 

\ ' D B had weinig moeite om aan te 
lonen dat hi) niet als regeringsleider zijn 
amendement had ingediend maar als 
jjaileinentslid. De Kamer oordeelt sou-
vciein over haar begroting, en de rege
ling kon derhalve de vei trouwenskv\es-
tie niet stellen. 

Op een peit inenie ojjineiking dat 
Muiulelcer toch peisoonlijk aan de be-
zuinigingspolitiek kon meewerken door 
zijn \ ei hoging terug te storten, kwam 
geen anlwooid \.m de zo c bevoegde >) 
iiueipellanl 

Leo W'outeis nam het op voor de tex
tielarbeiders die niet weikloosheid wor
den bedreigd. Hij toonde met cijfers in 
de hand, het grote belang aan \ an deze 
indusiiic in de wei kveischallinji in Oost-

IN DE SENAAT 
De scnaatswerkzaamhedcn lopen ten 

einde. Het is de opruiming van het ein
deseizoen met het pigment van enkele 
interpellaties. 

Vorige week was gekenmerkt door een 
lange interpellatie van de voorzitter van 
de B.S.P.-fraktie, door een gemeenschap
pelijke motie van de zes partijen en 
door een mondelinge vraag van senator 
Elaut. 

Er waren ook heel wat stemmingen. 
Vooreerst de stemmingen als besluit van 
de V.U. interpellaties van de senatoren 
Elaut en Ballet van de week voordien. 
De rSg-ering had geen vertrouwensmotie 
ingecHend, wel de eenvoudige motie om 
de agenda voort te zetten, in de hoop zo 
de andere oopozitiegroepen mee te krij
gen tegen de \MJ. Ze slaagde maar ten 
dele v\aiu de BSP onthield zich. In de 
oppoziiie zijn ei inderdaad ook krach
ten aan het weik om te beletten dat de 
regering beurt om beurt een oppozitie-
partij afzondert. En een stemming M\n 
een groep wordt soms mee bepaald door 
koniakten onder de groepen. Vooizifter 
.StiLive was klaarblijkelijk verrast dal 
BSP en KP niet met de regering stemde 
tegen de V.U. want hij zei nog eens uit
drukkelijk dat een eenvoudige moiie 
geen verlrouv\ensiiioiie was. De \'V in 
de senaat afzondeien gaat echter ook zo 
gemakkelijk niet want de VU-.senatoren 
zijn wel jjiincipieel doch er zijn ook di
plomaten tussen, die in de andere part
tijen, zelh in die van de meerdeiheid 
simpatieèn weten op ie wekken. 

De \ 'U speelt daarbij geen negatieve 
rol. Ze staat pozitief tegenover pozilieve 
voorstellen van aiidcie ]KII tijen, zodat 
liet moeilijk woidl voor de politici van 
foimaat iii de .mdcre pailijen. altijd a 
piioii lenen de \ 'U te staan. 

Trouwens waar de andeie partijen 
zich soms zouden laten verrassen door 
voorzitter Struye is de VU-fraktie steeds 
waakzaam. De voorzitter laat graag over 
hele reeksen ontwerpen samen stemmen. 
Ook vorige week wilde hij dat. Maar er 
zat een addeitje onder het gras. Ook de 
begroting van ontvangsten en uitgaven 
voor orde zat er tussen. Niemnnd van 
de oppozitie had er aandacht voor ge
had, maar vlak voor de stemming vroeg 
de VUfraktie \ i a haar voorzitter Joris-
sen de gesplitste stemming en toen koos 
heel de oppozitie tegen deze begroting. 

Bij de stemming over de interpellatie 
Elaut liet de FDF-er Lagasse zich weer 
opmerken als tacticus .Hij trad senator 
Elaut bi | dat de zieken moeten behan
deld worden in hun eigen taal — waar 
zijn partijgenoten zeker niet mee ak
koord gaan .— maar beweei-de onmid
dellijk nadien dat er praktisch geen zie
ken waren te Biussel, die niet fransspre 
kend zouden zijn ! 

Ondertussen wordt het hernieuwd 
bondgenootschap Walen - franstalige 
Brusselaars niet door alle 'Walen geest
driftig onderschreven want de invloed
rijke kiikse BSP-er Dehousse gaf aan al 
wie het horen wilde — ook aan d« 
VU-senatoren — in de wandelgangen 
van de senaat te verstaan dat uileinde
lijk alleen een akkoord Walen - \'l.imin-
gen het belgisch vraagsiuk zal kunnen 
oplossen. 

\ 'oor het ogenblik cchlei helpen de 
mcesle Walen — gedreven door een kort
zichtig taalmvstisch gevoel — de frans-
t.ilige brusselse hemegonie verdedigen. 

.Senator Elaut (in blakende konditic 
de jongste weken) dreef minislei Hul-
])iaii in liet nauv\ ovei hel iiu ideiit o]) 

de « Medische Dagen » waai de minis
ter uitgejouwd weid omdat hij ook Ne
derlands sprak. 

Senator Rol in liet openlijk blijken 
dat hij dergelijke metodes evenmin bij
trad en geen enkel franstalig lid duifde 
er de verdediging van opnemen. 

Minister Hulpiau zei dat hij volgend 
jaar er alleen nog zou naar toe gaan als 
hij meer zekeiheid zou hebben dat er 
een objektief klimaat zou heersen. 

Een minister met begoochelingen 
dachten veel nedeilandstalige leden. 

De interpellatie Rolin over het Na
bije Osten werd aanvankelijk druk bij
gewoond. Senator Rolin wordt door ie
dereen graag gezien omdat hij een uit
erst beminnelijk tnan is met een besten
dige zorg de vraagstukken objektief te 
biïnaderen. Hij verviel echter in langdra
digheid zodat de aandacht vlug ver-
llauwde en de aantrekkingskracht van 
de koffiekamer weer groter werd. 

Opvallend is hel feit dat de linkse 
vleugel van de BSP die gewoonlijk als 
parakommunislisch betiteld wordt om
wille van haar buitenlandse politiek die 
ten dele aanleunt bij die van de Sovjet
unie van meetaf aan en zonder aarze
ling pro-Isiael en anti-Moskou was. 

Senator Ballet vertolkte het meer ge
schakeerd VU standpunt dat Israël te
recht op een eigen staat aanspraak 
mocht maken, wat een konsekwentie is 
van het vlaamse volksnationalisme. maar 
dat men ook de belangen van de ara-
bische verdrevenen en van de arabische 
landen diende te zien. 

Deze idee lag trouwens ten grondslag 
aan een gemeenschappelijke motie die 
door alle partijen, dus ook door de KP. 
goedgekeurd werd tot zichtbaar genoe
gen van minister Harmcl en van de se
naatsvoorzitter. 

Die motie weers])iegeldc indeida.id de 
" officiële » bel<>isclie politiek ter zake. 

Vlaanderen. Hij betoogde dat de techni
sche vooruitgang in de tekstieltak de ar
beidsintensiteit steik vermindert eii 
daardoor het riziko op weikloosheid 
gevaarlijk doet stijgen. Onze woordvoer
der drong met klem aan op het scheppen 
van nieuwe weikgclegenheden. Hij wees 
erop dat de aandacht niet alleen naar 
Wallonië mag gaan, en waarschuv^-de de 
minister ei voor dat erge onlusten kun
nen iiiibreken als niet dringend doeliiu-
tigc niaaiiegelcii woidcn gctioffen. 

NIK CLAKS. 

Namens de VU-fraktie vroeg dr. 
Anciaux bij de naam.stemming^ 
over de verdayiiif; tot 1968 van 
de herziening der kiezerhlijsten 
van mini.ster V'ander 1'oorten 
waarborgen opdat tijdens dit 
irt-.tel geen groepen jonge kie-
zer.s zouden uitgesloten zijn bij 
eventueel verv roegde verkiezin
gen. Minister Vander Poorten 
gaf deze verzekering en zei dat 
de gemeenten in die zin onder
richtingen zouden krijgen. 

Kamerlid Wouter.s vertolkte het 
standpunt v.d. VU na de inter
pellatie De Keuleneir over de 
kiizis in de textielnijverheid en 
betrok in zijn uiteenzetting' ook 
de stagnatie in de ekonomische 
infrastruktuur, die mede invloed 
op de krizi.s uitoefent. 

Kamerlid Mattheyssens interpel-
leerde over de verklaringen van 
burgemeester Delforge van Ou
dergem, tevens kamerlid, die had 
aangezet tot overtreding van de 
taalwet luidens een verslag ver
schenen in de Libre Belgique 
van 19 jan. jl. Diverse schrifte-

onze mannen 

in het 

parlement 
lijke vragen aan de minister ble
ven onbeantwoord. Het ministe
riële antwoord was beneden al
les, de reaktie van Delforge on
beschaamd en van Gillet c< • • -
nozel ». 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door de hh. Coppieters, 
Ley.s, Mattheyssens, Goemans en 
Lootens. 

• Senator Elaut ondervroeg minis
ter Hulpiau over het incident 
dat zich t.o.v. de minister voor
deed op de Medische Dagen te 
Brussel, toen hij nl. door enkele 
franstalige heethoofden werd 
uitgejouwd omdat hij Neder
lands sprak. De minister beloof
de voortaan waarborgen te zul
len vragen... 

• Senator Ballet vertolkte na de 
interpellatie Rolin over de kri-
zis in het Midden Oosten het 
standpunt van de VU-fraktie. Hij 
informeerde ook naar de toe
stand van onze landgenoten in de 
betrokken gebieden. 

• Schriftelijke vragen werden ge
steld door senator Jorissen. 

Geen foto uit de Sinai-
woeslijn, maar een inge
storte W est-W all-bunker 
te Bredene. Minister 
Piers had net beslist dat 
de bunkers aan de kust 
moesten verdwijnen. Bel
genland heeft twintig 
jaar op dit lumineus be
sluit moeten wachten. 
En als ze er dan mee 
willen beginnen storten 
ze van zelf in! Gelukkig 
zouder slachtoffers. Re
geren is vooruitzien, 
maar niet in het land van 
het « voorbeeldig land-
schapsbeleid ». Of moe
ten we schrijven « waar 
men het schone land
schap zo lelijk mogelijk 
maakt » ? 
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ONZE PARLEMENTSLEDEN STAAN HUN MAN! 
HET SCHANDAAL 
DER ZIEKENHUIZEN 

Volksvertegenwoordiger Mat-
theyssens heeft de minister 
van volksgezondheid de ge
grondheid van zijn opmerking 
doen erkennen wat aangaat 
het feit, dat juridisch een 
overeenkomst tussen de KOO 
Brussel en de Vrije Universi
teit Brussel niet kan ingeroe
pen worden om de wet van 2 
augustus 1963 op het gebruik 
der talen in bestuurszaken niet 
uit te voeren. Ook antwoordt 
de minister dat hij de aan
dacht van de KOO Leuven 
reeds herhaaldelijk heeft ge
vestigd op het feit dat bij hos-
pitalizatie van zieken neder-
iandstalige formulieren moe
ten gebruikt worden. Wat de 
onwettige benoemingen aan
gaat verschool de minister 
zich achter twee verschillende 
wetten. Het voortdurend ha
meren echter van de Volks
unie-mandatarissen op de 
taaiwantoestanden in brussel-
se en leuvense ziekenhuizen 
begint evenwel vruchten af te 
werpen. Waarmee meteen nog 
eens de belangrijke rol van de 
Volksunie als steeds efficiën
ter drukkingspartij aangetoond 
is. 

GEWESTTAAL 

Kamerleden Lindemans en 
Schiltz wezen de minister van 
NOK op het bestaan van een 
omzendbrief waarin het ge
bruik van gewesttaai zou toe
gelaten zijn in het lager onder
wijs. De minister verwijst 
naar diverse omzendbrieven 
waarin het gebruik van ABN 
aanbevolen wordt en waaruit 
ondubbelzinnig moet blijken 
dat het departement staat op 
het gebruik van keurig Neder
lands. De minister verwijst 
ook naar de steun verleend 
aan de VBO-akties. 

GEEN BELASTINGEN 

Uit het antwoord van minis
ter Henrion op vraag van ka
merlid Goemans blijkt, dat er 
geen overnachtingstaks mag 
geheven worden op jeugdher
bergen. Voor 1967 werd alleen 
een belasting op kampeerter
reinen voorzien. 

MILITAIRE WONINGEN 

Kamerlid Leys vestigde de 
aandacht van minister Pos-
wiek op de verwaarlozing van 
25 woningen, die drie jaar ge
leden ten behoeve van militai
ren te Lissewege werden opge
trokken. De minister ant
woordt dat de huizen werden 
gebouwd voor rekening van de 
NV Het Militair Tehuis. Men 
ondervond echter vertraging 
in de afwerking doch alles laat 
voorzien dat de woningen te
gen 1 september 1967 zullen 
bewoonbaar zijn. De minister 
zegt dat de schade gering is. 
Dat men echter drie jaar no
dig heeft om 25 huizen be
woonbaar te maken, terwijl 
met voor het Shapekwartier 
— van oneindig grotere om
vang — nauwelijks enkele 
maanden vandoen had spreekt 
boekdelen over de « snelheid » 
van onze militaire administra
tie, waar het nochtans wemelt 
van bureelofficieren. Die waar
schijnlijk allemaal zwaar lig
gen te ronken... En Lissewege 
ligt toch maar in Vlaanderen... 

TAAL BIJ HET LEGER 

In de kantine van het mili
tair hospitaal te Brussel wei

geren de diensters vlaamse 
soldaten-patiënten te bedienen 
wanneer deze een bestelling in 
het Nederlands doen. Een 
groot aantal verpleegsters is 
nederlandsonkundig hoewel 
60 % der verpleegde soldaten 
Vlamingen zijn. Daarover on
dervraagd door kamerlid Mat-
theyssens moet minister Pos-
wiek toegeven, dat « sommige 
miliciens-geneesheren het Ne
derlands niet beheersen» en 
dat inderdaad bij de verpleeg
sters er slechts 33 op de Ne
derlandse raalrol ingeschreven 
zijn tegen 40 van de Franse 
taalrol. Hij wijt dit — eens te 
meer — aan de « normale mu
taties en het vertrek van ver
pleegsters terwijl er een aan-
wervingsstop is (het minimum 
aantal zou 102 moeten zijn). 
De minister belooft een stre
ven naar taalevenwicht van zo-
haast nieuwe werving is toege
laten. 

Het is altijd het zelfde lied
je : normale mutaties, beper
king van personeel enz. Toch 
eigenaardig dat dergelijke 
«normale » dingen nooit ten 
nadele van franstaligen uitval
len ! Ook bij het leger moet 
meer dan ooit op radikale taai
splitsing worden aangedron
gen, anders zal men nooit tot 
gezonde toestanden komen en 
schandalen vermijden. Want 
naast het schandaal der brus-
selse burgerlijke ziekenhuizen 
te Brussel is er ook het schan
daal van het militair zieken
huis in Beulemansstede... 

HOGE RAAD 

VOOR TOERISME 

EN HOTELWEZEN 

Minister Piers gaf een uit
voerig antwoord op een uit
voerige vraag van kamerlid Ba
byion over de struktuur per 
taalgroep van de Hoge Raad 
voor Toerisme en Hotelwezen. 
De voorzitter en een onder
voorzitter zijn nederlandstalig, 
er is 1 franstalige ondervoor
zitter; er zijn 4 nederlandstali-
ge en 3 franstalige goever-
neurs, die niet het ambt van 
ondervoorzitter uitoefenen, en 
er zijn 2 nederlandstalige on
dervoorzitters die ook deel uit
maken van de Hoge Raad voor 
Sociaal Toerisme; er is een 
quasi-taalevenwicht in de ver
schillende afdelingen, hoewel 
het toerisme in Vlaanderen 
veel belangrijker is dan in 
Wallonië. Vier vlaamse gewes
telijke en drie franstalige ge
westelijke verenigingen zijn er 
in vertegenwoordigd. De hoge 
raad kwam echter slechts ge
middeld twee maal per jaar 
bijeen en verstrekte adviezen 
of deed voorstellen in 8 aan
gelegenheden. 

SCHANDAAL 

TE MENDOZA 

Onlangs maakten we in on
ze rubriek buitenland gewag 
van de geschiedenis van de 
belgische konsul te Mendoza 
in Argentinië. Zolang een 
franstalige aldaar konsul was, 
ondanks het verpletterend 
overwicht van vlaamse inge-
wekenen, was ons ministerie 
van buitenlandse zaken van 
oordeel dat er daar een bel-
gisch konsul moest zijn. De 
laatste was zelfs van... franse 
nationaliteit ! Bij het vertrek 
van deze ambtenaar stelde de 
inmiddels vervijfvoudigde 
Vlaamse kolonie de kandida
tuur van een nederlandstalige. 
Tot verbazing van iedereen 
antwoordde Brussel dat er te 

Mendoza geen konsul meer 
nodig was ? Toen er weinig 
landgenoten waren was er wel 
een nodig, omdat het 'n frans
talige was. Nu er zoveel meer 
landgenoten zijn oordeelt de 
h. Harmei dat ons land daar 
geen konsul meer behoeft, wat 
zwaar geldelijk en tijdsver lies 
aan onze landgenoten berok
kent! 

Kamerlid Goemans vestigde 
de aandacht van Harmei op 
dit schandaal. Harmei verkoos 
geen antwoord te geven. Men 
zal hem dat kras staaltje van 
brusselse rassenhaat dus in 
openbare kamerzitting onder 
de diplomatieke neus moeten 
wrijven ! 

RTB-ALLERGIE VOOR 

NEDERLANDS 

Senator Ballet wees er de 
minister van Justitie en Fran
se kuituur op dat de RTB niet 
aUeen nederlandse teksten op 
films en aktualiteiten schrapt 
doch nu ook al een nederland
se toespraak van koningin Fa-
biola n.a.v. de tewaterlating 
van een schip te Hoboken niet 
eens inlast in haar aktualitei
ten, waar de BRT dit wel deed. 
De BRT is trouwens veel bre
der in taaiopzicht dan de taal-
fanatici van de waalse TV. Se
nator Ballet vraagt de minis

ter of hij de waalse TV en ra
dio niet kan diets maken dat 
het Nederlands een der natio
nale talen van België is — de 
meest gesprokene ons dunkt! 
— des te meer daar die waalse 
TV met vlaamse centen wordt 
mede gespijsd. De minister 
tracht er zich met een werke
lijk onbenullig antwoord van 
af te doen door te beweren dat 
het alleen om een beeldaktua-
liteit ging en dat geenszins 
schrapping van de woorden 
van de koningin is gebeurd. 
Wij vragen ons af, waarom dan 
niemand die woorden in de 
uitzending heeft gehoord. Dit 
antwoord voldoet absoluut 
niet. Zou dit onderwerp niet 
van aard zijn, om de minister 
een mondelinge vraag te stel
len ? De waalse T.V. onder
scheidt zich niet alleen, door 
haar uitgesproken pro-kommu-
nistische instelling doch ook 
door haar minachting voor al 
wat Vlaams is. Deze psychose 
neemt stilaan de afmetingen 
van een nationaal schandaal 
aan ! 

BEROVING VAN 

BURGERRECHTEN 

Het verwondert ons niet dat 
de minister van Justitie maar 
zeer onvolledige statistieken 
kan opgeven nopens het aan

tal personen, die van hun bur
gerrechten werden beroofd en 
hoeveel er sinds de onzalige 
tijd van de « justitie der neger
koningen » weer in het bezit 
van die burgerrechten zijn ge
raakt. Nauwkeurige statistie
ken aanleggen is geen belgische 
deugd. 

Toch kan Wigny zeggen dat 
er na de oorlog 75.079 personen 
van hun rechten werden be
roofd — o.a. door de willeken» 
rige inschrijving op de audi-
teurslijst, karikatuur van 
« rechtspraak» — maar dit 
cijfer is onvolledig, omdat men 
niet weet hoeveel personen 
deze rechten verloren ingevol
ge afzetting, ontslag van 
ambtswege en andere lieftal-
ligheden meer, die toen sche
ring en inslag waren. Op 31 
december 1959 hadden intus
sen 17.740 personen opheffing 
van ontheffing bij arrest be
komen en 562 bij ministerieel 
besluit. Ambtshalve werd de 
opheffing der ontheffing bevo
len voor 21.889 « krijgsaudi
teur slijst-ingeschrevenen » en 
22.238 voor personen, veroor
deeld tot minder dan 3 j . Het 
is een zeer onvolledige lijst als 
antwoord op een vraag van 
senator Jorissen. Intussen 
werd aan de gerechtelijke po
litici naar bijkomende cijfers 
gevraagd. We wachten be
nieuwd af... 

DOKUMENT 

Aan de Heren Voorztcrer en Ondcrvoorzitcer, 
Mevrouwen en Heren Leden van de Provincieraad van Antwerps 

Ivïevrouwen en Mijnheren, 

OndergeteKendeit^onkheer^Oeorges de C^Af-FOY de CUÜRCELLES, 

Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, heeft d" eer 

U te verzoeken hem te willen voorstellen als candidaat voor een ^̂ te 

begeven ambt van fieadbibMMHMdHMdttÉ^ÉiÉMiiS«aaÉ|É!^E^£tt£ka^.^ 

Hij is zo vrij aan Uwe welwillende aandacht de hieronder aangehaalde 
titels te onderwerpen en bidt U, Mevrouwen en Mijnheren,' de verzekering 
te willen aanvaarden zijner gevoelens van bifzcndere hoogachting 

leorqes de CHAFFOY de COURCELLES 

Gïboren te Ücume-.'^nrft'erpen, op 18 Msart 1913 
Doctor in de Rechten op 23 Juli 1936. 
Ingeschreven ter Balie van Antwerpen op M October \^y! 
Substituut-Kri)gsauditeur te velde van 16 September 19'4-t tot IS September 1947. 
Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 19 December J945 
Burgerhik hd bi) de Bestendlfle Krijgsraad van Antwerpen en naJien,-tot op heden. bll_^c Be- endige 

KriJöiraad van Brussel, afdellno Antwerpen op 4 November 194'. 
Plaatsvervangend alleen rechtsprekend Rechte- or 1^ lunl 1955. 
0-.'I^''t^-üi« '940-1945 met palm. • 

A n t u c r p c n - .,,^ « "^ - / é ^ - ^ t ^ . ^ ^ ^ / 

George:> cnaffoy de Courceueb ts de antwerp^e rechter dte enkele jaren geleden zo mild 
met straffen was tegen de vlaamse betogers van de H. Geestkerk, toen deze betoogden 
tegen de franse preken. Zijn adellijke naam en zijn krijgsraadverleden verklaren veel 
zoniet alles van de « royale strafmaat » waarmee hij d" manifestanten bedacht. En dan 
beweert men dat rechters onpartijdig moeten zijn... 
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DIPLOMATIEKE 
OORLOG 

De Sovjets stellen alles in het werk, 
o m de slechte beurt die ze bij de Ara
bieren door hun instemming met een 
gewone staakt-het-vuurrezolutie (zon
der terri toriale eisen) hebben gemaakt 
ongedaan te maken. Ze verbraken de 
diplomatieke betrekkingen met Israël, 
m e t in hun zog ettelijke satellietstaten 
(me t Tito maar zonder Roemen ië ! ) , 
mobilizeren voor tdurend de Veilig
heidsraad en zullen ook de UNO-assem-
blee inspannen om Israël als agressor 
te doen veroordelen en tot ontruiming 
van de veroverde gebieden te dwingen 
( e r zou een anti-Israël-meerderheid in 
de UNO zijn). Daarmee hoopt de 
Sovjct-Unie (zelf voor medeplichtige 
van het Westen uitgekreten door Pe
king, waar de machts t r i jd aan schom
melende bewegingen onderhevig blijft) 
de onderhandelingspozitie van de ara-
bische mogendheden te versterken en 
zoals gezegd : de slechte indruk die ze 
maakten , weg te werken. Van hun kant 
zien we de Arabieren volgende diplo
mat ieke stellingen bezetten : 1. diplo
mat ieke breuk met Amerika en Enge
land, 2. stopzetting olieleveringen (af
gezien van enkele minder groten, die 
s t iekum de leveringen hebben hervat...) 
3. bedreiging met nationalizatie van 
olie-ondernemingen (hoofdzakelijk 
wes terse) , 4. weigering van rechtstreek
se onderhandelingen met Israël, juri
disch gefundeerd door de weigering, 
Israël als staat te erkennen, 5. politie
ke reorganizatie in Egypte, waar Nas
ser door een spontane volksraadple
ging in zijn ambt werd bevestigd en 
tans als zuiveraar in regering en leger 
optreedt , 6. Boumedienne als onderhan
delaar met de Sovjets vooruitschuiven 
i.p.v. Nasser. Door de s terke man van 
Algiers, die mili tair niet gekompromit-
teerd is, naar Moskou te s turen, ver
zwakken de Ai^abieren de mogelijke 

neiging van Moskou, om met kritiek 
op het mili taire beleid de pozitie van 
de Arabieren tegenover de Sovjets af 
te zwakken, 7. een arabische topkon-
ferentie, die de arabische eenheid moet 
bevestigen en eventueel een beroep op 
afro-aziatische solidariteit zal doen te
gen wat Kaïro de « westerse agressie » 
noemt. 

Israël neemt de volgende pozitie aan 
1. s trategisch belangrijke gebieden wor
den niet meer on t ru imd (Gaza, Jeru
zalem, Syrische zuidergrens, toegang 
tot de golf van Akaba) tenzij UNO-
waarborg, overkoepeld door een (on
mogelijk te verwezenlijken) garant ie 
der Grote Vier, 2. geen onderhandelin
gen via de UNO, die volgens Tel Aviv 
volkomen heeft gefaald, doch recht
streeks met de arabische s ta ten (een 
bij voorbaat in de huidige omstandig
heden tot mislukking gedoemde eis, die 
ook neerkomt op de pure erkenning) , 
3. een nogal akademisch aanbod in de 
kwestie der palesti jnse vluchtelingen, 
on tkracht door de vlucht van nieuwe 
tienduizenden palesti jnen, 4. u i tbat ing 
van het militair overwicht zoals het op 
het slagveld tot uit ing kwam, als stok 
achter de deur, 5. drukking op 
Washington en Londen via de zionisti
sche en internat ionale joodse organi-
zaties, evenals op westeuropese rege
ringen die wapens leveren en financi
ële s teun verlenen, meestal officieus 
maar niet temin renderend. Vooral Bonn 
is hiermee bedoeld in het kader der 
post-herstelbetalingen (levering van... 
20.000 gasmaskers ) . 

Men ziet dadelijk dat het harde stel
lingen zijn, die logischer wijze tot een 
zeer hard gevecht rond de groene tafel 
van de UNO zullen voeren. Volledig
heidshalve moeten we er op wijzen, 
dat Israël het bes tand van 1956 als on
bes taande beschouwt en de UNO in 

Premier Levi Esjkol van Israël bezocht hel veroverde gebied van Jeruzalem. Hij 
is een politiek tegenstander van Mosje Dajan, de minister van landsverdediging, 
die als de bewerker van de twee jongste militaire overwinningen van Israël 
wordt beschouwd. Wie zou van beiden de zondebok geweest zijn in geval van 
een nederlaag ? Deze vraag slechts om ook eens het betrekkelijke van de huidige 

situatie in Egypte aan te duiden... 

Palestina elke faciliteit en bewegings
vrijheid ontzegt. In tussen is het d r ama 
der ronddolende egyptische soldaten 
en Jordaanse vluchtelingen een nieuw 
bezwarend element in dit schrikwek
kend dossier. 

Nu het wapengeweld zwijgt kan men 
er op aan dat vooral de Sovjets en 
Amerika binnen het kader van een niet 
meer met de wapens uit te vechten ge
schil tot de ui ters te grens der diploma
tieke mogeli jkheden zullen gaan. Al
vast oefenen de USA druk op de NATO-
bijeenkomst uit, om daar t.o.v. de 
westeuropese pa r tne r s de mobili teit 
van de internat ionale toestand uit te 
spelen, een kenter ing die tegen hun 
eigen prakt i jken der laatste j a ren in
gaat, doch die gezien de gebleken euro
pese onmach t haar effekt niet dreigt 
te missen al kwam op de eerste minis
tersbi jeenkomst nog steeds een grote 
westeuropese rezerve aan bod (cfr. de 
krit iek op de pro-joodse verklaringen 

van NATO-sekretaris-generaal Manlio 
Brosio) . 

Dit alles verdrong Vietnam, China, 
de rassenonlus ten in Amerika en he t 
briefwisselingsspel tussen Bonn en 
Oost-Berlijn op de achtergrond. Toch 
kan men zich niet ontveinzen dat de 
Midden-Oosten-krizis de amer ikaanse 
pozitie in Vietnam ietwat komfortabe-
ler maakte , ook ingevolge de bli jvende 
onmacht van Peking, waarvan zich 
zelfs de groots te chinese industr ie-
macht , Sjangai, dreigt af te scheuren. 
Deze komfortabele pozitie uit zich in 
de s is tematische bombarder ing van 
alle ekonomische krachtcentra les in 
Noord - Vietnam. In feite houdt 
Washington met Vietnam een s tok 
achter de deur tegenover de Sovjets 
in de Midden-Oosten-krizis, stok die na 
de gewijzigde mil i taire verhoudingen 
tussen Tel Aviv en Kaïro zeker vandaag 
zwaarder dan voorheen weegt... 

K.V.B. 

Hoc argetckeiHl <le iiulrtaire overwin
ning \;ui I.sraël op de arabi.sche landen 
ook is, toch is voor de toekomst g icde 
raad duur. Want de militaire besli.ssing 
lioudt geen politieke beslissing in het 
Midden Oosten in en men zou zelfs ge
neigd zijn te veronderstellen, dat de 
politieke toestand in het Midden Oosten 
en in de wereld er nog ingewikkelder 
door is geworden, hoe paradoksaal dat 
ook klinkt. We leven echter niet meer 
m l!)ll). toen de diiitse legers de wereld 
met een Blitzkrieg verrasten en de daar
op volgende iaren met een « Kndlcisung >•> 
verbaasden om niet méér te zeggen. Zij 
die toen van deze « Endlösung » het 
voorwerp waren, komen 27 iaa^ later 
als de beste l)litzkriegleerlingen op het 
podium plaats nemen : nog een der pa-
radoksen, waaraan alle menselijk bedrijf 
zo riik IS. Zevenentwintig iaar na de 
Blitzkrieg in We. .-luiropa kan men ech
ter niet ten volle meer liet recht van de 
sterkste ter plaatse doen gelden, omdat 
er boven dit striidtoneel een regen
scherm is oi)eiigewaaierd A-aar de 
machtsxerhoudingen slechts in even
wicht zijn door de nukicaire vrees, zo
dat het er naar uit/iet dat de israëlische 
vuistpanden niet de voor vroeger tijden 
geldende normale oogst zullen opleve
ren. 

In tegenstelling met het bliksemsnel 
\erIoop van de militaire botsing dreigt 
de zich nu aankondigende diplomatieke 
oorlog lang aan te slepen. Israël maakt 
er geen geheim van dat het de losweg 
aangegeven grenzen van zijn staat niet 
langer meer erkent en dat het met name 
het veroverde Jordaans gebied (met de 
simbolische stad .leruzalcm). de strook 
van (iaza en de hemels van Zuid-S\rië 
wenst te behouden mitsgaders nog de 
vesting Siarm E! Sieik aan de uitgang 
\an de golf van Akaba. Hunner/iids zijn 
de arabische mogendheden politiek niet 
ineengest<irt onder de harde slaaen van 
de joodse militaire machine. Zien we 
zelfs niet dat Nasser onvervangbaar 
geacht wordt en dat ziin ))opularifeit bii 

de massa's groter is dan ooit, na een 
meesterlijke poze als de grootmoedige 
leider die ook in zijn vergi.ssingen en 
misrekeningen groot blijft en juist dit 
grootheidsimago behoudt omdat hij de 
publieke moed van zijn falen had ? 

De zaak van het Midden Oosten is er 
dus niet eenvoudiger op geworden. Het 
kan zijn dat Rusland voortaan kontrole 
zal eisen op de arabische herbewape
ning en het is mogelijk dat sommige 
arabische mogendheden zullen bereid 
zijn deze prijs te betalen. Is het trou
wens niet zo, dat naties kunnen groot 

nog niet kan be\rijden van een reli
gieuze dwangneurose. Oxerigens moeten 
we wel erkennen dat de arabische vol
keren niet allen over een Nasser be
schikken, doch met feodale heersers op
gescheept zitten en dat zelfs een Nasser 
de tijd niet sneller kan doen verlopen, 
om de sociaal-ekonomische achterstand 
van eeuwen ongedaan te maken. Het is 
verleidelijk in deze dagen van oorlogs-
l)ropaganda in zwart-wit-tegenstellingen 
te denken, doch men zal ons toelaten 
daaraan niet mee te doen en « het hoofd 
koel te houden ». Dat l)epaalde belgische 

GOEDE RAAD IS DUUR 
worden uit hun \ernederingen ? We 
stellen toch hetzelfde proces bij de 
.loden vast, die van hun kontakt met het 
Westen in de diaspora alvast de techno
logische oorlogsvoering hebben geleerd. 
Nochtans hebben noch de Joden noch de 
Arabieren zich van de vermenging poli-
tiek-godsdienst kunnen bevriiden. De 
enen worden te heiligen oorlog opgeroe
pen en de anderen schreien aan de 
klaagmuur en blazen er op de rams
hoorn, als sinjaal dat het Verbond met 
.laweh is hersteld. Dit religieus gehipo-
tekeerd chauvinisme is een der oorzaken 
van de huidige onverzoenlijkheid. Het 
verschil zit hem waarschijnljik hierin 
dat de israëlische leiders in de religieuze 
motie\en geen i'emmen vinden voor een 
technologische ontwikkeling, terwijl bij 
\b . een Nasser, die er wel een betere 
kijk op heeft, te doen heeft met een volk 
dat zijn inzicht nog niet deelt en zich 

politieke topmensen aan een goedkoop 
sentimentalisme hebben gedaan is nog 
geen reden opdat wij hen zouden na
doen. Integendeel, we durven zelfs stel
len dat beide partiien het i'echt aan hun 
zijde hebben I De gemeenschappelijke 
noemer werd hen echter ontzegd door 
de schuld der grote mogendheden (op de 
weigering \an Dulles, Egypte bij de 
Assoeanstuw te helpen wat de Suez-kri-
zis veroorzaakte) Dat kan dwaas klin
ken, maar het is zo ! Het is niet omdat 
de joodse wapenen efficiënter zijn ge
bleken, dat daarom het arabisch recht 
ophoudt te bestaan. Er nioct een modus 
\i \endi ge\ondeii worden om de juri
dische toestand aan <le feiten aan te 
passen en omgekeerd. Dat is wat men 
een kompromis noemt. Hef onderzoek 
van de oorzaken kan daarbij grote dien
sten bevviizen evenals het opmaken van 
een balans onder voorbehoud. 

Dit verleden is zeer komplcks. Er is 
de revanchegeest van lUisland om de 
Kuba-krizis die verkeerd is uitgevallen, 
omdat de Bussen zich over de militaire 
kwaliteiten der Arabieren hebben ver
gist en de Arabieren zich over de konse-
kwentie van de russisclie hulp hebben 
vergist. Er is de griezelig-klare euro
pese zwakheid : we hebben in dit kon-
flikt andermaal niets in de pap te brok
ken, gevolg van onze nog steeds niet vol
trokken politieke eenheid. Er is de niet 
meer te stelpen drang van Rusland naar 
medezeggenschap in het .Middellandse 
Zeegebied (de eeuwige russische vraag 
naar een « haven met warm water ». 
Deze drang zal de russische hulp aan de 
arabische landen verder bepalen. Er is 
de brits-amerikaanse wens, de verbin
ding met het Verre Oosten te versterken, 
niet alleen via een Israël doch ook door 
koncentratie en samenvoeging van de 
resp. strijdmacht. De oorlog rond Israël 
zou aldus een andere wending aan de 
kwestie Aden kunnen geven. 

We willen slechts aantonen dat men 
zich niet mag blind staren op de louter 
joocls-arabische tegenstelling. Deze be
paalt niet alleen de toekomst en bepaalt 
ze zelfs minder dan de rivaliteit tussen 
Amerika en Rusland. Deze rivaliteit is 
een werkelijkheid, die eens te meer aan 
de dag trad en die vandaag diegenen in 
het ongelijk stelt die van mening waren, 
dat die rivaliteit weggeëbt was. Men .ge
loofde het tot in Washington toe en dat 
had een verdere verslapping van de 
N \ ' i '0 tof gevolg. Het zou nu kunnen 
gebeuren dat zich een tegengestelde be
weging aftekent, op grond van de dok-
trinc. dat Washington nooit West-Euro
pa mag \('rwaarlozen zonder zijn eigen 
belangen te schaden. 

riteindeliik geeft de Oost-West-\er-
houdina ook in het Midden Onsten de 
doorslag, met een ver<-tcrk'nc of afzwak
king ten rande onder druk van de 
Israëliërs of \rabieren. maar niet wat 
de kernvraag aangaat. 

K.V.B 
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HV n 
ZAKEN ZIJN ZAKEN 

In tegenstelling met wat al
gemeen gedacht word t leveren 
niet alleen de Sovjet-Unie en 
sommige volksrepublieken wa
pens en ui t rus t ing aan de ara-
bische landen. Ook het neutra
le Zwitserland is een voorna
me leverancier, vooral aan 
Egypte. De egyptische pantser
wagens zijn bv. u i tgerust m e t 
munit ie , die in Zwitserse fa
br ieken in Egypte me t Zwit
serse licenties en o.l.v. Zwit
serse deskundigen word t ver
vaardigd. Zwitserse firma's le
veren ook chemische stoffen 
voor de vervaardiging van na
pa lm en giftgas. Met medewe
ten van de vroegere minis ter 
van bui tenlandse zaken Max 
Peti tpierre leverden Zwitserse 
firma's ook de u i t rus t ing voor 
egyptische radiozenders . 

Israël van zijn kan t be t rek t 
de meeste van zijn wapens ui t 
Frankri jk. En zijn financies 
uit Amerika. 

Het Westen levert dus aan 
beide part i jen, gedachtig de 
overweging « geld heeft geen 
geur ». Maar toch zullen wei
nigen gedacht hebben dat het 
per definitie neut ra le Zwitser
land tot de grote wapenleve-
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Franse neutraliteit : het egyptisch vrachtschip « Port Said » k 
Havre levensmiddelen en stookolie op 

ERNST NIEKISCH 
Ernst Nickisch is kort geleden overleden. 

Bij zijn begrajerns te Berlijn waren enkele 
oude vrienden aanwezig : Ernst Junger, 
die hem einde maart voor het eerst sedert 
dertig jaar had teruggezien en A. Paul We
ber, de bekende grafikus en de voormalige 
<c nationale » tegenhanger van Grosz. De 
gewoonlijk zo goed geïnformeerde pers 
heeft dit overlijden niet eens vermeld. Wat 
betekent ook de naam van deze man^ die 
nooit gepast heeft in de zwart-wit, rechts-
links, of rood-bruin schemas, noch in de 
zelfoverschattende waanzin der demokrati-
sche « goeden » e?i der slechte « anderen > 
tcat betekent hij voor de « gleichgeschalte-
te > opiniemachten en vlijtig in 't gareel 
lopende jorigens ? 

Maar wie iets méér weten wil over het
geen er tussen 1918 en 1945 in Duitsland en 
in de wereld gebeurde, iets méér dan de 
slogandenkers die ons « informeren ^, die 
kan aan mensen als Niekisch niet voorbij! 
Onderwijzer, vakbondsleider, links socialist, 
besefte Jiij de explozieve kracht van het 
nationale gevoel in een vernederd en door 
Versailles verarmd, verproletarizeerd Duits
land. 

Geen enkele lirikse ideologie kon het na
tuurlijke fenomeen van het eigen volksbe
sef te niet doen. Er moet een konjrontatie 
komen tussen de nationale en de sociale 
revolutie ! Voor hem waren er reeds ande
ren die dat inzagen. In Hamburg bestond 
de kring rond Fritz Wolffheim. Diskussies 
grepen plaats tussen Karl Radek, Revent-
low, Moeller van den Bruck. In nationalis
tenkringen van alle schakeringen bewogen 
zich Carl Schmitt, Friedrich Hielscher, 
Ernst Junger, Ernst von Salomon, Wilhelm 
Stapel. Otto Sirasser, Josef Goebbels. Heet 
deze revolutionaire intelligentsia, zowel so
ciaal als nationaal bewogen, was bestendig 
onderweg tussen rechts en links. Niekisch, 
die man van de idee en de pen, maar ook 
man van de aktie was, slaagde erin de res
ten van de Hofgeismar-jongsocialisten, 
kringen der nationale studenten, Bündische 
Jugend en oud leden van het vrij korps 
Oberland bijeen te brengen rond zijn « na-
tionaalbolsjewisme ». 

Karl O. Paetel, schreef het « nationaal-
bolsjewistisch manifest ». Niekisch gaf 
«• Widerstaiid » uit, en Junger, die zowel 
door nationaal-socialisten als door kommu-
nisten aangezocht werd voor hen te schrij
ven, werkte mee aan Niekisch's tijdschrift. 
Ze ontmoetten elkaar op een bijeenkomst 
hij de dichter Bronnen, vriend van Berlolt 
Brecht. 

Junger had juist « Der Arbeiter » voU 

tooid en Niekisch noemde liet boek « na-
tio7iaalbosjeu>istisch ». 

Het tijdschrift van Niekisch u'erd een 
geestelijk verzamelpunt van alle nationaal-
revolutionairen, die het nationaalsocialisme 
ofivel als te plebejisch (lijk Junger) of te 
weinig socialistisch (als Niekisch) afivezen. 
Fragmenten uit Jüngers » Abenteuerliche 
Herz-» verschenen erin en in het Widerstand-

. Verlag gaf Niekisch o.m. ook de vertaling 
uit jjan dr. Borms' 1. Tien Jaren in de bel-
gische Kerker ». Uit zijn eigen publicisti-
schc oeuvre noemen wij alleen maar « Ge-
danken über deutsche Politik » en « Poli
tik und Idee >, door het blad der NS-jeugd 
een « duitse Machiavelli » genoemd! 

Toen Niekisch « Adolf Hitler, ein deut-
sches Verhangnis » schreef, rolde de laivine 
der NS-massa reeds dreigeiid aan. Zij zou 
iveldra de kleinere, zelfstandige groepen 
uitschakelen, overspoelen of opnemen. 
Bronnen, die het ontwerp van Niekisch' 
brochure en -die reeds de komende machti
gen erkende, was er tegen. Junger keurde 
het goed. Na 1945 zou Bronnen, evenals 
zijn vriend Brecht, de nieuive diklators die
nen ! 

Niekisch kwam tijdens het NS-bewind in 
de gevangenis terecht. Wat hi] beleefde en 
hoe hi] op het laatste ogenblik aan de dood 
ontsnapte dank zij een bewaker, grenst aan 
het onvoorstelbare. Na 1945 meende hij een 
ogenblik de mogelijkheid van de verwe
zenlijking van een oude droom te zien, in 
een als socialistisch aangekondigde oost-

t duitse republiek. Maar hi] zag aldra de leu
gen in van zulk socialisme en bezat niet de 
morele buigzaamheid van Brecht. Hij 
vluchtte naar het Westen. Daar ontzegde 
een staat, die in zijn ijver tot « Bewaltt-
gung der Vergangenheit » iedere traditie 
had verloochend, hem elke schadevergoe
ding. Na protest van verscheidene zi]den 
werd hem op het laatst van zijn leven toch 
een klein pensioen toegestaan. 

Met Niekisch ging een dezei merkxcaar-
dige « linke Leute von Rechts 5> lieen. die 
de ondankbare taak op zich genomen had
den om de nationale en sociale revolutie 
samen te brengen in één dinamische idee. 
Het feit dat dit samenbrengen politiek en 
historisch gekompromiteerd werd, is geen 
reden om de poging zelf af te wijzen. Wij 
blijven tenslotte ook nu nog met diezelfde 
problemen gekonfronteerd, waarvoor Nie
kisch een revolutionaire oplossing aanprees 
die hij trouw bleef met een moed en een 
standvastigheid die veel .salon-revolutionai
ren « rood » zou doen worden van schaam
te, indien zij die nog zouden bezitten ! 

INT. 

reeg dadelijk toelating om in Le 
te slaan. 

ranciers behoort . Allicht nog 
een sprookje dat nu ter ziele 
gaat. 

ZUID-AFRIKA EN 

MIDDEN-OOSTEN-KRIZIS 
Tijdens de krizis van het 

Suez-kanaal in 1956 en 1957 
werden in totaal 2.000 schepen 
omgeleid via de Kaap de Goe
de Hoop. Het bevoorraden van 
deze schepen leverde Zuid-
Af rika in 1957 een bedrag van 
30 miljoen op. De levering van 
bunkerol ie en steenkool b rach t 
in 1957 een som van R 24 mil
joen op. In 1955 bedroegen de 
inkomsten voor tsprui tend uit 
deze leveranties R 5 miljoen. 

Te Kaaps tad had einde vori
ge week een konferentie 
p laa ts van de vertegenwoordi
gers der diverse petroleum-
maatschappi jen. 

Volgens een woordvoerder 
van deze maatschappi jen be
schikt Zuid-Afrika over aan
zienlijke voorraden zware 
bunkerol ie en zijn de zuid-
afrikaanse havens in staat , ge
durende onbepaalde tijd, het 

bevoorraden in brandstof t e 
verzekeren van de schepen die, 
ingevolge de sluiting van he t 
Suez-kanaal, de weg rondom 
de Kaap volgen. 

DERDE MAAL IN 30 JAAR 

De Zuidafrikaanse minis ter 
van bui tenlandse zaken, dr . 
Hilgard Muller, -wees er in he t 
par lement te Kaapstad op da t 
he t de derde maal is in der t ig 
j aa r tijd dat Zuid-Afrika een 
handje moet toesteken om d e 
t ranspor tproblemen op te los
sen die voortsprui ten uit een 
sluiting van het Suez-kanaal. 
Dit onderl i jnt nogmaals he t 
belang van de route rondom 
Kaap de Goede Hoop. De mi
nis ter zei dat Zuid-Afrika a l 
het mogelijke zal doen o m 
het hoofd te bieden aan de toe
nemende strooni schepen in de 
zuidafrikaanse havens. Het is 
j ammer , vervolgde hij , dat de
genen die baat vinden bij on
ze aktie, niet willen inzien da t 
ze ons in het vervullen van de
ze opdracht dienen bij te 
s taan. 

De onverzoenlijke « verslin-
ders » van Zuid-Afrika in En
geland en elders reppen intus
sen met geen woord over di t 
aspekt van de nieuwe Suez-
krizis... 

EEN 
GROTE MOND ZETTEN 

De UNO heeft een debat ge
houden over de kwestie van 
Zuid-West-Afrika, dat onafhan
kelijk zou moeten worden n a 
door een raad van elf te zijn 
bes tuurd . Vroeger werd de in
stelling van deze raad met 85 
tegen 2 s temmen aangenomen, 
bij onthouding van 30 landen, 
w.o. de vier groten en d e 
mees te westerse landen. De 34 
afrikaanse staten, die voor 
s temden betalen ternauwer
nood een derde van de bijdra
ge, die Zuid-Afrika aan de 
UNO stort . Het is t rouwens zo 
dat ook enkele grote mogend
heden weigeren financiële bij
dragen te s torten, wat hen niet 
belet vaak een hoge borst te 
zetten in de assemblee of de 
veiligheidsraad. Indien de 
USA hun financiële bi jdragen 
zouden schorsen dan zou trou
wens de UNO ophouden te be
staan bij gebrek aan geldmid
delen. 

Radarantenne te Semmerzake waarvan de centrale zich 22 iH, 
onder de grond bevindt. 
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Parijs: lichtstad met 7 miijo, jnwor 
ter wereld, brede boulevards i een 
wen. Stad die kunstenaars uit e hel< 
rioleringssisteem elke ochtem Ie str 
miljoen mensen zal herberge ooraii 
van een land in volle expansi fan ee 
tingen naturalizeert dan de | enigd̂  
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Maar ook stad van de mizerie : va 
de clochards, de bedelaars, de beatnik 
de bidonvilles. Stad waar mensen vui 
nisbelten doorzoeken en op hun hoof 
gaan staan om een aalmoes. Stad waa 
iemand op je toeloopt, en zegt : « Miji 
heer, hebt u geen 5 frank voor mij ^ 

Parijs vecht reeds 20 jaar tegen d 
bidonvilles. Ogenschijnlijk zonder n 
zultaat : rond Frankrijk's hoofdsta 
liggen 89 bidonvilles als een parelsno 
van zwarte vlekken rond een schit 
rende lichtbaken. 50.000 mensen, 
voor het merendeel illegaal in Fra 
rijk vertoeven, zoeken hulpeloos n 
een betere woongelegenheid. 40.000 . 
par tementen staan te Parijs leeg o: 
dat ze te luksueus zijn. 

• 1000 MENSEN PER HEKTARE 

Uit verslagen en artikels weet m( 
in welke onmenselijke pseudo-wo: 
gen duizenden mensen te Parijs r 
ten leven, maar als men het slijk, 
huisvuil naast vochtige houten mur( 
de grote stenen op plaatijzeren dab 
en spelende kinderen rond een 
wrak ziet, is men beschaamd daar 
staan, die ellende met eigen ogen i 
zien, te ruiken en te horen. Beschaam 
om de centrale verwarming thuis. 

III 
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badkamer, het lopend water, het p| 
veisel, de elektriciteit, om alles. 

In een woning die gelijkt op een 
hertimmerd duivenhok, eten, slapen 
leven zes tot acht mensen in een 
te die wij te klein zouden vinden 
onze auto. Bedden moeten dienen 
drie personen die «in shift» slaj 
de enige tafel om eten klaar te mab 
te nuttigen, te werken, als bergplaal 
en desnoods als bed voor de kleins 
spruit. Op de grond liggen oude tap 
ten, die een vochtige muffe reuk vi 
spreiden. Op een kast staat een 
sistor te janken naar petroleuml: 

De bidonville heeft echter ook 
tere, meer « komfortabele » wonin] 
Zij werden opgetrokken met snelbou 
steen en zijn voorzien van een etei 
dak Men vindt er een echte deur, 
zelfs een venster. De vloer is er 
cement. Die woningen steken dan 
schril af tegen de vele krotten die 
getimmerd werden uit kratten, pu' 
citeitsplaten, karton en golfplaten. 

De bidonville leeft op zichzelf. Vi 
een duizendtal mensen, samengehi 
in wat wij een grote tuin zouden n( 
men, is er geen telefoon, geen eleW 
citeit, één of twee waterpompen 
huisvuilophaling, geen riolering, nie 
Men vindt er echter drankgelegeBl 

• REPORTAGE VERZORGD»*«: 

Bert STEENHOEFS. 

BIJ DE FOTO'S : 

Pag 12 boven : kindervreugde 
fiets doet de mizerie van de u'fC out-
hutten vergeten. Pag. 12 onder wn-
ville nr. X in grootstad Pari}^ "'ef 

de 
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miliollnwoners. de best funktlonerende metro 
'varll een schat aan witte historische gebou-
ars uiile hele wereld lokt en waar een speciaal 
fchteJle straten schoon houdt. Stad die nog 7 
rbergLoraieer gesatureerd te zijn. Hoofdstad 
(pansii m een land dat gemakkelijker vreemde-
ndel enigde Staten. 

den, slagers, kruideniers, kappers, al 
wat men in elk dorp vindt. 

• OM RIJK TE WORDEN 

Men kan zich afvragen waarom er 
mensen zijn die in bidonvilles leven, 
als men weet dat het minimumloon in 
Frankrijk vastgesteld werd op ongeveer 
8000 fr per maand, en de kinderbijslag 
bij de hoogste is in Europa. 

Een jonge Portugees vertelde ons 
zijn verhaal. « In Portugal verdiende 
ik na twee uur werk juist genoeg om 
een lap vlees te kopen. Van vrienden 
wist ik dat men in Frankrijk 8000 fr 
en meer kon verdienen per maand. Ik 
besloot dus naar Parijs te gaan, er 5 
jaar te werken, en alzo genoeg ver
diend te hebben om als een rijk man 
naar mijn land terug te keren. Daar ik 
niet kan lezen of schrijven, weigerde 
de Junta da Emigragao, de emigratie-
dienst van mijn land, mij toelating te 
geven om te vertrekken. Ik moest het 
dus klandestien doen, langs « specialis
ten », die mij daar 2000 fr voor vroe-

di' 
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gen. 
In Parijs kon ik geen logeerplaats 

vinden. Ofwel te duur, ofwel verboden 
aan vreemdelingen. Een landgenoot 
vroeg me 550 fr per maand om in een 
kamer te wonen, waarin nog 11 ande

ren leefden. Toen ik in de bidonville 
te Nanterre voor 6000 fr een betrekke
lijk goede barak kon kopen, liet ik die 
kans niet ontglippen ». De man zendt 
de helft van zijn loon naar zijn vrouw 
in Portugal. Over 2 jaar heeft hij ge
noeg geld om in zijn geboorteland een 
huisje te kopen. Dat is 5 jaar mizerie 
waard. 

• KONTRASTEN 

De bewoners van bidonvilles zijn 
geen a-socialen. Het zijn geen mensen 
die wij als clochards mogen bestem
pelen Het grootste gedeelte van hen 
heeft vast werk. Zij lopen goed ge
kleed Uit hun krotten zwieit transis-
tormuziek, de meesten gaan per auto 
naar hun werk. 

Zij wonen in de bidonvilles omdat 
hun landgenoten er wonen Hun land
genoten wonen er omdat er voor hen 
niets anders is. Na enkele maanden is 
men het leven in een bidonville ge
woon Plaatst ze dan in een apparte
ment ,dan merkt men dat zij hun ko
len in de badkamer opslaan, en terug 
met velen in één kamer hokken De 
oplossing voor bidonvilles ligt niet in 
het bouwen van duizenden apparte
menten, maar in het benaderen van de 
inwoners ervan. (Vervolgt) 

de 

niet 

te vinden in de « Guide Bleu » en met 
op de agenda der toeristische rond 
vaarten. Pag. 13 onder : geen muur 
kranten maar schilderijen en affiches 
bij nachthcJtt. Pag 13 onder : krulle 
bol-bloenietje m de grote blikken stad. 
vraagt ztuveie lucht en rianter omge 
Ving Als het meisje volwassen is, zul
len er dan geen bidonvilles meer he 
staan 7 
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BOE.., BOE... BOETIK 
Men kan op twee hccilijke manieren 

van Londen houden : als vertederde 
klassikus of als « inne » beatfan. Ik ge
loof een « touch » van beide in me te 

MOM 
Amerika-kenners wijzen ei ons op, 

dat de europese mannen zich ver
gissen wanneer ze denken dal het 
amerikaanse vtonxvenideaal zich zou 
identificeren met Jean Ha) low of 
Maiilyn Monroe. Het is veeleer de 
ameiikaanse moeder, kort en bon
dig Mom genoemd, die niet alleen 
de hegemonie van de vrouxu in het 
gezin simbolizeert doch ook het 
schoonheidsideaal. Nochtans zijn haar 
doorsneematen verre van ideaal : 
1 m. 56 hoog, 67,4 kgr. zwaar, borst-
omvang los cm., taille 87 cm., heup-
omx'ang 112 cm., koite benen, lange 
'17 men... Deze kategorie vrouiven be
heerst de meerdei heid van de veimo-
gens en geeft 84 t. h. van het man
nelijk inkomen in Aineiika uit. Voor 
grotere, slankere en mooiere vrou
wen schiet er dus met zoveel over ' 
Maar niet alleen haar ekonomisch 
overwicht verschaft de ameukaanse 
huisvrouw en huismoeder haar 
machlspoziiie ook haar peisoonlijke 
invloed als moeder van één of meer
dere Amerikanen (en niet als gelief
de) speelt een grote rol. Met enige 
overdrijving stelde een amerikaans 
auteur dat de « amerikaanse moeder 
gelijkberechtigd is met de bijbel en 
de nationale vlag ». De moedeikultus 
van Uncle Sam blijkt ook uit het 
veis van Oscar Ogden : 

« American boys ai e not like 
others 
only ameiican boys have mo
thers ». 

II le da be^ef uit het oog verliest 
krijgt last in Amerika. De invloed 
van Mom laat zich ook in de schoon-
heidskultus gelden, de letiral ij.'ige-
koelde zinnelijkheid en gestroomlijii 
de make-up van de ameukaanse 
vrouxv, die een gans arsenaal schoon-
heidsmiddclen gebruikt en haar doch
ters vroeg inwijdt in de geheimen 
van de kosmettka, die op zich zelf 
een gigantische onderneming ts. 
Meestal ook beheerd door viouwen, 
al dan met « mom ». 

Het IS de droom van Mom dat de 
gelukzaligheid reeds op aarde te vin
den ts, met behulp van financtkle 
middelen eii dank zij geperfektioneer-
de vei leidingskunsten, die de man
nen dienstbaar maken. Neigeiis ter 
wereld bezitten de vrouwen van mid
delbare leeftijd zulk een invloed op 
de mairncn als m Amerika. Deze 
vrouwen zijn de erfgenamen van de 
pioniersvrouwen, die niet bang wa
ren van een mdtanenskalp, geld ice-
ten te beheren en de man doen in
zien, dat de vaat wassen en afdrogen 
niet oneerbaar is. Misschien is daar
uit ook te verklaren dat een toene
mend aantal Amerikanen een levens
gezellin gaan zoeken in Europa, Ja
pan of elders. Hij heeft dan de quasi-
lekerheid dat hij met een minder ba
zig schepsel zal getrouwd zijn dan een 
uit < Cjods oxrn country >, nog een 
uitspraak die de amerikaanse zelfoi'er-
schatting tipeert. Welke evolutie eu 
lopese vrouwen als een kompliment 
loor hun eigen aantrekkelijker 
vrouw-zrjrr kunnen opvatten... 

GERDA. 

hebben. Voor een vrouw ttouwens niet 
zo heel verwonderlijk. Want al is Big 
Ben een hele kerel en Hyde Park een 
lust... Londen is nu eenmaal de hoofd
stad van het boutique-wezen. 

En al is « boutique » een Frans woord, 
naar inhoud is het even Engels als Ciar-
naby Street, King's Road of Kensing
ton Church Street. 

Een jonge publiciste, Millicent Bulti-
tude, vond het zelfs nodig om voor haar 
winkelzieke seksegenoten een beetje 
klaarheid te scheppen in de \eelhcid, 

' d o o r een boekje tiit te geven (Cransto
ne Press) waarin de 60 voornaainste 
Londen,se bouti(iues kiitisdi gekatalo-
geerd slaan. 

Voor kontincntalen misschien niet 
van onmiddellijk nut... wel inspirerend 
om ons even over het eigen (in casu 
Antwerpse) boutique-bedrijf te buigen. 
Laten we eerst nog even Millicent aan 
het woord met een poging tot defini
tie : « Toen ik besloten had dit boekje 
te maken moest ik ook de bepaling ge
ven. Ik heb er lang op gewerkt en dit 
is het rezultaat : een bout ique is een 
kleine winkel met een ongedwongen 
sfeer, die waarschijnlijk door de eige
naar wordt geleid en voornamelijk eks-
kluzieve moclieuze kleren en toebehoren 
verkoopt tegen lage prijzen ». De jeug
dige ontwerpster van kleding en kos-
metika en ongetwijfeld de geestelijke 
moeder van het boutique wezen, Mary 
Quant , schrijft in een inleidende bij
drage : « Ik haat boutiques. Onze Ba
zaar aan Ring's Road in Chelsea was 
de eerste van dit soort kleine winkel
tjes. Maar wij noemen onze boutiques 
nog steeds winkels. Het komt er trou
wens niet op aan hoe je ze noemt. Feit 
is dat ze weer gein hebben gebracht in 
het winkelen ». 

He t boutique-wereldje te Antwerpen 
lag oorspronkelijk rond de Huidevetter-
straat met een reeks van winkeltjes die 
hoofdzakelijk op Franse leest geschoeid 
waren... wel modieus, maar ook duur en 
zelden simpatiek. Toen Antwerpen rond 
het « Pannenhuis » en de « Muze » (en 
via de suksessen \ an Ferre Grignard, the 
Mods, Wannes van de Velde en Fabian 
Colin) een zelfs internationaal gewaar
deerd beat- en folkmusic-centrnm begon 
te worden, groeide er in de straatjes 
rond het Conscicnceplein een mini-Lon-
den... met leuke « boutiques » die een 
dttidelijk Angelsaksische stempel dra
gen. 

Trendset ter (om een in-woord te ge
bruiken) was boctik « Twenty » clie 
zich met luidruchtige beatklanken (tot 
20 uur) nestelde tussen rustieke antiek
zaakjes en fotografenstudio's. Twenty 
verkoopt zowat alles wat hippe Lolilaat-
jes mooi of eksentriek kan maken... van 
« I am a virgin » badges, over mini
jurkjes tot archaïsche koetsiersjassen. 
Voor de efeeb heeft Twenty tot mode 
gesublimeerde legerbrilletjes, uniform-
,pakken, loze da.ssen in kant... en een 
assortiment van dand)eske pakken om 
Beardsl) en Oscar Wilde jaloeis te ma
ken. 

Prettig is de « .\kaboe » waar men 
tussen minipakjes en passende mini
vrouwtjes tegen matige prijzen goulasj 
en ajuinsoep kan eten (en gratis de 
nieuwste tijdschriften mag beduimelen). 
Boetik « Aimara » biedt minder keuze, 
maar een meer gesofistikeerde sfeer... 
terwijl (( Gregor » het vooral in gedurf
de (maar niet steeds geslaagde) kleur-
effekten zoekt. De nieuwste boctik in de 
reeks is de « Barbarella n shop, opge
vat in een Barnunicske Jugendstilsfeer, 
rijk naar uiteilijk en inlioud (hoewel 
de prijzen best meevallen). 

Barbaiclla is de boetik-stunt van de 
(handige ?) jongens die eerlang de speel
film Cash-Cash op Vlaanderen zullen 

Eerste prijs zweeds lentefeest 1967 omwille van het origineelste hoofddeksel: een 
hoed van gras en veldbloemen. Fris en spotgoedkoop I 

loslaten, een impressariokombinatie die het is er prettig winkelen of kijken... 
gemakkelijk te ontdekken valt In het ' ook voor meneer (want geen verkoop-
halfpublicitaire periodiek dat Barba- ster draagt haar jurkje lager dan 10 cm 
rella zijn (of haar?) klanten biedt. boven de knie). 

Nee, 60 zoals in Londen zijn het er 
niet. Maar ze doen hun beatbest. En ANNY. 

MAANZIEKE RUSSEN EN AMERIKANEN 
Een russische vrouw s tuu rde te Rome een brief aan de Messagero, waar
in o.m. het volgende stond in onbeholpen Italiaans : « Ik kom van ach te r 
ijzeren gordijn en leef in k a m p nabi j Rome. Vroeger ging alles goed. Op 
de russische ambassade vertelde ik kwaad van de Amerikanen en kreeg 
stetingeld. Op de amer ikaanse ambassade vertelde ik da t de Russen 
boze mensen waren. Ook zij gaven me steungeld. Met dollars en roebels 
kwam ik goed rond. Sinds de Amerikanen en de Russen naar de m a a n 
vliegen is het liedje uit. De Amerikanen zeggen « Als je naa r Rusland 
terug wil, voor ons niet gelaten » de Russen zeggen « K o m m a a r terug, j e 
doet wat je wil ». Als a r m e vluchtelinge doe ik nu een beroep op Uw 
steun. Ik geef U ook groot gelijk in de kwest ie Tirol... ». 

DE BETOVERGROOTTIJD 
In be tovergrootmoeders keukenboek vonden we een heerli jk zomer-

karweit je : het maken van vl ierbessenstroop, 

« Neemt een mande met Vlier bessen, en wascht die eerst eens af in 
regenwater, en doet ze dan op een doorslag om te verzygen : Doet ze 
dan in een tobbetje, en breekt ze aan stukken, en wringt ze dan styf 
door een doek, gelyk men de Aalbessen gewoon is te doen, tot dat'er 
al het sap uit is : Dan moet men het sap eerst wegen, hoe veel ponden 
men heeft, en in een Vis katel zagjes en gestadig laaten kooken, en on-
dertusschen eens ontroeren, en het wel vyf of zes uuren laaten kooken 
tot dat het sap dik word : Doet dan by ieder pond nat dat in de ketel 
is een half vierendeel witte poeijer suiker, en strooid'er die al kokende 
onder, en laat die daar ten minste een half uur of langer in kooken, eer 
men het afneemt, en als het dit en styf is zo neemt het van 't vuur en 
doet het in potten, is zeer goed, en veel kragtiger dan de gemeenen 
Conserf, die maar met suiker wordt dit gemaakt ». 

Dat is dan het beroemde s t roopje waarmee 's winters (en in betover
grootmoeders tijd winterde het nog serieus) een verkoudheid werd te 
lijf gegaan. 
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ROGER 
VAN DEN BROECK 

pikturale verwoording 
met sociale dimensies 

Van 25 maart tot 15 oogst 1967 stelt de 24-jarige Antwerpse schilder, Roger Van 

den Broeck, zijn werk ten toon in de zaal « De Linde » te Kloosterzande, een 

Zeeuws-Vlaamse gemeente aan de Wester schelde. Qua bekendheid en uitstraling 

naar buiten toe staat deze jonge schilder nog in een beginstadium, wellicht door 

lijn te grote bescheidenheid, maar met deze eerste individuele tentoonstelling 

hoopt hij toch begrip en terzelfdertijd bewondering af te dwingen bij kunst

liefhebbers en kritici. Benevens een tiental tekeningen, bestaat deze eerste open 

konfrontatie met de buitenwereld uit gouaches en olieverf schilderij en. Zoekend 

naar woorden teneinde de pikturale waarde van het tentoongestelde oeuvre te 

typeren zou ik durven zeggen : een verfijnde, soliede kompozitie; grootse licht-

effekten naast een boeiend, krachtig lijnenspel dat mannelijke kracht uitstraalt. 

Roger Van den Broeck w e r d geboren 
te Brasschaat op 22 mei 1943, en zoals 
de meesten van het schi ldersras teken
de hij reeds veel t i jdens zijn jeugd, 
zonder daa rom reeds ar t i s t ieke aspira
ties te koesteren. Langzaam is deze 
drang tot schi lderen en tekenen bij 
hem gegroeid, zodanig da t ik h e m een 
schilder ui t innerl i jke nooddruf t zou 
willen noemen. Hoewel hoofdzakelijk 
autodidakt hebben de kon tak ten met 
andere kuns tenaars een hei lzame wer
king op zijn technische vaardigheid 
uitgeoefend. Zo behoorde hij o.m. tot 
een groep schilders ui t he t Antwerpse, 
die samen de ar t i s t ieke werkgroep 
« Klaverheide » vormden. 

• VROEG RIJP 

De evolutie in zijn w e r k vangt aan 
met kreaties, die getuigen van 'n art is
tieke vroegrijpheid. Reeds in zijn 
eerste schilderi jen koncent reer t hij 
zich op he t meest be langwekkende te-
ma in de schi lderkunst : de mens . De 
filozofisch aangelegde jonge schilder 
tracht de mens in 'al zijn facetten te 
doorgronden — zijn grootheid en 
schoonheid, zijn peilloze haa t en grillig
heid — en de analyse daarvan te kris-
tallizeren via vo rm en kleur in por t re t 
ten met meestal twee hoofdtonen. Die 
kreaties dragen dan poët ische ti tels als 
« Anhouche », « Geheimnisvol » of 
« Liesbeth ». Vooral dit laats te lijkt me 
boeiend door de ekspressieve krach t 
en de eenvoudige lijn, die op betove
rende wijze een jong meisje in profiel, 
aksentueren. He t oranje aangezicht, 
omgeven met groen-grijze loshangende 
haren, harmonieer t wonderwel me t een 
heviggroene achtergrond. Een aantrek
kelijk en tevens bevreemdend werk . 
Door de soberheid der kleur, door de 
strakgehouden vorm getuigen deze 
eerste werken reeds van een zeldzame 
beheersing en een natuur l i jk , aange
boren kleurgevoel. Deze por t re t t en zijn 
zeer eenvoudig gehouden en toch 
uiterst verfijnd, tenvolle beantwoor
dend aan Van den Broeck 's ar t i s t ieke 
vizie. Hij beschouwt immers het schil
deren als een openlijke revolte tegen 
de barbaarsheid en het geweld, de duis
tere schaduwzijden van onze twintigste 
eeuw. 

Via het por t re t komt Van den Broeck 
tot het landschap : de schilder plaats t 
nu de mens in zijn natuur l i jk milieu. 
Meteen voltrekt zich hier ook een vak
kundige evolutie. Het zorgvuldig afwe
gen \ a n omtrekken , vlakken en kleur-
opvulling, het weglaten van s torende 
details, leiden tot een beheers te kom
pozitie. Op de tentoonstell ing te Kloos
terzande hangen enkele doeken, ont
staan volgens deze nieuwe vormge-
vingsformule : « Schelde », « Midder-
nachtmis », « Oogst », « Aurora » en 
« IJsbrekers ». Al deze schilderijen ver
tonen een intens geladen koloriet en 
het licht verwierf er een hoofdfunktie. 
Dit laatste misschien onder invloed van 
de impressionisten, want Van den 

Broeck bewonder t ze fel, vooral dan 
Renoir . Ook zijn liefde voor he t werk 
van Alfred Ost zal daa r wel niet 
v reemd aan zijn. Nergens echter neemt 
hij klakkeloos een bepaald p rocédé 
over; hij t r ach t s teeds zichzelf te bli j
ven. Van den Broeck wenst zich geens
zins te engageren en nooit zoeken zijn 
temas ruggesteun bij een of andere li
te ra i re of filozofische r icht ing en daar
in ligt stellig de p r imai re wezenlijk
heid van zijn kuns t besloten. 

Volgens Baudelaire moes t een kunst
werk de toeschouwer zowel kunnen 
verbazen als ver rukken . Aan deze voor
waarden voldoen zeker de jongste krea
ties van Van den Broeck. Het innerli jk 
raadsel mens w o rd t nog meer uitge
kiend. De gedachtenwereld van de 
schi lder koncent reer t zich hoofdzake
lijk op bepaalde levensomstandigheden 
van onze hedendaagse homo sapiens. 
Prakt isch elk werk ver toont n u een 
ui tgesproken sociaal karakter . De 
kuns t enaa r werk t minder met olieverf 
en de gouachetechniek t reedt meer op 
he t voorplan. Ondermeer denk ik hier 
aan « Manifestatie », « Revolte », « Hap
pening » en « Staking », vier pracht ige 

« Revolte » 

gouaches, waarin de metaalacht ige tin
ten ui ts tekend de hardheid van de 
mens tegenover noodlot en geweld 
doen ui tkomen. 

Voor onze eigen vlaamse schilder
kunst bezit het werk van Van den 
Broeck een pozitieve waarde. Niet en
kel door de verschillende pikturale fa
cetten, maar vooral dan door de socia
le ondertoon, die zijn laatste werken 
uitstraalt. Deze zeer bevattelijke temas 
werden niet gekozen door een profeet 

Gouache 

van het noodlot, maar wel door een 
jong schilder die voortdurend gekon-
fronteerd wordt met de realiteit en het 
direkt kontakt met de evenmens. Dyna
misch, bezeten met een uitgesproken 
drang tot kreèren, technisch gevormd 
en met een grootse zin tot estetiek 
beschikt Roger Van den Broeck over 
al de elementen die nodig zijn om zijn 
kunst boven de middelmaat te verhef
fen. 

FRANS BELLON. 

karel de clercq: 

" KONFRONTATIE NOORD-ZUID >9 

Over de tragische gebeuitenissen van 1830 die lol de scheiding aanleiding gaven, 
is er al heel wat geschreven, van Maurits Josson tol Y. Schmitz. En in onze school
boekjes van geschiedenis werd er heel wat pattiotlieke maar onhistorische lileia 
tuur over verkocht. 
Een van deze palnottieke beweringen was dal de zogezegde « openbare opinie » 
zich tegen Willem I keerde. Wie weet hoe deze opinie nu, tn een tijd van alge
mene leerplicht, met krant en radio en televizie, belangslelling opbrengt voor de 
politiek, wie weet hoe die « opinie » meer ondergaat dan shnul, die kan zich geen 
begoochelingen maken over de « openbare opinie » als sluwkia(ht in 1830. 

het rebellencentrum alleszins niet on\erdeelde « openbare Dat er vanuit 
Brussel aan propaganda gedaan werd 
bij de bevolking, evenals er vanuit het 
noorden propaganda werd gemaakt te
gen de muiters, staat vast. Over de om
vang van de7e « propaganda » en de in
vloed ervan op de bevolking blijken de 
meningen te verschillen. Prof. Van Roos
broek wees destijds, bij een bespreking 
\ a n het boek van Y. Schmitz op het 
o \ e id re \en belang dat belgische ge-
schiedschrij\ers hechten aan een open
bare opinie, op een ogenblik dat opinie
vorming zoals wij die nu kennen nog 
maar in de kinderschoenen stond. Er 
zijn trouwens simptomen van een alles 
behalve « belgisch n ge\oel in het Zui
den, ook na 1830. De belgische 
vrees voor een orangistische verkiezings-
o\erwinning te Antwerp>en. de anti-Leo
pold- en pro-Willem liedeiteksten tijdens 

opinie » in die tijd. 
In zijn boekje »< Konfrontatie Noord-

Zuid » heeft dr. Katel De Clercq een 
aantal liederteksten, sjedichten en arti-
kels uit die dagen bijeengebracht. De 
konfiontatie leikt echter verder dan de 
peiiode der scheiding en er is reeds een 
flink stuk \laamse beweging aanwezig, 
\enni ts de auteur zijn begin- en eind
data plaatst respekiie\elijk in 1830 en 
1850. 

Wat in de/e vetzameling opvalt is het 
anoniemaat der pro-belgisc he dichters 
en de artistieke niindeiwaarde {aks er van 
deigelijke waaide al spiakc k,in zijn) te 
<>eno\er de iiooidclijke piodukten. even 
als hun gei ing aantal in vei houding tot 
het Noorden en tot de zuideli)ke ont 
boezeiniiigen die giootnederlands gein 
spiieerd zijn Dat volksdiditcis. in de 

de gentse staking in 1839 wijzen op een hitte van de patiiotticke belgische ver

voering, karamellenverzen schreven te
gen « den e i l a n d e r » is psichologisch 
veiklaaibaar. Dat die « vervoering » niet 
zo algemeen was, blijkt utt andeie tei
len. 

Reeds in 1834 dichtte de diksmuidse 
dichteies Maria Van Ackere-Doolaeghe : 
« Geteisterd door den vloek'bren Mars, 
ligt Zuid en Noord vaneengespleten ». 

Een uitvoerige inleiding, waarin de 
opinie in Zuid en Noord zoals zij in de 
g^schiiften tot uiting kwam wordt uit
eengezet, gaat de teksten vooraf. 

Wij onthouden daaruit vooral dat de 
grootnederlandse gedachte sterker tot 
uiting kwam en vlugger het ressentiment 
om de scheiding oven\'on dan in het 
nooiden. waar het nationaal,gevoel sa-
mengebald weid rond een anti-rebellen-
entoeziasine. 

Dat het echte grootiiedeilandse gevoel 
?eker in het Noorden ook leefde, komt 
in nienis; stuk tot uiting. 

« Konfiontatie Noord-Zuid » geeft o p 
de \ei houding tussen heide Nederlanden 
in die periode zo niet een algemene kijk, 
dan toch een indruk, afgeleid nit wat de 
geschriften uit die tijd ons leren. 

Dl. Karet De Clercq : « Konfrontatie 
\ooid Zuid » — Vlaamse l'orkrt Het-
ielaiid, 145 bh. 
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16 WIJ 

MAURICE 
LELONG 

"NIET NAAR BUITEN LEUNEN" 
Sedert de kommtiniKlische ovenunming iii de burgeiooilog de diktatuur van Mao 

Tse Toeng vestigde ovei een rijk van 500 tot 600 miljoen mensen, heeft al het

geen e> in China gebetnt menig joernalist géintrigeeid. 

{• ele westerse nieuwsgierigen togen op een — zij het geleide — onderzoekings-

locht die voor de meesten dan nog de httndihap der taal meebracht, naast een 

pto- of contra-vooiingenomendheid die zelden kon afgelegd worden bij het lelaas. 

WIJ achten dit dan ook niet zo erg, als men maar weet weU voor vlees men in de 

kiiip heeft. WIJ hebben onlangs hier nog het boek van een australische joema-

hslr over China vooigesteld, dat m de teeks « Tijdsignalen » verschenen is. En 

Wij kunnen hierbij eveneens verwijzen naar de boeken van pater G. Boutsen, wiens 

ki'unis van de taal, het volk en het land en wiens jatenlang verblijf in China hem 

tn ieder geval het vootdeel verschaften te kunnen spieken uit ejuaring. 

Wij zijn ons wel bewust vsm de be
trekkelijkheid van toeristische verslagen. 
zelfs indien zij van alle propwgandisti 
sche pro's en contra's ontdaan zijn. Maar 
ZIJ zijn dan toch een bazis voor onze 
kennis- heel wat betrouwbaarder dan 
kominunikees en heel wat revelerender 
dan nieuwsbeiichten i\aarin toch maar 
gtvegd wordt wat de intern, tionale pers 
buieaux willen kwijt zijn Daarom is 
een boek zoals « Niet naar buiten leu 
nen » van de franse dominikaner inon 
nik Maurice Lelong een be lan^ i jk do 
kument tot het begTiipen van een situa 
tie en het realistisch tjenaderen van een 
pol'tiek feit, waarmee wij — of wij het 
willen of niet — rekening moeten hou 
den De grote gebeurtenissen in de hi^ 
tol ie veiwekken kettingreakties. die zeei 
\ei ieikend kunnen ?ijn. Zonder de 
machtsgreep van Mao geen koreaanse 

oorlog, geen Vietnam, geen amerikaan-
se militaire machtsontplooiing in het 
Oosten, geen vallende Soekamo; ja zelfs 
de verkiezingen in J apan worden door 
evenementen in China beïnvloed. 

Daarom is al wat ons beter begrip kan 
verschaffen in de wereldsituatie tevens 
een bijdrage tot een beter bepalen van 
onze eigen pozities. \'an de gevaren die 
ons bedreigen en de mogelijkheden die 
voor ons ojien gelaten zijn. 

Het boek van pater Lelong is het re
laas van een reis naar de chinese Volks 
lepubliek, over de Sovjetunie Pater Le 
long is hiermee niet aan zijn proefstuk, 
als reiziger niet en evenmin als auteur 
Hij schreef reeds éen veertigtal werken 
over zijn reizen in Afrika, Ziiid-Amerika 
«"11 Oceanië. 

Zijn boek over de/e chinese reis is 
i^ociend oeschreven. met een zin voor 

het pittoreske en voor het tiperende de
tail, zonder de overlading die de inin-
der-geioeimeerde dreigt wanneer hij aan 
het detailleien gaat, zonder in het of>-
pervlakkige te veiTallen. Integendeel : 
van al wat wij over China lazen is er 
weinig dat o p zulke meeslepende wijze 
vertelt en toch zo penetrant is en naar 
de kern grijpt. De weergave van sommi-' 
ge gesprekken — die vaak diskussies 
worden over ideologische en religieuze 
kwesties — en van indrukken die een 
persoonlijke klank hebben, en door de
ze persoonlijkheid ook een waarde krij
gen omdat ze komen van iemand met 
méér dan wat oppervlakkige kennis van 
zaken : zij maken dat di t boek heel wat 
meer wordt dan alleen maar een reis
verhaal. Het scherpe opmerkingsvermo
gen van de au teur gaat gepaard met een 
kritische blik, geschoold door het vele 
reizen en de menigvuldige ontmoetin
gen, die de betrekkelijkheid van de din
gen, de grootspraak van de ene zijde zo
wel als de kleinerende superioriteit aan 
de andere kant met relativerende en 
realistische humor — soms lichtjes iro-
ni/erend — doorprikt. 

De reis van de auteur ging met de 
trein van Parijs over Berlijn en War
schau naar Moskou, en vandaar met de 
transsiberische spoorweg over Omsk en 
Irkoetsk naar Mandsjoerije. Van Khar-
bin uit reisde hij naar het zuiden : Pe
king, Sian en de grote havensteden Nan
king, Shanghai en HangTs jeou . Hij 
keerde over de mongoolse hoofdstad Oe-

lan-Bator, waar hij het vliegtuig nam, 
naar Moskou terug. 

Een belangrijk gedeelte van het ver
haal — bijna de helft — is dus uiter
aard ook aan de reis door niet-chinees 
terri torium (Mongolië en de Sovjet
u n i e ) gewijd. De hoofdstukken staan 
niet apart, maar vloeien ineen met he t 
eigenlijke China-relaas, ook al omwille 
van de in de aktualiteit liggende ideo
logische spanningen en overeenkomsten. 

« Niet naar buiten leunen » is een in 
zijn soort merkwaardig boek : een men
selijke benadering die toch de globale 
problematiek ziet, een subjektief relaas 
da t toch waarheid en objektiv iteit be
tracht. 

Wanneer de auteur in zijn epiloog 
ergens zegt « De mens telt niet in zo'n 
gemeenschap », hebben wij teruggedacht 
aan die andere franse China-reiziger, 
Jules Roy, man van links die zijn ont
goochelende ervaring neerschreef in 
« Voyage en Chine » en zei dat hij er 
heenging vol liefde en bewondering, 
maar terugkeerde verbitterd en geterro-
rizeerd ». 

Wie de oorzaak van deze « liefde en 
bewondering » op afstand, en van de 
verbittering en terreur nadien wil zien 
met de scherpe blik van een ervaren we
reldreiziger en een wijs intelligent man, 
die leze di t boek. 

« Niet naar bidlen leunen n • Maw-
rice Lelong - 267 blz. gen. 130 fr.. Des-
dé e • De Brouwer, Brugge. 

Ill ha Opeiihichtumzeum MiddeViehn te Antwerpen werd 
zaterdagmiddag de negende biënnale voor beeldhouwkunst 
geopend, er is een retrospektieve Constantin Meunier te 
zien, in alle grote euiopese muzea vertegeiiwooi digd en 
beschouwd als de spil van de monumentale beeldhouw-
kiinsi lond de eeuwwisseling. Deze openluchttentoonstel

ling, die geopend blijft tot I oktober a.s. toont verder 
werken uit Japan, Hongarije, Joegoslavië, Polen, Roeme-
luè, Tsjecho-Slowakije. De deelnemende japanse kunste
naars zijn als voorlopers van de hedendaagse Japanse 
beeldhouwkunst te beschouwen. 

JAN 
VERGAMMEN 

60 
De dichter Jan Vercammen is vorig 

jaar in november zestig geworden. 
Bij die gelegenheid werd hem hulde ge

bracht te St. Michiels-Brugge waar deze 
geboren Oostvlaming, voorzitter van de 
veieniging voor oostvlaamse letterkundi-i 
gen, sedert 1941 woont. Het huldekomitee 
heeft onder redaktie van Raf Seys in een 
boekje van een 100-tal bladzijden (« De 
andere Vercammen ook 60 >) benevens een 
koit curriculum vitae en een volledige bi" 
bliografie door dr. Rob Roemans en dra. 
Hilda Van Assche, en benevens een viertal 
bijdragen over Vercammen, ook de dich
ter zelf aan het woord gelaten : een dich
ter dan die zich ontpopt als een kundig 
prozaschrijver, als auteur van opmerkelijk 
— knap geschreven korte verhalen, waarin 
de ernst van de dichter zich verbergt achter 
een niet altijd spontaan-aandoende humor. 
De andere Veicammen ? Het is in ieder ge
val ook de letterkundige, de stijlvolle be
heerser van het woord die hier spreekt. Er 
is echter ook nog een andere Vercammen 
waarover dit boekje niet spreekt : de on
derwijzer, die tot dr. in de pedagogie pro
moveerde, de inspekteur en hoofdinspek-
teur van het lager onderwijs, ,de pedagoog. 
Er is noff de Vercammen die het voorzit-
terschap van verenigingen waarneemt ai 
waarnam, de sckretaris van de vereniging 
van Vlaamse letterkundigen, lid van kom
missies allerhande... die ons minder belang 
inboezemt. En er is (of was) tenslotte de 
jonge Vercammen, die ons in het door An
dre Demedts geschreven stukje geopen
baard wordt • de jonge man die door de 
Vlaamse studentenbeweging gegaan is en 
die de invloed van het expressionisme en 
zijn humanitaire boodschap, maar ook het 
nationale en religieuze dat er in Vlaande
ren mee gepaard ging (bij Moens Vao 
den Oever Gijsen) heeft ondergaan 

Voor de kennis van de dichter Vercam
men (want de andere, die dit boekje be
doelt, is ook . de dichter) is deze uitgave 
een eerste, zij het beperkte inleiding de 
bibliografie kan voor een verdere kennis
making van groot nut zijn 

Raf Seys : « De nndeie Veicnminen ook 
zestiir 3> — de Rum berg Koekelare - 1966 

100 blz 100 fr. 
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de hlauiie brief 

Als die bhunvc biie£ komt 
b innen waaien brengt hij 
slechts ergernis en konmier mee. 
De kommer is voor zoon UUi, 
terwijl dierenarts Hofer de er
gernis ^oor zijn rekening neemt 
en we kunnen u verzekeren dat 
zijn uitbarsting bij de anderen 
lieel wat stilte veroorzaakt. 
Maar waar is die onwaardige 
zoon, die zo verliefd is op Sy-
bille dat hij zich voor haar in 
de schulden steekt en meer op 
de tennisbaan vertoeft dan op 
de schoolbanken ? Mij schijnt 
wel \er/\vondcn. 

(Zniulat; IS juni - \9 uur 15). 

mrs. miniver 
Met dc/e oorlogsfilm bracht 

regisseur William Wyler inder
tijd een meesterwerk, hierbij 
geholjjen door rasaktcurs als 
Greer Garson in de titeldol en 
Walter Pidgeon in de rol van 
haar echtgenoot. 

He t verhaal begint met een 
dwaze in\a l van Mrs. Miniver ; 
ze heeft niet kunnen weerstaan 
aan dat zonderlinge hoedje. 
Wanneer ze in het stationnetje 
uit de trein \an Londen stapt 
vraagt Ballard, de stationchef, 
haar de toelating om de nieuwe 
roos die hij heeft gekreëerd, 
Mrs. Miniver te mogen noe
men. En of hij dat mag ! Bij 
het naar huis gaan begint haar 
roes toch te bedaren, wanneer 
ze zich begint af te vragen hoe 
ze dat hoedjesgeval aan Clem, 
haar echtgenoot, zal moeten ver
klaren. Ondertussen heeft Clem 
echter ook een onbezonnen 
daad gesteld : hij kocht een 
nieu^ve wagen, wat hun budget 
ook niet toelaat. Alles dus om 
herrie te krijgen 1 

(Zondag 18 juni - 20 uur 40). 

de 39 treden 
« T h e thirty-nine steps » is 

een thriller van Ralph Thomas 

met in de hoofdrollen Kenneth 
More, T a i n a Elg, Brenda De 
Banzie en Barry Jones. 

Toen Richard Hannay (Ken
neth More) een stukje speelgoed 
opraapte in het Kensingtonpark 
te Londen had hij er geen flauw 
\ermoeden van dat deze daad 
hem in een spionage- en moord
zaak zou doen terechtkomen. 
De nurse, die op het kind paste, 
was een geheimagente belast 
niet de uitroeiing van een spio-
riagenet dat' zich liad voorgeno
men belangrijke plannen te be
machtigen. Als ze aan een 
moordpoging ontsnapt, vertelt 
ze Hannay over haar zorgen. 
Als hij haar vermoord vindt in 
haar appartement gaan de pop
pen voor goed aan liet dansen. 

(Woensdag 21 juni - 20 uur 
25). 

het peleton 
ander son 

Pierre Schoendoerffer stelde 
zich tot doel van deze film : 
iets van de afschuwelijkheid 
van de Vietnamese oorlog en 
van alle oorlogen in beeld te 
brengen. In de film worden 
geen politieke opinies naar vo-
len gebracht, er worden geen 
interviews afgenomen of be
schuldigingen geuit, tenzij te
gen oorlog in het algemeen. 

(Maandag 19 jun i - 21 u 20). 

maigret 
viert kerstmis 

Maigret zou één dag per jaar 
een beetje rust willen en dat is 
op Kerstmis. Lapointe en Jan
vier vinden dat ui termate ver
velend want de zaak die zich 
juist in deze kerstdagen aan
dient is helemaal geen routine
geval. De kommissaris wijdt 
zich echter geheel aan Mevrouw 
Maigret en zijn gasten en be
perkt zich tot een paar telefoon-

On ze se I e kti e 
Z A T E R D A G 17 J U N I 

20 u 50 Brussel Ned. 
Doms (Een show van en met 
Tom Manders - Orkest o.l.v. 
Johnny Holshuyzen - Bijdrage 
van de Nederlands TV (NTS) 
tot het Festival van Montreux 
1967 bekroond met de Zilveren 
Roos). 

21 u 55 Neder land I 
The Saint (Politiefilm). 
22 u 10 Dui t s l and I 
Duell mit dem Tod (Oosten
rijkse speelfilm). 

Z O N D A G 18 J U N I 

20 u 40 Brussel Ned. 
Mrs. Minniver (Oorlogsfilm 
van William Wyler met Greer 
Garson en Walter Pidgeon - En
gelse versie met tweetalige on
derschriften). 

22 u 00 Dui t s land I 
Sie 61 (Portret der moderne 
vrouw). 

M A A N D A G 19 J U N I 

21 u 20 Brussel Ned. 
Het Peloton-Anderson (Een do-
kiimentaire van Pierre Schoen
doerffer die in Vietnam een 
amerikaans peloton zes weken 
lang heeft gevolgd - Een pro
gramma van de Franse Televi-
zie-0.R.T.F.). 

D I N S D A G 2 0 J U N I 
21 u 40 Brussel Ned. 
Indrukken van de Expo 67 te 
Montreal - Reporter : Jaak Van 
der Sichel). 

W O E N S D A G 21 J U N I 
20 u 25 Brussel Ned. 
De 39 treden (Speelfilm - The 
thirty-nine steps - Thriller van 
Ralph Thomas niet Kenneth 
More, Taina Elg en Brenda de 
Banzie). 
21 u 00 Brussel Fr. 
Wallonië. 67' (De ijzergieterij 
derde deel - Vanavond : Bel
gisch niveau). 

D O N D E R D A G 2 2 J U N I 
20 u 50 Brussel Ned. 
Het verhaal van Ritmeester 
Schach von Wuthenow (Een 
speldokumentaire van H.D. 
Schwarze). 
21 u 45 Dui t s land I 
Stalin hacllt Gericht (Rusland 
voor 30 jaar - Uit de reeks 
« Ost und West »). 

V R I J D A G 2 3 J U N I 
20 u 25 Brussel Ned. 
De oude man en de zee (The 
old rnan and the sea - Film van 
John Sturges, naar de gelijk
namige novelle van Ernst He
mingway, tnet Spencer Tracy). 

g 

Spencer Tracy — deze week overleden — in « De oude man en de Zee » film van John Sturges 
naar de novelle van Ernest Hemingway. Vrijdag 23 juni 1961, Brussel Nederlands te 20 u 25. 

gesprekken met zijn medewer
kers. De zaak is anders wel in
gewikkeld : op kerstavond 
tracht Olivier Lecoeur van zijn 
broer André wat geld te lenen 
cm zijn moederloos zoontje een 
lekker keistmaal aan te bieden. 
André weigert maar krijgt daar 
vreselijk spijt van wanneer hij 
hoort dat een oude vrouw die 
in de straat van zijn broer 
woont, vermoord werd en dat 
zowel Olivier als zijn zoontje 
spoorloos verdwenen zijn... 

(Dinsdag 20 juni - 20 uur 25). 

medium 
Annie Declerck en Ludo Dek

kers stelden een programma sa
men met een overzicht van het 
Nationaal Teaterseizoen 1966-
1967 en een bespreking van de 
ziekte van Van Gogh. 

(Dinsdag 20 juni - 21 uur 40). 

de oude man 
en de zee 

Film van John Sturges naar 
de novelle van Ernest Heming
way met Spencer Tracy. 

De oude man heeft al 84 da
gen lang geen vis meer gevan
gen zodat hij besluit alleen in 

zijn schamele boot de Gulf 
Stream te trotseren, hopend op 
een goed visvangst. Wanneer 
hij alleen is in de oneindigheid 
van de oceaan laat de oude man 
het aas neer op verschillende 
diepten en weldra is een jonge 
tonijn het slachtoffer van zijn 
gulzigheid. Even later wordt er 
heftig gerukt aan de andere 
lijn; een enorme zwaardvis 
sleurt zeker van haar kracht de 
boot mee. Urenlang trekt de vis 
het schipje mee. De nacht ver
glijdt en 's morgens volgt het 
bootje nog steeds zijn toevallige 
piloot. Een nieuwe dag en een 
nieuwe nacht gaan voorbij 
maar de oude man houdt vol. 

(Vrijdag 23 juni - 20 uur 25). 

kunst op de 
expo 67 
te montreal 

Reportage van Ludo Bekkers. 
De kunsttentoonstellingen op 

Expo 67 staan zoals de hele 
expozitie in het teken van 
« Ter re des Hommes » - « De 
Wereld van de Mens ». Ludo 
Bekkers heeft ter plaatse een 
programma samengesteld met 
sekwenties uit de fototentoon-
stellin", die kan beschouwd 

worden als een verlengstuk van 
« The Family of Man >> en waar 
ongeveer 350 foto's te zien zijn, 
en uit de tentoonstelling van 
beeldhouwwerken. 

(Dinsdag 20 juni 21 uur 40). 

het verhaal van 
ritmeester 
schaeh 
von wuthenow 

Naar een novelle van Theo-
dor Fontane. 

Dit verhaal speelt zich af in 
Pruisen bij het begin van de 
19de eeuw. Hoofdfiguur is een 
man waarvan de verstarde 
denkwijze zijn eigen noodlot 
wordt. Men duikt terug in een 
lang vervlogen tijd waarvan de 
problemen zo heel anders schij
nen dan die van nu. De koning 
van Pruisen is sedert twintig 
jaar gestorven, zijn staat en le
ger bestaan nog maai wat vroe
ger grootheid, geest en waardig
heid had is verstard tot een 
masker, tot bureaukratie, dres
suur en kasie-denken. Men 
leeft in een wereld van schijn, 
men klampt zich vast aan het 
roemrijk verleden. 

(Donderdag 22 juni • 20 uur 
50). 

Op de Vlaamse T.V. 
Z A T E R D A G 17 J U N I 

15.15 : Wielrennen : Ronde von I tal ië. 
Rechtstreekse reportage van de lootste 
ki lometers en de aankomst van de e tap
pe : Trente - Tirano — 1600 : Prinse
l i jk Huweli jk te Kopenhogen — 19.00 : 
Luceat : kathol iek-godsdienst ige u i t r e n -
ding — 19.30 : T ienerk 'anken — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.25 : Dr. Kildore Ie a f l . 
(deel 2) — 20.50 : Autorennen — 
21.00 : Echo — 21.30 : Frans-Deense 
ga la-avond, gegeven t.g.v. het huweli jk 
van kroonprinses Margrethe van Dene
marken met Groot Henri de Monpezot 
— 23.30 : TV-nieuws 

Z O N D A G 18 J U N I 
11.00 ; Eucharistieviering — '6 .00 : 
Internat ionale landbouwmogozine — 
16-30 ; De wereld is klein. Twee dagen 
in een krater — 17.00 : Volksconcert, 
door het Symfonieorkest von de B.R.T. 
o.l.v. Frcderik Devreese — 17.25 : TV-
rol ly — 18.30 : Kitin, klein k leuter t je — 

18.50 : De Jetsons. Ie a t l : Rosey, de 
robotmeid — 19.15 : M i j n dieren ol le-
moal . Zevende af l ; De blauwe brief — 
20.00 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweek
end — 20 40 : Speelfilm : Mrs. Minniver, 
oorlogsfi lm van Wi l l iam Wyler met Greer 
Garson en Wal ter Pidgeon — 22.45 
TV-nieuws. 

M A A N D A G 19 J U N I 
19.30 : Flipper 57e a f l . : Het geschenk 
— 19 55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.30 : The Fugitive. 2e a t l . : 
De heks (The witch) — 21.20 ; Het 
peleton-Anderson, documentaire — 22 10' 
Gastprogramma. De Liberale gedachte e^ 
act ie — 22 40 ; TV-nieuws 

D I N S D A G 2 0 J U N I 
19.30 : Tienerklanken — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Maigret viert Kerstmis. 
Vi j fde o f l . — 21.40 ; Indrukken van de 
Expo 67 te Montreol — 22.20 : Medium 

— 22.50 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 21 J U N I 
19.30 : Televisum — 19.55 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — /'0.25 : 
Speelfilm : De 39 treden, thri l ler van 
Ralph Thomas met Kenneth More, Toina 
Elg en Brenda de Banzie — 22.00 : 
Gastprogramma. Het vri je woord : het 
Vermeylenfonds — 22.30 : TV-nieuws. 

D O N D E R D A G 2 2 J U N I 
19.30 : Kijk^ omhoog — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Dr Kildore. 2e o f l . : 
De bil iortspeler (deel I) — 20 50 : Het 
verhaal von ritmeester Schach von 
Wuthenow, een speldocumentoire van H. 
D. Schwarze, waarvan het verhaal zich 
afspeelt in Pruisen bij het begin von de 
19e eeuw — 22.10 : Première Fragmen
ten ui t de nieuwste fi lms — 22.40 : 
TV-nieuws 

VRIJDAG 2 3 J U N I 
19.30 : Jeugd zonder grenzen — 19 45 : 
Zoekl icht — 19 55 : De Weerman — 
2 0 0 0 : TV-nieuws — 20 25 : Speelfilm : 
De oude mon en de zee. Film van John 
Surges met Spencer Tracy — 21.45 : 
Drie premières in Lincoln Center - Far 
Rockawoy, toneelspel von Frank D Gi l -
roy - The Act , ballet. - The Hero, opera 
von Mark Bucci en Dovid Rogers — 
22.45 : TV-nieuws. 
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G R O E N E DRUIVEN 

Nu wij in onze k ran t lezen 
d a t alle voetbalklubs in ons 
land zowat een dozijn grote 
vedet ten gaan kopen om nu 
eens eindelijk dit of dat te 
« forceren » en nu wij lezen 
dat men voor minder dan vijf 
miljoen nog maar nauweli jks 
een oud-stri jder aan de haak 
kan slaan, hebben wij i n l een 
handomdraa i uitgecijferd dat 
de meeste ploegen uit de 
hoogste afdeling zowat het 
hele inkomen van het voorbije 
seizoen zullen moeten neer
tellen om één speler van ge
noemde vijf miljoen binnen te 
rijven. Inderdaad : om « cinq 
br iques » bijeen te scharrelen, 
moeten er voor iedere wed
str i jd zevenduizend toeschou
wers zijn geweest die ieder 50 
ballen neertelden. 

Vermits de klubs nog een 
paa r andere uitgaven hebben, 
zoals het hongerloon van de 
t ra iners , de vergoedingen voor 
de spelers en het kor tna t voor 
de journal is ten, denken wij 
da t het met die aankopen van 
g r r r ro te vedetten nog wel los 
zal lopen... 

VIVAT P O L 
Zoals ieder Vlaming, die om 

een of andere reden uit de 
massa naar voren treedt , heeft 
Pol Jacqmeyns zijn « ten huize 
v a n » gekregen en in « d e n 
bak » gezeten. 

Veel mensen hebben ons ge
zegd dat deze « ten huize van » 
een der beste was die de T.V. 
ooit gebracht heeft. 

Het is begrijpelijk. Het 
r icht te zich tot een zo breed 
mogelijk publiek, wat er ver
teld werd was voor iedereen 
bevattelijk, en Pol is een ge
moedeli jk en joviaal man, die 
wat te zeggen heeft, en het zo 

kan zeggen dat het iedereen 
aanspreekt . Deze uitzending 
zal hem in Vlaanderen, zo mo
gelijk, nog popula i rder maken. 
En dat mag zijn, want Pol is 
in de perswereld een heel gro
te meneer , en in alle omstan
digheden een heel groot mens . 

Ons interesseert vooral wat 
hij zei over de spor tpers . Hij 
vertelde dat ze nog steeds op 
een veel lager peil drijft dan 
de rest van de krant . En dat is 
zo. Heel de kwestie is dat men 
er moet in slagen de sport op 
menseli jk vlak te brengen, zo
als Pol zelf dat heeft gekund. 
Zo komt het dat Pol geen be
hoefte heeft aan superlativis-
sisme en de goden ui t de 
Griekse mytologie. Zo is hij er 
ook in geslaagd zijn spor tpro-
za te on t t rekken aan het wan
smakeli jke, he t vulgaire, het 
groteske, het goedkope, het 
volksmisleidende, het belache
lijke. Hij heeft zijn spor t op 
de juis te plaats in de hiëarchie 
der waarden gezet, en die is 
relatief. Dat hij zijn ambts
broeders in die recht ing heeft 
willen meenemen, is de grote 
verdienste van Pol Jacqmeyns . 
Dat hij (nog) dikwijls in de 
woest i jn predikte , doet aan die 
verdienste niets af. 

INRICHTING : WIJ 

Hier en daar in de pers 
word t er al gezinspeeld op een 
toekomstige ronde van Europa 
voor beroepsrenners . 

Als bazis daarvan ziet m e n 
een versmelt ing van de .tpi^r 
(van Frankr i jk ) en de giro 
(van I ta l ië) . 

Ten eerste vinden wij he t 
niet schoon dat in da t verband 
niet over de ronde van België 
gesproken wordt , daar waa r 
iedereen toch weet dat Bruxel-
les de carrefour en de 'cap i ta -
le van Europa is. 

Ten tweede vragen wij ons 
af wat Charlemagne de Gaulle 
daarover zal zeggen. Of moet 
die niet meer geraadpleegd 
worden misschien ? 

Ten slotte hopen wi j , als he t 
ooit zover komt, het voor Bel
gië verantwoordel i jk inrich
tend blad te zijn. Kwestie van 
ook eens me t een halflange 
short , een t ropenhe lm en een 
rode vlag in een spor twagen 
en in de belangstelling te 
s taan. Of moet da t alt i jd God-
det zijn ? 

M E E D O E N 

Een vriendeli jke lezer uit 
Dendermonde wil dat wij in 
de spor t rubr iek ons vlaams 
ha r t laten spreken, en het taal-
aspekt aansni jden en de wan
toes tanden aanklagen. Wij zul
len da t ten gepaste t i jde zeker 
doen. Maar eerst willen wij er 
toch even op wijzen dat he t 
p rob leem niet eenvoudig is, 
en da t de wantoes tanden door 
de Vlamingen zelf in het leven 
zijn geroepen. 

Om te beginnen denken wij 
da t de grote meerderhe id van 
de sportbeoefenaars niet wens t 
da t taalkwest ies en sportbeoe
fening met e lkaar vermengd 
worden, en hiervan maken de 
« nat ionalen » handig gebruik. 
Pas de quest ion l inguistique 
chez nous , zeggen ze. Noodza-
keli jkerwijzer in he t Frans . 

Ten tweede wil he t ons voor
komen dat de zg. leidende 
Vlaamse kringen te weinig be
langstelling hebben voor de 
spor t . Op plaatseli jk vlak ken
nen wij m a a r weinig « flamin
ganten » die h u n plaats in de 
leiding (en in het w e r k ) van 
een sportvereniging opeisen. 
Doorgaans laat men die eer 
aan anderen. 

Ten derde denken wij dat de 

Maurice Peiren werd nationaal kampioen in maratonloop te 
's Giavenbrakel. In het zicht van de eindmeet — na 42 km ^ 

liep hij nog zeer fit en fris! 

vervlaamsing van de spor t 
toch moet beginnen aan de 
bazis. In de klubs. He t zijn 
toch de klubs die de nationa
le voorzit ters kiezen. Wanneer 
de klub door de aanwezigheid 
van echte Vlamingen vlaams 
gaat denken en handelen, dan 
zien we niet in hoe de toestan

den die nu nog bestaan, o n - , 
danks de meerderhe id geogra
fische Vlamingen in de natio
nale bonden, zullen k u n n e n 
blijven s t and houden . 

In één woord, wij verwach
ten verbeter ing wanneer d e 
Vlamingen zich op plaatsel i jk 
vlak zullen willen inzetten. 

\\ nnneei liet xuetsvooistel van se-
naloi de Cleicq betieffende het so
ciaal statuut van de spoitbeoejenaar 
e^oedgekcuid wordt — en dat ligt m 
de lipi van de verwachtingen — dan 
gaat er heel xcat veranderen in het 
spottweteldje. 

Het wetsvoorstel bepaalt immers 
dal ledeieen, die door de spoil 
50 000 fr per jaai verdient, voortaan 
zal aanzien ivoiden ah werknemer. 

weikkonirakt zal maximum over drie 
jaar mogen lopen 

Wanneer de speler na het verstrij
ken van de duur van zijn konliakt 
een andeie werkgever zal willen zoe
ken, zal hl] daann vnj zipi. Hij 
hoeft dan enkel op de wettelijk voor
ziene u ijze zijn xverk op te zeggen. 

Ztjn baas, de klub, heeft daar geen 
verhaal tegen. Heeft de speler de be
palingen van zijn weikkontiakt ver-

WET8V00RSIEL DE CLERI) 

SPORTBEOEFENAAR - WERKNEMER 
met alle gevolgen vandten. 

Hel IS onmogelijk al die gevolgen 
te oveizien. Een kunnen we toch 
even onderzoeken, omdat het op dit 
ogenblik van « commerce in voetbal-
vlees » aklueel ts. 

Wanneer een voetballer voor een 
Klub speelt, en daarvoor 50 blauwe 
brieven per jaar opstrijkt, wordt hij 
dus weiknemer, en de klub werk
gever. Dat houdt in dat zowel de 
ene als de andere een werkkontrakt 
zal moeten ondertekenen, en zich 
daaraan zal te houden hebben. Dit 

vuld, en zijn job regelmatig opge
zegd, dan mag hij gaan waar hij wil 
(kan). 

Ve klub heeft geen enkel recht 
meer op hem, en kan dus niet, zoals 
nu het geval is, voor hem een trans
fer tsom vragen. 

Dit zal op zijn beint een grote 
weerslag hebben. 

De mobiliteit van de arbeidskrach
ten zal toenemen Wellicht zal dit 
een zekere nivellering van de krach
ten mrebrerrgen. 

l'oor de grote klubs zal liet af
schaffen van de ti ansf ertsommen 
misschien niet zo heel veel beteke
nen Wat ze nu moesten uitgeven 
aan spelers, zullen ze ni de toekomst 
besparen, ma'ar ze zuHen verhezen, 
u at ze tot nu toe ontvingen van de 
verkoop van spelers. Het wil ons 
voorkomen dat de balans toch eerder 
jjozitief zal zijn, en misschien zit daar
in voor de spelers de kans dat ze 
(nog) beter kunnen betaald xi'orden. 
Al bestaat anderzijds ook het gevaaf 
dat ten grotere rezeive aan arbeids
krachten de lonen zal drukken. 

Voor de kleine klubs liggen de za
ken anders. Vele van die verenigin
gen kunnen slechts in stand gehou
den worden door het geld dat ze van 
de grote klubs krijgen bij verkoop 
van goede spelers, die ze hebben kun
nen vormen. Valt deze bron van in
komsten droog, dan ziet de financiële 
toekomst van de kleintjes er niet erg 
rooskleurig uit. 

Evenzo zullen de premies van de 
spelers uit de kleine klubs nog klei
ner worden, xuat weer de vlucht naar 
de grote klubs zal slimulcren. 

Het xuil ons dus voorkomen dat 
het xvetsvoorstel gezond is voor de 
groten, maar hadelig voor de klci-
reri. 

In verband daarmee stelt zicii da
delijk een ander probleem • dat van 
de handtekening'. Tot nu toe ivas het 
zo dat een handtekening op een aan-
sluitmgskaait gezet, bindend xcas 
loor f iet leven. 

Met het wetsvoorstel gaat ook dat 
veranderen. Vermits het kontrakt 
over hoogstens drie jaar mag lopen, 
en vermits de speler na het verstrij
ken van het kontrakt vrij is, kan er 
geen sprake meer zijn van levens
lange verplichting. Maar, geldt dal 
alleen voor de spelers die 50.000 fr. 
kunnen verdienen, of voor allemaal? 
A or maal, vermits iedere Belg (min 
of meer) gelijk is voor de wet, zou
den ook de arme dutsen op een of 
andere marrter moeten ontsnappen 
aan die verbintenis van een kinder
handtekening. 

Of dal in hel wetsvoorstel voor
zien IS, weten we niet. Zo ja, gaat 
heel de struktuur van de bond om
ver gexuorpen worden Zo niet, rijst 
hel probleem van de levenslange ver
bintenis dubbel scherp, want dan be
slaat er een zekere diskriminatie 
lussen (50 000 fr.) rijken en niet 
(50 000 fr.) rijken. 

In ieder geval zal het welsxworstel 
— eens kort en goed xcet gewenden 
— nog veel inkt doen vloeien, en nog 
veel palavers noodzakelijk maken. 

Al met al vinden wij het goed dat 
er eindelijk eens een poging wordt 
gedaan om een klare toestand te 
scheppen. In menig opzicht zal de 
sportbeoefenaar er wel bij varen — 
al zullen er natuurlijk ook (sociale) 
lasten komen bij kijken En al zal er 
druk gesparteld worden om aan som
mige bepalingen van de wet te ont
snappen IJ IJ zijn toch Belgen, niel-
u aar ? 



SCHUIMRUBBERMAÏIUSSEN 
met 
Gebreveteerde 
bedekkingslagen 

aESSüHTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
6PECIAAL 
BREVET 

rtii..5iZ7.6i 

.STAK' 
(Brevet : 512767) 

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

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver-
ïenden (J het adres van 
koper Star Zele. 
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^ <r^^ — 
h t * * LENINGEN 
^ ^ VOOR ALLE DOELEINDEN EN 

ALLE TERMUNEN OP HANDTEKENING 
' FINANCIEKINCEN 

MCUBËLEN TV EN VOERTUIGEN ENZ. 
• GROHDBN tot WO X-IilHSm -Dismil 
•HyPOTEKEN Ven 2"' RANG 

TOT :00% DCK lV/1/ieOf i'AUf, 101 10 JAAR 
•BIROIPSKRIDIEIIN voor nifSlANDICCN 

UnBRlAAK-liNKOOP MAl SlOCK en! 

MEVEKAN 
Ter Rivierenlaan. 57 Deurne-C. 
• W'JKOMIN THUIS • TELp3/36US.2't-
• ERNSTIGE AGENTEN GEVRAAGD ••••H • 

DORTMUNDER THIER BRAU 
HOVEN 

Al fle erote sekenfle Dnltse en Belgische 
orkesten znllen er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen Is er altijd : originele 
Brengelb)an»e stemming - deftige lente en 
plezier • goede bedlening beste dranken 
goed en niet dnnr. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor BalB • Banketten • Ver
gaderingen, enz,., 

— LEUVEN t 1.000 plaatsea 
— AALST ; 1.000 plaatsen. 
— HULSTE - ROBTRIJR ; 1.000 pL 
— ANTWERPEN • 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

rWPORT A B T S 
Tlensestecnweg 128, Korbeek-La 

TeL t (Oie> 463.11. 

Voortverkopers worden sevraagd vooi 
— Dortm ander Thler. 
— Tonlstelner ' irudeL 
— Rijnwijnen St JAC0B8-EELLKRB1 

Gan-Algesbeito. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

koopt — ooawt en bnnrt café« lo gans het 
land. '— Medewerkere worden gevraagd 

LE 1(B 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ n c : \ / c T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D r\ t V t I 
in gephosfateerde staalplaat. O '3 O Q Q 
Zeer lichte bediening. Z *./ U Ï7 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N -
V/eierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

LB 108 

VLAANDEREN, EEN FRONTI 
Wat zal, in een federaal België, de nationalle vlag 
zijn van de deelstaat Vlaanderen (Vlaams-Brabant 
inkluis) ? Overbodige vraag... 

Vóór het rampjaar 1830, tijdens de belgische bezet
ting en ook erna, blijft de Leeuwevlag het symbool 
van de vlaamse volksgemeenschap en van de 
Beweging die gedaan wil maken met de anti-
nederlandse apartheidspolitiek. 

De Leeuw is zelfs, ondanks hemzelf, de vlag van 
de oostendse socialisten... 

Ga mee met je tijd ! Stel je buren niet langer teleur. Van 'n Vlaams-nationalist 
verwachten ze dat hij het voorbeeld geeft. 

Sticht een KERN in je woonplaats. Vraag folders '67 ter verspreiding. 

1. BEDRUKTE VLAGGEN katoen 
(klassieke én bedrukte leeuw) 

1,5 m. X 1,5 m. 310 fr. 
2 m. X 2 m. 530 fr. 

2. GEBORDUURDE VLAGGEN nylon 
(klassieke én moderne leeuw) 

woHanyl 

430 fr. 
750 fr. 

woUanyl 

3. 

1 m. X 1 m. 
1,45 m. X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2,5 m. X 3 m. 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,4 m. 
4 m. X 4 m. 

GEBORDUURDE WIMPELS 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 m. X 2,5 m. (met lussen) 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 

460 fr. 
880 fr. 
990 fr. 

1430fr . 
2420 fr. 
2750 fr. 
3740 fr. 
4290 fr. 

nylon 

900 fr. 
850 fr. 

WOLLEN FRANJES AAN DRIE ZIJDEN : 
NYLON FRANJES AAN DRIE ZIJDEN : 

495 fr. 
925 fr. 

1015fr . 
1595fr . 
2640 fr. 
2970 fr. 
3960 f r. 
4620 fr. 

wollany 

990 fr. 
935 fr. 

15 fr. per m. 
45 fr. per m. 

BEZIN EER JE BESTELT: 
1. Van dit jaar af zijn ook bedrukte vlaggen met 
'n moderne leeuwefiguur in voorraad. 
2. De vlaggen moeten worden besteld bij de 
NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE, Waterstraat 
1,33, Sint-Amandsberg (tel. 09/.Ï1.15.83), of bij de 
KERN van uw woonplaats. 

3. U betaalt, na ontvangst van de vlag, aan de firma 
die u de vlag mét de rekening toestuurde. De ver
zending gebeurt dus niet onder rembours. 

4. Vergeet niet op te geven • a of uw vlag aan een 
mast wordt gehesen of uit een raam gedrapeerd : b. of u 'n moderne of 'n klas-
sieke leeuwefiguur wenst. 

5. De verzendingskosten zijn niet begrepen in de opgegeven prijzen. Voor 
bestellingen van 10 en meer vlaggen worden /.e niet aangerekend, 

6. Geborduurde provincie- en verenigingsvlaggen kunnen op alle formaten wor
den gemaakt. 

Vraa,{ een offerte. 

Wie ten minste 10 vlaggen koopt, geniet de volgende korting : 

10 % OP DE BEDRUKTE VLAGGEN 
5 % OP DE GEBORDUURDE VLAGGEN 

E E N A D R E S : 

N A T I O N A L E B E V L A G G I N G S A K T I E 

WATERSTRAAT 133 - SINT-AMANDSBERG - TEL. : 09/51.15.83 

KNh UIT EN GENIET IN DE B E U R S S C H O U W B U R G 

A. Ortsstraat 22 
Brussel 1 
TELEFOON ; 11.2.'5.2.5 

MET DEZE ZOMERBON 
VAN EEN TEATERZOH 

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

VOOR EEN M U S I C A L VAN FORMAAT 

minister zonder moeite 
een zomers spektakel van internationale 

allure 
TOT EINDE JUNI 
ELKE VRI.1DAG, ZATERDAG EN MAANDAG 
TE 20 UUR ; 
ZONDAG TE 15 EN 20 UUR. 
• 
Voorbespreking dagelijks van 10 tot 18 uur. 
Tel. • 11.25.25. 
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Eén slachtoffer is er altijd bij elke oorlog. 
Heilige oorlog of kruisvaart. 

Dit slachtoffer is de gewone man, de 
dompelaar. Die dompelaar is in de Joods-
Araabse oorlog duidelijk de Palestijnse vluch
teling. Na de beroezing van vorige week, 
waar alle politieke partijen zich omzeggens 
lieten aan vangen, is met de wapenstilstand 
de bezinning over dit eeuwige gewone slacht
offer begonnen. 

Voor de binnenlandse problematiek krijgen 
onze « mannekens » (soms zeer eerbiedwaar
dige gezette heren) links en rechts kompli-
mentjes in de pers. 

DE STANDAARD 
Met Gaston Eyskens blijkbaar voorop wa

ren de pacifistische kamerheren over hun 
toeren merkt Manu Ruys wat sarkastisch op. 
Zij vergaten er {misschien al te graag) de he
le achtergronden van veiligheid en verant
woordelijkheden rond de brand van de 
Nieuwrstraat. 

« ü e brand in de Nieuwstraat had natuur
lijk j>een schijn van kans tegenover de gloed 
in de Sinaï. Wellicht zou ook zonder de oor
log de Kamer leeg zijn gebleven; de ramp 
is immers al twee vv'eken voorbij. Maar dit
maal hadden de afwezigen een alibi : nie
mand geraakte voorbij de tele.v met de zege
bulletins, die naast de ingang van de verga
derzaal staat opgesteld. De heren verdrongen 
elkaar om de berichten af te lezen. Het was 
een spektakel dat schril afstak tegen de ofli-
cicle neutraliteit van ons land. 

Merkwaardig was de reaktie van die kris-
ten-demokraat die altijd zo pacifistisch doet, 
voor wie elke nieuwe encycliek nooit post
conciliair genoeg is, en die nu de heilige oor
log predikte ter be\rijding %an Jericho en 
Jeruzalem. 

Merkwaardig was de verwildering van die 
jonge socialisten die steeds zo « begrijpend » 
staan tegenover de Sovjet-op\attingen, en 
thans verscheurd zaten tussen hun liefde voor 
Israël en hun trouw aan het idoolügisclie 
vaderhuis. 

Zo is anderniaal gebleken lioe de oorlog 
verblindt en zelfs in het gesloten wereldje 
van ons parlement irrationele motie\en naar 
boven doet komen, die de koelbloedigheid on
dermijnen en liet oordeel vertroebelen. 

\\\\ hadden vooral graag van dé regering 
gehoord, hoe het godsmogelijk is dat ruim 
driehonderd mensen in een paar minuten in 
een warenhuis kunnen opbranden. Ku ook • 
wat er nu — niet morgen — gedaan wordt 
om nieuw onheil te vermijden. 

Oe voorlezing van de bestaande reglemen
tering was overbodig : iedereen kan ze in de 
brocliuurtjes van het ministerie lezen. De 
vraag van de interpellanten was : Welke ver
beteringen stelt de overheid voor ? Maar 
daarop bleven de ministers iiet antwoord 
schuldig. Zij wisten niets te vertellen over de 
oorzaken van de ramp. « Er zijn nog zovele 
vraagtekens n, zuchtte Leon Ser\ais. Zij de
den ook of zij de harde aanklacht ^an dok
ter Anciaux niet hadden gehoord : De vei
ligheid werd opgeofferd aan de commerciële 
eisen ! o. 

LA CITE 
Het Waalse ACV-blad vestigt deze week de 

aandacht op de palestijnse vluchtelingen ea 
verwittigt tegen een nieuw soort racisme dat 
zich zou kunnen keren tegen de gastarbeiders 
in ons land die meevoelen met hun stam-
broeders van de araabse wereld. 

« Kr zijn, ook in alle Arabische landen, on-
gelukkigen die aan onze aandacht niet mo 
gen ontgaan. Het zijn ontwikkelingslanden en 

zulks betekent : miljoenen mensen aan wie 
het allernoodzakelijkste ontbreekt, duizenden 
vrouwen en kinderen die honger lijden. Er 
zijn ook nog de palestijnse vluchtelingen die 
opgeofferd werden bij de oprichting van de 
staat Israël en die sinds zovele jaren lussen 
twee volkeren in leven. 

Ook zij zijn ons medelijden en onze sym
patic waardig. 

Bij ons zijn er zovele noordafrikanen die, 
om in hun land aan honger en werkloosheid 
te ontsnappen, naar hier gekomen zijn, maar 
ook om ons hun tliensten aan te bieden en 
om de taak van die Belgen over te nemen 
die zich niet langer tevreden stelden met de 
hardste en minst betaalde beroepen. Vanwaar 
ze ook komen en wat ook hun politieke over
tuiging zij, men kan hen niet beletten van
daag te lijden onder de nederlaag van hun 
volkeren. » 

L E P E U P L E 

Geeft een rekensommetje dat enkele jaren 
geleden als verkapt anti-semitisme zou gegol
den hebben. Goed om even te noteren om 
niet te snel aan westerse schamperheid te 
gaan doen tegenover volkeren waar het Wes
ten decenniën lang het rijkwordend kolonia-
listje speelde, al of niet met de hulp van olie-
sjeiks of moet het cheks zijn in dit geval. 

« Het is zeer juist dat de Israëliërs letter
lijk een arm land <c ontgonnen ». Maar het is 
al te simplistisch de Arabieren er van te be
schuldigen dat zij niet in staat zijn « een 
woestijn vruchtbaar te maken ». Men mag 
niet vergeten dat de Isaraëliërs konden be
schikken over een groot aantal gevormde ka
ders, technici, enz... en dat ze in Palestina 
letterlijk een hoger beschavingspeil ingevoerd 
hebben. Men mag al evenmin vergelen dat 
de buitenlandse hulp, waarvan Israël van 1949 
tot 1964 genoot, geschat werd op 400 miljoen 
dollar per jaar, wat een totaal betekent van 
5.8.?9 miljoen dollar. Deze geweldige som 
komt voort uit de amerikaanse hulp, de 
hulp van de joodse gemeenschappen in het 
buitenland, internationale instellingen en de 
dullse schulddelgingen. » 

D E W E R K E R 

Wij kunnen voor een keer akkoord zijn 
met vakbondleider L. Major als hij de grote 
verantwoordelijkheid van de « groten » in 
die jarenaanslepende kwestie van de pales
tijnse vluchtelingen aanstreept. 

« Dat de slaat Israël in dit gedeelte van 
de wereld grote inspanningen heeft gedaan 
om een industrieel en democratisch land uit 
te bouwen, staat wel voor iedereen vast. Van 
de andere kant is er het vraagstuk van de 
Palestijnse vluchtelingen dat dringend een 
oplossing moet krijgen. Sedert jaren wonen 
deze mensen in kampen, in tenten, met vele 
tienduizende tesamen zonder dan ook maar 
een poging gedaan werd om een oplossing 
voor hun probleem te vinden. Door bepaal
de groepen wordt hen bestendig voorgespie
geld dat de enige uitkomst voor hen is, 
Palestina terug te heroveren. 

Al deze wantoestanden, al deze haarden 
van misnoegdheid en conflikten hebben de 
Grote Mogendheden oogluikend toegelaten. 
Het is voor ons onaanvaardbaar dat de Gro
ten, in dit gedeelte van de wereld, terwille 
van hun politieke invloed, geen definitieve 
en menselijk verantwoorde oplossingen heb
ben gebracht. » 

D E B O N D 

In het wekelijks politiek overzicht krijgt 
senator Elaut een pluim voor zijn interpella
tie over de schande van de brusselse zieken
huizen. Het blad van de grote gezinnen is 
niet mals voor het vlaamse vluchtmisdrijf 
van de Kortrijkzaan PVV-er Gillon (frans
kiljon) en Antwerpenaar Leemans (ontman
de leeuw). 

« Het antwoord door de minister van volks
gezondheid in de Senaat op de interpellatie 
van de heer Elaut (V.U.) over de taaitoestan
den in de Brusselse ziekenhuizen was iets 
positiever, maar Het haast e\en weinig een 
sjioedig en doeltreffend optieden verwachten 
als de belollen van de minister van ekono-
mlschc zaken nopens het scheppen van koni-
penserende arbeidsplaatsen in Limburg. 

Over de schandelijke taaitoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen heeft « De Bond » 
nog niet zo lang geleden in een paar afleve
ringen zulke uitgestrekte tip van de sluier 
opgelicht, dat we de door senator Elaut aan
geklaagde feiten hier niet hoe\en te herha
len. 

Gtole l ï - . 
G l A Z t N «n MOIiTuRCM. 
Gr4lil voor ve/ielerden. 

WQKer ROLAND 
— G«diplom«efd Opti«li«r — 

Ker|[str««t. 58 — Aritwerpen 

( l ^ t • u b op Vi»{ f\uiir*i»npni> '| 

^0% lorlioq Op vt'too" * ) • ! * ' . 10^ 

VAN DE V.U.-LEIDING 
DOSFEL-INSTITUUT 

Het direktie-komitee vergaderde op 30 mei en besprak de toekomstige 
werking van het instituut. Voortaan zullen op volledige zondagen kur-
sussen worden gegeven, met uitgebreide gelegenheid tot onderling 
kontakt. 

Zonder vooruit te lopen (gedetailleerde inlichtingen zullen tijdig ver
strekt worden), kunnen we reeds mededelen dat van de maanden no
vember tot en met maart telkens één zondag per maand lessen zullen 
gegeven worden te Leuven en te Gent, zodat een behoorlijke spreiding 
bereikt wordt. 

DE MOEILIJKHEDEN IN DETEKSTI-ELNIJYERHEID 

De partijraad van de Volksunie onderzocht de moeilijkheden in de 
tekstielnijverheid. 

Deze hoofdzakelijk in Vlaanderen gevestigde industrie maakt een 
ernstige krizis door. Sedert het einde van de oorlog gingen in deze sektor 
ruim 15.000 werkgelegehheden verloren. Tans worden nog meer belang
rijke bedrijven in het gentse met sluiting bedreigd. De partijraad van 
de Volksimie eist dat van overheidswege, na jarenlange massale steun 
aan de waalse kolen- en staalnijverheid een krachtige inspanning zou 
worden gedaan voor de vlüamse tekstielnijverheid. 

De partijraad zegt zijn volledige steun toe aan de solidaire betoging 
van 19 juni e.k. te Gent en roept alle Vlamingen van het gentse op om 
hieraan deel te nemen. 

Deze betoging moet het duidelijk bewijs leveren dat Vlaanderen ook 
op ekonomisch gebied nog eisende partij is en dat eenzijdige prioriteiten 
inzake ekonomische hulpverlening in otis land voor de Vlamingen on
rechtvaardig en onaayivaardbaar zijn. 

Brussel, 14 juni 1967 

We hebben dan ook weinig vertrouwen in 
de bedenking door een eerlijk man als sena
tor Rolin (BSP) volkomen te goeder trouw 
de heer Elaut voor de voelen geworpen, nl. 
dat er thans in de Brusselse universiteit 
Vlaamse dokters gevormd worden, die eer
lang in de Brusselse ziekenhuizen \ a n de 
C.O.O. zullen tewerkgesteld worden. « Het 
is een kwestie van enkele jaren » trachtte 
de voorzitter van de senatoriale B.S.P.-frak-
tie de interpellant te sussen. Hij besefte blijk
baar niet dat patiënten, die reeds 1.37 jaar 
wachten, een dergelijke geruststelling eerder 
als een bittere bespotting ervaren. 

In dat perspektief gezien, hebben we het 
betreurd dal de Mamingen in de meerder-
heidsfrakties, na het horen van de interpella
tie en de uitleg van de minister, de gemakke
lijkste oplossing gekozen hebben en door 
twee gekozenen van het N'laamse land de 
nietszeggende motie hebben laten indienen. 

Er was toch iets anders, iets voor de Frans-
onkundige patiënten in de Brusselse zieken
huizen positievers te zeggen, dan alleen maa r 
akte te nemen van de uitleg van de interpel
lant en van de minister. Vanwege de Kort
rijkenaar Gillon en de Antwerpenaar Lee
mans had men mogen verwachten dat ze de 
Vlaamse zieken in de Brusselse gasthuizen 
niet zouden hebben «losgelaten ». 

LINKS 
« Links » en rechu (Pallieterke ?) kompli-

mentjes voor onze parlementairen zegden we 
in onze inleiding. In het rand-BSP-weekblad 
wordt onze parteigenosse Coppieters in de 
bloemen gezet en oud-kameraad Spaak de 
kapitalistenfrak uitgevaagd in niet te zachte 
termen. 

« N'olksvertegenwoordlger Copiiieters 
wordt de grote Volksuniespecialist inzake 
buitenlandse aangelegenheden. Zijn ongrond
wettelijk verklaard voorstel en numerus clau-
sus voor blauwbloedige edelen in te voeren 
bij de betrekkingen van het diplomatiek 
korps, stootte misschien veel machthebbers, 
maar zeker niet de kleine man tegen de ' 
borst. 

Nu steekt hij met een parlementaire vraag 
van 9 mei, die op 30 mei in het cc Bulletljn 
der parlementaire vragen en antwoorden » 
nog geen antwoord had gekiegen, een spaak 
in het wiel van vader Harmei. 

Hij zegde zo langs zijn neus weg : « On
langs werd aangekondigd dat oud-minister 
Spaak op voorstel van de Belgische Regering 
met een belangiijke opdracht werd gelast 
in het raam van het plan Harmei voor de 
hervorming van de NAVO ». 

En dan heeft Coppieters het lef er nog vier 

vragen bij te stellen, ondermeer of het wel 
verenigbaar is dat iemand die een belangrijke 
bezoldigde funklie heeft aanvaard in een bui
tenlandse onderneming de belgische buiten
landse politiek zou verdedigen tegen bond
genoten. 

Coi>pleters is echter grenzeloos naïef wan
neer hij aan de minister vraagt of « aan de 
heer Spaak de nodige Instruktles werden ge
geven teneinde zijn standpunt af te s temmen 
op dat der belgische regering ». Denk je dat 
de man zich daar naar zou kunnen schikken, 
hij die gewoon was het standpunt van de re
gering af te stemmen op zijn persoonlijk 
standpunt. » 

W. LUYTEN. 

GEMEENTE BORGERHOUT 

Vorming 

van een wervingsreserve voor: 

a) OPSTELLER OP PROEF; 

b) KLERK OP PROEF: 
De bekendmaking geschied
de in het Belgisch Staats
blad van 8 jiini 1967. 

Voor alle inlichtingen met 
betrekking tot de deelne-
mlngs voorwaarden, gelieve 
men zich te wenden tot het 
« Secretariaat », ten Ge-
nieentehuizc, de eerste vijf 
dagen van de week, tussen 
8 u. BO en 17 u. (tel. 35.02.65) 

W i M M A E S 

MISHAGENSTR&AT 110. BRASSCHAAT Tel. : (03) 73.14.15 
Stelt zijn kand ida tuu r bij alle Vlamingen in de 
provinciën Antwerpen . Brabant en Oost-Vlaan-
deren, voor alle ve rzeker ingensvormen : Brand 
Leven • Persoonl i jke - Famil ia le Auto Wet • 
Burg Aansprakel i jkheid 
Komt op het eers te verzoek voor : 
Uvername van bes taande verzeker ingspol i ssen 
Vieuwe zaken bij huwel i jk , op r i ch ten zaak, enz. 
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WERE Dl 
SPORENHERDENKiNG 

VRIJDAG 7 JULI - 20 U 30 
Thierbrau - Groenplaats 33 

Antwerpen 

Sprekers : 

Dr. V. ANCIAUX 
\olksvertegenwoordiger 

Dr. H. GOEMANS 
volksvertegenwoordiger 

A. VERBIST 
weerstander 

K. DILLEN 
voorzitter Were Di 

Toegang vrij! 

Inlichtingen : tel. (03) 42.21.53 
Jordaenskaai 3, A n t w e r p e n 

De herdenking gaat in ieder ge
val door! 

file:///olksvertegenwoordiger
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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-
dalena/aal op 17 juni a.s. 

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

Ook personen met eigen wagen 
vei trekken op dezelfde plaats en 
uur. 

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

KOLPORTAGES 
\ i i j daga \ond 7 juli om 20 uui. 
X'eitrek lokaal Tyiol, Nationale-

sti. 22. 
De zondagkolportages mei ladio-

waijen worden tijdens de zomer-
niaanden opgeschort. De eerstvol
gende giijpt plaats op zondag 21 
sept. in sektie Luchtbal. 

LEDENSLAG 
On/e aldeling behaalde tot op 

heden 111 nieuv\e leden, wat reeds 
110 t. h. bediaagt van het opgelegde 
stieefcijler. We willen het er niet 
bi) laten. Gaat u akkoord met on
ze doelstellingen, stuur dan onder 
onilooi/ichtig omslag het aanslui-
tingsbediag van 50 fr. met vermel
ding \ an naam, adres, geboorte en 
beioep. Of vraag inlichtingen op 
het sekretaiiaat der afd. Oude 
Kooinmarkt 28, Antw. 

L' kan ook steeds teieclu bij de 
a[ge\aardigden dei \ ei schillende 
sekties : 

Sektie centium : Bergeis, St. 
Jansvliet 19. 

.Sektie Luthtbal : Van Uffelen, 
Biooklynstr. 10. 

Sektie L.O. : Van dir X'loedt, 
\Nateihoenlaan 7. 

Sektie Oost : Vermeulen, Tians-
vaalsti. 50. 

Sektie Nooid : Lambi echts, E\e-
raeitstr. 17. 

Sektie Zuid : De Laet, Kiuishof-
sli 16. 
BIJDRAGE STRIJD BRUSSEL 

On/e afdeling stort 1.000 fr. aan 
het arr. Biussel als hulp voor haar 
propagandistische wei king. 

FINANCIËLE BIJDRAGE 
Om het hoofd te kunnen bieden 

aan eigen propagandawerking en 
aan de hulp voor andere in nood 
verkerende afdelingen zoals b . \ . 
Brussel hoopt on/e afdeling op de 
medewerking van allen. Stuur ons 
maandelijks onder omslag uu vrij 

uilliije biidias>e. Te lichten aan het 
•-eki etai iaat of aan het adres van 
Dr. Delahaye, St. Jansvliet 16, Ant-
w ei pen. Er kan ook gestort wor
den op postrek. van Bergers G., 
Antw. 1 postiek, nr 6175.11. 

ABONNEMENTEN 
O P HET BLAD « WIJ » 

Van het hooldsekietariaat kiesjen 
we nog enkele namen binnen van 
mensen uit onze afd. die nog niet 
hernieuwden voor 1967. We zullen 
hen een schrijven richten waarin 
verzocht wordt althans nog voor het 
lesterende half jaar te betalen. 
ANTI-P.V.V. PAMFLET 

Kent een gioot sukses. W e be
deelden 30.000 exemplaren. Bussers 
hebben we voldoende maa r geen 
geld om volledig 80.000 bussen voor 
gans Antwerpen te bedelen. Wie 
stort op postrek. Beigers Antw. I 
postrek. 6175.11 e>-n gevoehge bij
drage van 500 of 1.000 fr. opdat we 
gans de stad zouden kunnen bede
len? Voor dit doel ontbreekt ons 
nog 10.000 fr.! 
ZITDAG SOCIAAL DIENST
BETOON SENATOR DR. 
BALLET 

Maandag 19 juni \ an 18 uui 30 
tot 19 uur 30 bij hem aan huis, .1. 
v Rijswijcklaan 74, te Antwerpen. 

Antwerpen Zuid • Kiel 
NIEUWE VOORZITTER 

Dooi de \erhui / ing van on/e wak
kere voor/itter de h. Robeit Wal-
schaerts naar Mortsel, moest in zijn 
vervanging \oor/ ien worden. Bij 
eenpaiigheid \ a n stemmen werd de 
11. W. Willock\ als nieuwe \oorzit-
tei \ erko/en. 

T.V. UITZENDING 
Ten einde ons steentje bij te dra

gen tot het verwe/enlijken \ an de 
V.U.-T.V.-uit/ending : « Vlaams-na-
tionale gedachte en aktie heelt sek
tie Zuid-Kiel een eeiste bijdiage van 
.500 11. gestoit. 

Brecht 
OVERLIJDEN 

In de kliniek te Biasschaat ovei-
loed de h. Adriaan C. Van den Heu
vel, echtgenoot van Elisabeth Abels-
hausen, geboren te Loenhout op 5 
januari 1891, lid \ a n VOS, van de 
harmonie « Heidegalm » en andei e 
\eienigingen. 

IN MEMORIAM 
Op 4 Juni 1967 overleed een 

trouwe kameraad, medestrijder van 
het eerste uur in de vlaams-natio-
nale rangen. 

Adriaan Van den Heuvel was een 

van de weinigen in de Antwerpse 
Kempen die ronduit voor zijn 
vlaams - nationale overtuiging durf. 
de uitkomen en waar zowel vrien
den als tegenstanders naar opza
gen. 

Nooit vergeet ik mijn kennisma
king met « den bakker ». Het was 
lond de jaren 1925-26. Met een drie
tal autobussen waren de socialisten 
raar Brecht afgezakt, om een mee
ting te houden in open lucht, juist 
voor de kerk, met o.a. Kamiel 
Huysmans als spreker. Als zo iels 
gebeurde, gingen alle Brechtse deu
ren dicht en keken de mensen van 
achter de gordijnen. 

Er waren, juist geteld, vier 
Brechtse toehoorders, vier jonge 
« flaminganten ». Wij lieten ons 
niet onbetuigd en onderbraken de 
sprekers zodanig dat de rode sup
porters het op hun zenuwen kregen 
en riepen dat we moesten zwijgen, 
o( dat ze onze kop zouden afklop-
pen. Het werd er warm, vier tegen 
honderd. 

Opeens horen wij achter ons een 
scherpe, geweldige stem : « Wie 
moet hier zwijgen ? De straat is van 
alleman! ». 

Wij keken om, en daar stond 
bakker Van den Heuvel. 

Zoals wij toen, en ook die socia-
li.sten, met ontzag opkeken naar die 
grote man, die daar alleen stond, 
hebben wij het ons hele verdere le
ven gedaan. 

Al wie hem kende, keek naar 
hem op, omdat hij zo rechtdoor was 
in zijn radikalisme. Vlaming uit 
een stuk, middenstander die zich 
niet stoorde aan wat anderen er 
over dachten. 

Was het niet op de drempel van 
zijn bakkerij, dat Dr Borms destijds 
de Deltavlag overhandigde aan de 
nationalisten van het gewest 
Brecht ? 

En aan de voorzichtigen die hem 
vroegen of hij geen schrik had voor 
zijn zaak, hoor ik hem nog altijd 
antwoorden : « Schrik ? Waarom? 
Ik bak de beste pistolets. En die 
komt iedereen bij mij kopen » ! 

Zo was Adriaan Van den Heu
vel. 

Bij elke verkiezing was hij kan
didaat op de vlaams - nationale 
lijst; enkel de laatste maal hebben 
wij hem gemist. En de talrijke voor
keurstemmen welke hij steeds be
haalde, getuigden van zijn popula
riteit in een gewest waar zijn heen. 
gaan als een zeer zwaar verlies zal 
worden aangevoeld. 

Niet enkel de leden van de Volks
unie, maar ook de V.O.S.-sen en 
alle vlaamsgezinden uit de Antwerp
se Kempen, zullen het aandenken in 
ere houden van de grote, trouwe en 
eerlijke Vlaming die Adriaan Van 
den Heuvel was. 

Aan zijn echtgenote, kinderen en 
familieleden betuigen wij in hun al-
lei naam onze innige deelneming. 

Leo M. 

Borgerhout 
VAN KNOP TOT BLOEM 

Kunnen wij de spreekbeurt beti
telen \an de h. Raskin, voorzitter 
\'.U. arrondissement Tongeren-
Maaseik, voor de ledenvergadering 
\ an 9 juni 1.1, die een bevredigende 
opkomst kende. 

In een sobere doch klare uiteen
zetting wist spreker ons te boeien 
door de geschiedenis te schetsen 
van de vlaamse bewustwording in 
het limbuigse, tussen de eerste en 
tweede weieldoorlog en de huidige 
hei opstanding. 

Hij belichtte het lokaal, regionaal 
en belgisch gevoelen van de Lim-
burgeis, dat wel eig chauvinistisch 
was, chauvinisme dat met zuivei 
politieke bedoelingen geaktiv eerd 
wordt door instanties en bedrijven, 
met als oogmerk : on/e mensen al 
daai in een keui slijf te houden, op
dat /ij /ich niet /ouden konfionte 
ren met de noden van Limburg. 

.Nochtans, de tijd schiijdt veidei 
en welkt vooi ons. 

De jongere generatie wordt /icli 
meei en nieei bewust van het stand 
punt V an die kaste, die hen ondei 
het mom van « Limburg alleen > 
gcblintldoekt wil houden, doch die 
/elide kaste /iet met vrees de ko 
mende veikie/iniicn tegemoet. 

De (ïouvv Limburg, die hel vvl 
eig te verduren h.id. kende een 
moeilijke hei opleving, wist noch 
tans dooi te stoten /CKlat /e nu 
over vele |)laatseli|ke .ildelingen bc 
NI hikt 

Wil riioyen dan ook besluiten 
I.rmbuig /al teruü de (ilaats hero 
v(ren dat hel voorheen innam 

Een waim applaus was voor de 
spieker een liewijs dat de aanwe 
/igen met de (JOUW Limbuig mee 
lev en. 

Tot slot van de vergadering wer
den de leden nog enkele praktische 
wenken en mededelingen verstrekt.. 

NAAR BRUSSEL ! 

De V.U-aldeling Borger hout 
dient de bi usselse bui gemeestei s 
en hun (lanskiljonse kliek van ant-
vvooid, /al dan ook. gewoonte ge-
tioiiw', in massa aanwe/ig /ijn op 
de V U meeting in de Magdalena-
/aal te Biussel op /aterdag 17 juni 
te 16 UUI. 

Wij leggen een autobus in voor 
leden en simjiati/anlen. Prijs : 60 
tl. per pei soon 

Vertrek : Herman Van den 
Reeckstiaat te 14 uur. 

Moorkensplein (Gemeentehuis) 
te 14 uur 15 stipt. 

Aandacht : /onder v ei der opont
houd lijden wij naai Biussel. 

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

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

Bert Verbeelen. Jo/ef Posenaer-
^t^. 37, tel. 35.57.08. 

Personen die de reis doen met 
eigen wagen worden ver/ocht tijdig 
aanwe/ig te zijn in de Magdalena-
/aal, gelegen Duquesnoistra-it, nabij 
hel Centraal Station te Brussel. 

Edegem 
NAAR BRUSSEL 

Zaterdag 17 juni lijden alle V.U.-
Icden uit on/e afdeling met de au
tobus naar de protestvergadering 
in de Magdalenazaal te Brussel : 
« voor het behoud van ons Neder-
l.inds in de hoofdstad Brussel ». 

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

Terug thuis rond 20 uur. 
Inschrijvingen aan 60 fr. (diink-

geld inbegrepen) bij : Jef De Boel, 
Garden Citylaan 64, Mia Dujardin, 
Mechelse steenweg 314. René De 
Keyser, Graaf de Fienneslaan 47, 
Miei De Bondt, Molenv eldlaan 28, 
.Jan Muys, Elsenborghlaan 1. 

Geen uit\ luchten : allen op pos t ! 

ZOEKERTJES 
Ge/in uit het bi usselse, met 7 

kinderen van 5 ni. tot 12 j . , zoekt 
persoon die hen tegen betaling 
naai /ee kan voeren op 12 au-
tus. Schr. adres blad onder de 
lettel s J.S. T 145. 

Gezin wil voor kinderen zorgen 
tussen 4 a 10 jaar gedurende ver
lofperiode - dicht bij zee - met gro
te speeltuin. 

Adres : Gemene dijk 49, Zand-
voorde (0). Tel 050-72940 Oostende. 

T 142 

Juifiouw 23 jaar - ekon. huma
niora - enige kantoorervaring : 
zoekt passend werk in Vlaamse fir
ma : Brussel of Mechelen. 

Schiijven onder de letters : 
B.O R. naai V.ü. sekretariaat Le-
monnierlaan 82, Brussel. T 143. 

OVER 
TE NEMEN 

S c h o o n s t e e n b e s t g e k e n d e 
s t u d e n t e n c a f é v a n L e u v e n . 
F o r t u i n g e w a a i b o r g d v o o r 
w e r k e r s . B e w e z e n v e r d i e n s 
t en . M a t i g e o v e r n a m e . Te l . 
(516)273.77 T.144 

m 
Hoofdredak teu r : 

T. van Overs t r ae ten . 
Alle br iefwisse l ing voor r e -
dak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Dupuis laan , 
110, Brus . 7, - Te l . 23.11.98. 

Beheer : 
Maurice L e m o n n i e r l a a n 82, 
Brussel 1. - TeL : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor n ie t ont
vangen van blad 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 iemaandel i jks : 90 F . 
Abonnemen t 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 . 

. \ l le s to r t ingen voor he t b lad 
op pos t r eken ing : 171139 
« WIJ » - Vlaams-na t ionaa l 
weekb lad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

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

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

B e z o e k « D e v e e r m a n » 

te S t -Amands a.d. Schelde. 
Mosselen - Pa l ing 

Ui tba te r : J a n Brugraans . 
LB 110 

BIEREN ATLAS 
Alle special i te i ten 

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

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

— LB 112 

De special is t de r 
s t a n d a a r d d e u r e n 

J. LEEMANS, D e u r n e z. 

Van Havre le i 70 T. : 35.63.17 
.\Bent ; De Coene • Kort r i jk 
_ f LB 113 

E U R O - D O M l 

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

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

Tel . 02/18.17.17 

• LB 114 

BLANKENBERGE 

a R u b e n s h o f » 

Wests t r . 79. 1 . (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers -pens ion . 

— LB 115 

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 )2/18.62.62 
. L B 119 

Fr P A R Q Ü 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 . 

l U A D P L E E G ONS 
LB 120 

VOLKSUNIE-HARMONIE 
De Volksunie-hai monie doet nogmaals een diingend beioep 

)p .die Vlaamse mu/ikanten om aan te sluiten bij de éne Vlaams 
Sationale mu/iekvereniging. Zij die menen niet genoeg geschoold 
>l minder « in vorm » te /ijn om aanstonds als spelend lid mede 
>p te st.ippen, kiijgen een enige gelegenheid tot voKvaaidig mu

zikant opgeleid te woiden onder de be/ielende leiding van iini 
'lekmecstei Leon De Decker. 

De Volksunie-harmonie r icht / ich niet alleen tot de Vlaamse mu-
'ikanten uit het Antweipse. Zij werd in het leven geroepen ten 
lieiiste van het ganse Vlaamse land, deihalve kunnen verdeiaf 
vonende /ich eveneens melden. Niet meei getwiileld, uw plaats 
^ bij ons ! 

Hen bij/ondeie opioep wordt gedaan lol longeren, meisjes en 
iingens die, onder deskundige leiding, tot t rommelaais o( trom-
letbla/ers willen opgeleid woiden ol /ich veider wensen te be 
vvvamen. 

Repetities • r iomniela.i is woensdag en /ateidag te 14 uui 
II I lompetbla/eis : woensd.iii te 20 uui H.iimonie . dondeid.ig 
> 20 uur 30. 

Wat de geplande uitbouw en oi y.ini/alie betieft, de/e is niet 
nogelijK /ondel ge/onde financiën De onkosten /ijn zeei hoog. 
laarom vragen wij elk VI ' - l id belang stellend in de propagan-
ia, /ijn steentie bij te diagen op postiekening 24 24 SI van de 
Iviedietbank. kantoor Oude-(>()d. Gemeenteplein 4 te Mortsel 
oor rekening nummer 09 120 van do \'olksunie-liai monie. Lid 
.larten woiilen nagestuuid 

Inlichtingen . 
Ons lokaal n Scheldehof » bi] l.uU Wouteis, Oude Kooi n 

Mikt 28, Antweipen, telefoon : M 33.46. 
•VIg vooi/itter : senator Di R Roosens, Markgiavelei 28, 

Vniweipen, telefoon : 37.01.37. 
Vooi/itter : J Rosci, Riidolfstiaat 5(), Antweipen telefoon • 

7 75 97 
Penningmeester : F C.iiton, Dieseghemlei 38. Moitsel. lel 

I') 85.98. 
Sekretaris : T. Mooi kens, Kdvv Aisenstiaai 129, Moitsel 

Ge/elhg kwartiei 2 kamers te 
huur voor dame of jutfiouw te Oos
tende tegen park en zee 2.000 fr. 
per maand voor juli en augustus. 
Schrijven naar het blad onder let
ters A.V T 141 

Dame alleen /oekt te huren klein 
appartement met badkamer te 
Biiissel centium 

Schi adies blad ondei nr T 131 

Luc Depoorter, alle verzekerin
gen — graag tot Lvv dienst — 123 
Gistelsteenweg, St. Andries-Biugge 
I n 9 

c V l a a m s H u i s » K n o k k e 
Kanie is vol pension 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor g roepen . 
El isabethl 105 Tel 6.32.70. 

LB '16 

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

Jozet s u v e e s t r a a t 
Lelagzaal !20 plaatsen 

Tel 0.50/350.67 
LB i n 

bij de mees,et u u i w e r k m a k e r 
S L A E T S 

D e w i n t e r s t i . 11 *)udergem 
T. 72.45.13 T e r m i n u s t r . 35. 
10 % kor t ing v leden V.U. 

. LB 118 
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STEUNFONDS ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
m aansluiting met de eerste lijst, volgen hierna de afdelin

gen die een bijdrage gestort hebben voor de aktie Brussel : 
15 hiervan zijn afdelingen buiten het arrondissement Brus-

sel-Halle-Vilvoorde. Aan alle hartelijk dank. W e hopen dat de 
achterblijvers ons « niet zullen loslaten » en dat we hun steun 
mogen verwachten op p.r. 865450 - Volksunie, Brussel. 

Hekelgem, Liedekerke, Dilbeek, Jette, Kortrijk, Duffel, 
Deurne, 's Gravenwezel, Zellik-Groot-Bijgaarden, Nieuwpoort, 
Hoboken, Koekelberg-Ganshoren, Kruibeke, Erenibodegem-Cen
trum, Blankenberge, Melsele, Denderleeuw, Teste t, Elingen, 
Hoeilaart-Overijse, Machelen (Bt), Halle, Brugge, Lokeren, Ou
denaarde. 

ANTWERPEN 

Deurne 
NAAR BRUSSEL 

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

De V.U.-afdeling Deurne zal een 
autobus inleggen zodat wij massaal 
aan deze manifestatie kunnen deel
nemen. Inschrijvingen bij de oi-
ganizatieleider, de heer Van den 
Abeele. Lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat te 
Deurne ( O (tel. 35.05.70). 

Prijs : 60 fr. per persoon. 
Vertrekplaatsen : lokaal Plaza, 

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

Vertrek : om 14 uur 15 stipt. 

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, 
Lanibrechtsstraat 16, Hoboken. 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP T U L 

Zondag 25 juni richt het reisge
zelschap ï i j l zijn jaarlijkse reis in. 
Dit jaar gaat het per bus naar de 
Westhoek met o.a. een bezoek aan 
de IJzervlakte en de IJzertoren. 

Verdere inlichtingen en inschrij
ving in het lokaal Tijl. 

Elingen 

BRABANT 

Denderleeuw 
NAAR BRUSSEL 

O P ZATERDAG 17 JUNI 

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

-Afstappen Brussel-Centraal. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
ARR. BESTUUR 

Het arrondissementsbestuur ver
gadert op donderdag 22 dezer te 20 
uur in « Uilenspiegel », Pletinckv-
straat te Brussel. Dienen op deze 
vergadering aanwezig te zijn : de 
leden van het arrondissementsbe
stuur, de provincieraadsleden, de 
volksvertegenwoordiger en de pro
vinciale voorzitter. 

Merksem 
ALG. LEDENVERGADERING 

De volgende alg. ledenvergadering 
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 Schiltz 
op deze avond te beluisteren. 

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. 

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. 

VIJF JAAR T U L ! 
1962-1967 

Op de hiervoor aangekondigde 
vergadering zal het feit herdacht 
worden, dat het juist vijf jaar gele
den is, 23 juni 1962, dat wij in Tijl 
onderdak kregen en wij de zaal 
mochten Inrichten en openstellen 
als verzamelplaats voor de Vlaamse 
Nationalisten van Merksem, als ze
tel van de Merkemse afdeling N'olks-
unie. Hiervoor onze dank aan Nie-
ke. 

Kortenberg - Erps-Kwerps 
NAAR BRUSSEL 

Alle leden en simpatizanten wor
den dringend uitgenodigd om deel 
ne nemen aan de protestmeeting te 
Brussel op 17 juni. 

Vertrek om 15 uur aan het ge
meentehuis te Kortenberg met ei
gen wagens. Er is plaats voor ieder-

Brussel - Halle - Vilvoorde 
GONGSLAGDAG 

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

1. Verspreiding van de 10.000 
pamfletten a Randgemeenten t . 

2. Verspreiding van de 18.000 
pamfletten « Anti-P.V.V. •. 
3. Verspreiding van het derde 
pamflet a 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 is zo 
belangrijk dat geen enkele moei
te mag gespaard worden om van 
17 juni a.s. een ware i gong-
slagdag » voor de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel te maken. 

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

2de TUINFEEST 
Deze afdeling richt op zaterdag 

24 en zondag 25 dezer telkens te 
15 uur, bij Piet Vrancken, Halle-
baan te Elingen, haar 2de tuinfeest 
in. 

Het zijn « The Musicals Friends » 
die op zondag voor de muziek in
staan. 

Het is voor de militanten van het 
arrondissement Brussel - Halle -
Vilvoorde een unieke gelegenheid 
om, na de inspanningen van de VU-
aktie « Brussel », eindelijk eens van 
een welverdiende ontspanning te ge
nieten. Zij zijn er dan ook hartelijk 
welkom. 

Kapellen 
NAAR BRUSSEL 

Ook de V.U. afdeling Kapellen 
legt in samenwerking met afdeling 
Kalmthout een bus in naar Brussel, 
op zaterdag 17 juni, deelname in 
de onkosten 60 fr. Vertrek te 2 uur 
aan het gemeentehuis van Kapellen.. 

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. 

Weerde - Eppegem 
NAAR BRUSSEL 

Zaterdag 17 dezer vertrekken de 
afdelingsleden naar de grote V.U.-
meeting te Brussel met de trein 
van 15 uur 30. Het bestuur rekent 
op een zeer talrijke opkomst 

Wemmei 
50ste VU-AFDELING IN ARRON
DISSEMENT BRUSSEL 

Op vrijdag 2 dezer werd te Wem-
rnel de bestuursverklezing gehou
den in aanwezigheid van onze ar
rondissementsvoorzitter, T. Ebraert , 
en van de kantonnale gevolmacht-
tigde, Piet Daelemans. Het bestuur 
ziet eruit als volgt : 

Voorzitter : Wini Ruyssinck, 
Merchtemsesteenweg 62, sekretaris: 
V '̂illy Werckx, Bruyndonckstraat 
73, propaganda : Henk Wouters, 
Limburg Stirumlaan 127, organiza-
tie : Flor Jordens, Winkelstraat 71. 

Deze jonge afdeling telt op dit 
ogenblik reeds meer dan 50 leden, 
en draagt aldus het hare ertoe bij 
opdat de ledenslag voor ons arron
dissement op een sukses zal uitlo
pen. 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
PRIESTER DAENS-
HERDÉNKING 

Zondag 18 juni 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 Neve. 

Alle simpatizanten worden ver
wacht ! 
NAAR BRUSSEL 

Laatste dringende oproe)) om mas
saal deel te nemen aan de V.U.-
meeting te Brussel heden zaterdag. 
Auto-karavaan vertrekt zaterdag
namiddag om 14 uur. VerzameHng 
aan café De Vriendschap, Perk-
str. 9, Aalst. Wagens bevlaggen. 
Wie geen wagen heeft kan ook 
mee. 

KOLPORTAGE 
Zondag 18 juni kolportage te Le

de. Verzameling café De Vriend
schap te 9 uur of in café De Rey-
naert, Kasteeldreef, Lede, te 9 uur 
30. 

K O O P NU U W LEEUWENVLAG ! 
150 X 150 cm. : 375 fr. (zuiver 

wol). 

140 X 140 cm. : 550 fr. (nylon). 

Verkrijgbaar in het lokaal « De 
Vriendschap », Kerkstraat 9 te 
Aalst. 

Voorraad beperkt ! 

Erembodegem Centrum 
NAAR BRUSSEL 

W e 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. 

Herzele 

Sint-Amandsberg - Oostakker 
IJZERBEDEVAART, 

Zondag 20 augustus vertrekken 
we per autocar naar Diksmuide. 

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

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

WEST-VLAANDEREN 

Brugge - Torhout 
NAAR BRUSSEL O P ZATERDAG 
17 JUNI 

Ook vanuit Brugge wordt de so
lidariteit betuigd met de propagan-
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. Naam opgeven 
bij Guido Van In, Predlkh©-
renrei 23 (nieuw adres !), Brugge. • 

MEETING BRUSSEL 17 JUNI 

Langs deze weg doen wij nog
maals een dringende en laatste op
roep. 

De autokaravaan met de deelne
mers wordt gevormd aan de Vier-
wegen om 13 uur 45 vanwaar wij 
doorgaan naar Aalst en er aanslui
ten bij de karavaan van het arron
dissement, 'n Grote afdeling heeft 
grote plichten. Dus verwachten wij 
U in groot getaL 

(t MINISTER ZONDER 
MOEITE . 
(17 JUNI 
BEURSSCHOUWBURG 

Wij wensen al de deelnemers een 
prettige avond. Na de twee sukses-
volle reizen naar de opvoering van 
c' Allo Sjoe » wordt vandaag weer 
bewezen dat Herzele zin heeft in 
keurig spektakel. Voor ons is het 
een hart onder de riem. Onze op
rechte dank. 

LEDENWERVING 
Nog een 15 tal leden kwamen on

ze rangen versterken. Aan allen 
van harte welkom. 

GULDENSPORENVIERING 
9 JULI 

In het kader van deze vlaamse 
feestdag wordt op 9 juli te 14 uur 
30 gevoetbald op het plein van F.C. 
St. • Rafael tussen de vlaamse T.V. 
vedetten w.o. Louis Neef - Marino 
P'alco - Jacques Raymond - Rocco 
Granada - Ronny Temmer - J im
my Frey, de Pinguïns enz. en de 
herzeelse voetbalploeg. Bestel nu 
Uw kaarten bij het bestuur. 

Dan komt U niet te laat. Inkom 
25 fr. 

Om 18 uur 30 ten bate van het 
arrondissement Brussel, Klelnkunst-
avond en gezellig samenzijn in 
Breugelpaleis, Stationsstraat. Op
treden van de opkomende ster : 
Mark de Vlaamse Troubadour. 

Vlaams - Leuk - Kunstvol. 
IJZERBEDEVAART 
20 AUGUSTUS 

Dit jaar zal er een massale aan
wezigheid zijn uit onze streek. 

Houdt daarom deze da tum vrij. 
Praktische schikkingen verneemt 

U langs de lokale pers. 

Hamme St-Anna 
GULDENSPORENFEEST 

Zaterdag 24 juiji 1967 om 19 uur 
op het terrein van Albert De Bonte, 
ingericht door de V.V.B. Hamme 
St-Anna. 

Medewerkers : de fanfare « Door 
Eendracht naar Kunst en Ver
maak », de Chirojeugd, The Golden 
Lilies, V.V.K.B. Windekind. 

Spreker : Amedee Verbruggen. 
Programma : muziek, zang, dans 

t ' i toneel. 

Diksmti'-'e 

Sint-Amandsberg 
VOLKSUNIE-AKTIE 
. BRUSSEL » 

Alle leden en simpatizanten 
sv orden 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. 

PROTESTMEETING 
17 JUNI TE BRUSSEL 

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

De bus vertrekt te Veurne om 13 
uur. 

Inschrijvingen voor Adinkerke t 
Juul Haezebaert. 

Veurne : Albert Huygbe, lepep* 
steenw. 41. 

Diksmuide : Vlaams Huis, Uzety 
laan 83. 

Koekelare : Willems, Oostmeet-
straat. 

Ichtegem : M. Dekeyser, Engel
straat. 

De Panne : R. Swinnen, Kerk
straat. 

Roeselare • Tielt 
NAAR BRUSSEL 

Wegens onvoorziene moeilijkhe
den zijn de geplande autobussen 
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 d e 
tocht gezamenlijk naar Brussel. Al
le inlichtingen bij de arr. organi
satieleider : Herman Verslype, Kor* 
irijkstraat 42, Tielt. Tel. 051-40054. 

Veurne 
GULDENSPOREN ZOEKEN 

Het guldensporenkomitee Veur
ne, richt op zondag 9 juli een gul-
densporenautozoektocht In dooi; 
Veurne-Ambacht. 20.000 fr. prijzen. 
Start tussen 12 uur 30 en 14 uin; 
aan hotel « Belfort » Grote markt , 
waar zal kunnen ingeschreven wor
den. 

Bijdrage 150 fr. p.p.-leden VTB-
^'AB 13() fr.; Inbegrepen toegangs
prijs tot het avondfeest. 

Inschrijvingen vooraf op postrek-
419292 van A. Huyghe, Veurne. 

De prijzen worden overhandld 
tijdens het groot overwinningsfeest 
in de danszaal Retorika, feest, t e 
21 uur, opgeluisterd door de Ober-
bayern Kapelle Harry Cogge. Dans, 
jeugd, muziek, vlaamse sfeer. 

Toegang 40 fr. 

Kortrijk 
NIEUW LOKAAL 
INGEHULDIGD 

Café 1302, het nieuw VU-lokaal, 
werd begin juni officieel in gebruik 
genomen, met een inleidende toe-
•^praak van provincieraadslid Blan-
c]uaert, die tevens de oprichting 
aankondigde van een Vlaamse Foto-
khib, een toneelgroep, een kaart-
spelersklub en een spaarvereniging. 
Hugo Raspoet zong daarna protest
liederen en Antoon Van der Plaet-
se droeg gedichten voor, waarvan 
vooral « Brussel » en « Galgelied » 
veel bijval oogstten, evenals het or
kest. Het feest eindigde in de vroe
ge uurtjes en in een daverend-
geestdriftige stemming. Aan het 
nieuwe vlaams lokaal goede v a a r t . 
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ZON,.. LENTE... PRACHTIGE TUIN... IN VW EIGENDOM... 
OOK IN VW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

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

vanaf 655.000 fr. 
Standingvol en luxueus. Ma-
jestueuse hall, prachtige ruime 
eetkamer, living, geïnstalleerde 
keuken en badkamer, garage, 

bergplaatsen. 

UW BUITENVERBLIJF. . . 
E E N GEZELLIG H O E V E K E 

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

GEEN PROBLEMEN MEER : 
— vooraf volledige financiële raming 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 archi tek ten bureel tot u w dienst . 
— technisch bes tudeerde ui tvoering — specialisten m e t jarenlange e rva rmg s taan U bij met raad en daad. 
— steeds UW projek t : ui t ing van u w eigen persoonl i jkheid . 
— kuns tenaars 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 
ONDEHBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 37 
HOLSBEEK. • 016/459 28. 

Tot uw 
dienst*» 

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

POORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

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

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

Voor détails : vraag gratis onze 
brosjure < BOUWTIJDINGEN > 
editie april 1967. 

Ik 
ben 

uirgeslapen 
wanK.. 

EPEDA 
• •• '• ' <» 
l l R E L L I 
Duniopillo 
STRB 

MATWmS BEÜDSNBEVniJf 
T U K N H O U T S E I A A M 1 0 2 , l O R G E R H O U T - TEL. 35.17.t3 

ilJHUlrcH i O i t M " ' * » ' •<-»*-*•«"•'•"•3'-<>'''» 
•e»iinenslri«l 3»-«I, Anlw. I t l . 33.«7.24 - Caili(*rllei *0/D*lïrn«.'Tel. 3»,?5,22 

LB 124 

'T IDEALE TUINTOESTEL VOOR GANS UW KROOST TOT 1 5 J A A R ! 
Zware, gansstalen konstruktte 

(3x2 m Hoog 2 m f 

S U E C H l 2 . 9 9 5 FR, 

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

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geillustreera prospektus 

W l M M A E S 
vraagt U eijn militanteo in moei 
tijke ogeabUkken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten Stort m 
verwijld aw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bü de 
Kredietbank van aw gemeente : 

- rek. ar. 110O/37.30S van 
V.M.0. Antwerpen ol 

- rek. nr. 1100/36.971 van 
Vlaams Solidariteitsfonds 

ALLEEN DEZE TW'EF rekeningen 
staan inder mijn oersoonliik toe 
d c h l 

bet 

hel 

ATK Vereniging voor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrnle. - Erkend bij 

M B V 22/2/62 v.z.w 

Het 
V L A A M S KHL RINOSORG.^MSMll 
voor de officiële kontroles van : 

— uw stoomketel ; 
— uw kranen, liften e.d : 
— uw zwnerder . 
— u-w elektrische installatie 

RIIAIENAMSES'lbhNWEG 109, 
BONHEIDEN - Bii Mechelen 
Telefoon : (015» V26.77 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L LUYTEN 

Trooststraat 12 

{Gemeenteplein) 

Edegem (el 03/5305.71 
Lb 104 

VERSE Z E E V I S 
Visverdeler» en diep-
vrieshouder», vraagt 
inlichtingen aa prijs 
Ujst 

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

a 10V 

HERMES 

S G H ^ ^ L 54 i^uidlaar 

in M. Lemonnieriaau 
lel. 11.00.33. 
Brussel 

VOLI.tDlüh 
SEKKLIARIAA'I-
KL'KSLS IN '2 JAAR 

Steno- en 
daktylografl* 
in vier talen. 
Boekhouden 
Sociale wetgeving 
Maderne talen. 
Handels 
correspondent! ft-

Dag- en avondlessen. 
De school vcaar Vlamingen 
zicb thuis voelen 

Beter en voordeliger 

LB lOt 

http://35.17.t3
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B;e/?§SÉ:/?ZIET VU - MEETING TE BRUSSEL 

Brusselaar — ...en Francais s.v.p. ?! ? 

St. Michel « Cooremans » patroonheilige van Brussel. ... Waar heeft hier ergens die verduivelde Volksunie-meeting plaats ??? 

WESTERSE WERELD 
ZWELGT IN BEWONDERING 
Voor Israheldendom. 

FRANS KAMPIOEN IN ITALIË GEKLOPT 
Matiquetil quelqiie chose ? 

MILITAIRE NEDERLAAG IN SINAI 
« Slechte tijd voor Nassergeanten ». 

EGYPTISCHE PAPYRUS BOOG VOOR... 
...het Dajanhagel. 

ANTI-WESTERSE BETOGINGEN 
IN MIDDEN-OOSTEN 
Beiroet in het eten gooien. 

SOVJET-RUIMTETUIG NAAR PLANEET 
Venuisr. 

ongel feld... 

ALGERIINSE LEIDER WIL OORLOG 
Boem-boemedienne. 

ISRAELI'S BLIJVEN WAAR ZE ZIJN 
« Jentzalemmen is hemmen 
en kiijgen is de kunst ». 

RUSSEN LATEN ARABIEREN IN DE STEEK 
Moskoud cynisme. 

VIJFDE REPUBLIEK 
Opvoering van Rigauletta. 

HAMSTERWOEDE TE BRUSSEL 
Nieuwe hoofdstad : Hamsterdam. 

DE ONTDEKKING 
Nee, als je zou beweren dat Ver-

wilghe een vluggerd is, zou je de 
waarheid geweld aan doen. Sus 
leeft en laat leven. Of misschien 
juister : Sus laat zich leven. Zo is 
dat van in den beginne al geweest 
en nu is Sus veel te oud geworden 
om nog te veranderen. 

Maar als je zou zeggen dat Ver-
wilghe een sufferd is, ben je er toch 
óók niet helemaal. Hij weet zijn 
weetje, maar past er goed voor op 
dat hij niet te véél zou weten : wat 
je niet weet moet je niet kunnen, 
zegt Sus, en wat je niet kan. dat 
moet je nooit doen. 

Op dezo eenvoudige leefregels 
had Sus Verwilghe zijn hele bestaan 
opgebouwd en tenslotte bevond hij 
zich met deze gedragslij.i in de kom-
fortabele stroom van de grote hoop 
mensen rondom zich. 

Misschien had het werk daar wel 
iets mee te doen. Sus werkte sinds 
23 jaar in een reuzefabriek, he^ 
grootste bedrijf van heel de streek. 
Hij zat in de afdeling walswerken 
en zijn taak bestond er in, dag-in 
dag-uit dunne metalen platen onder 
een tweehonderdtonspersvorm te 
leggen ; aan de andere kant van de 
pers werden de platen er uit ge
trokken door een mekanische hand. 
Verwilghe was nooit op zijn gemak 
geweest met die mekanische hand. 
Ze zat daar, roerloos en onbewogen 
in haar stalen kilte, te wachten tot
dat de pers met een bons op de 
plaat was neergekomen ; zo gauw 
de persvorm terug naar omhoog 
draaide, flitste de stalen hand met 
een aaUlugge beweging naar voor 

en greep ze — millimeterscherp en 
sekondenjuist — het nu gebogen 
staalplaatje om het door te geven 
aan een volgende machine voor een 
nieuwe bewerking. 

Eigenlijk was het de mekanische 
hand, die Sus Verwilghe's werktem
po (en dus ook wel in belangrijke 
mate heel zijn leven) bepaalde. Het 
ritme van Verwilghe's handen was 
helemaal afgestemd op het ritme 
van de stalen klauw en schuin van
uit zijn ooghoeken lette Sus het juis
te moment om de nimmer rustende 
hand opnieuw haar portie staal te 
geven. Verwilghe's fantazie was niet 
groot genoeg om naar een vergelij
king te zoeken ; iemand met een 
tikkeltje méér verbeeldingskracht 
zou wellicht op de gedachte geko
men zijn, de vooruitschietende sta
len bek te vergelijken met een gif
tige kobra op het gevaarliikste, 
ultieme ogenblik. Maar zo iemand 
zou ten eerste niet aan een twintig-
tonnenpers werken of ten tweede 
het aan zo'n pers nooit langer dan 
een week volhouden. 

Verwilghe hield het al 1.200 we
ken vol. Hij dacht er gewoon niet 
bij na, verrichtte zijn werk met de 
preciesheid die de klauw van hem 
verlangde en liet zich niet afleiden 
door de dingen rondom hem. Wie 
zich liet verstrooien door zijn om
geving, kwam er trouwens niet zo 
best van af : het kon wel gebeuren 
dat één enkele verkeerde beweging 
door de stalen klauw gestraft werd 
met een kille beet die vingers — of 
erger nog — een hele arm meenam. 
Leven en laten leven. De stalen 

klauw liet Verwilghe leven, eiste 
dat Verwilghe het tempo volgde en 
zorgde er meteen voor dat het loon
zakje aan het eind van de week 
steeds vol was. Om meer hoefde ie 
je niet te bekommeren. 

Trouwens, de kop van de bazen 
stond er niet naar om arbeiders aan 
te werven die zich om meer bekom
merden. Wat zij nodig hadden wa
ren jongens lijk Sus : niet te veel 
fantazie, niet te vaak ziek, niet te 
fel bedacht om de dingen rondom 
hen. Behoorlijke, stipte jongens die 
een flink loon uitbetaald kregen om 
behoorlijk en stipt hun werk te 
doen en zich verder met niks in te 
laten. 

In de reusachtige fabriekshal 
waar Verwilghe werkte, waren er 
naast het walsbedrijf nog andere af
delingen. Welke, dat wist Sus niet 
zo heel precies. Ging hem trouwens 
geen barst aan. Wat de jongens aan 
de vreemde machines in de andere 
afdelingen maakten, was hun zaak. 
Ze werden er voor betaald en Sus 
niet. Verwilghe werd betaald om 
platen te voederen aan een stalen 
klauw. Wat die stalen klauw er mee 
deed, ging hem verder niet meer 
aan. 

Na 23 jaar hard werken kon Sus 
zijn huisje afbetalen. En het jaar 
daarop kocht hij zich een autootje. 
Om te gaan vissen. Maar toen hij op 
zekere dag van het kanaal terug 
naar huis reed, weigerde het wa
gentje plots alle dienst. 

Verwilghe dook onder de kop en 
bekeek de zwijgende motor mis
troostig. Het enige wat hij er van 
kende — zo ontdekte hij plots —• 
was het metalen plaatie onderaan J 
het metalen plaatje gelijk het door 
de stalen klauw uit de persvorm 
werd getrokken. 

« Dus », konkludeerde Verwilghe 
verwonderd. « heb ik al 23 jaar lang 
auto's helpen maken ». 

Idt. 


