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((de vlaams-nationale gedachte en ahtie » 

BURCHT 
FAILLISSEMENT VAN EEN SISTEEM 

Biiicht, Rotem, Zwartberg, 
drie zwam-simbolische namen 
voor het faillissement van een 
sisteem, dat gebukt gaat onder 
de klakkeloze « invoer van ka
pitalen » onder het mom van 
expansiepolitiek, die er op 
neerkomt, dat bij de minste 
konjunktuiirschommeling het 
schip overstag gaat zonder 
dat de gemeenschap er ook 
maar iets kan aan verhelpen. 
Daarbij komt nog de dumping 
van de vlaamse textielnijver
heid, even klakkeloos door 
het zelfde regime geduld. Of 
het nu ondoorgrondelijke 
kronkelpaden van het kapita
listisch stelsel in zijn meest 
verfoeilijke vorm zijn of het 
gevolg van een wanverhouding 
in de ekonomische politiek 
van een regime (zoals in 

Zwartberg),het rezultaat is tel
kens het zelfde : sociale ellen
de en sociaal-ekonomische en 
dus politieke verzwakking van 
een gewest, van de helft van 
het land. Dat is nu te Burcht 
gebeurd. 

Toen een TV-reporter enkele 
sindikale bonzen om uitleg 
over het bereikt akkoord 
vroeg klonk duidelijk de skep-
sis van de vragensteller door
heen zijn vragen. En de ant
woorden moeten iedere kri
tische kijker als zovele valse 
alibi's zijn voorgekomen. We 
vrezen dat de skepsis van de 
TV-reporter meer dan gewet
tigd zal zijn, want de zoge
naamde sindikale overwinning 
is in werkelijkheid een neder
laag. De sluiting van de fabriek 
werd inderdaad bezegeld en 
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op 15 september gaan de deu
ren van de « in volle expansie 
verkerende fabriek » (zo stond 
het voor enkele weken te lezen 
in advertenties !) onherroepe
lijk dicht. Wat de sindikale 
bonzen (van het derde eche
lon) ook mogen beweren, het-
doel van de (spontane) fa-
brieksbezetting werd niet be
reikt : de fabriek sluit en er 
zijn geen garanties wat de her
plaatsing betreft. De lugubere 
grap van de rekonversie in 
Limburg herhaalt zich. De 
Volksunie had zich andermaal 
(zoals in Zwartberg) geënga
geerd in de arbeidersstrijd te 
Burcht tegen het teugelloos 
kapitalisme en tegen de mede
plichtigheid van een tans door 
een ultra-reaktionaire regering 
vertegenwoordigd regime. Bij 
een van de kontakten te 
Burcht met onze VU-mannen 
liet een sindikale bonze zich 
zuurzoet ontvallen « Deze keer 
is het anders, hé, als te Zwart
berg en bij Bell, deze keer 
zijn we U voor ». We gunnen 
het mannetje zijn pleziertje 
doch doen hem beleefd opmer
ken, dat hij ons als sindikale 
leider altijd zou moeten voor 
zijn, want dat is ten slotte zijn 
specifieke taak en daarvoor 
wordt hij betaald ! 

Zonder verder in te gaan op 
de vele aspekten van deze be
droevende zaak stellen we be
sluitend vast dat de kleursin-
dikaten er terdege rekening 
mee houden, dat de V.U. in 
Vlaanderen hen bij elk sociaal 
kontlikt dicht op de hielen zit 
en hen telkens het vuur aan 
de schenen legt Dat zal m de 
toekomst zo blijven, dat verze
keren we hen We zijn er trou
wens nu reeds van overtuigd 
dat ze op 15 september a.s. in 
nauwe schoenen zullen staan, 
want dan zal blijken dat ze 
eens temeer in Vlaanderen aan 
hun plicht van staat zijn te 
kort geschoten, zo te Burcht 
als te Zwartberg ! 

Sw. 

(Ivo) De Volksunie heeft tijdens de voorbije dagen eens 
te meer de proef op de som geleverd dat ze, ook midden 
in een legislatuur en vér verwijderd van eventuele ver
kiezingen, weinig of niets inboet aan slagvaardiglieid, 
waakzaamheid en werktempo. Verleden week donderdag 
betoogde ze te Burcht; de zateidag daaiop was ze weer 
met heel wat mensen en mandatarissen vertegenivoordigd 
in de betoging tegen de sluiting van de « Laminoirs ». 
Op hetzelfde ogenblik vergaderden in de brusselse Mag-
dalenazaal meer dan 2.000 Volksunie-mensen op de mee
ting, die een klinkend antivoord was aan het adies van 
de brusselse taairacisten. En twee dagen later was de 
Volksunie sterk vertegenwoordigd in de tekstielhetoging 
te Gent. 

Er is de vraag gesteld geworden, waarom de Volksunie 
de meeting in de Magdalenazaal belegde en waarom ze er 
niet de voorkeur aan gaf om, samen met mensen uit an
dere partijen, een gemeenschappelijk vlaams antivoord te 
geven op de gemeenschappelijke aanval van de brusselse 
frankofonen uit alle partijen. 

De vraag is pertinent; ze vergt een antivoord. Toen ein
de van vorig jaar het brussels racistisch offensief steeds 
brutaler vormen aannam, besloot de Volksunie — onder 
impuls vooral van onze brusselse volksvertegenwoordiger 
dr Anciaux — overleg te plegen met vlaamse organizalies 

DE VOLKSUNIE 
AL EEN 
en politici uit de hoofdstad, om samen in de Magdalena
zaal te zorgen voor een vlaams antwoord. Er werd kon-
takt opgenomen, er werd onderhandeld, het eeuwige spel
letje van de dozering en van het voorzitterschap werd ge
speeld, er werd gepraat en nog eens gepraat, de tijd ver
streek... en er gebeurde niets. 

In die omstandigheden was het duidelijk, wat onze 
taak zou zijn : zélf en alleen zorgen voor het vlaams ant
woord. 

Dat is zaterdag gebeurd. De Magdalenazaal was prop
vol met onze mensen; de sprekers waren onze mandata
rissen. We hebben de afwezigheid van de anderen geen 
ogenblik betreurd. Wel integendeel : we maakten de be
denking dat het,zo best ,was. De zaal kon niet voller, had
den de anderen meegedaan. En bij een « gemeenschappe
lijke » meeting zouden we eens te meer het dubbelzinnig 
spel hebben meegemaakt van een vergadering waarvoor 
de propagandistische inspanning vooral op onze schou
ders had gelegen, waarvoor hel publiek praktisch volle
dig door ons werd geleverd en waarop een paar goedwil-
hge vlaamsgezinden uit de kleurpartijen (die alléén zich
zelf vertegenwoordigen en wier partijen het tegenoverge
stelde doen van wat de goedwillige enkehng zegt) de 
dubbelzinnigheid rond een « vlaams front » kwamen be
stendigen. We zijn voor een vlaams front te Brussel en we 
willen desnoods die pontvorming rond een minimum-
prograrnma. 

Maar waar de anderen in gebreke blilven, gaan we onze 
figen weg. 

Dat heeft overigens het bijkomend voordeel, dat er volle 
klaarheid heerst.' Alleen rond een vlaamse oppozitiepar-
tij, alleen rond een vlaams nationaal programma kunnen 
de krachten gebundeld worden die uiteindelijk het getij 
te Brussel moeten keren. 
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VLAAMSE BANK ? 

In praktisch alle \laamse dag
en tijdsi-hriften \inden \\i\ re-
klame \an de Kredietbank De/e 
instelling \er \ \ekt onder de 
vlaamsgezinde lezeis \an deze 
bladen bewust de induik -van de 
enige financiële instelling te /ijn 
met ^laanlse simpatietn 

Met \erontv,aardiging heb ik 
vastgesteld dat de Kiedielhank 
er in werkelijkheid andere 
ideeën op na houdt In het sta 
tion de Tienen hangt een grote 
reklame \an de Kredietbank in 
het Frans, terwiil ik \ ei schillen
de malen reeds fianstalige aan
kondigingen opmerkte in haar 
biihuis te Landen 

Ik denk eens ^ernonlen te heb
ben dat de Kredietbank mee doet 
aan de beN lagging met de I eeu 
wen\lag in het \laainse land op 
11 ]uli "> Verscheidene jaren 
reeds dringen \\ij mn bij haar 
bijhuis te Landen opdnt ook /ij 
zouden deelnemen aan de be\lag-
gingsaktie l o t nu toe kwam hier 
echter niets ^an in huis. 

L M , Landen. 

GROOTHANDEL IN HET ZWART 

In uw aitikel « Groothandel in 
het zwart » \an 10 juni 1967, 
spreekt u \an belastingontdui
king door gioothandelaars in tex
tiel Als uitlaatklep \ooi fiskale 
fraude noemt u de « %erkoop \an 
goederen \oor peisoonlijk ge
bruik j Mag ik opmerken dat 
deze ook onderheMg is aan de 
o\ ei drachttaks, en ook meegere
kend wordt bij de winsttaxatie ? 
U schijnt het tegeno^ergestelde 
te willen laten %ermoeden 

Met ^^elke be^oegdheld stelt u 
\as t dat grootwarenhuizen zel
den « in het zwart » inkopen of 
verkopen ? 

Indien u een standpunt in 
neemt inzake belastingontdui
king, wil dan rekening houden 
met 1 de fiskale mkwi/itie 
waai mee de zelfstandis^en sinds 
jaren -worden getergd in/ake be-
dnifsinkomsten 2 « /war tweik» 
uitge\oerd door ambtenaren en 
loontrekkenden 3 met belasting
ontduiking door grootwaienhui-
zen door middel ^an \erkoop met 
\eilies (tegen dumpmgprij/en of 
door premies) 

Als textielhandelaar in het 
gioot en als propagandist VU. 
(die u meer dan Mjftig abonne
menten aanbracht) stel ik er 
priis o\) dat u dit als lezersbiief 
opneemt tenzii u meei steun ge
niet \an een grootwarenhuisdi-
rekteur. 

D B, Deeilijk 

KYBERNETICA 

en daar stemmen opgaan tegen 
een mogeliike inkoitmg ^an de 
arbeidsduur Sommigen zien een 
oplossing door de lie-volking in 
te delen in werkende en niet 
•welkende gioei)en Ik meen d i t 
ik de ibsurditeit Aan zulke non
sens niet moet onderstrepen 1 Ik 
ge7ond<lcnkend mens /al het 
toch met mij eens /ijn dat eenie
der die ge/ond is /ijn deel moet 
bijdragen Aan het te Acruchten 
v,erk De wereld mag niet e\oki-
eren tot een hemels paradijs 
A oor de luilakken en een aardse 
hel A ooi de zwoegers Is het niet 
de plicht \an de o\eiheid er \ooi 
te zoigen dat de kankei ge/w el
len der maatschappij weggesne
den worden ? 

Il J , Kontich. 

OPSCHEPSTERS 

Yeeitien dagen geleden hoorde 
ik op de tram tw ee fi anstatei cn-
de dames die in hun Aerwaand-
heid dachten dat ze tot de fine 
fleui Aan on/e sinjoienstad be-
hooiden /oals het de/e dimes 
met een piuimemondje pist ge
bruikten ze fel de r in de uit
spraak Aan hun I rans ünAAille-
keung dacht ik BA en aan mijn 
\roegere leraar I rans die steeds 
zegde « Leer eerst uw moeder
taal en pas dan een Areemde >. 

Het IS mij reeds meeimaals op-
geA allen dat onze fi anstatei ende 
Aerluhte geesten neiging hebben 
om een r toe te Aoegen AAaar de/e 
niet tuishoort \ \anneei ze tegen 
OAer een portiei Aan de bioskoop 
staan, stellen ze hem Aolgende 
Aragen « Est ce que ie film est 
deja occupe » ' Bij mijn AAeten 
is die occupe een kanjer Aan for
maat Dan Aragen ze « Est ce-
que on peut rentier '' » Men 
moet toch niet snuggere Piet he
ten om zulke fouten te hoi en 
AI me idioten die menen de \AIJS-
heid in pacht te hebben ^Aannee^ 
ze een baigoens brabbeltaaltje 
spi eken, dat Frans zou moeten 
ziin maar dat eigenli|k een Fians 
Aan eigen biouAAsel is Spreek 
liBAer UAA eigen taal Dan loopt 
u mindei geAaai u te Aergaloppe-
ren. 

De k'sbeinetica is \ooral Aan 
toepassing bi| de lobots en la-
ketten U zult zich A\ellicht af 
vragen wat hebben AAII te ma 
ken met de lobots of de raket 
ten ? De bedoeling is ook met, 
u in te AAijden in de laatste tech
nische snufjes die /ich op het 
industriële \!ak \ oordoen , m lar 
u te waarschuwen tegen de ne-
gatieAe aspekten die aan de auto 
matie \asth.ingen technologisch 
bekeken staan A\e pas aan het 
begin Aan nieuAAC op/ienbai ende 
\erwezenli[kingen Daar de af
stand tussen het middelmatig 
ontwikkeld indnidii en de elek 
Ironische apparatuui qua lent i 
biliteit, steeds grotei \Aordt /ui 
len de giote bedniAen in de toe
komst er op uit /ijn, om zo AA ei 
mg mogelijk personeel in dienst 
te nemen \ l s logisch ge\olg Aan 
deze personeelsinkrimping zal er 
werkloosheid ontstaan Men zal 
dus dienen OACI te gaan tot een 
grondige herAorining der maat 
schappij. Keeds hooi t men bier 

de auteur de spijker Aoortdurend 
op de kop heeft geslagen 

liet gaat hiei mdeidaad om 
een Aliiiiischeipe ontleding \an 
de psuhologie dei brusselaai s in 
hun houding tegenoAei het Ne
derlands en de Alaamse bCAAe-
ging 

Op de « ontoereikendheid > der 
nedeilandse kuituur alhier AAI! ik 
toch Aüorbehoud maken De 
Alaamse s(houA\l)uigeii. ACKir 
drachten, tiidschriften en boe-
kenbeui/en houden mi in deze 
moedAAillige hooldstad on/e kul 
tuui op een /eei hoog niAeau 

Daarentegen geef ik de schrij
ver oAerschot \an gelijk, wan-
neei hij de nadiuk legt op de 
soepelheid de handigheid waar
mee de Alaamsgezmden hier te 
werk dienen te gaan Het is he
laas \Ael 70, dat on/e eigen 
Vlaamse mensen hier soms dei 
mate veihasterd /ijn, dat elke 
openhai tige b ek e n t e n i s tot 
vlaamsgezindheid hen hun eng 
maakt Dit neemt echtei niet 
-weg dat diezelfde Brusselaars het 
groeiproces Aan Vlaanderen — 
ZIJ het dan ook A ia de fianse 
pers — ge\Aaai \Aoiden en in het 
be/it Aan hun schamel Alaams 
dialekt een troef gaan ontdekken, 
die /IJ Aermogen uit te spelen te
gen de eentalige franse bour
geoisie wier meerAAaaidigheid 
/il tot nog toe deemoedig eiken 
den. 

HV., Biussel. 

J H , Kontich 

VLIEGVELD DEURNE 

Het AA as nodig dat u nog eens 
de aandacht Aioeg AOOI Alieg\eld 
Deuine ledeiecn /ou moeten be
selfen (lat een modern Alieg\eld 
te AntAAerpeii een gemeenschap 
peliik en dus ook een pcisoonhik 
belang heeft Dit is toch ook /o 
\ooi de liaAcn Zonder ha\en zou 
de ekonomische betekenis Aan 
een uitgebi eid geliied lond Ant 
vverpen, zowel op linkei als op 
rechter Schelde oever sterk Aer-
mindci ei> Het /elfde zal A\aar 
zijn Aoor de luchthaAcn Aooial 
in de Aolgende jaien, AAanneer 
het luchtAerkeei hier de CAolutie 
zal \olgen Aan Ameiika. /oals 
ook ons AAeg\eikcei de/e ameii-
kaTnse e\olatie heeft geAolgd 

Reeds nu bliikt dit men ons te 
Brussel onder het beAAind Aan 
/ogenaamde \ l i u n s e ministeis 
\aii \eikcei op dit gebied leeds 
(legcliik gefopt ges ibotcerd en 
bestolen heeft Het is te hopen 
dat de VI kiachtig zal handelen 
om, naast de \laanise l)odem, ook 
onze \laamse « lucht »( \aai t ) te 
heio\ei en 

R B , \ntAAei pen. 

EEN MISVERSTAND 
VRAAGT 'N ANTWOORD 

Indien ik de benamingen 
\ 1 I mdeien en Holland slechts in 
hun OOI spi onkelijke legionale 
betekenis gcbiuik d in is dat met 
omdat deze benamingen niet his
torisch zouden ziin (/e /ijn biina 
CA en histousch als de scheiding 
dei \ederlanden ' ) , maar omdat 
ik behooi tot diegenen, die /ich 
tot het gehele nedeilandse Aolk 
rekenen en die elk ander natio
naal bcAAUst/ijn als een aanslag 
beschouAAcn op de eenheid Aan 
dat Aolk 

In de/e geest meen ik dat de 
h Spa ik als promotor Aan de 
Benelux /ich zeer \erdiensteli|k 
heeft gemaakt en d i t AAIJ de hh 
Tindemans en \ an Llslande 
moeten steunen in hun poging 
om de/e ekonomische unie tot 
een politieke federatie dei Lage 
Landen om te bouwen Ik /ie niet 
in AA ie daar moet om « Avenen » ' 

In dc/e geest acht ik het ge-
Aa ii luk dat de ene Linihuiger 
/ich HoUandei en de andere /ich 
Vlaming gaat noemen Het/elfde 
geldt A OOI de \ o o u l en /u i i lh ra 
bandeis ' Het li|kt me dan ook 
helemaal oAerbo<lig de Oost-
Vlnimns A ooi t a m Oost Vlarnder 
te noemen 

Ik A ei moed dat de OAcrgrote 
meerdei heid der V U kiezers 
es en po/itief staat tegenover ge-
federeeide Nedeilinden en een 
fedei lal Tui opa ds AAIJ Dat AAIJ 
in die geest België Avensen te re-
latiAeien tot een geheel Aan de
len en een deel van 't gioter ge
heel is stellig een stieefdoel, dat 
niet stnidig is met de fundamen
tele politiek van de V U Dat wij 
deze aktie binnen en buiten alle 
paitijen voeren heeft tot op he
den mem ind ons A er» eten. 

Walter Kunnen 
N A d 1 ed - De/e brief was be
doeld als reaktie op de brieven 

van de hh J P uit Antwerpen, 
T. uit Biussel en NR uit Nieu-
werkei ken. 

STEUN VOOR VU-AFDELING 

Ten \ r afdeling stichten is 
reeds een hele prestatie, voor 
een beginnende afdeling enige 
propaganda maken is nog een 
moeilijker taak omdat vaak de 
nodige financiële middelen ont-
bieken 

U /uit het met mij eens zijn 
dat, willen vvij de volgende ver-
kie/ingen een grote v ooi uitgang 
boeken, AAIJ in/ondeiheid in het 
aiiondissement Brussel en m 
Limburg ons stemmenaantal ge-
Aoelig zullen moeten opdiijAcn. 

Ik ben dan ook zo vrij UAA be
middeling te Magen om aan een 
beginnende afdeling in het ar
rondissement Brussel en een an
dere in de provincie Limburg, 
elke ,500 fr te laten gewoiden 
vooi het A oei en van propaganda. 
Ik ben immers van mening dat 
een VU-ge/indheid zonder daden 
een beetje is als het geloof zon
der werken 

Mochten tTlriike VU gezinden 
er zich van bewust v.oiden dat 
het nu IS dat w e de volgende ver
kiezingen moeten voorbereiden 
en niet een paar weken er voor ; 
dan is ons sukses verzekerd 

J .T, Biussel. 

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

van de redaktie 

<# 

BRUSSEL. 
STAD ZONDER GEZICHT 

BIJ het lezen van senator Wim 
loiissens koite jJioeve over het 
lirobleem Biusscl, ontkwam ik 
geen ogenblik aan de indruk dat 

Brussel , 22 jun i 1967_. 
Betref t : Pas ter DonsJ en Burcht. 

Onze vriend d io Genes had zich f e i t e l i j k voorge
nomen; z i jn "binnenlands p o r t r e t " deze week t e 
wijden aan p r i e s t e r Adolf Daens. Op L4 juni was 
het namelijk j u i s t 60 j aa r geleden dat t e Aals t 
"paster Donsj" s t i e r f . Die zes t ig j aa r hebben 
het t rage maar'onafwendbare e e r h e r s t e l voor de 
demokratische'"en soc ia le voorvechter gezien .Als 
vandaag de naam van z i jn grote tegenspeler Woes
t e nog wordt^vernoemd, dan i s het doorgaans in 
pejora t ieve 'zin en a l s tegenhanger voor de flamln-
gantische kristendemokraat . 
Dio Genes heeft op het a l l e r l a a t s t e ogenblik van 
z i jn voornemen afgezien en behandelt de zaak 
Burcht. Hi j^ is er overigens van overtuigd dat pas
t e r Donsj daar wel geen bezwaren zou tegen hebben 
en d a t , moest de vader van het daensisme nu nog 
geleefd hebben,' h i j dezer dagen zélf z i jn dagorde 
zou overhoop gehaald hebben om die van Burcht b i j 
t e s taan . 
Eigenl i jk i s het samenvallen van deze verjaardag 
met de zaak Burcht een simbool. Zest ig j a a r na de 
dood van pas ter Donsj i s e r héé l vee l veranderd : 
de mensonterende omstandigheden waarin de a r b e i 
ders om de eeuwwende moesten werken en leven, zi jn 
goeddeels verdwenen. Maar nog s teeds bes taa t de 
wil lekeur d ie mensen h e r l e i d t t o t lou te r produJctie-
faktoren ; nog steeds vols taan een paar handteke
ningen om een einde t e maken aan de zekerheid en 
de welvaart van duizenden. 
Sr is, in b<=t sooor van paster t-onsj, nog veel te 
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WIJ 

Op het T.Y.-scherm 

onze tweede 

uitzending 
'(red.) X'olgende maandag 26 juni komt 
rond 22 uur de t^s'cede uilzending van het 
gastprogramma « De vlaams-nationale ge
dachte en aktie » op het T.V.-scherm. Waar 
de eerste uitzending gewijd was aan aktüe-
le gebevirtenissen (de opening van het Dos
fel-instituut en de studentenverkiezingen 
Ie Gent), wordt thans een enquête in re
portage-stijl gebracht onder de titel « Voor
rang voor Wallonië ? ». 

Het antwoord op die vraag wordt gezocht 
tijdens een onderzoek naar de sociaal-eko-
nomisdie toestand in twee vlaamse nood-
gebieden-bij-uitstek : Limburg en de West
hoek. Het vergt wel geen betoog dat de 
Waalse prioriteitseis niet bestand is tegen 
het feitenmateriaal dat in de T.V.-enquête 
werd bijeengebracht. 

De realizatie van dit gastprogramma be
rustte, net als de vorige keer, bij onze 
hoofdredakteur. Heel wat mensen in Lim
burg en de Westhoek verleenden er hun 
onbaatzuchtige medewerking aan. 

Speciaal onze lezers in Limburg en in de 
^Vesthoek willen we vragen, nog zoveel 
mogelijk propaganda voor deze uitzending 
in hun omgeving te willen maken : alhoe
wel de twee behandelde noodgebieden 
slechts fungeren als tipegevallen bij het be
antwoorden van de vrzag voor waalse prio
riteit en alhoeivel dus een algemeen-vlaams 
antwoord wordt geformuleerd, rullen de 
mensen uit de Westhoek en de Limburgers 
zich extra aangesproken voelen door de 
beelden en de mensen uit hun streek. Voor 
het overige spreekt het vanzelf dat al onze 

lezers maandag te 22 uur kijken naar Brus
sel-Nederlands. 

In een der eJi. nummers van ons blad 
zetten we de publikatie voort van de lijst 
der steungelden die voor de « Vlaams-na
tionale gedachte en aktie » zijn binnenge
komen; er zijn nog heel wat stortingen die 
nog niet werden vermeld. En hopelijk zijn 
er op dat ogenblik een heleboel mensen die 
zich door de tweede uitzending hebben la
ten overtuigen, dat financiële steun nodig 
en nuttig is : T.V. (en vooral goede T.V.) 
kost stukken van mensen. Even het giro
nummer opgeven : prk. 1482.60 van 
« Vlaams Pers-, Radio- en T.V.-Instituut 
v.z.w.d. », firussel-I. 

Laminotrs de l'Escaui 

vage 
verwittiging 

(h. van altena) Zakelijke gegevens over de 
bedrijfsrezuJtaten van N.V. Laminoirs de 
l'Escaut zijn moeilijk te vinden. De jaar
balansen die de vennootschap in het Staats
blad liet verschijnen beantwoordden aan 
de minimumeisen van de wet, maar de ba-
lansposten waren zo algemeen opgevat dat 
het onmogelijk was er iets konkreets uit af 
te leiden. 

In laatste instantie wordt het beleid van 
« Laminoirs de l'Escaut » bepaald in het 
raam van de franse groep Péchiney-Ugine, 
die een van europese groten is op het ge
bied van aluminium en scheikunde. Via 
Sidal (Société Industrielle de l'Aluminium) 
fe Duffel bestaat er samenwerking tussen 
Ugine (Péchiney) eensdeels en anderdeels 
Cobepa (Compagnie Beige de Participa
tions Paribas : een holding van de Bank 
van Parijs en van de Nederlanden). Maar 

daarmee houdt het niet op, want Cobepa 
heeft daarenboven een deelneming in Co-
beal (Compagnie Beige pour l'Induslne de 
r.41uminium) — een onderneminsr die OTO-
tendeels afhangt van de Société Générale 
dr Belgique. 

Een van de redenen waarom het zo moei-
Ujk is de motieven van de v ooi genomen 
sluiting van N.V. Laminoirs de l'Escaut te 
vinden, lijkt ons de gelijktijdige en veel
zijdige verbindingen te zijn tussen ver
scheidene grote belangengroepen : Pé
chiney - Ugine - Cobepa - Banque de Paris 
et des Pays-Bas - Société Générale de Bel
gique. Het is een financieel en industrieel 
legwerk, met elkaar kruisende participaties. 

Het meest voor de hand liggende zou 
zijn, na te gaan of de Société Générale ner
gens het probleem van haar aluminiumfa-
briefcen in het openbaar behandeld heeft 
In de jaarverslagen van de Générale vindt 
men er inderdaad een paar sporen van — 
maar die hebben dan uiteraard rechtstreeks 
geen. verband met de Laminoirs de l'Es
caut. 

In het jaarverslag over 1965 van de So
ciété Générale, in het hoofdstuk gewijd aan 
de non-ferrometalen, worden slechts vier 
regels besteed aan de stand van de wereld-
aluminiummarkt in 1965. De toon is neu-
&aal maar toch lichtjes optimistisch wat 
het wereldverbruik betreft. Verderop volgt 
dan een korte bespreking van de bedrijfs-
rezultaten van Compagnie Beige pour l'In-
dustrie de FAluminium (Cobéal), van AIu-
cam (Compagnie Camerounaise de l'Alu
minium Péchiney-Ugine), waarin Cobéral 
een participatie bezit (alweer een kruisver-
binding), van Aluminium Europe (Aleuro-
pe) en van Chamebel. De teka. Is sober, 
maar valt nogal gimstig uit. 

De aanduidingen die we in het jaarverslag 
over 1966 kunnen ontdekken in verband 
met de aluminiumbedrijven van de Géné
rale zijn nog sdiaars» maar tevens ock min
der optimistisch dan het jaar voordien. 

In de algemene uiteenzetting over de 
stand van de non-ferrometalen in de we
reld wordt aluminium niet vermeld Vol
gens de regels van de exegese die gelden 
inzake de teksten van de Société Générale, 
wijst dat stilzwijgen op een minder bevre

digende gang van zaken. Het is een ver
wittiging. 

Er volgt dan, zoals het jaar voordien, eea 
korte bespreking van de bedrijlsrezultaten 
van boven veimelde aluminiumonderne-
mingen. De rezullaten van Cobéal worden 
riet beoordeeld; die van Alucam lijken on
gunstig geweest te zijn; Aleurope en Cha
mebel daarentegen schijnen voldoening te 
hebben gegeven. 

Misschien hebben we hier te veel toege
geven aan de scholastiek, de exegese en de 
haarklievende tekstkritiek die men dient 
aan te wenden als men een dokument van 
de Société Générale onderzoekt, maar toch 
denken we dat er in de teksten een waar
schuwing besloten lag : in de aluminium-
sektor ging het in 1966 niet goed. 

Teleurgang van de vlaamse CVP 

verstek 
overal 

(red.) De destijds met zoveel triomfalisme 
aangekondigde « autonomie van de vlaamse 
vleugel van de CVP » is in deze kwakkel-
zomer van 1967 haar < winterslaap > inge-
tredoa.. De zeldzame keren dat het « vleu-
gelbestuur > bijeenkomt is het om de ge
beurtenissen achterna te strompelen en om 
de eigen onmacht te onderlijnen. Het steekt 
tans de ogen uit dat het met die autonomie 
niets is en nooit iets zal worden. 

Toen na Hertoginnedal de toenmalige 
« leider » De Saegher op zeker ogenblik de 
indruk gaf, de regering Lefèvre te doen 
struikelen dacht men in Vlaanderen « dat 
het gebakken was ». Het bleek een vulgaire 
komedie te zijn, de koning weigerde het 
ontslag van de regering en de goedendag-

(Vervolg blz. 3) 

Normaal gesproken zouden we tot 
het besluit moeten komen dat we 
geregeerd worden door « vangers » 
of door « onevenwichtigen », dit 
laatste dan in « boekhoudkundig 
verband » (domein dat de laatste 
dagen fel in trek is n.a.v. de kapita
listische kamoeflagepraktijken). 
Nog geen zes maanden geleden luid
de Vanden Boeynants de alarmklok 
voor de financies en zat hij samen 
met zijn alter ego De Clercq met 
een bezorgd gezicht voor de TV uit 
te leggen dat de financiële toestand 
quasi-katastrofaal was. Nu beweert 
de regering dat de begroting 1967 
praktisch in evenwicht zal sluiten 
met slechts 1 % deficiet en legde ze 
voor de zoveelste keer een voorba
rig optimisme aan de dag. Deze re
gering vervalt periodisch van het 
ene uiterste in het andere, en top
punt : deze periodiciteit versnelt 
maar steeds. We zouden graag de 
firma kennen, waarvan de beheer-
raad om de drie maanden vertelt 
dat de zaak bankroet is of op het 
punt staat winst te verwezenlijken. 
Zelfs onze lijdzame parlementsleden 
begint deze wartaal op de zenuwen 
te werken, want de kamerkommis
sie voor financiën waar de minis
ters De Clercq en Henrion hun op
timisme kwamen opdissen, deelde 
dit gevoel allerminst. Zo zei onze 
partijvoorzitter, mr. Vander Eist, 
dat het te vroeg op het jaar was cm 
reeds de zegebazuin te steken en dat 
de openbare schuld tot rekordhoog-
te is gestegen. Ook wees de VU-
voorzitter op het volharden in de 
slechte gewoonte, in het buitenland 
te gaan lenen. Hij werd daarin 
trouwens bijgevallen door verschei
dene CVP-prominenten o.w. oudmi-
nlster Dequae. Voor de zoveelste 
keer houdt de regering geen reke
ning met bepaalde uitgaven, w.o. de 
uitrusting der gasthuizen en de 2 
miljard die de gemeenten daarvoor 
hebben voorgeschoten. Er zijn er 
meer, ook onvoorziene. Ook wat de 
toestand van de schatkist betreft 
kon minister Henrion zijn kollega's 
niet deelachtig maken aan zijn opti
misme ter zake. Het blijft een 
uiterst vlottende financiële politiek, 
die met ortodoksie niets, maar met 
amateurisme alles te maken heeft. 

De aandacht ging natuurlijk naar 
Burcht, waar de stakers zijn ge

zwicht voor de druk van het kapi
taal mits toegevingen op onderge
schikt vlak. Ze werden trouwens 
niet voldoende gesteund door de 
vakbonden en de grote partijen (in 
schrille tegenstelling verdeeld en 
vreesachtig vergeleken met de waal-
se opinie, die ten volle achter de 
stakers van Anglo-Germain stond). 
Dat de kleurpartijpers dan nog deze 
ontknoping als een overwinning 
durft voorstellen bewijst, hoe deze 
pers (en de opinie en machten, 
waarvan ze de spreekbuis is) elke 
zin voor maat en verhouding mist. 
Ook is het niet overdreven te stel
len, dat de regering de textielindus
trie voor het lapje houdt. Wat zal 
Van Offelen na de protestbetoging 

selse aanmatiging. De kleurpartijen 
vluchten in een beschaamd stilzwij
gen. Het illustreert samen met de 
kwestie Burcht hun falen op vlaams 
vlak, zonder te gewagen van het fa
len der vakbonden i.z. de onderne
mingsraden, waarvan nu overduide
lijk is dat deze instelling een faca-
depaard der sindikaten is, zonder 
de minste invloed en als « sociale 
verwezenlijking » een flop van be
lang. Daens' verdrukten zijn de 
misleiden van vandaag geworden. 
Daaraan verhelpen geen duizend 
Interpellaties in de Kamer, hoewel 
deze interpellaties eindelijk aanlei
ding hebben gegeven, om een begin 
te maken met kontrole op de wilde 
buitenlandse investeringen in ons 

beroepsHALVE 
bekeken 

te Gent nog nodig hebben om in te 
grijpen. Waarom gooit tnen die man 
er trouwens niet uit ? 

De strijd der gemeenschappen 
werd belicht door het besluit van 
de regering, de verklaring van de 
rechten van de mens te verlengen 
wat België's onderschrijving ervan 
betreft, mits een inspanning om 
sommige aspekten van deze verkla
ring aan een europees onderzoek te 
onderwerpen. Gewezen flamingan-
tische « kladpotter » Van Elslande 
werd met de karwei belast. Met dit 
europees vernisje laten we ons ech
ter niet misleiden ; Brussel tracht 
de franstaligen zoveel mogelijk naar 
de ogen te zien, ook de volksvreem-
de lilliputminderheden in Vlaande
ren. De VU-meeting als antwoord 
op de voorstellen van de brusselse 
burgemeesters vormde daarvoor in 
zekere zin hef tegengewicht. Onze 
partij is de enige die tot nog toe een 
gefundeerd veto stelt tegen de brus-

land. Het geval Burcht bracht aan 
het licht, dat de Staat honderden 
miljoenen aan vreemde onderne
mingen toekent en dan Boergondië 
maar laat waaien. 

Het stokpaard van de schoolkwes-
tie werd voorts bereden door de 
« schoolpaktvaders » die het maar 
niet eens worden over de maat van 
versoepeling van de schoolstop. 
Met argusogen beloeren de voorma
lige antagonisten mekaar om toch 
niet te veel van het laken aan de 
« tegenstrever » over te laten. Hier
bij speelt een efficiënte schoolpoli-
tiek niet de minste rol. De ziel van 
het kind en de humanistische vrij
heden moeten kost wat kost, zij het 
in sordino, gevrijwaard blijven. 

Behalve de prijzenhausse — stijl-
recht naar omhoog, maar niet weer
spiegeld in een nog altijd vervalst 
indekscijfer — en de « sociale wo
ningbouw » ten behoeve van NATO-

sabelslepers (niet ten behoeve van 
eigen mensen; een verhoging van de 
Taye-premie kan er niet van af), 
waren we nog getuige van de zelf
voldane glimlachjes van onze upper 
ten die een vak van de geplande 
autostrade Amsterdam-Brussel-Pa
rijs gingen « inknippen » of van de 
zoveelste hele draai rechts van 
wonderknape Wilfried Martens, 
wiens CVP-jongeren zich met het 
federalisme schijnen verzoend te 
hebben, nadat ze ettelijke voorlo
pers lieten vallen als bakstenen. Het 
federalisme van de CVP-erfgena-
men wordt geduld, als de daad 
maar niet bij het woord wordt ge
voegd en tussen de plooien valt. Wie 
dat in die kringen al te ernstig op
neemt wordt er uit getrapt. 

Minister De Paepe doktert nog 
altijd aan zijn wetshervorming en 
er gaat geen week zonder ultima
tum of oorlogsdreiging vanwege de 
dokters voorbij. Heel het hervor-
mingsontwerp is een doolhof ge-
w^orden met een virulent dokters-
sindikalisme, dat elke gelegenheid 
te baat neemt om een oorlogskom-
munikee uit te geven. De regering 
geraakt uit haar zwakke pozitie 
niet los en niets wijst er op dat ze 
voldoende formaat heeft, om deze 
gordiaanse knoop door te hakken. 
Linten doorknippen is gemakkelij
ker. 

We besluiten met buitenlandse 
zaken. De zware mishandeling van 
een landgenoot in Kongo verwekte 
het zoveelste diplomatiek incident 
met Kinsjasa. Minister Harmei ver
daagde zijn vertrek naar New York 
(waar hij later op de week het bel-
gisch standpunt in de Midden Oo«-
ten-krizis vertolkte) om de kongo-
lese ambassadeur een protest tegen 
de onuitroeibare kongolese rammel
praktijken persoonlijk over te ma
ken. Kinsjasa nam het echter niet 
en reageerde met de bekende ver
wijten. Het scheelde weinig, of Kin
sjasa herinnerde aan het half mil
joen dat Kongo aan het hulpfonds 
had geschonken voor de slachtof
fers van de brusselse brandramp. 
Half miljoen dat feitelijk uit onze 
eigen zak stamt, via het belgisch 
hulpprogramma aan ICongo... 

P.D. 
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(Vervolg van biz. 3) 
•uijders ^an de vlaamse CVP gingen door 
de knieën. De Saegher werd minister. De 
« leiders > zwoeren toen de dure eed dat 
het de laatste keer zou zijn en speelden 
met de gedachte, dat nu eens een echte 
Vlaamse partijvleiigel het middel zou zijn, 
om de partijleiding onder druk te zetten. 
Het kwam echter niet eens tot een vlaams 
CVP-kongres, wat onder die vlag doorging 
bleek uiteindelijk slechts een soort studie
bijeenkomst te zijn. De waalse CVP deed 
er zoveel doekjes niet om, pakte niet uit 
met benamingen allerhande, doch ging 
meer en meer haar eigen weg, gesteund 
door een gelijkaardige beweging in andere 
waalse politieke partijen, terwijl in Vlaan
deren de politieke uitdrukking van deze 
partijen afzonderlijk en zelfstandig niet van 
de grond geraakt, de CVP niet, de BSP 
nog minder en de PVV in de verste verte 
niet. 

Zo zijn we dan in de huidige konstella-
tie gekomen. Wallonië heeft het beginsel 
prioriteit praktisch binnengehaald, in het 
briisselse gaan de politieke partijen de weg 
naar de samenwerking op en draaien ze de 
zaak om (een eigen statuut voor Brussel, 
nog voor er van een eigen statuut voor 
Vlaanderen en Wallonië sprake kan 
zijn). In Vlaanderen blijft men 
steken in de modder van de 
dienstbaarhei en wat speciaal de vlaam
se CVP aangaat beleven we vandaag haar 
totale teloorgang. Enkele feiten ? De sabo
tage van de kommissie Renard, hoofdzake
lijk het werk van de waalse CVP, zal niet 
door het partijbestuur van de CVP gesank-
tioneerd worden (dixit parti j\oorz) tier 
Houben). De vlaamse CVP reageert niet 
eens op deze uitspraak en heeft tot nog toe 
niets gedaan, om de kwestie aan de orde te 
stellen, ze zwelgt weeral eens door. In de 
zaak Leuven « studeert » de vlaamse CVP. 
zoals ze al jaren doet. Intussen worden de 
plannen van Louvain-Fran^ais geruisloos 
uitge-n'erkt. De vlaamse CVP zal nog stude
ren wanneer de expansie- en annexatieplan-
nen van de frankofonen lussen Brussel en 
Leuven in volle uitvoering zullen zijn. In 
de k^ '̂estie Brussel is de vlaamse CVP niet 
eens Ijereid, om samen met de Volksunie en 
eventueel andere partijen een meeting te 
beleggen, als antwoord op de m'tdaging van 
de brusselse burgemeesters. De vlaamse 
C\'P mag dat nu eenmaal niet doen anders 
krijgt ze last met haar meesters, Houben 
en de unitaristen van de Tweekerkenstraat. 
Ook in de kwestie Brussel dus maakt de 
vlaamse CVP verstek. 

We vragen ons af hoe lang de vlaamse 
CVP-leiders (zouden we niet beter schrij
ven : lijders?) dit spelletje nog zullen vol
houden. We stellen eenvoudig vast, dat de 
oprichting van deze zgn. vlaamse vleugel 
niets, maar dan ook niets heeft gewijzigd 
aan de machtsverhoudingen in de CVP en 
bijgevolg ook niets wijzigt buiten de CVP. 
De uilgestoken hand van de VU op een 
vlaams minimum-programma wordt niet 
eens aanvaard. De vlaamse CVP-ers kunnen 
dan ook niet langer aanspraak maken noch 
op een aanwezigheid van goede wil, noch 
op oprechtheid in de vlaamse strijd, noch 
op enig respekt of begrip vanwege de be
wuste Vlaming. Voor zover hij nog de ran
gen \an de VU niet heeft vervoegd wordt 
het tijd dat deze bewuste Vlaming een keu
ze doel. op een ogenblik dat de strijd ont
brandt Doet hij de logische keuze niet dan 

zal hij ofwel een renegaat zijn zoals de 
slappelingen van de vlaamse CVP ofwel een 
naïeveling. Voor geen van beide is er een 
andere toekomst weggelegd dan deze van 
dr verkncrhling. Is het dat. wat ge wenst, 
katolieke Vlaming? 

• Oordeelsvermogen gevraagd 

"ommekeer van 
bondgenoot
schappen"... 

(w. j.) Vaak hebben we ons geërgerd o\er 
het gemis aan oordeelsichakering wanncei 
sommigen in Vlaanderen aan etikeitenplak-
kerij deden. 

Wie sociaal vooruitstrevend was of tegen 
de atoombom, diende op te passen of hij 
was een halve of een hele kommunist. Tans 
beleven we het vermakelijk verschijnsel dat 
de rollen omgekeerd zijn. Dezelfden die al
tijd zo anti-russisch waren, steunen tans 
het russisch-araabs bondgenootschap tegen 
Israël en kunnen dus op hun beurt — vol
gens him eigen normen ! — als halve of 
hele kommuuisten betiteld worden. 

Zoals men ziet is in de politiek voorzich
tigheid bij het onderbrengen in katerogieën 
geboden. 

Wij kunnen er alleen maar de les uit 
trekken dat men zijn eigen oordeel moet 
volgen en dal men zich niet moet bekom
meren om wat andere partijen of andere 
landen doen. Sommige uiterst < linksen > 
noemen de middenstandspoHtiek van de 
V.U. rechts of P.V.V.-politiek (ook al be
kommert de P.V.V. in de regering zich al

leen om het groot-kapitaal en helemaal 
niet om de middenstand). Sommige « recht-
sen » noemen alle sociaal-vooruitstrevende 
politiek handlangerij voor de koramunis-
len, evenals elke aktiviteit tegen de atoom
bom en voor de wereldvrede... want de 
kommunisten zijn daar ook voor. Of doen 
alsof! Net alsof elk ander vredelievend 
mens het dan niet meer mag! 

Gek is tans de internationale toestand 
wel. 

De kommunisten die het felst de joden
vervolging onder de nazi's aangeklaagd heb
ben, staan tans tegen de Israeli's. Anderen 
die altijd legen de kommunisïen staan, be
vinden zich tans aan hun rijde iegen de 
Joden. 

Misschien leert deze toestand velen wat 
schakeringsvermogen bij. En wordt Vlaan
deren van een schijnbaar vraagstuk vnerlostl 

W^ant al blijft de bedreiging van het 

die van burcht 
Ze zijn met bijna 600 : 481 arbeiders en 115 bedienden. Ze zullen je vertellen 

dat sommigen onder hen bijna heel hun aktief leven in de « Laminoirs » heb
ben gesleten : de Van Bogaert heeft 34 jaar dienst, de Van den Bergh uit de 
walserij 31 jaar en de Frans Ween uit de zagerij 20 jaar. Een ktvart eeuw, een 
derde van een mensenleven. Gedurende dat kwart eeuw zaten te Parijs welge-
klede, fatsoenlijke mannetjes beschaafd hun pernod te drinken. Van Ween of 
Van Bogaert of Van den Bergh hadden ze nog nooit gehoord, alhoewel in iedere 
pernod een druppel zweet van die jongens zat (maar zelfs de meest verwende 
epicurist blijkt plots geen smaakorgaan meer te hebben als het er op aan komt, 
een druppel zweet in z'n pernod te ontdekken). 

De welgeklede, fatsoenlijke mannetjes ie Parijs zijn wispelturig. Ze kun
nen zich dat veroorloven : wie de scepter zwaait in een industrieel koninkrijkje, 
mag al eens nukken hebben zonder zijn fatsoen te verliezen. Een tijdje geleden 
maakten zij vanuit Parijs het bericht wereldkundig, dat het hen behaagd had 
hun bezittingen te Burcht ietwat te vergroten en dat dientengevolge enkele 
mensen méér zouden mogen werken aan enkele machines méér in hun vlaamse 
bezittingen. Nauwelijks enkele weken later lieten zij zich door het ventje dat 
voor hen de centen telt eens voorrekenen, dat er te Burcht boekhoudkundige 
verliezen u-orden gemaakt — boekhoudkundige verliezen hoeven zelfs 
geen échte verliezen te zijn; na even over een pernod (of over een 
wishky of een cognac) het probleem eens bekeken te hebben, kwamen zij tot 
het besluit dat zij er dan mee konden stoppen. Even een sloidigberichtje aan een 
paar belgische instanties en tot hun grenzeloze verbazing verriamen Van Bo
gaert, Van den Bergh en Ween dat zij na een kwart eeuw toegewijde diensten 
hun pakje konden maken. Tegen 15 september. Onherroepelijk. 

Oh nee, de goedgeklede heren te Parijs (of te Londen of te Brussel of te 
Dusseldorf of te New-York : overal waar peperdure pakken naar maat worden 
gesneden) zijn geen harteloze rekels. Zij willen Van den Bergh en Van Bogaert 
en Ween helemaal geen kwaad. Hoe zouden zij ook ? Hoe zouden zij iemand 
kwaad willen, van iviens bestaan zij niet eens afiveten ? 

De propere mannetjes te Parijs en overal elders, de fijne meneren die aan 
de hefbomen van het ekonomisch leven zitten zijn heus wel brave mensen. Ze 
doen goed. Ze doen héél veel goed. Ze hebben zelfs verenigingen opgericht waar
in zij zich uitsluitend wijden aan het welzijn van hun medemens en een heel 
klein beetje van hun eigen buik. Ze zijn Lions of Rotary of hoe die selekte din
gen ook heten waar les gens qui sont bien mekaar ontmoeten in de zalige weten
schap dat na het wekelijks dineetje niet alleen de ober maar ook de anonieme 
sukkelaars-die-leven-van-liefdadigheid een drinkgeld krijgen. Brave, fatsoenlijke 
zakenlui met een brave, fatsoenlijke echtgenote die ook al in de liefdadigheid 
zit en met hoogstens een maitresse, méér omwille van de status dan van de passie. 

De xveldadige heren die beschikken over wel en wee van hun ekonomisch im-
periumpje zijn heus niet slecht. Ze hebben alleen maar slechte gewoonten, en 
dat is wat anders. Ze hebben de slechte gewoonte om Ween en Van den Bergh 
te beschouwen als abstrakties en door abstrakties kan je heen kijken als je be
slissingen moet nemen op het hoogste niveau. En waarom zou je geen beslissin 
gen nemen ? Vooral als je hand op het hart kan verzekeren dat België een be 
schaafd land is waar de Ween's en de Van Bogaert's (ook al ken je die lui niet) 
in ieder geval kunnen mee-eten aan de ruif van de werkloosheidsvergoeding. 

Een pennetrek, één enkele korte nota aan de paar instanties die voor de 
goede orde op de hoogte moeten gesteld worden en op 15 septembei eindigt vooi 
enkele jongens een loopbaan (maar wie spreekt nou van « loopbaan > bij arbei
ders ?) van meer dan een kwart eeuw, smeren enkele honderden mensen marga
rine in plaats van boter op hun brood. Wat trouxvens, met al die cholesterol, voor 
hun gezondheid nog veruit het beste is! 

Nee, duizendmaal nee : de zaak Burcht was geen foetaal konflikt-». De zaak 
Buicht is een xvalgelijke etterbuil op het smerig korpus van een nog altijd niet 
en nog lang niet aan banden gelegd wild kapitalisme. De zaak Burcht is een 
uiting van een kolonialistische mentaliteit lang na het kolonialisme. In de zaak 
Burcht gaat het niet alleen — en we zouden zelfs zeggen : zeker niet in de al
lereerste plaats — om de herklassering van afgedankte aibeiders. Het gaat om 
een ontzettend belangrijk principe. Het gaat er om, te weten of het nog van 
deze tijd is dat netgeklede heren achter hun pernod beslissen over wel en xuee, 
over brood of margarine voor honderden mensen zonder dan ook maar iemand 
daar iets tegen kan ondernemen. 

El' in de rand van de nffaiie Biiuhl iioteieu xve nu leeds het gienzetoos x/er-
^rhil tussen Vlaanderen en Wallonië. Na drie dagen staking op Germain-Anglo 
itond heel Wallonië — tot en met de hoogste kerkelijke xvaardigheidsbekleders — 
op zijn achterste poten. Die van Burcht moesten hel stellen zonder mis in de 
bezette fabriek. En zelfs zonder de zegen < in articulo mortis >. 

Wat in Wallonië een katastroof heet, wordt in Vlaanderen (het officiële dan) 
nog al te zeer afgedaan als een tegenvaller... 

dio Genes. 

kommunisme een feit, één zaak mogen we 
niet vergeten : vijand nummer één vsm 
Vlaanderen blijven de frankofone brus»el«e 
taairacisten. 

Tegen hen vooral moeten wij onze krach
ten bundelen l 

• YU-wetsvoorstenen erdoor 

Gvp tegen 
verbeterde 

wet de taeye! 
(red.) Sommige wetsvoorstellen door onze 
senatoren ingediend kenden bijval, omdat 
de regering ze geheel of ten dele overnam. 

Zö het wetsvoorstel op de opvolgings- of 
suksessierechten waarvan de vrijstelling ver
hoogd werd tot 200.000 fr. zoals de V.U. 
voorstelde, evenals de vrijstelling van een 
gelijk bedrag voor kinderloze echtgenoten, 
eveneens door de V.U. voorgesteld. 

Een ander wetsvoorstel van de V.U.-se-
natoren, waarbij het bedrag, getrokken 
voor een onteigend huis, niet meer zou al» 
inkomsten aangezien worden in het stelsel 
van het pensioen voor zelfstandigen werd 
deze week in de senaat goedgekeurd. De mi
nister Had senator Jorissen beloofd het door 
te voeren bij de bespreking van het V.U.-
voorstel vorig jaar in de senaatskommissie. 

Anderzijds heeft de regering aangekon
digd dat toelagen zouden verleend worden 
voor het modernizeren en gezondmaken van 
oudere woningen, waarvoor de V.U. even
eens een wetsvoorstel ingediend heetf. 

Het voorstel van de V.U. stond vorige 
week op de agenda van de kommissie, maar 
kon wegens tijdsgebrek niet behandeld 
worden. 

Een ander wetsvoorstel van de V.U. 
stond vv'él op de agenda : dat om de pre
mie van de wet De Taeye van 25.000 fr. op 
45.000 fr. te brengen. 

Senator Jorissen verdedigde het met klem 
van argumenten. 

Zo men aanvaardt dat de wet De Taeye 
een goede wet was, betoogde hij, en zo men 
het beginsel ervan nog aanvaardt dan moet 
men de wet die van 1948 dateert durven 
denken in deze tijd. 

De brouwgrond kost tans het dubbel van 
voor 20 jaar en de bouwkosten zijn even
eens verdubbeld. 

Als men daarbij bedenkt dat dezelfde 
maatschappelijke groep tans hoger kom-
fort eist, dan is het nieuw vooropgezet be
drag helemaal niet overdreven. 

Dit artikel van de wet werd in de kom
missie verworpen met 7 stemmen tegen 1 
onthouding, op grond van het financieel 
argument. 

In de diskussie die erop volgde beweerde 
een lid dat hij niet tegengestemd had en 
dat zijn stem verkeerd werd genoteerd. Se
nator Jorissen hernam beknopt zijn argu
mentatie en weerlegde het financieel argu
ment Öoor te b'etogen dat die 45.000 fr. voor 
de staat een fiktieve uitgave was, die onder 
allerlei vormen van belastingen bij het bou
wen royaal terug in de staatskas vloeiden. 

Er werd toen opnieuw gestemd in de kom
missie en tans was er maar één stem meer 
tegen.* bij 7 onthoudingen. (De V.U. heeft' 
in de senaatskommissie nog geen stemrecht 
omdat er geen 10 V.U.-senatoren zijn). 

De P.V.V. was afwezig in de kommissie. 
Senator Jorissen liet dan artikel 2 van 

71 jn wetsvoorstel vallen omdat sinds het in
dienen van zijn wetsvoorstel op 20 oktober 
1965 de minister dit punt al overgenomen 
heeft in een wetsontwerp. Dit pimt betrof 
het opvoeren van de inkomstgrens van hen 
die de bouwpremie aanvragen tot het peil 
van de grens die toepasselijk is bij het in 
huur nemen of aankopen van volkswonin
gen. Stemmen over het geheel van het 
voorstel betekende dus hetzelfde als stem
men over het enig artikel. 

Toch stemde de C.V.P., die zich onthou
den had voor het enig artikel, tans tegen 
Een socialist onthield zich. Het geheel 
werd verworpen met 7 stemmen tegen 1 ont
houding. 
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afbraak en van de reactionaire 
vooruitgang ? En intussen is 
de benzineprijs ooit al de hoog-

ONDERNEMINGSRADEN 

De bedrijfssluitingen op 
grond van zuiver kapitalisti-
schie motieven stelt het vraag
stuk van 't bedrijfsbeleid in al
le scherpte. Meer bepaald stelt 
zich de vraag : waarheen met 
de ondernemingsraden ? De 
verkiezingen voor deze raden 
zijn nauwelijks achter de rug 
of daar wordt in herhaalde ge
vallen klaar en duidelijk aan
getoond, dat ze in het bedrijfs
beleid nauwelijks iets in de 
pap hebben te brokken, voor
al niet wanneer het om onder
nemingen met buitenlands ka
pitaal gaat. In sindikale mid
dens heeft men de laatste ja
ren weinig of niets gedaan om 
dit probleem te onderzoeken 
en om de medezeggenschap 
van de werknemers ernstig 
aan de orde te stellen. Zal dit 
nu na Anglo-Germain, Burcht 
en elders (Rotem, Zwartberg 
enz.) veranderen ? Het sponta
ne verzet van de arbeiders be
wijst dat de sindikale bazis 
rijp is voor een nieuw gesprek 
in dit verband. De verburger
lijking echter van de sindikale 
kaders en hun al te nauwe 
banden met het verburgerlijkt 
politiek sisteem voorspellen 
daarbij niets goeds. Ook zon
der het debat te openen over 
medezeggenschap blijkt het nu 
toch dat er iets niet meer klopt 
in de verhoudingen kapitaal-
aibeiders. 

MAG DE RTB 
ALLES DOEN ? 

De Waalse radio en TV is be
rucht om haar antivlaamse in
gesteldheid en haar uiterst 
linkse simpatieën.Deze frustra
ties en kompleksen komen in 
bijna alle uitzendingen tot ui
ting. De Waalse radio en TV 
kan zich alles permitteren. Nu 
is echter uitgelekt (Pan bracht 
het uit) dat tijdens het bezoek 
van koning Feisal een reporter 

van de waalse radio en TV een 
mikro had verstopt in een 
bloempot die vlak vóór Feisal 
en Vanden Boeynants stond, 
toen deze er een gesprek on
der vier ogen hielden. Gans 
het gesprek werd op band op
genomen omdat VDB een ver
wittiging van minister Groot
jans, die zelf door een kellner 
was ingelicht, in de wind sloeg. 

VDB heeft zich nadien erg 
kwaad gemaakt en sankties ge-
eist tegen de onverlaten van 
de RTB. Dat komt ervan, waar
de premier, van de Walen zo 
te vertroetelen en alles toe te 
laten. Zolang het tegen de Vla
mingen gaat grijpt VDB niet 
in. Nu zijn eigen kostbaar per
soontje in het gedrang kwam 
greep hij in. Een paar vraag
jes ; 1. wat stond er dan wel 
\'oor gevaarlijks op die ge
wraakte bandopname ? 2. 
krijgt de kellner een premie of 
een dekoratie ? 

NAAR DE 
GRIEKSE KALENDER ? 

De met de jongste begro
tingsvooruitzichten zo bluffen
de regering wordt van langs
om meer in de hoek gedrongen 
door kritiek uit eigen meerder
heidsrangen. Intussen staat het 
zoveel als vast dat de troetel
kinderen van deze regering van 
het duur leven — de mannen 
met de hoge inkomens — 
niet bang hoeven te zijn dat de 
rechtstreekse belastingen vlug 
zullen verhogen. Er is al spra
ke van dat deze verhoging 
« misschien pas op 1 januari 
1968 » zal ingaan. Wedden dat 
de regering der kapitalisten 
zo lang mogelijk deze belas-
tingstrein zal uitstellen, wel
licht in de stille hoop hem he
lemaal niet te laten vertrek
ken. De leuze is immers : de 
nieuwe lasten alleen voor de 
kleine man. Wat zegt het 
ACV daarvan ? Het steunt toch 
deze regering van de sociale 

te ingeoaan. 

BRUGGE GEOFFERD ? 

Te Germain-Anglo heeft de 
regering in tegenstelling met 
Buicht een fameuze inspan
ning gedaan, om ten minste 
een psichologisch effekt ten 
gunste van het unitarisme te 
vei oorzaken. Weet men echter 
dat de regeringsbestelling van 
spoorrij tuigen m Anglo-Gcr-
main ten nadele zal uitvallen 
van La Brugeoise, metaal fa
briek gespccializeerd in de kon-
stiuktie van spoorrijtuigen ? 
Vanden Boeynants en zijn 
spitsbroeders hebben dus te 
Brugge een put gemaakt om 
een waalse put te vullen. Ze 
willen een verliesmakcnd 
waals bedrijf kunstmatig in le
ven houden ten nadele van 
een vlaams winstmakend be
drijf (net zoals met Limburg 
tegenover het waalse kolen
bekken). Het is dus best mo
gelijk dat er in het brugse en
kele honderden mensen zonder 
werk zullen vallen omdat Brus
sel driehonderd waalse arbei
ders aan het werk wil houden. 
Voor het overige zijn alle Bel
gen gelijk voor de wet... 

AKTIEF 

OP ALLE FRONTEN 

Nadat zaterdagnamiddag 
de VU te Brussel met een zeer 
dinamische meeting in de Mag-
dalenazaal een klinkend veto 
stelde tegen de brusselse aan
matiging, stapte maandag in de 
proteststoet van de gentse tex
tielarbeiders en patroons een 
sterke VU-afvaardiging mede 
op, om er de nadruk op te leg
gen dat in deze kwestie vooral 
'n belangrijke vlaamse nijver
heid benadeeld wordt door de 
laksheid van de unitaristische 
regering van Brussel. 

Op zaterdag stapte te 
Burcht een even sterke VU-af
vaardiging op in de betoging 
van de arbeiders van de alu-
miniumfabriek. Onze manda
tarissen Matheyssens, Coppie-
ters en Slosse spraken er don
derdag de stakers toe en be
lichtten het tipisch vlaams as-
pekt van het sociaal probleem. 

IIJ . 

N N E D E R L A N D 

Tevergeefs maande vorige week een ongeruste en in zijn wicK ^e^LiiuiLn nr.dikale ajge\aa,dig-
de de stakers van Burcht aan, niet te luisteren naar de Volksunie-sprekers. Men sloot zelfs de 
fabriekspoorten, wat volksvertegenwoordiger Coppieters niet verhinderde een pittige speech af 
te steken aan de voet van de fabrieksmuur. Van over hun «verschansing» luisterden de arbei
ders gretig en klapten zowaar bij het einde hard in de handen. De kreten van instemming der 
arbeiders zullen de kleursindikalisten (die er trouwens de totale nederlaag leden) weinig aange-

genaam in de oren geklonken hebben. 

(JEEVEEDEE) - Het begrip « radikaal » speelt het laatste half 
jaar in de nederlandse paUijpolittek een giote rol. Niet dat er 
nu ook ladikaal gehandeld woidt — wal de daad betiejt, sud
den de zaak immers vooH op een nogal bescheiden brandpuje — 
maar de meeste partijen schijnen er een sleike behoefte aan te 
hebben om het volk te laten toeten dat zij toch eigenlijk voor
stander zijn van radikale oplossingen voor de hangende proble
men Radikale oplossingen, en men bedoelt daarmee oplossingen 
die tot de wot tel van de zaak, de radix, grijpen. Dat klinkt alle
maal wel ktachlig, maar steeds mcr tieedt in de talloze debatten 
aan het Iccht dat de dtveise groeperingen het ovei de inhoud van 
het woordje « radtkaal > lang niet eens zijn. 

De socialistische vooiman Joop den Uyl (die door velen ge
lipt icas als de nieuwe bwgemeesler van Amsterdam; het is ech-
lei zijn pa) tijgenoot Ivo Samkalden die deze laUige funktie gaat 
bekleden) had in de weken voor de jongste vei kiezingen de mond 
Twl over het radikalisme, dat zijn partij nastreefde. Maar toen 
etikele groeien jongere socialisten poogden een duidelijker hnks-
tadikale koers in de Partij van de Arbeid te bewerkstelligen, 
verzette het hoofdbestuur zich als één man. Men beschuldigde die 
jongeien van extiemtsme (een kreet die in Nedeiland xvoidl aan
geheven tegen iedereen die nu eens buiten de paadjes van de 
gezapigheid wil treden) en verouderd dogmatisme, hoewel ter 
wille van de lieve partijvrede wel enkele koncessies gedaan moes
ten worden. Nadat de vei kiezingsslag achter de rug was, is de so
cialistische partij zich echter toch icel gaan veidiepen in de viaag 
naar radikalisme. Een uitvloeisel daarvan was het streven naar 
een linkse koncentratie, een indrukwekkende slogan die aanvan
kelijk zelfs door een der voorstanders met « volksfront * werd be
titeld. Aan du streven werken niet alleen socialisten mee, maar 
ook leden van de Katolteke Volks-Partij, de pioteslantse Anli-
Revolutionaire Partij en de Pacifistisch-Socialistische Partij, een 
afgescheiden lak van de socialistische moederparlij. 

Mensen van al deze gioepen hielden over het principe van 
zo'n « linkse koncentiatie > uitgebreide bespiekmgen. Maar toen 
zij te zamen in een radio-uitzendmg van anderhalf uur piobeer-
den duidelijk te maken wat zij nu precies van hun geesteskind 
verwachtten, bleek hun hele idee maar een mager beestje te zijn. 
Met uilzondei ing van de pacifistische socialisten (wier zveekblad 
inderdaad de naam « Radikaal > draagt) zullen de andere par
tijen zich vast en zeker met laten ombuigen door hun jongere 
aanhangers. Deze jongeren vormen immers een uiterst bescheiden 
groep in de verschillende partijen, die nog altijd geregeerd wor
den door mannen van een heel eind boven de veertig. En deze 
ouderen hebben het stuur voorlopig nog wel zo vast tn handen 
dat de jeugd niet veel meer kan doen dan aandringen, stimuleren 
en opjagen, maar daarbij voortdurend tegen een muur zal lopen. 
De vergaderirig die zaterdag 17 juni door de Anli-Revolutionaire 
Partij in Utrecht werd gehouden, leverde daarvan een duidelijk 
voorbeeld. In een zaal met enkele honderden merendeels ver
grijsde mannen ging het geduld van de enkele jongeren vrijwel 
verloren. Toen een van deze jongeren het standpunt van zijn 
generatie tegenover de kwestie Vietnam tot uitdrukking bracht, 
« beloonde » de zaal hem met een ijzig stilzivijgen. En de parte 
mentaire fraktieleider van de parttf haastte zich om de vergade
ring duidelijk te maken dat de jongeren overbodige zaken te 
berde brachten. Daarbij duidde hij op de toespraak die hij even 
tevoren had gehouden en waarin ook over Vietnam gehandeld 
zvas, echter achter een rookgordijn van woorden waarmee men in 
feite alle kanten uit kon. 

Overigens moet hieraan toegevoegd worden dat de uitermate 
gezagsgetrouwe Anti-Revolutionairen niet meer door dik en dun 
achter Amerika staan « omdat de Amerikanen Nederland bevrijd 
hebben ». Het is immers bekend dat in Nederland — met de her 
innering aan 1945 — nooil een boos woord mag vallen over Ame
rika, en van dit kortzichtige standpunt hebben de A.R.-mensen 
zich nu toch wel losgemaakt. Niettemin : van werkelijk radtka 
lisme is in deze partij geen sprake. 

Intussen zoeken de katoheke partij en de twee grootste pro 
testantse groepen naar mogelijkheden om gezamenlijk iets te on 
dernemen, opnieuw in « radikale > richting Ook daarover wordt 
eindeloos onderhandeld, zonder dat men echter piecies weet wat 
het einddoel zal zijn. Een soort Krtsten-Demokratische Unie ? Oj 
een federatie van kristelijke partijen? De kofnliikkf-n van de be 
trokken partijen laten zich hierover nog altijd tegenstrijdig uit 
Voegen we hieraan toe dat D'66 aanvankelijk van plan was ge 
iveest zich de naam < Radikaal Demokratisi he Partij » aan te 
meten, dan is wel duidelijk hoe men rn Nederland omhoog zit 
met een partijenstelsel dat slechts tot onduidelijkheid en onbe 
vredigende kompromissen leidt. 

Besluiten we deze korrespondentie van over de noordergrens 
met te wijzen op de ook in Nederland steeds meer klemmende 
werkgelegenheid. Er zijn op dit moment meer dan 88.000 werk 
lozen, en vooral onder de jongeren neemt hun aantal onrustba 
rend toe. Houdt men hierbij rekening met de ongeveer 60.000 af-
ficstudeerden, die deze zomer van de middelbare en hogere scho
len komen, dan is het duidelijk dat het sein op rood moet staar.. 
De regering heeft de laatste weken wel maatregelen genomen, 
maar het is zeer de vraag of deze voldoende zullen zijn. Gepleit 
wordt dan ook voor een krachtiger aanpak van de werkloosheid. 
Een radikale aanpak dus. U ziet hoe dat woord d» hele nederland
se politiek beheerst. 
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PHILIPPART 

E N « LIBRE » 

« La libre Belgique » heeft 
he t nog steeds over de verho
ging van de par lementa i re ver
goeding. In de keuze van haar 
voorbeelden treft ze het echter 
niet. In haar n u m m e r van 15 
j un i jl. haalt ze oud-volksverte-
genwoordiger Phil ippart aan 
als voorbeeld van iemand die 
ja ren lang zijn par lementa i re 
verhoging weigerde. De « Li
b r e » is slecht ingelicht, want 
toen de heer Phil ippart zich 
enkele ja ren geleden uit de po
litiek terugtrok, heeft hij die 
achterstall ige bedragen van 
ja ren opgevorderd... en ook 
gekregen. 

Zo kreeg hij zijn appeltje te
gen de dorst . Zedeles : zelfs de 
r i jke burgers , waarvoor de 
« Libre » supporter t , zijn niet 
o n t h e c h t ! 

OMSCHAKELING 

EN ONTLUIKING.. . 

Op de CVP-dag Limburg 
heeft men het vraagstuk van 
de industrializering van Lim
burg gesteld. Wat senator Ley-
nen niet belicht had bij de TV 
uitzending over Limburg maar 
de VU-senator Jorissen wel nl. 
het dubbele vraagstuk in Lim
burg de ekonomische ontlui
king naast de ekonomische om
schakeling werd tans door de 
CVP van de VU overgenomen. 
Alleen heeft men op grond 
daarvan, wat toch logisch was 
en op het VU-kongres wel 
vooropgezet werd, nl. de vol
s t rekte voorrang voor Limburg 
niet durven eisen. 

. . . V A G E BELOFTEN 

Eers te - minister Van den 
Boeynants bleef anderzijds bij 
vage beloften. Wat hij wel kon-
kreet zei was dat één Limburg

se mijn tussen '68 en '70 zou 
gesloten worden. 

De CVP-dag zal dus aller 
minst de gemoederen in Lim 
burg bedaren want de sluitinj 
van één mijn, uiterli jk in '70 
is tans zeker. Voor de resl 
bleef het bij plannen, die WÉ 
al kennen, m a a r die ver van af
doend zijn voor een provincie, 
die 40 t.h. yan het geboorte
overschot van heel het land 
levert. 

BREVET VAN 

K I N D E R V E R Z O R G S T E R 

De nationale beroepsvereni
ging van kinderverzorgsters 
heeft zich in een motie verzet 
tegen de beslissing van de ho
ge raad voor technisch onder
wijs, waarbi j het brevet van 
kinderverzorgster via de stu
die van het sociaal brevet zou 
verkregen worden. De motie 
verzoekt alle kinderverzorg
s ters en schooldirekties deze 
motie te onderschri jven en te 
weigeren kinderverzorgsters te 
laten breveteren via het so
ciaal brevet. 

Uit dit protes t blijkt eens te 
meer dat de beslissende in
stant ie naliet het advies der 
voornaamste be t rokkenen in 
winnen vooraleer een besluit 
te treffen. In negen op tien ge
vallen gebeurt dit in ons land. 
Wat deze overheidsinstanties 
niet belet te beweren, zeer de-
mokrat isch te zijn... 

TEXTIELSEKTOR 

IN VERZET. . . 

15.000 man hebben maandag 
te Gent betoogd tegen de lak
se politiek van de regering 
Vanden Boeynants in de tex-
tielsektor. Het ene textielbe
drijf na het andere moet zijn 
deuren sluiten en voor tdurend 
komen meer mensen op 
s t raa t te s taan. Het probleem 

Een zéér bescheiden politiemacht (één officier en vier man) hield een oogje in het zeil toen 
verleden zaterdag meer dan tweeduizend mensen de Magdalena-zaal te Brussel binnentrokken 
om er de V.U-meeting bij te wonen. 

is gekend : behalve de rekon-
versie, die de textielsektor 
zelf volop aan het ui tvoeren is 
en de hergroeper ing (oprich
ting van grotere produktie-
eenheden en specializering) 
heeft de vlaamse textielnijver
heid te kampen me t dumping-
konkurrent ie van ontwikke
lingslanden. De regering treft 
geen maatregelen, ondanks ja
renlang aandringen van de tex
tielnijverheid. Deze vraagt de 
regering geen cent, doch dringt 
aan op verbod van invoer te
gen dumpingpri jzen. 

. . .T E GE N 

« E N G E L S E N E E F J E S » . . . 

Dit werd maandag én door 
arbeiders én door pa t roons 
duidelijk gezegd te Gent. Een 
sindikale afgevaardigde zei 
o.m. dat de arbeiders niet te
gen Engelands toetreding tot 
E u r o m a r k t zijn « doch Londen 

moet zijn neven en nichtjes 
thuis laten ». Daarmee bedoel
de hij dat Engeland niet mag 
aandr ingen op teugelloze vrij
heid voor de textielinvoer van 
sommige Gemenebest landen, 
die de wereld aan dumping 
onderwerpen . Ook zonder En
geland in de EEG onderneemt 
echter Vanden Boeynants (de 
eigenlijke verantwoordel i jke is 
de onbekwame Van Offelen, 
hoelang zal men deze lamme
ling nog in de regering dul
den ?) niets tegen de dumping. 

. . . E N T E G E N 

L A K S E R E G E R I N G 

Te Gent werd ook gevraagd, 
of Vanden Boeynants een vrije 
zondagnamiddag zou offeren 
om een bezoek te brengen aan 
de in nood verkerende Vlaam
se textiel industrie. Als hij zich 
voor 300 Waalse arbeiders te 
La Louvière kan derangeren. 

dan zou hij 50 bezoeken te 
Gent moeten afleggen, wan t 
daar waren 15.000 m a n op 
s t raa t . De betogers dre igden 
met een nat ionale betoging 
van 150.000 man te Brussel in
dien de blufregering in de 
boosheid volhardt . De beto
gers eisten geen VDB-bezoe-
ken en geen s taatssubsidies , 
doch beschermende maatrege
len. De regering van de nieuwe 
stijl, die hier op de meest 
goedkope manier kan ingrij
pen, verroer t geen vin. Noch
tans s taat ze voor een nood
toestand, het duideli jkst van al 
geï l lustreerd door het feit, da t 
te Gent zowel de pa t roons als 
de arbe iders gezamenlijk be
toogden, wat sinds 127 j . niet 
meer gebeurd was terwijl alle 
textieldetai l lanten hun solida
riteit betuigden. Wat hebben 
Vanden Boeynants en Van 
Offelen nog nodig, om wakke r 
te schieten ? Of liggen ze nu ai 
« stijlvol » knock-out ? Met vol
mach ten en al ? 

BEDENKINGEN ROND BURCHT 
Vorige week donderdagavond stonden 

wij in de smalle private weg die chter 
de bedrilf.sgel)ou\ven van de « Laini-
noirs de rEscaiit » loopt. Üm, samen luel 
drie volksvertegenwoordigers en een grote 
groep mensen van de Volksunie-Burcht, 

'onze solidariteit te betuigen met de sta
kers die de fabriek bezetten. On/.e solida
riteit met de arbeiders in blauwe over-all 
en met de bedienden, mensen van ons 
volk die zich angstig afvroegen wat de 
toekomst hen zou brengen na het schok
kende bericht over de sluiting van hun 
bedrijf. 

Wij hebben met hen gesproken en met 
de vakbondsafgevaardigden, en willen ook 
u zeggen welke bedenkingen we maakten 
rond dit drama. Want liet is niet alleen 
Burcht : het gaat om de textielsektor, het 
gaat om Arbed, het gaat om onze ganse 
soci.ial-ekonomische struKtuur ! 

Daar is eerst het feit van de handelwij
ze der dircktie. Zonder de ondernemings
raad te kennen, zonder enig teken van 
verwittiging, zonder enige mogelijkheid 
op verhaal vanwege het personeel wordt 
botweg de beslissing medegedeeld van de 
franse financiële groep die het bedrijf 
voor ()0 % kontroleert : hier wordt geslo
ten. Een fabriek in volle expansie, met 
gloednieuwe machines waarvan er een 
nog op komst is... 

Fens te meer wordt hier het faljiet van 
de nndcriiemin'isr.idcn bewezen : de wet 
van )9lH. hoe goed bedoeld ook, is een 
«jag in het water geweest. 

Oeen spr.i!-e in deze g^nse ziak van 
^r.ig kont.ohrecht \anwcge de wcrkne-
inpi-4. 'zofiU nok de kleine aandeelhouders 

in een grote N.V. in feite geen kontrole 
kunnen uitoefenen, waar de algemene 
vergadering gemaneuvreerd wordt door 
enkelen. 

Geen sprake ook van enig konlrolerccht 
vanwege de o\erheid. Nochtans zou dit 
hier wel op zijn plaats zijn : zoals zoveel 
vreemde bedrijven die in België in\este-
ren, werden alle mogelijke tegenioetko-
niingen verstrekt op financieel en fiskaal 
vlak. Zo ook werden belangrijke leningen 
door de Nationale Maatschappij voor Kre
diet aan de Nijverheid verstrekt aan de 
Laminoirs de l'Escaut. Bij een nakende 
sluiting, bij een dreigend faljiet, zou de 
staat (en dat zijn wij, vergeten we het 
toch niet !) zijn leningen verloren zien 
gaan zonder dat hij kan nagaan ol het 
hier werkelijk gaat om een normaal en 
onvermijdelijk tenietgaan \an een bedrijf. 
En alles Iaat hier aanvoelen dat het niet 
het geval is in Burcht. De balansen der 
jongste jaren werden door de arrondisse-
menlele besturen van Antwerpen en St 
Niklaas bestudeerd in een speciale zitting, 
met de hulp van enkele experten. .\lle 
elementen wezen op een doorgedreven 
expansie en een sterk verhoogde omzet. 
Een bedrijfsverlies gedurende enkele ja
ren kan geen voldoende argument vormen 
om de enorme inspanningen met een pen-
netrek te vernietigen. 

Waar wij ons steeds tegen al te strak 
doorgevoerde en louter op ideologische 
dogma's berustende nationalizaties verzet 
hebben, kanten wij ons evenzeer tegen het 
verschiiiiscl dat we herhaaldeliik beleven 
de jongste tijd : de nationalizatie vaii de 
verliezen 1 

Na de miljardendans in de kolenmijnen, 
in tal van de waalse nijverheden, is 
Burcht weer een voorbeeld van verlies 
voor de staat. 

Of het komt door verloren gegane lenin
gen, door onbetaald gebleven belastingen 
en RMZ-bijdragen of door subsidies « a 
fonds perdu » heeft minder belang. Wat 
belang heeft is, dat geen kontrole en nog 
minder medezeggenschap bestaat vanwege 
de overheid die het kajiitaal verstrekt. 

Het aluminiumbedrijf te Burcht is in 
handen \an een franse holding, dezelfde 
trouwens die voor 4a % Sidal te Duffel 
kontroleert (waar schijnbaar betere win
sten gemaakt worden). Dit feit roept de 
ganse problematiek op van de vreemde in
vesteringen in ons land, waaraan wij 
reeds enkele artikelen in dit blad hebben 
gewijd. 

Wij weten dat Vlaanderen een deel van 
zijn welstand heeft te danken aan deze 
investeringen. Maar wij mogen niet blind 
zijn voor de talrijke gevaren die uit deze 
toestand voortkomen. Volgens statistieken 
van het .Ministerie van Ekonomische Za
ken werd in België van 1!).')9 tot 19().) voor 
bijna .52 miljoen geïnvesteerd door hef 
buitenland, waarvan in 19(i5 alleen voor 
1(S miljard. Hierin werden de participaties 
in Sidmar nog niet bijgerekend. 40.,500 
nieuwe werkgelegenheden werden hier
door voorzien. 

De vreemde investeringen worden 
eigenmachtig door vreemde groepen be
heerd, die vreemde belangen moeten die
nen. En die dikwijls weinig sociale be
kommernissen hebben. 

De belgische holdings (die toch niet van 
de kleinste zijn) dragen hier een zware 
schuld en ver.'intwoordeliikheid. Zij zou 
den ervoor moeten zorgen, dat die buiten 
landse ondernemingen door eigen partici 
paties geïntegreerd worden in de bel
gische ekonomie. Vooraanstaande ekono-
misten kingen het feit aan dat bet eigen 
belgiscb kapitaal te weinig in eigen land 

belegt. Veel partikuliere kapitalen worden 
in onroerende goederen in het buitenland 
gestoken, in plaats van de rizikodragende 
investeringen op eigen bodem. En dan kan 
de regering wel verklaren, dat nog altijd 
méér kapitalen worden ingevoerd dan dat 
er over de grenzen afvloeien : maar bet 
is niet gezond dat belgische financiële 
middelen op grote schaal worden vervan
gen door buitenlandse kapitalen. 

Verschillende experten waarschuwen 
geregeld tegen een «mgekontroleerde en 
avermatige vreemde investering. Hier 
dringen zich maatregelen op, wellicht in 
de zin van bestaande buitenlandse wetten 
die bepalen dat 50 % -f- 1 aandeel in han
den moet blijven van binnenlandse beleg
gers (zoals in Spanje) en dat de effekten 
van de vreemde bedrijven ook ter beurs 
zouden genoteerd worden (ten einde de 
belegging door eigen mensen te bevorde
ren) 

De kapitaa)s\ lucht zou dienen afge
remd door fiskale maatregelen op euro
pees \ lak. 

De holdings dienen onder kontrole ge
plaatst van de gemeenschap zodat geen 
geheime machinaties sociale rampen kun
nen veroorzaken. 

Het vennootschapsrecht dient hervormd 
zodat de afwezige aandeelhouders door 
een vertegenwoordiger van de overheid 
w>)rden verdedigd, en bij geplande slui
ting een kontrolekommissie <le volledige 
boekhouding kan inzien en niet slechts 
vage balansen 

De ondernemingsraden moeten einde
lijk meer macht verkrijgen en een uitge
breid recht van initiatief. 

Kost wat kost moet vermeden worden 
flat drama's zoals te Burcht zich nog kun
nen voordoen Omdat hierdoor bevestigd 
wordt wat hef mi doodgewegen KWB-Ma-
nifcst van 19(U patetisch uitriep • « dat 
een kajiitalistische gemeenschap een on
menselijke gemeenschap is ». 

E. SLüSSE. 
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D A N K V O O R t 7 JUNI. .1 

Na de zeer geslaagde massa-
meet ing van verleden week za
terdag in de Magdalenazaal t e 
Brussel , voel ik he t als een 
plicht allen te danken, die b i j 
gedragen hebben tot dit wei-
lukken. 

In de eerste p laa ts wil ik he t 
brussels a r rondissementsbe-
s tuur en alle kader leden en 
propagandis ten van de afde
lingen van he t a r rond i ssement 
Brussel gelukwensen o m h u n 
wekenlang volgehouden akt ie , 
die zij me t alle overgave heb
ben geleid en gevoerd. " 

In de tweede plaa ts dank en 
feliciteer ik alle afdelingen u i t 
de Vlaamse provincies en alle 
deelnemers o m hun geestdrift 
en d inamisme. Zij mogen er
van overtuigd zijn da t de mas
sale aanwezigheid te B r u s s e l ' 
een grote weerk lank zal heb
ben, ten voordele van de uit
bouw van onze Volksunieka-
ders in Brussel en ten voorde
le van de vlaamse volksge
meenschap. 

. . . E N TOT O P 2 JULI 

IN WOLVERTEM 

Wij kennen geen ophouden 
meer. Op 2 jul i gaat te Wol-
vertem een groots opgevat te 
11 juli viering door. Dit feest 
wordt ook genoemd « De dag 
van Vlaams-Braban t» , o m d a t 
de klemtoon zal gelegd worden 
op het vr i jwaren van de homo
geniteit en de integri tei t van 
het vlaamse gebied r o n d o m de 
brusselse agglomerat ie . 

Wie zich op zondag 2 juli 

kan vr i jmaken, is har te l i jk 
we lkom te W o l v e r t e m ! 

Dr. Vic Anciaux 
Kamer l id 

W i L F R I E D M A R T E N S . . . 

Tot veler verbazing — niet 
he t mins t van onze volksverte
genwoordiger Hugo Schiltz, 
die er namens de V.U. h e t 
woord voerde — heeft Wilfried 
Mar tens , « nat ionaal voorzi t ter 
van de CVP-jongeren » t i jdens 
he t C.V.P.-V.U.-debat te Kaster-
lee verklaard dat de C.V.P.-jon-
geren federalizerende oplos
singen voor de belgische pro
b lemat iek v r a g e n ! Hoe heb
ben we het nu ? Vroeger was 
Mar tens een vurig federalist , 
daarna , toen hij in de C.V.P.-
schaapsta l w e r d opgenomen 
en in he t kabinet van Harmel 
een bfegin van carr ière maak te , 
was hij er tegen, w e r d hij uni-
tar is t en on tbond hij zijn 
duivels tegen C.V.P.-jongeren, 
die wél met federalist ische op
lossingen rekening hielden 
(o.a. de CVP-jongeren van Me-
chelen, die werden uitgesto
t e n ) . 

. . .WEERAL. B E K E E R D ? 

N u m a a k t kameleon Mar
tens zich tot tolk van de CVP-
jongeren die plots allerlei 
« volwaardige ui tvoerende, 
wetgevende en rechter l i jke or
ganen voor Vlaanderen » eisen. 
Mar tens zei nog dat hij geen 
vlaamse pr incipes over boord 
had geworpen door zijn toe
t red ing tot de C.V.P. Misschien 
niet, m a a r in elk geval wel 
v laamse logika en vlaamse 
daadkrach t . Hij be toont zich 

Een bomvolle Magdalenazaal luisterde zaterdag aandachtig naar 't Volksunie-antwoord op de uit
daging van de brusselse imperialistische burgemeesters. 

een u i t s tekend leerling van de 
CVP : koud en w a r m blazen al 
naargelang de kon junk tuur . 
Een CVP-er die het ver kan 
brengen, die Wilfr ied! Des
noods over he t lijk van de 
vlaamse beweging... 

STRAATSBURG. . . 

Zoals we hadden verwacht 
heeft de regering met een dub
belzinnige « r andno ta » de toe
t reding van België tot de eu-

k 

VERWARREND 
De woorden en het gedrag van onze 

medemensen lijken ons nogal dikwijls on-
bel.'fa^rijk. Onsamenhangend, zelfs inner
lijk tegenstrijdig. Gebeurt zo iets tijdens 
een voorstellieg die naar het oude latijnse 
woord « variété » wordt genoemd (een 
afwisselende opeenvolging van zang, dans 
en goochelen met een heel klein beetje 
echte humor gekruid) dan is juist dit heel 
kortstondige onbegrijpelijke de peper op 
het gerecht. Veilig neergezeten kunnen 
we dan deze afwisseling, dit onsamen
hangende bekijken. Onze zekerheid, onze 
rust, onze veiligheid worden er niet door 
bedreigd. Maar enkel er door bevestigd. 

In de werkelijkheid van het leven ne
men we dat niet ! Allemaal hetzelfde zeg
gen en doen volgens de wet van het ogen
blik ! En in zover het innerlijke van de 
mens onze belangstelling heeft : allen het
zelfde denken en voelen.' Uitzondteringen 
worden niet geduld, ook niet die van hen 
die iets méér geheugen hebben of niet 
even vlug tevreden gesteld worden door 
enkele berichten of nü heersende voor
oordelen. Is de bewondering voor het 
uniform een blijvend element in "het so
ciale leven, de uniformiteit van gedrag en 
van spreken geldt nog veel sterker. Niet 
zonder ironie drukt het engelse spreek
woord dit zo uit : het is onbehoorlijk (van 
de anderen) te verschillen. 

Wat zou een dergelijke onbehoorlijke 
al leen loper te horen hebben gekregen als 
hij tijdens de voorbije oorlog een kran-
tcnredaktie had opgebeld met hét grote 
nieuws van het ogenblik : « van nu af is 
het opnieuw toegelaten anti-kommunist te 
zijn » ! Wie zicli dergelijke vrijheden ver
oorlooft mag zich verwachten aan de be
handeling die, zoals bekend, al een einde 
heeft gesteld aan het optreden van zo'n 
onbehoorlijke kerels als Sokrates. Het 
meest dramatische voorbeeld van een der
gelijke behandeling is wel dit van die be
jaarde en onbekend gebleven tsjechische 

burger die in 1945 tijdens de moordpar
tijen op Duitsers (ook vrouwen en kinde
ren) te Praag zijn afkeuring uitschreeuw
de en — natuurlijk — mede in stukken 
werd gerukt. 

Hoe begrijpelijk de behoefte aan eens
gezindheid, aan veiligheid en rust ook is : 
uniformiteit, totale eenvormigheid, onbe
wogenheid, het uitschakelen van elke 
vorm van gevaar zijn geen waardevolle 
vormen van menselijk leven. Onze gedach
ten hebben slechts zin als wij andere ge
dachten naast de onze kunnen aanvaar
den, hoe vijandig we er ook tegenover 
staan, onze onvermijdelijke zelfzucht 
blijft slechts binnen aanvaardbare gren-
zén als wij andere zelfzuchten kunnen 
dulden. 

Maar zelfs voor wie dit alles inziet en 
graag wil aanvaarden is niet elke uitzon
dering, is niet alles wat verwarrend 
werkt goed. Er is inderdaad een verwar
ring die tot zelfs de mogelijkheid tot sa
menleven doden kan. Dit is het verwar
rende dat zo diep ingrijpt dat elke zeker
heid, elke veiligheid verdwijnt. Een der
gelijke verwarring lijkt ons de achtbare 
heer eerste-minister des vaderlands, de 
geleerde heer Van den Boeynants te heb
ben gesticht. Ondanks zijn roem als ge
leerde die in Oostenrijk zo luid verkon
digd werd schijnt hij niet te zien 
hoe verwarrend het is, een zondagmiddag-
bezoek te brengen aan een paar honderd 
waalse arbeiders die hun fabriek bezet
ten, en als meer dan driemaal meer vlaam
se arbeiders hetzelfde doen de zondagna
middag rustig tuis door te brengen. 

Misschien had de heer Vanden Boey
nants enkel de bedoeling door zijn ver
warringstichtend gedrag de kracht van de 
vlaamse beweging te bevorderen. Het is 
echter ook mogelijk dat, wat ons in de 
war brengt, voor hem volledig normaal 
is. Het is immers zó « belgisch » ! 

NEMROD. 

ropese verklaring van de rech
ten van de mens met 2 j . ver
lengd. De CVP-horige pers 
kronkel t zich in allerlei boch
ten om deze verlenging goed te 
keuren. Ze p raa t zelfs de rege
ring na, waa r deze impliciet 
betoogde dat he t toch niet op
ging, n u enkele rechters van 
S t raa t sburg door een weige
r ing of het stellen van beper
kende voorwaarden te blame
ren. Dat enkele vreemde rech
ters en een kliek rass is ten in 
Vlaanderen belangri jker zijn 
voor taa lwetsaboteur Vanden 
Boeynants en Vlamingenvreter 
Vanaudenhove dan enkele mil
joenen Vlamingen, hebben we 
twee weken geleden al gezegd. 
Met 'n meerderhe id en 'n BSP-
oppozitie waar in geen enkele 
Vlaming protes teer t , kan de 
regeringskliek zich deze hou
ding gemakkeli jk veroorloven. 

E U R O P E E S B E K E K E N . . . 

De regering zal echter een 
poging doen, om deze verkla
ring van de rechten van de 
mens aan « een europees on
derzoek » te onderwerpen . De 
Gaulle zal zich waarschijnl i jk 
de benen onder he t lijf haas
ten om op deze suggestie van 
« les pet i ts belges » in te 
gaan!. . . Heel da t europees 
« idealisme » word t e r m a a r 
bijgesleurd om de opinie in 
slaap te wiegen. Daarin is men 
bli jkbaar geslaagd, te oordelen 
naa r de slappe k o m m e n t a a r 
van de CVP-pers en he t vol
maak t stilzwijgen van de 
vlaamse C.V.P. Beide zijn daar
bij in hun knechtenrol . Ze 
t roos ten zich met de gedachte 

— troost dan voor de regering, 
die een veroordeling van de 
taalwetgeving vreest (of niet?) 
— dat de klacht van de taal-
rassist ische minderheid der 
franskiljons in Vlaanderen 
door het Hof zal afgewezen 
worden. Moest S t raa t sburg 
echter een negatief oordeel vel
len « dan zou Vlaanderen zich 
daar evenmin aan gelegen la
ten als Israël aan onmogelijke 
bevelen van de UNO-assem-
b lee» . Zo schrijft een der 
vlaamse CVP-bladen. Men zou 
haas t wensen dat S t raa t sburg 
blind genoeg zou zijn, om de 
belgische taalwetgeving te ver
oordelen. Dat kan immers 
slechts de ontknoping van de 
belgische krizis verhaasten. 
Graag zullen we dan eens het 
gezicht van Paul Beulemans en 
konsoor ten b e k i j k e n ! 

PRIJZEN O P H O L . . . 

De regering heeft nog alt i jd 
geen pri jzenpoütiek en de pr i j 
zen zijn nochtans als briesen
de paarden op hol geslagen. De 
huisvrouwen kunnen erover 
meepra ten , he t neemt een 
vaar t met de prijzen als nooi t 
te voren. Enkele cijfers : in 5 
j aa r tijds stegen de kosten van 
levensonderhoud me t 18 t.h.; 
brood, vlees en kaas ver tonen 
indekssti jgingen tussen 30 a 45 
punten , herenkledij 30 pun ten , 
werkkledi j (!) 28 punten, open
baa r vervoer (het rekordci j -
fer) 49 punten , 

. . .ALS 

T E U G E L L O Z E P A A R D E N 

Nu is het wel zo, dat in gans 
West-Europa de pri jzen d e 
hoogte ingaan, m a a r in onze 
buur landen doet men t e n 
mins te iets om dit stijgingsrit
me tot een min imum te beper
ken. In het land van de erop-
en-erover-regering doet m e n 
echter niets . De regering zit 
me t de handen in de schoot, 
bui ten adem na al dat belo
ven, cijferen en na de wedloop 
om de volmachten. Met welke 
laatste ze alvast in de prijzen^ 
sektor niets weet aan te van
gen. Vraag het m a a r eens aan 
de minis ter van ekonomische 
zaken, Van Ofelen; die weet 
van toeten noch blazen. Ga 
met zulk een regering maar t e 
biechten... 

V L U G G E W O N I N G B O U W 

De woningbouw voor h e t 
personeel van Shape schiet 
met sprongen vooruit. Op een 
ik en een gij s taan ze er. Maar 
wanneer men de regering-van-
de-specialisten-en-van-de-ameri-
kaanse stijl het zelfde vraagt 
te doen voor de private wo-
ningsektor, dan blijkt deze 
ploeg welgedane be tweters o p 
beide oren doof te zijn. Hazen-
tempo voor de vreemdelingen, 
schi ldpadtempo voor de eigen 
mensen. E r zal natuurl i jk wel 
een NATO-medaille en een 
amer ikaanse dekorat ie aan 
vast zitten voor de geel-bla-.:we 
bluffers. Die t rouwens het VU-
voorstel, om de bouwpremie 
(wet De Taeye) aan te passen 
aan de fel gestegen bouwkos
ten (van 25.000 op 45.000 fr) 
afkeurden en aldus de jonge 
bouwlustigen feestelijk in de 
steek laten. Voor NATO-mili
tairen alles, voor eigen men
sen een aalmoes... 
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PARLEMENTAIRE KRABBELS 

DE KAMER 
B J I O U Krouacker had een onLuetp-

re/.olulk iiigetlienil om de regering te 
verzoeken, er bij de Verenigde Naties op 
aan te dringen, onmiddellijk hulp ie 
bieden aan de eg\ptische soldaten die in 
de S-Lnaiwoestijn dreigen van honger en 
dorst om te komen. In dezellde nxnie 
werd exeneens om hulp verzocht \oor de 
palestijnse vluchtelingen. Een mooi 
menslievend initiatief dus. I>e baron 
verknoeide het echter door zijn optre
den. 

Hij \eiLuoeit het meestal. Zijn tus-
senkoaisteii zijn heftig en zwak van ar
gumentatie, wat hij probeert goed te 
maken door hooghartigheid en autori
taire tikjes op de tribune, zoals hij dat 
blijkbaar op de beheerraads-tafel in zijn 
fabrieken pleegt te doen. Met e«n ave
rechts effekt vanzelfsprekend. Zijn op
treden \erwekt wre\cl of lachliist, en de 
uitvallen van Van Eynde aan het adres 
van de « suikerbaron » zouden het doen, 
als ze maar iets subtieler waren. 

Nu was hij e r weer glad naast. Zoals 
hij op de tribune stond met een rode 
anjer in zijn knoopsgat, geleek hij meer 
op een bedaagde gelegenheidskonferen-
cier, met de opdracht in een stug z\saar-
moedig gezelschap wat animo te bren
gen. Hij leek te feestelijk voor de gele-
genlieid en uit zijn stem klonk niet het 
warme menselijke medevoelen, dat wel 
uit de tekst van zijn rezoluüe aan de 
opper\ lakte kwam. Drumeaux, de Avat 
groezelige kommunist en diametrale 
tegenvoeter van de baron, was diens eni
ge, zwakke tegenspeler. Deze kommu-
nistischc Waal blijft steeds korrekt op 
liet randje, met soms puntige humori";-
tische invallen. Hij heeft Moulin al-, 
fiaktievoorzitter opgevolgd, die door de 
kameraden werd gelikwideerd. Dru 
nieaux heeft niet het warmbloedige tem 
perament van Moulin, die onverschrok 
ken het gevecht zocht om het gevecht 
tartend de tegenstanders uitdaagde en 
wanneer hij de slag verloor, zich reeds 
opmaakte voor een volgend gevecht. Hij 
bracht kleur en springstof in het half
rond met zijn tussenkomsten. 

Drumeaux. als al zijn spitsbroeders, 
moet met dialcktische bedenksels de 
plotse ommezaai van de russische poli

tiek als een strakke kontinuiteit in de 
geest van Marx en Lenin verdedigen en 
de vijandschap tussen Russen en Chi
nezen als een deukje in de kommunis-
tische vriendschap voorstellen. 

De bonzen in Rusland en China heb
ben er geen idee van hoe zij de belgi-
sche en andere kommunistische jongens 
met hun karjjersprong in de rats bren
gen. Bij de re/olutie-Kronacker moest 
hi j het rode Israël een veegje uit de 
pan gevtn. Hij deed het behendig. Het 
moet hem wat moeite gekoot hebben, d-̂  
huniatiitaire bedoelingen van de super-
kapitalist Kronacker te loven. Hij had 
nochtans gedeeltelijk gelijk. Door een 
procedurekwestie was hij verplicht bak
zeil te halen en zijn amendelaent in te 
trekken,, wou hij niet de Arabieren, de 
nieuwbakken vrienden van de ru.ssische 
en chinese bonzen, in de steek lateti. 
Na een korte repliek ging de baro-n ver
genoegd zitten, overtuigd dat hij het 
gruwelijke internationale kommuixisme 
een stevige .slag hasd toegebracht ! 

De zaak van « Les Laminoirs de l'Es-
caut » te Burcht maakte het voorwerp 
uit \ a n verschillende interpellaties. 

Hugo Schiltz drong tot de kern van 
de zaak door waar hij wees op het ge
vaar \ an de internationalizering van het 
bedrijfsleven, dat tot technokratie kan 
leiden waaraan de noden van de mens 
en de streek volledig vreemd zijn. In 
een treffend beeld x-ergeleek Schiltz de

ze fabriek, die in lianden is xiin een 
fianse holding — met een vlaggetje voor 
een generaal op een strategische kaart. 
H i j stelde vast dat de beslissing van de 
sluiting werd genomen volkomen bui 
ten het medeweten van de onderne-
minosraad, en betooude dat hieruit nosf-
maals bleek dat de bevoegdheid van de
ze raad dient uitgebreid. Hij toonde de 
ongerijmdheid aan van de waalse eis 
voor prioriteiten, na de noodkreet van 
de tek.stielnijverheid in Vlaanderen en 
de m<x;ilijkheden om de arbeiders x au 
'I Laminoirs » te herplaatsen in het ant-
werpse. dat als een industriële explo/ie 
wordt voorgesteld. 

Maurits Coppieters legde meer de na-
diuk op het menselijk leed dat zovele 
wase families zal treffen na de sluiting. 

Herplaatsing zal moeilijk zijn en her-
.scholing \oor de meeste arbeiders onmo
gelijk wegens hun leeftijd. Het xv'oidt 
voor velen van hen werkloosheid en 
voor de andere lagere lonen en lagere 
kven.sstandaard. To t besluit stelde hij 
een paar pertinente vragen aan de mi
nister in verband met de duistere fi
nanciële achtergrond van het zaakje. 

Toen hij de t i ibune verliet werd hij 
plomp aangepakt door Posson, een ze
nuwachtige oud-sindikalist die het als 
parlementslid en schepen van Antwer
pen, voor zijn mogelijkheden, ver heeft 
geschopt. Hij verweet Coppieters — die 
samen met Volksunie- en andere parle-

IN DE SENAAT 
In de Senaat viert tans de jaarlijkse 

traditie hoogtij \ a n de eindeseizoen-
drukie op het gebied van de wetsont
werpen. Een dozijn en meer wetsont
werpen en wetsvoorstellen op de agenda 
is geen /cldzaamheid. De ministers haas
ten zich om sommige dingen er door te 
jagen voor de \akantie en de senaat 
volgt met enig platonisch protest o\er 
het leil d.it sonnuige oiuxverpen toch al 
wel Moeger konden behandeld zijn. 
Soms heelt een minister pech en wor
den zijn ontweljjcn terug naar de kom
missie \erzonden. Dan \raagt de minis
ter gewoonlijk aan de kommissie zo \ iug 
mogelijk te \eigadereii om toch de l.iat-
ste week nog klaar te komen met de 
stemming. 

Hel enig piettig tussendoortje weid 
vorige week donderdag gebracht door 
de ie])eise P\'\ '-scnator Laha^e als kom 
nientaar op een wetsontwerp \an minis
ter dWkantara dat lichte veibeteringen 
vooiop zet in zake de inkoiiiMgrens voor 
de pensioenen \an de zelfstandigen o.m. 
de overname xan een wetsvoorstel \:in 
de V.U.fiakiie, de eerste maal d.it dit 
na de ooi log in de senaat gcbcuit. 

.Senator Lahave ging schijnbaar legen 
minister dAlcanta ia te keci o\er de te 
geringe peii.sioenen xoor de zelfstandi
gen, feitelijk was het een aangeklede 
aanval tegen zijn eigen jjaitij. 

Senator Lalia\e beweeide innncrs dat 

hij P\'V-er bleef, klaarblijkelijk in te
genstelling met de andere PVV-ers, o.m. 
Van Audenhove die zichtbaar verveeld 
de ganse duur van de rede van Laha)e 
met zijn buurman zat te babbelen. 

.Senator Laha\e \ roeg ook of hij voort
aan wetsvoorstellen ten gunste \ an de 
zelfstandigen van de VU diende te steu
nen, omdat de \ ' U die tans overneemt 
liit hel P\\'-veikiezing.spaogram om de 
PV\ ' te verplichten haar beloften te 
honden. « Waarom voert de regering het 
program van de 1'VV niet u i t? », vroeg 

Het was in hoge mate vermakelijk en 
de op]x>zitie beleefde er haar genoegen 
aan. Senator Jorissen liet niet na aan 
te stippen dat senator Lahave toch nog 
argeloos was, om in de P\'V te blijven 
geloven. De chinese konimiinisten heb
hen het rode boekje van Mao d<it ze 
proberen in de praktijk om te zenen, 
de PVV heeft een blauw boekje maar 
sinds ze in de regering zetelt is ze dat 
vergelen, aldus de VU-senalor. 

De VU laat liouwens niet na dil te 
beklemtonen want vorige woensdag 
heelt /e een nieuw voorstel voor het 
pensioen van de zelfstandigen ingediend 
op bazis van het PVV-prograinma en 
wel voor de veihoging van hel inko-
niensplalond van 18.000 op (iO.000 zoals 
de 1'\'V in haar veikie/ingspiograiu 
voorop zette vooi l'JGÖ. 

Woensdag beleefden we een debat van 
een klein uur over het senaatsreglement 
waarbij senator Ballet een sukses be
haalde, toen zijn kritiek op het punt 
van het toelaten tot bepaalde kommis
sies van de senatoren van kleinere par
tijen bijgetreden werd eerst door de 
BSP-ers Venne)len en Rolin, met on
derscheidene stellingen overigens, na
dien d >or voorzitter Stiii)e zelf. 

Een ander punt van het reglement, 
waardoor amendementen na afsluiten 
van de bespreking vroeger in de prak
tijk slechts dooi 5 senatoien dienden on-
dcr.steund, moet lans 6 steunende sena
toren hebben. De VU beweerde dat dit 
tegen haar gericht was daar ze er tans 
met 5 zetelt. Een amendement van de 
VU om bet aantal opnieuw op 5 te 
brengen werd vei worpen, al kreeg het 
de steun van de CVP-er Van Cauwelaert 
en van de nieuwe BSP-senator Rom-
baut, de fraktieleider \ an de BSP in de 
antwerpse gemeenteraad die de overle
den senator \ ' an Clcemput is komen 
vervangen. 

Voor de rest aanhoorde de senaat in-
teipellaiies o.m. van de kommunisten, 
die vooral op die wijze werken. Een in-
leipellatie van de \'U-,senator De Paep 
werd uitgesteld evenals een van de 
PVV-er Merchiers, waarbij senator Klaut 
eveneens ingeschreven is. De eerste in
terpellatie handelt over Burcht, de 
tweede over de tekstiel. Beide interpel
laties zullen volgende week plaats vin
den. 

raentairen zijn solidariteit aan de arbei
ders had betuigd en ook in de betoging 
was mee opgestapt — dat hij de stakers 
had opgejaagd. De man bracht er als 
gruwzame bijzonderheid aan te pas, dat 
een Volksunielid een hamer zou gehan
teerd hebben. Als Posson, op jacht naar 
voorkeurstemmetjes, niet alle parochie
huizen, toneelzalcn en andere oorden 
waar wat mensen samentroepen, af-
dweilde, dan zou hij geweten hebben 
v\at in zijn eigen onmiddellijke buur t 
was gebeurd. Dan zou hij geen on/i i i 
over een hamer hebben verteld en zou 
hij geweten hebben dat de \ 'olksuiiie-
parlementsleden samen met de andere 
kollega door de vertegeiawoordigers van 
de .sindikalen zelf bedankt werden voor 
hun aanwc/igheid ! 

M K CL-VES. 

onze mannen 

in het 

parlement 
I De VU-senaaisfraktie beeft twee 

nieuwe wetsvoorstellen inge-
clieiid. Het eerste betreft een 
wet.svoor.stel houdende wijzi-
gins van de wetten betreftende 
de sebrekkigen en verminkten, 
.gekoördineerd op 3 februari 
1961. 

Het voorstel beoost de afschaf
fing van de nadelen die de ge-
brekkigen en \erminkten lijden 
wanneer ze 6.) jaar worden. Dan 
moeten ze het stellen met hun 
pensioen, ook wanneer dit gevoe
lig lager ligt dan hun toelage 
voordien. \'olgens het voorstel 
van de Volksunie zouden ze de 
meest voordelige rekening mo
gen houden, hetzij het pensioen 
wanneer dit het hoogst is, het
zij de toelage zo die hoger i.ou 
liggen. 

Het tweede voorstel beoogt 
een « stelsel » van « bouwspa
ren » in te voeren, dit om jonge 
gezinnen toe te laten een eigen 
woning te bouwen, hetzij een be
staande woning te modernizeren. 
Vanaf 17 jaar zou men mogen 
sparen en na minstens drie jaar 
regelmatig sparea zou men in 
aanmerking komen voor de voor
delen. De interest die men krijgt 
zou 10 tot 20 % belopen. Zij zou
den dan een lening kunnen aan
gaan bij de .\igemene .Spaar- en 
Lijfrentekas van 10 maal het ge
spaard bedrag tegen een inte
rest van 4.7.5 % voor een duur 
van 30 tot 3.> jaar. 
iii's de bespreking van het wets
ontwerp tot wijziging van het 
rust- en overlevingsensioen der 
zelfstandigen stak senator Jo
rissen pittig de draak met de 
PVV en wees er op dat het voor
gestelde ontwerp in grote trek
ken niet een vroeger VU-voorstel 
ter zake overeen stemt. 
Senator Ballet kwam tussen in 
het debat over het wetsontwerp 
houdende statuut der geweten.s-
bezwaarden en betreurde dat de 
wet niet in een breder kader 
werd uitgestippeld. Hij drong 
o.a. aan op insluiting van taalbe-
zwaren in het statuut. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door senator Jorissen. 
Kamerlid iMatthe.vssens onder
vroeg minister Hulpiau (Volks
gezondheid) over de schandelij
ke taaitoestanden in de brussel-
se ziekenhuizen en vroeg hem 
wanneer de onwettige aanwer
vingen zullen vernietigd worden. 
Mr. Vander El.st sloot zich na
mens de Vl'-fraktie aan bij de 
rezolutie i.z. hulp aan de slacht
offers van de oorlog in het na
bije Oosten. 
Kamerlid H. .Schiltz interpelleer-
de de minister van ekonomische 
zaken over de sluiting van de 
aluniiniumfabriek te Burcht. Hij 
wees er op dat het federalisme 
in sociaal-ekonoraisch opzicht 
meer waarborgen biedt dan het 
huidig stelsel. De h. Coppieters 
wees vooral op de menselijke as-
pekten van dit schandaal. 
Kamerlid Leys kwam tussen in 
het debat over het wetsontwerp 
i.z. het gerechtelijk wetboek. Hij 
cJrong aan op een regeling voor 
de griffiers, het bediendenperso
neel der griffies en de pleitbe
zorgers. 
Schriftelijke vragen werden ge
steld door kamerlede!» .4nciaux, 
Coppieters en Babyion. 
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Y.U.-NEEN TOT 
BRUSSELSE 
UITDAGING 
De brusselse Magdalena-zaal (C.V.P.- en P.V.V.-meetingplaats / 
uitstek) daverde zaterdagnamiddag van het echte en onverva 
bare vlaamse strijdlied en weerkaatste telkens weer het apple 
dat de instemming van de meer dan 2.000 aanwezigen vertoli 
bt] de kordate afwijzing dopr de V^V.-sprekers van de uitdagi 
die de brusselse burgemeesters tot Vlaanderen gericht hebben. 
Deze meeting was er een in de strijdbare stijl die onze partij 
telkens weer onderscheidt van de brave vlaamse bijeenkomsten 
van de kleur partij en, voor zover deze het wagen of mogen, op 
een «samenkomst » aandacht te schenken aan het vraagstuk 
Brussel. Een der hoofdlijnen van, deze meeting was de ondub
belzinnige opdracht, door mr. Frans Van der Eist gegeven, dat 
Brussel niet mag afgeschreven worden : omdat in Brussel, mei 
of zonder hoofdstedelijke funktie, de verfransing in te dijken 
en terug te dringen blijft en omdat in ditzelfde Brussel hoe dan 
ook de brusselse Vlaming voor de vlaamse gemeenschap moet 
herwonnen worden. 

,L. * lil 
I li \t i y 

ONZE TROTS 
EN ONZE SCHANDE 

Het zal het V.U.-arrondisse-
ment Brussel stellig een hart 
onder de riem geweest zijn za
terdag te mogen akteren dat 
de oproep om van deze mee
ting qua opkomst een voltref
fer te maken, geestdriftig werd 
beantwoord. De V.U. uit alle 
vlaamse gewesten was er, zo
als op onze best geslaagde mee
tings in het verleden. Het vuur 
van de bazis bhjft branden! Ar
rondissementsvoorzitter Tuur 
Ebraert heette dan ook glun
derend alle aanwezigen harte
lijk welkom en stond onmid
dellijk de mikro af aan partij
voorzitter Frans Vander Eist, 
die een innerlijk sterk bewo
gen rede hield en inleidend 
zei, als telg van een sinds drie 
eeuwen te Brussel gevestigde 
vlaamse familie niet zonder 
hartstocht over zijn stad te 
kunnen spreken. Dat geeft mij 
plichten, zo zei mr. Vander 
Eist, maar ook rechten. Wan
neer Brussel in het verleden 
onze trots was, dan is het des 
te erger te moeten vaststellen 
dat deze trots in het heden 
moet wijken voor de schande. 
Het is volkomen verkeerd, 
Brussel te willen afschrijven, 
want dat zou neerkomen op 
een ondraaglijke zelfvermin
king omdat wij Vlamingen on
ze kuituur nooit veilig kunnen 
stellen zonder een oplossing te 
hebben gevonden voor het 
vraagstuk Brussel. Op de hui
dige brusselse uitdaging moet 
dus een antwoord gevpnden 
worden en daarom vroeg mr. 
Vander Eist allereerst begrip 
voor de vlaamse massa te 
Brussel, nog steeds de meer
derheid in de hoofdstad. De 
vraag is dan ook, hoe we deze 
naassa voor de vlaamse ge-
ineenschap kunnen terugwin
nen. Het zou daarom een ver
keerde taktiek zijn, een aan
val op de vlaamse mensen te 
Brussel te richten omdat deze 
mensen van bovenaf onder 
druk gesteld worden en be
zwijken. De allereerste verant
woordelijkheid ligt bij het uni
taire staatsregime, waarvan de 
gezagsdragers nooit iets ter be-
veiligmg van de vlaamse kui
tuur hebben gedaan. Ze heb
ben integendeel alles gedaan, 
om deze kuituur te verbannen. 
In dit verbcind herinnerde de 
partijvoorzitter aan de taal
wetgeving van 1932, die de 
vrijheid van taalkeuze liet be-
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Partijvoorzitter Frans Van der Eht : « Wij reiken de hand aan alle Vlamingen om front te vor
men op een minimumprogiamma ». 

staan en de dolksteek voor de 
Vlamingen in het brusselse be
tekende. Ook de taalwetgeving 
van 1963 bhjft een volkomen 
dode letter omdat ze eenvou
dig niet word toegepast. 

Mr. Vander Eist noemde het 
in dit verband een ongehoord 
schandaal dat een eerste-mi-
nister in funktie voor radio en 
TV aanspoorde tot overtreding 
van de taalwet en pleitte voor 
de vrijheid van taalkeuze, zo
als onlangs Vanden Boeynants 
deed. 

UITGESTOKEN HAND 

De Volksunie is nog steeds 
voorstander van een vlaams 
front te Brussel, ze is zelfs be
reid een dergelijk front met 
andere partijen aan te gaan op 
een minimumprogramma, nl. 
de strikte naleving van de 
taalwetten in de brusselse ag
glomeratie. Spreker noemde 
dit zeer belangrijk, want een 
dergehjke frontvorming zou 
neerkomen op een aanzienlij
ke prestigewinst voor de Vla
mingen in het brusselse, waar 
men slechts respekt heeft 
voor de macht. Het frans taal-
imperialisme zal zonder een 
dergelijk frontaal verzet niet 
ontwapenen en zonder daad
werkelijke vlaamse reaktie 
steeds meer randgemeenten 
opslorpen. We moeten er ons 
daarom terdege van bewust 
zijn, dat de tijd tegen ons 
werkt en dat een reaktie hoog
dringend is. 

Mr. Vander Eist waarschuw
de tegen de verderfelijke en 
naïeve kompromissenpolitiek 
van de vlaamse kleurpartijen, 
wat o.m. tot uiting kwam met 
de erkenning van de kommis
sie Vander Poorten. Besluitend 
stelde mr. Vander Eist, dat 
niet Brussel een publiekrech
telijk statuut nodig heeft, doch 
dat in de eerste plaats de 
vlaamse volksgemeenschap 
een dergelijk statuut vandoen 
heeft, omdat alleen deze met 
eigen machten beklede volks
gemeenschap in staat is, de 
vlaamse belangen te Brussel 
afdoend en definitief veilig te 
stellen. Dat noemde hij onder 
langdurig applaus de enige op
lossing. 

DUIDELIJK ANTWOORD 

GEËIST 

De tweede spreker, volksver
tegenwoordiger Anciaux, bena
derde het vraagstuk Brussel 

vooral op het vlak der scholen, 
ziekenhuizen, kommissies van 
openbare onderstand en amb
tenaren, cijfers bij de hand. 
Ons jonge en dinamische ka
merlid voor Brussel deed en
kele pertinente vaststellingen. 
Zo rekende hij ongenadig af 
met de schijnheilige taktiek 
van P.V.V. en C.V.P. inzake de 
onderwijspolitiek in het brus
selse. De P.V.V .-minister van 
opvoeding is wél bereid, enke
le scholen te bouwen voor 
vlaamse kinderen. Doch wan
neer men door de ontstentenis 
van een echte taahnspektie in 
het onderwijs wil beletten dat 
de vlaamse kinderen uit de 
franstalige onderwijsinstellin
gen worden verwijderd, zal 
het niet moeilijk zijn later te 
beweren : wij hebben nu scho
len gebouwd voor vlaamse kin
deren, waar blijven die kinde
ren ? Zolang de taalwetten ge
saboteerd worden komen deze 
schoolgebouwen neer op een 
misleidend maneuver, met bo
vendien de schandelijke vast
stelling dat, vermits alle ge
meentescholen door het rijk 
gesubsidieerd worden, de Vla
mingen op de koop toe nog 
helpen de franstalige scholen 
in leven te houden zonder vol
doening te krijgen voor het ei
gen onderwijs in het brussel
se ! Het zelfde mentaliteitspro
bleem stelt zich in de brussel
se ziekenhuizen : zolang de 
vlaamsvijandige geest in de 
KOO's en ziekenhuizen niet 
verdwijnt, kan er van een 
gunstig khmaat voor aanwer
ving van vlaamse geneesheren 
eenvoudig geen sprake zijn. 
Hier stelde dr. Anciaux het 
dubbelzinnig spel van C.V.P.-
minister Hulpiau scherp aan 
de kaak. De minister moet lo
gisch zijn, aldus dr. Anciaux, 
en desnoods de onwettige be
noemingen vernietigen (lang
durig applaus). 

In een hartstochtelijk betoog 
eindigde dr. Anciaux zijn rede 
met de uitroep, dat geen meter 
vlaamse grond meer mag prijs
gegeven worden. Ook eiste 
spreker vanwege de Walen, 
dat ze zouden ophouden met 
hun dubbelzinnig spel, lave
rend tussen Vlamingen en 
Brusselaars. Hi) achtte een on
dubbelzinnig antwoord van de 
Walen op de vlaamse eisen on
afwendbaar indien de Walen 
Vlaams begiip en steun voor 
hun noden en eisen willen 
oogsten, zonder welke steun 
de verwezenlijking van hun 
|»rogramma onmogelijk is. 

De klassieke daveiende 

vlaamse Leeuw besloot deze 
V.U.-meeting, eerste radikaal 
Vlaams antwoord op de preten
tie der Beulemansregenten. 
Het is nog maar een begin, 

doch reeds nu staat vast dat 
deze meeting de kleurpartijen 
verdere gemakzucht en laks
heid ontzegt. 

Sw. 

INDE 

RAND 
• Tijdens zijn redevoering 
toonde mr. Van der Eist do-
kumenten, uitgaande van de 
brusselse stedelijke admi
nistratie, gesteld in het 
Frans en gericht aan «Jean» 
en «Frangois» Vander Eist. 
Onze voorzitter en zijn 
jongste zoon werden, blij
kens deze dokumenten, te 
brusselsen stadhuize dood
gewoon ondergebracht bij 
de frankofonen. Hetzelfde 
gebeurt bij tienduizenden 
andere mensen. Niet ieder
een is voorzitter van de VV 
of heeft de kans en de ge
legenheid om tegen derge
lijke behandeling te protes
teren in een bomvolle Mag-
dalenazaal. De overgrote 
meerderheid van de aldus 
als « frankofoon » geklas
seerde Vlamingen zwijgt-
en beaamt meteen de ver
valste statistieken waarin 
de franstalige pers zo sterk 
is! 

• Tussen de twee spreek
beurten in kwam een dina
mische Wies Pee op het po
dium om de massazang van 
enkele vlaamse strijdliede
ren te dirigeren. Toen bleek 
dat een deel der aanwezi
gen last had met de tekst 
van « Edele Brabant, were 
di», zette Wies Pee de hele 
zaal aan het zingen gewoon
weg zonder woorden, de 
melodie alleen geschraagd 
door een algemeen pam-
pam-pam. De Brabangonne-
metode, zouden we zeggen... 

• Geen mcidenten en geen 
tegenbetogingen. In een 
herberg in de omgeving van 
de Magdalenazaal kwam het 
even tot een woordenwisse-
ling-zonder-erg. De politie 
stond er op te kijken. Bur

gemeester Cooremans had 
voor de V.IJ .-meeting heel 
«goedmoedig» een orde
dienst van vier agenten en 
één officier voorzien. Wel
licht in de zoete hoop dat 
zijn dierbare frankofonen in 
deze zwakke ordedienst een 
uitnodiging tot direkte ak-
tie zouden zien. Brussel, in 
weekend- en prevakantie-
stemming, bleef echter rus
tig. 

• Een goede barometer 
voor het sukses : de geld-
omhaling die gedaan werd 
door de met de klassieke 
mandjes gewapende parle
mentsleden der V.V. Er 
werd met minder dan 23.000 
fr en oneffen rondgehaald. 

• Er waren heel wat tele
grammen van V.U.-afdelin

gen, gemeenteraads- en pro-
vincieraadsfrakties die ztch 
aansloten bij de vergade
ring. Het meest toegejuich
te telegram kwam van de 
mandatarissen en de Waas-
landers die weerhouden 
waren door een simpatiebe-
toging met de arbeiders en 
bedienden te Burcht. 

• De antwerpse V.U.-har-
monie luisterde ée meetmg 
op en schraagde de massa
zang op uitstekende wijze. 
Een van de trommelaars 
zorgde voor een niet-voor-
zien intermezzo : een korte 
roffel tijdens de spreek
beurt van Vic Anciaux. 
Even later bleek, dat onze 
parlementsleden niet de 
enige « bedelaars» in de 
zaal waren : een heuse dito, 
inkluzief de uitgestoken 
pet, deed netjes de rijen af 
en kwam bij onze hoofdre-
dakteur 'n sigaret schooien. 

• De meetmg was voomf-
gegaan door een wekenlange 
aktie in en om de agglome
ratie door onze brabantse 
en vooral brusselse V.U.-af-
delingen. Er werd dag en 
nacht in echte verkiezings-
stijl gewerkt en ónze Brus
selaars bewezen, wat voor 
vlaamse energie er nog in 
de hoofdstad zit. 
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OLIE 

OP 

DE 

GOLVEN ? 

Een voormalige amerikaanse UNO-
diplomaat heeft aan het licht gebracht , 
da t wijlen Dag Hammarskjoeld wel 
voorzien had in een bepaalde procedu
re, wanneer het mis zou lopen in het 
Midden-Oosten. Hij heeft verklaard dat 
er een overeenkomst zou bestaan waar
bij de tegenparti jen in het Midden-
Oosten zich ertoe verbond, het terug
t rekken van de UNO-politiemacht pas 
dan te bevelen wanneer de algemene 
ÜNO-vergadering daar toe haar toestem
ming had verleend. Men weet dat Oe 
Tant (zeer vlug) op de eenvoudige 
aanvraag van Nasser is ingegaan, wat 
de krizis in het Midden-Oosten a.h.w. 

deed ui tbreken. Oe Tant beweert dat e r 
officieel geen dergelijk akkoord be
staat , doch de vraag stelt zich of de 
vroegere amer ikaanse UNO-afgevaardig-
de Ernest Gross, die van dit memoran
d u m van Hammerskjoeld gewag maak
te, dan gelogen heeft. Men kan moeilijk 
aanvaarden dat een zo hoog geplaatst 
diplomaat er maar zou op los liegen. 
De houding van Oe Tant in het Midden-
Oosten-geschil staat reeds geruime tijd 
aan scherpe kritiek bloot. Dat hij als 
UNO-sekretaris-generaal een ui tbl inker 
is, zou beneden de waarheid zijn. De 
m a n is vermoeid en wou daarom reeds 
aftreden. Alleen omda t men over een 
eventuele opvolger niet akkoord ge
raak te bleef hij aan. De UNO zou e r 
nochtans goed aan doen haar topamb
tenaar te vervangen, want we zien aan 
de hand van de krizis in het Midden-
Oosten hoeveel kan gelegen zijn aan he t 
initiatief (of de onts tentenis ervan) 
van hem, die de spil van het UNO-ap-
paraa t is of zou moeten zijn. 

De grond der zaak heeft niet veel 
wijziging ondergaan, al is een veroor
deling van Israël als agressor waar
schijnlijk. De Sovjet-Unie wenst de te
rugt rekking van Israël uit de verover
de gebieden doch wacht zich wel, het 
bes taan van de s taat Israël aan te 
vechten. In waarheid is de indruk ge
wettigd, dat Moskou voor besprekingen 
met Washington va tbaar is en dat veel 
van Kosygins woorden slechts voor het 
forum en vooral voor het arabisch ge
hoor bes temd zijn. Johnson heeft trou
wens duidelijk gemaakt dat van de 
eenvoudige terugkeer naar de s ta tus 
quo ante in het Midden-Oosten geen 
sprake kan zijn. Uiteindelijk ligt de 
enige oplossing in rechts t reekse onder
handelingen tussen de bet rokken par
tijen onder toezicht van de grote Twee; 
tans echter nog zeer problematisch. 
Want van een Grote Vier-konferentie 
komt niets in huis. Wilson en de Gaul
le verkozen te Parijs over Engelands 
toetreding te pra ten, waardoor ze met
een de UNO-assemblee over het Mid

den-Oosten bewust relativeerden blijk
baar niet alleen om zich op de vlakte 
te houden, doch ook om de Sovjet-po-
litiek enigzins de pas af te snijden. Dat 
zal t rouwens de GauUe aan Kosygin 
bij diens oponthoud te Paii js (waa r 
men met dit bezoek zeer vereerd was ) 
wel duidelijk gemaakt hebben. Het 
ligt er vingerdik op dat de grote mo
gendheden... olie op de joods-arabische 
golven willen gieten. 

Over olie gesproken : ook dit tema 
vertoont tegenstrijdige aspekten, die 
zowel voor de westeuropese als de ara-
bische pozilie zwakke en s terke kanten 
vertonen. 

Wat Engelands toetreding betreft 
tot de EEG : de Gaulle heel t het Wil
son vriendelijk doch beslist duidelijk 
gemaakt , dat het een zaak \ a n lange 
adem zal worden. Het doekje voor het 
bloeden (associatie) had Wilson al bij 
voorbaat van de hand gewezen. Het 
wordt inderdaad « a long way » naar 
Europa . 

« 

De andere grote gebeurtenis \ a n de 
week, de chinese H.bom maakt ook een 
ander « ro t tend viaagstuk » weer ak-
kuut : de betrekking van China bij de 
wereldleiding. Zowel Washington als 
Moskou kunnen er niet ondeni i t da t 
zolang China niet m de een ol andere 
zin salonfahig wordt gemaakt er van 'n 
werkeli jke kernstop en ook van een 
echte ontwapening geen sprake kan 
zijn. Dat is nu wel zeer duidelijk ge
worden. 

De afgelopen weken hebben aange
toond dat uitstel niets oplost, noch in 
het Midden-Oosten, noch te Geneve, 
noch in Vietnam. Het ware te hopen 
dat de jongste krizis dit besef in de 
wereldhootdsteden s terker heeft ge
maakt , met als dreigende gevolgtrek
king da t een verder laiser faire, lais
ser aller de toestand slechts e rge r 
maak t en de kansen van een groot ge
wapend konflikt ondanks alle vrees 
nog steeds ( indien niet mee r ) leëel 
maakt . 

Een protokolaire handdruk kost niets : Oe Tant verwelkomt Sovjet-premier 
Kosygin en minister Gromyko bij de aanvang van de buitengewone UNO-assem

blee te New-York. 

ERELD-
WIJD 
VEReAND 

Het konflikt in het Midden Oosten 
heeft raakpunten in donienien, die men 
er op het eerste gezicht niet vermoedt. 
Het hgt voor de hand dat de olie onmid
dellijk in verband kan gebracht worden 
met dit konflikt als ge^olg van de olie-
stop die de arabische landen tegenover 
Amerika. Engeland en NVest-Duitsland 
hebben afgekondigd. Het is een twee
snijdend zwaard omdat eensdeels de 
olieproduktie de voornaamste bron van 
inkomsten \an de arabische landen is en 
omdat anderdeels het Westen sinds de 
Suez-kri/.is (19,5ü) maatregelen trof, om 
niet onmiddellijk met lanilegging van 
7ijn vervoer en zijn bedrijfsekonomie 
bedreigd te zijn zoals toen het geval 
was. Xief alleen hebben de westerse re
geringen de olie\ordelers verplicht een 
tamelijk grote rezerve aan te leggen, 
doch geleidelijk is men andere dan ara

bische olieproducenten gaan opzoeken, 
zodat een eventuele oliestop minder 
akkuut is en qua omvang minder schade 
aanricht dan vroeger. Dit geldt niet voor 
Amerika dat zich zelf kan bedruipen en 
zelfs over meer dan voldoende rezerve-
bronnen beschikt om de olievoorzieiiing 
van West-Europa aanzienlijk op te 
drijven. 

Het is dus begrijpelijk dat sommige 
arabische landen niet zo geestdriftig zijn 
om de oliekraan dicht te houden. Ze 
lopen gevaar bepaalde afzetgebieden 
kwijt te spelen omdat er steeds voldoen
de konkurrenten zijn, die niet liever 
vragen dan in te springen. Tot deze kon
kurrenten vlakbij (geografisch) behoren 
Iran. die de leveringen niet stop zetten 
(ook als weerwraak voor het feit dat de 
arabische landen tijdens de Abadan-kri-
zis bliksemsnel insprongen om het Wes
ten van olie te voorzien, en (politiek) 
Rusland dat sinds geruime tijd allerlei 
aanbiedingen doet op de westerse mark
ten, sinds de jongste krizis met meer 
kansen op sukses dan ooit (vooral in 
Engeland) Dit is ook verklaarbaar om
dat vooral West-Europa nog niet hele
maal immuun is voor een oliestop. Het 
is een verwarde toestand, want in feite 
hebben zowel West-Europa als de ara
bische landen er alle belang bij dat de 
oliekrizis niet te lang aansleept, omdat 
West-Europa nog niet helemaal veilig is 
en omdat de olie de ruggegraat is van 
de arabische ekonomie. Voor Egypte 
komt daar nog bij dat ook het Suez-
kanaal een zeer voorname bron van in
komsten is. Momenteel verkeert de 
egyptische ekonomie dan ook in zeer 
grote moeilijkheden, want de in rang
orde derde l)elangriike inkomstenliron, 
het toerisme, ligt momentcel ook droog. 
Ook Israël zal zich weldra voor zware 
ekonomische moeilijkheden geplaatst 
zien, want het kan niet te lang zijn hele 
ekonomie in dienst stellen van een 
noodsituatie met het geweer aan de voet 
en een vluchtelingenprobleem als nooit 
tevoren, met alle eisen daaraan verbon

den en op gevaar af, bij sistematisclie 
verdrijving \an de Arabieren een om
slaan van de tans voor dit land nog gun
stig gestemde openbare mening in het 
Westen. Israël heeft het \ oordeel dat het 
kan rekenen op de financiële hulp van 
meer dan 10 miljoen ekonomisch sterke 
.loden in Amerika en het Westen, maar 
daarmee houdt men uiteindelijk geen 
ontwricht ekonomisch apparaat in stand 

Het Westen moet ook rekening houden 
niet alleen met een eventueel geringe 
olieschaarste doch ook met een stijging 
van de \rachtijrijs De sluiting van het 
Sue/kanaal en de omleiding rond de 
Kaap de Goede Hoop zal zonder twijfel 
een minimumstiiging van 10 % van de 
vrachtprijs \eroorzaken. Ook zal de 
leveringstermijn minstens met een week 
moeten \erlengd worden. Dat zal de in
flatie in West-Europa nog in de hand 
werken. Terloops stelt .nen ook vast dat 
het passagiersvervoer ter zee eveneens 
rond de (ïoede Hoop moet omgeleid 
wonlen. -Mie anti-apartheid ten spijt 
stelt men intussen vast dat de britse en 
amerikaanse scheepvaart i-ond Zuid 
Afrika de laatste weken snel stijat. Ook 
dat is een paradoksaal gevolg van de 
krizis in het Midden Oosten, die heel 
wat « ommekeren der bondgenootschap 
pen » in de geesten heeft veroorzaakt, in 
de olie- en iiassagetransporten uit nood
zakelijkheid des aebods en des middels. 

We stellen ovcriaens vast dat de 
.Sovjets betrekkeliik mild te werk gaan 
in de t'XO en achterpoorten tot onder
handelingen, vooral met Amerika. >T)en-
latcn. Kosvain heeft niet nagelaten aan 
Vietnam te berinneren en heeft daarmee 
— wellicht op'iev\il(l — officieel in ziin 
kaarten laten küken. De Midden Oosten-
krizis moest in nr.sische vizie immers 
dienen om druk op Tncle Sani in ver
band niet Vietnam uit te oefenen. Deze 
druk is niet moael'ik geweest door hef 
verloop der aeheii-teii'ssen op de slag
velden. Doch odk .lohnson maneuvreert 
voorzichtig. De ekonomische belangen 
ziin inderdaad zeer eroot, niet alleen 

vooi Husland, dat zijn mes langs twee 
kanten wil doen snijden, doch ook voor 
Amerika, dat met ineens aan eventuele 
hogere weteuropese oliebehoeften kan 
voldoen en Israël liever langs achter
deuren helpt. Beide mogendheden blij 
ven er overigens op uit, de gunst van de 
arabische landen te behouden, van wel
ke rivaliteit de .Arabieren handig gebruik 
maken, echter in een veel minder kom-
fortabele pozitie dan vóór de jtmgste 
Blitz-oorlog. 

Voor Husland komt daarbij nog de 
chinese vaterstofbomontploffing eerdei 
ongelegen, voor zover deze- H-bomont
ploffing ook autentiek is, wat door 
lapanse waarnemingssfations in hoge 
mate in twijfel wordt getrokken. De nei 
ging is zelfs groot, om het bericht ovei 
t;hina's « wonderbaarlijke H-bora » (de 
andere H-bommogendheden hadden veel 
meer tijd nodig om een H-bom op punt 
te stellen en Peking zou feiteliik Frank 
nik voorbiigesfoken. bijaldien er wer
kelijk in China een H-bom tot ontplof
fing werd gebracht) te interpreteren als 
een /et van .Mao in de binnenlandsr 
strijd om de macht, die niet zo gunstig 
voor hem verloopt als verwacht en in 
ieder geval in China's ekonomisch en 
wetenschappelijk belangrijkste gebieden 
(het kern-centrum in \oord-China en de 
industriestad Siangai) zelfs ten nadele 
van hem verloopt. Hoe dan ook : indien 
de chinese H-bom echt is (en geen pro-
pagandabom uitaevonden door Mao) dan 
zon deze onfnioffing de Sovjets aanzet
ten tot een mildere houding ten opzichte 
van Israël met het oog op een verstand 
hoiidina met de l'S.A. Het ligt immers 
voor de hand. dat een Rusland-vijandig 
China dat promoveert tot de hoogste 
klasse in de Kernklub. Moskou nog hui 
veriaer moet stemmen dan tevoren en 
moet aanzetten, de Kroesitsiev-doktrine 
van de vreedzame samenleving vooral 
nu niet te vervangen door een koude 
oorlog ter wille van het in wereldontiek 
veel niindpr bcl-ingriike arabische blok 

K.V.R. 
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CIJFERS IN VIETNAM 

Wat de « vergeten oorlog » 
van Vietnam aangaat — « ver
geten » sinds de Blitzkrieg in 
het Nabije Oosten — is het 
aantal amerikaanse troepen al
daar tot 461.000 man gestegen, 
w.o. 302.000 landmacht, 76.000 
inarinesoldaten, 56.000 bij het 
luchtwapen en 27.000 bij de 
marine, de rest bij de kust
wacht. Daarbij moet men 
54.000 Australiërs, Nieuw-Zee
landers en Zuidkoreanen reke
nen. Voor 1967 werd voor de 
oorlog een bedrag van 20,3 mil
jard dollar voorzien op een to
tale begroting voor de lands
verdediging van 70,3 miljard. 
Dit bedrag is een rekord voor 
vredestijd en werd slechts in 
het oorlogsjaar 1944 overtrof
fen (86,4 miljard). Tegen 30 
juni 1968 zullen de amerikaan
se strijdkrachten 3.464.300 man 
tellen, worden 1479 vliegtuïgen 
aangekocht alsmede een niet 
nader bepaald aantal Nike-X-
antiraketten. 

Het konfUkt in het Midden-Oosten heeft even de aandachl afgeleid van Vietnam. Be Amerika
nen vonden in een verlaten bunker deze foto, waarvan zij veronderstellen dat het een beeld is 
van een vergadering van Vietkong-bataljonsko mmandanten. De strijd gaat verder! 

ACHMED DLIN\I 
De gespannen internationale toestand 

tijdens de jongste weken zal alvast door één 
kategorie mensen met vreugde begroet ge-
iveest zijn : al degenen die er belang bij 
hadden dat er zo weinig mogelijk belang
stelling zou zijn voor het proces Ben Barka 
(tweede schuifke) en voor de uitspraak in 
dit geding. 

ledereen zal zich nog levendig herinne
ren hoe groot de belangstelling was toen 
verleden jaar het proces begon en hoe de 
plotse overkomst van Achmed Dlimi, hoofd 
van Marokho's gefieime diensten, een golf 
van sensatie verwekte. De ontvoering van 
de marokkannse oppozitieleider Ben Barka 
— ontvoering waarbij franse i parallele or-
ganizaties » betrokken waren — bleek plots 
uit te groeien lot het grootste schandaal 
van de Vde Republiek. Een woedende de 
Gaulle had beloofd, dat in de affaire de 
u'aarheid zou aan het licht gebracht wor
den zonder aanzien des persoons en zonder 
acht te slaan op de eventuele gevolgen van 
de frans-marokkaanse verhoudingen. Het 
proces slart'e in het teken van de sensatie; 
de aanwezigheid van Tixier-Vignancourt 
bij de verdediging maakte meteen duide
lijk dat het niet alleen ging om de miste-
rieuze verdwijning van Ben Barka, maar 
dat in deze zaak het proces zou gemaakt 
worden van de Vde Republiek en haar in
derdaad weinig appetijtelijke politionele 
metoden. 

Het proces liep destijds dood op de vraag 
naar een « bijkomend onderzoek »; hel zag 
er naar uil dat men van uitstel naar afstel 
ivilde gaan en dat men wachtte op een 
ogenblik dat de zaak Ben Barka uit het 
nieuws zou geraakt zijn om dan vlug-vlug 
een vonnis te vellen zonder dal de publieke 
opinie er zich nog druk om maakte. Zo is 
het ook gebeurd : de gebeurtenissen in het 
Midden-Oosten hebben daarenbm:en ge
diend als een dankbare, niet in het scenario 
voorziene deusex-machina die er voor 
zorgde dat « het proces van de eeuxu * ein
digde — om het met een sappige franse 
uitdrukking te zeggen,— en qiieu de pois-
^on. 

Frankrijk heeft het moeten stellen met 
een zeer slecht script : een goedkoop de-
tektiveromannetje waarin er noch helden 
noch doden te vinden waren. Het script 
werd op papier gesteld door de parijse ju
ry. Een dode ivas er niet : sinds de verdwij
ning van Ben Barka heeft men nooit met 
zekerheid kunnen vaststellen of de oppozi
tieleider al dan niet vermoord was. Een 
schuldige was er al evenmin : de man die 
achter de hele affaire zat — Marokko's mi
nister van Binnenlandse Zaken generaal 
Oefhir — was veilig in NoordAfrika geble
ven. De jury moest het stellen met een paar 
bleke plaatsvervangers : randfiguren uit 
het wereldje van politie en gangsters zoals 
Souchon en Lopez, en de marokkaanse zon

debok- Achmed Dlimi die voor zijn baas 
Oefkir als bliksemafleider moest fungeren. 

Het vonnis stond in het leken van dit 
slecht script. Generaal Oefkir werd bij ver
stek tot levenslang veroordeeld; de mee-

' lepertjes Souchon en Lopez kregen respek-
tievelijk zes en acht jaar op de nek gescho
ven; Dlimi, die zich vrijwillig in handen 
van de franse justitie had begeven, werd 
vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. 
Recht was geschied! 

Recht was wellicht — op een zéér merk
waardige wijze overigens — geschied, maar 
de zaak Ben Barka is aan het einde van 
het proces nog even duister en ondoorgron
delijk als zij dat was bij hel beg^t ervan. 
Er is nog altijd niet uitgemaakt wie eigen
lijk de daders waren van de ontvoering 
einde oktober 1965 op het boulevard Saint-
Germain. Er is zelfs niet gerept geworden 
over de achtergronden van dit grootste 
schandaal der Vde Republiek. Het gerecht 
heeft zich anderhalf jaar lang (min of 
meer!) moeite gegeven om de verantwoor
delijkheden aan de franse en aan de marok-
kaajise kant vast Ie leggen, maar zelfs hel 
vonnis is niets méér dan een uiterst vage 
aanduiding over deze verantiuoordelijkhe-
den. Ook de meer dan 200 getuigen die 
door Achmed Dlimi geciteerd werden, heb
ben er niet toe bijgedragen om de sluier 
van geheimzinnigheid over heel deze affai
re ook maar met een tipje te licliten. 

Eén zaak staat vast : einde oktober 1965 
verbleven een aantal marokkaanse ontvoer
ders in de parijse omgeving; onder hen was 
generaal Oefkir en waarschijnlijk ook Ach
med Dlimi. Met de hidp van franse onder-
tvereldfigitren en politiediensten kidnapten 
ze Ben Barka, die sindsdien spoorloos ver
dwenen IS. 

Op een perskonferentte heeft generaal de 
Caulle onlangs Oefkir officieel van de men-
senroof beschuldigd en in alle stilte werden 
een aantal franse politiediensten gereorga-
nizeerd. De veroordeling van Oefkir tot le
venslang en van de politieman Soiichon tot 
zes jaar is de gerechtelijke bevestiging van 
de Gaulle's verklaringen en van de mani
pulaties in de politiediensten 

Aan het proces Ben Barka is en blijft 
echter onrustwekkend, dat in de Vde repu
bliek de «raison d'état» véél sterker schijnt 
te zijn dan de demoltratie : een veroorde
ling die volgt op een parodie van een pro
ces en op de nauwelijks gekamoefleerde en 
schitterend geslaagde pogingen om de hele 
zaak in het duister te houden, heeft weinig 
of niets te zirn met wat onder rechls-
spraak dient verstaan te worden. De Gaulle 
krijgt nu de gelegenheid om de door Oef-
kirs veroordeling veroorzaakte breuk met 
Marokko rustig te plakken; aan de franse 
opinie heeft hij magistraal zijn voelen ge
vaagd. 

A.N. Tovano. 

CIJFERS IN HET 
MIDDEN-OOSTEN 

De UNRWA (vluchtelingen-
organizatie van de UNO) raamt 
het aantal vluchtelingen uit 
Gaza, Syrië, Libanon en Jor
danië na de korte oorlog van 
veertien dagen geleden op 
600.000. In Amman werden 
25.000 brieven ontvangen be
stemd voor vluchtelingen. De
ze brieven kunnen aan de ge
adresseerden slechts via Gene
ve besteld worden. Jordanië 
alleen telt 100.000 nieuwe 
vluchtelingen. Het is ook de 
enige arabische staat die de 
Palestijnse vluchtelingen in de 
eigen bevolking poogt te inte
greren. 

VOORSTEL 
TOT FEDERATIE 

Men schrijft Mosje Dajan, de 
israëlische minister van defen-
tie, een federatieplan toe, dat 
er toe strekt tussen Israël en 
Jordanië een federatie op te 
richten. Het is de kern van het 
Midden-Oosten-vraagstuk. Het 
vroegere mandaatgebied Pales
tina en Transjordanië vormen 
een natuurlijke ekonomische 
eenheid, waarin de vluchtelin 
gen in plaats van hen in kam
pen te doen samenhokken, 

zich in nederzettingen zouden 
kunnen vestigen. Dit plan zou 
dus een t e r r i t o r i a l e 
regeling door Israël willen 
door een federatie, die echter 
in de gegeven omstandigheden 
op een verkapte aanhechting 
zou neerkomen. In hoever dit 
voorstel tot een plan zal uitge
werkt worden (er bestaan 
nochtans vroegere voorstellen 
in die zin) is nog problema
tisch. Het is trouwens zeer de 
vraag of de arabische mogend
heden ermee zullen instem
men. De enige die daartoe nei
ging vertoont is Hoessein van 
Jordanië, doch hij zou daar
mee het gevaar lopen, opnieuw 
door de andere arabische mo
gendheden voor «verkochte 
aan het Westen » uitgekreten 
worden. Nochtans : van alle 
arabische soldaten waren het 
de Jordaniërs die de meest ver
beten weerstand aan de Israë
liërs boden tijdens de jongste 
veldtocht. 

HONG-KONG 
De strijd tussen de britse 

koloniale bezetting van Hong-
Kong en de vanuit Peking ge
leide kommunistische agitato
ren is momenteel geluwd. Veel 
wijst er op dat deze strijd een 
kwestie wordt van een wed
loop tegen het uurwerk. De 
britse koloniale regering is er 
in geslaagd door een pohtiek 
van woningbouw een zekere 
achterstand in te halen. In de 
jongste 12 jaar werden 850.000 
mensen in een nieuwe woning 
ondergebracht, doch elk jaar 
worden er ca. 100.000 geboor
ten geregistreerd. Bijna de 
helft van de bevolking van 
Hong-Kong is minder dan 15 
jaar oud. Hoewel voortdurend 
nieuwe scholen worden ge
opend zijn er gemiddeld 
150.000 kinderen van ieder on
derricht verstoken. Het komt 

'voor beide strijdende partijen 
er op aan, de jeugd van Hong-
Kong voor zich te winnen. Ui
teraard kan men, met het ex
periment van de chinese Rode 
Garde voor ogen en gesteld 
voor het feit dat Engeland te 
Hong-Kong een vreemde macht 
is, niet uitmaken hoe deze 
strijd zal verlopen. Het is 
nochtans veelbetekenend dat 
de Hong-Kongse nieuwe gene
raties slechts in minderheid 
kommunistisch gezind zijn. 
Voor zover men die gezindhe
den kan nagaan natuurlijk... 

In Bolivië werd de staat van beleg afgekondigd. Het leger betrok 
stellingen in de strijd tegen de castristische guerilleros. 
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Vorige week stelden we het probl 
Deze week onderzoekt onze mi 
de oplossingen die men voorstelt 
men ontkomt de indruk niet dal 
werk van maakt dan alle vorige 
se regimes. Dat moet men ten sU 
het weet meer van aanpakken dan 
ten onder gingen en tot machtell 
doemd waren. Deze vaststelling jL 
het gaullisme in maar de waarheid 
beweren dat het gaullisme overal 
aan dit regime verbonden waarvoj 
in elk geval in Frankrijk een evol 
staat tot de klassieke opvatting ji\ 
en onmacht. Dat het anders kan in 
blijkt uit de reaktie op de bidonvi| 
zadiging is ingetreden, vooral sindj 
verleden in Afrika aan het verwed 
bijgedragen tot het ontstaan en 
schijnsel bij onze zuiderburen. 
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• ONOPLOSBAAR PROBLEEM ? 

Frankrijk heeft grote behoefte aan 
vreemdelingen voor zijn industrie, 
Vreemdelingen komen graag naar 
Frankrijk omdat de Ionen er gevoelig 
hoger liggen dan in hun geboorteland. 
De geboortepolitiek in Frankrijk, en 
de immigratie veroorzaken een nijpend 
woningtekort. De vreemdelingen ver
blijven slechts enkele jaren in het 
land, en doen besparingen op logement 
en voeding. Dus wonen zij in bidonvil
les. Nieuw-aangekomen vreemdelingen 
gaan daiar waar hun landgenoten wo
nen, dus de bidonvilles groeien aan. 
Na 20 jaar inspanningen is de overheid 

/Ui^-dï^ 'Ccnvd ^ 
er eindelijk in geslaagd haar achter
stand niet groter te laten worden. Zij 
bouwt honderde appartementsblokken 
voor vreemdelingen. Daarvoor heeft 
zij vreemde werkkrachten nodig. Zo 
is de cirkel rond. 

Nochtans is de overheid optimis
tisch : over zes jaar zijn er geen bi
donvilles meer ! De wet-Debré voorziet 
geforceerde hulpprogramma's, en 
maakt het de administratie gemakke-
hjk om terreinen te onteigenen waar 
bidonvilles gelegen zijn. Tientallen pri
vate organizaties beijveren zich om 
het lot van de bewoners van bidonvil
les te verzachten. Hoe wordt de kring 
doorbroken ? 

• TV EST MON FRERE 

Het wegwerken van kankergezwel
len die de bidon villes rond Parijs en 
andere Franse steden vormen, kan niet 
gebeuren met bulldozers alleen. De be
woners van zulke mizeriewdjken heb
ben diepingewortelde levensgewoonten 
en sociale gedragingen. Die liggen aan 
de bazis van de vers totenen van de 
welvaart. Zij kunnen slechts wegge
werkt en veranderd worden met veel 
liefde en toewijding. 

Men dacht eerst dat het probleem 
kon opgelost worden met probate mid
delen. Op zekere dag komt de politie 
de namen noteren van de inwoners van 
een bidonville, en enkele maanden la
ter krijgen die mensen het bericht dat 
zij het terrein binnen de 48 uur mo^ 
ten ontruimen. Geen nood, alles werd 
voorzien : vaders mogen naar nabije 
bejaardengestichten waar nog bedden 
vrij zijn, moeder verhuist naar een 
« Foyer de Femmes Célibataires », de 
kinderen mogen naar een kloosterorde 
die zich over hen wil ontfermen. 48 uur 
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de bidonvilles in Frankrijk voor. 
liet vraagstuk op sociaal vlak en 

geen gemakkelijk vraagstuk doch 
üdige franse regering er ernstiger 
-en onder de vroegere republikein-
ïi het gaullistisch regime toegeven, 
,rige regimes die aan versnippering 
i t.a.v. de meeste problemen ge-
•n goedkeuring op heel de lijn van 
haar rechten. Zonder trouwens te 

^̂ els verricht zijn er goede kanten 
.n niet blind mag zijn. Er doet zich 
oor die in volstrekte tegenspraak 
akrijk sinoniem was met wanorde 
land van het zgn. dolce far niente 

_i welk verschijnsel een zekere ver-
inkrijk de erfenis van zijn koloniaal 
is, erfenis die niet het minst heeft 
expansie» van het bidonville-ver-

later maken enkele bulldozers het ter
rein klaar voor een ploeg werklieden 
die er grote H.L.M.-blokken bouwt 
(Homes a Loyer Modéré - woningen 
met verminderde huur), die zullen be
woond worden door gezinnen die reeds 
jaren op de wachtlijst staan. Officieel 
is het probleem van bidonville nummer 
zoveel opgelost. 

Men had echter over het hoofd ge
zien dat de bevolking van de bidonville 
zeer mobiel is. Daarbij verblijft onge
veer de helft van de vreemdelingen il
legaal in Frankrijk. En diegene die 
geen dak meer boven het hoofd heeft, 
gaat naar een nabijgelegen bidonville, 
er zijn er toch genoeg. 

• PATERNALISME 

De hulp aan de bewoners van krot
ten is zo oud als de bidonvilles zelf. 
Ontelbare privé-initiatieven ijveren om 
het lot van die mensen te verzachten. 
Een abbé te Nanterre vertelde ons dat 
zij met zovelen zijn, dat er van daad
werkelijke hulp weinig te bespeuren 
valt. Het gebeurt zelfs regelmatig dat 
verschillende van die organizaties on-
deriinge vetes betwisten. 

De hulp van velen beperkt zich tot 
het uitdelen van dekens en voedings
waren. Verder schrijven die organiza
ties bladen vol over de « schande van 
de eeuw». Maar daarbij blijft het ge
woonlijk. 

De meeste Fransen staan afzijdig, zo
niet onverschillig, tegenover het pro-^ 
bleem. Het belangt hen niet aan. Die 
vreemdelingen moesten maar thuis 
blijven, ofwel moeten ze maar wat 

• Reportage : 
BERT STEENHOEFS 
Foto's : 
BRUNO STEVENS 

• BIJ DE FOTO'S : 
Pagina 12 boven : straatje zon 
der eind in Bidonville, tegen
voeter van « Alphaville «... 
Pagina 12 onder : « Le cabaret 
oriental» met zondags uitge
doste klanten en waar hel ter
rasje niet ontbreekt Pagina l."? 
boven : zelfs het hotel en de 
toegangstunnel ontbreken niet 
in Bidonville. Pagina 13 onder; 
na het werk praatje aan rf-
bar in bidon-bist rot... 

minder gierig zijn en een groter ge-̂  
deelte van hun loon besteden aan huis
huur. Zij vergeten dat diezelfde vreem
delingen aan de bazis liggen van hun 
nationale ekonomie, en dat zij dikwijls 
gewoonweg de kans niet krijgen om 
een menswaardige woongelegenheid te 
vinden. Daarbij speelt nog dat ook in 
Frankrijk het racisme geen vreemd 
woord is. 

• MODERNE NAASTENLIEFDE 

Gelukkig zijn er mensen die het pro
bleem, grondig kennen, en de enige 
wijze om het probleem op te lossen 
konsekwent volgen. 

Te Noisy-le-Grand wonen sociale as
sistenten te midden van de vreemde
lingen in een bidonville, en getroosten 
zich dag na dag de moeite om hen in 
hun eigen taal uit te leggen welke stap
pen ze moeten ondernemen om hun pa
pieren in orde te krijgen — en alzo 
verzekerd te zijn van een minimum
loon en andere sociale voordelen — 
ondernemen stappen bij de overheid 
orri meer waterputten, elektriciteit en 
telefoon te bekomen, kortom, onder
houden zuiver menselijke kontakten. 
Hun werking gaat zeer moeilijk bij de 
achterdochtige vreemdelingen, maar 
mocht reeds enkele rezultaten boeken, 
a.m. in de vorm van transitocentra, 
scholen voor volwassenen en kulturele 
kringen. 

Ook het administratief apparaat 
blijft, na 10 jaar, niet stilzitten. De 
wet-Debré voorziet het oprichten van 
transitocentra en H.L.M.-blokken. De 
onteigening van terreinen waarop zich 
bidonvilles bevinden, werd van 48 uur 
op 3 maanden gebracht. Het is verbo
den nieuwe « huizen » te bouwen in 
Bidonvilles. Men mag niet in een be
staand huis gaan wonen als de vorige 
eigenaar vertrekt. Een leegstaande wo
ning wordt omniddellijk afgebroken. 
Het rezultaat is wel dat waar men 
vroeger met 4 mensen sa)nenhokte, het 
nu met acht of meer doet, maar alles 
laat voorzien dat de officiële inspannin
gen op lange termijn vruchten zullen 
afwerpen. 
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OEESTESGESTOORDE KINDEREN 
Het vraagstuk van de geeslelijk gehandikapte kinderen wekt in toenemende mate 

d" belangstelling van overheids-inslanties, pedagogen, maatschappelijke orgayiiza-

ties en politieke pat tijen. We hoeven zeker niet te onderstiepen dat ook de Volks

unie sinds geruime tijd aandacht neeft gevraagd voor dit vraagstuk en dat som

mige mandatarissen een speciale belangstelling aan de dag leggen vooi de gees

telijk gehandikapte kinderen. 

Men heeft kunnen nagaan dat gemiddeld 3 a 4 piocent van de pasgeborenen 

geestelijk gehandikapt zijn. Een tamelijk hoog gemiddelde dus, al valt het aan

tal niet zo direkt op. 

Vioeger en ook nu nog weiden en luorden dergelijke kindeien — van wie men 

niei onmiddellijk na de geboorte kan vaststellen dat ze geestelijk gehandikapt zijn 

— samen met volwassen zwakzinnigen in gestichten oiidergebracht. Meer en meer 

echter ontstaan instellingen, die zich uitsluitend met dergelijke kinderen bezig 

houden en door een gespecializeerd onderwijs pogen de schade zoveel mogelijk 

ie bepetken. Er is echter nog enorm veel te doen niet hel minst in ons land, dat 

zeker op dit gebied niet toonaagevend mag genoemd woiden. Spiegeltje, •;piegeltje aan de wand, wie is er de mooiste van heel het land ? 

Geestelijke storingen bij kinderen 
kunnen aan verschillende oorzaken toe
geschreven worden. Daar is \ooreerst de 
erfelijkheidsfaktor, die meestal tot pri
maire zwakzinnigheid aanleiding geeft. 
Statistisch is gebleken dat deze vorm van 
zwakzinnigheid slechts een derde van 
het aantal gehandikapte kinderen aan
tast en dat ze doorgaans ook niet de 
zwaarste vorm ervan is. Over het alge
meen ligt een organische oorzaak aan de 
bazis van geestesstoornissen bij kinde
ren. Dan spreekt men van sekundaire 
zwakzinnigheid. De stoornissen kunnen 
optreden voor de geboorte, dus tijdens 
de zwangerschap, o.m. als gevolg van 
bepaalde ziekten tijdens de eerste maan
den van de zwangerschap. Ook nu nog 
wortelt een zeker bijgeloof in het volk 
in deze ziekten, die door dit bijgeloof 
over het hoofd worden gezien om de 
ziekte bij het kind aan boven- of bui-
tennatuurlijke oorzaken te kunnen toe
schrijven. Ook tijdens of rond de ge
boorte kan een latere geestelijke storing 
bij het kind veroorzaakt worden. Een te 
lang geboorteproces is gunstig voor een 
geestelijke belasting van de boorling. 
Heelkundig ingrijpen bij lastige geboor
te is ook niet van gevaren ontbloot, 
waarbij men van pre- of postnatale be
schadiging spreekt. Een verstoord even
wicht bij de moeder kan de zgn. « oude 
man » veroorzaken. 

Ziekten en ongevallen kunnen even
eens hersenverldmmingen bij de boor-
Inig veroorzaken. 

In vroeger tijden werden zwakzinni
gen als bezetenen beschouwd en behan
deld Pas sinds het begin de/er eeuw be
schouwt en behandelt men hen volgens 
wetenschappelijke maatstaven en steeds 
meer gaat de opvoeding van g^estes-
zvvakke kinderen in de l ichtmg van een 
bij/ondere opvoeding, gescheiden van 
normale kinderen en gericht op de mo
gelijkheden. Men heeft afstand gedaan 
van een zeker fatalisme, dat voorschreef 
dat er met dergelijke kinderen niets was 
aan te vangen. In plaats van deze kin
deren aan hun lot over te laten, hen 
naar gestichten allerhande « weg te 
schuiven » of ze tuis als een soort semi-
curiosuin semi lastpost te laten vegete-
ten. ontstonden steeds meer gespeciali-
zeeide scholen, waar men vooral door de 
bezigheidsterapie poogt het maximum 
uit dergelijke kinderen te halen. Het be
ginsel dat hier voorzit is dit : een echte 
beroepsopleiding kan een geestesge-
stoord kind niet aan. Daarentegen is 
het mogelijk bepaalde verrichtingen aan 
te leren zodanig dat een dergelijk kind 
later een nuttige en gewetensvolle half-
time-arbeider woidt, wanneer een ander 
voor hem denkt De uitvoering zal door
gaans na een degelijke voorbereiding 
onberispelijk zijn. Nochtans zijn indus
triële taken voor dergelijke gehandikap-
ten niet aan te bevelen. Veeleer blijkt 

men zich te richten op huisdienst, tuin
bouw, landbouw of kleinere ateliers. 

Het is met de opvoeding van geestelijk 
gehandikapte kinderen gesteld zoals het 
met alles gesteld is. Het komt er op aan, 
de aandacht op het vraagstuk zo te kon-
centreren dat de onmisbare kredieten 
voor de uitbouw van een echt en dege
lijk opvoedingssisteem er als vanzelf ko
men. Dat vergt een geestelijk aanpas
singsproces in het sociale denken en in 
de bestuurspraktijk. T o t op heden werd 
het initiatief al te veel overgelaten aan 
de partikuliere sektor, waar men overi
gens reeds merkwaardige rezultaten 

heeft bereikt ondanks beperkte midde
len en gebrek aan geschoold personeel. 
Dit laatste is trouwens in dit verband 
een vraagstuk op zich zelf : er bestaat 
een schromelijk tekort aan geschoold 
personeel, ook omdat men over de 
te volgen metodes nog niet helemaal 
met zich zelf in het reine gekomen is. 

Dit alles is van belang want geen en
kel gezin is vrij van de eventuele ge-
booHe van een gehandikapt kind. Hoe 
meer men belang stelt in dit 'viaagstiik 
en hoe beter de openbare gezondheids-
sektor er zich in specializeert, des te min
der zal de geboorte van een dergelijk 

kind in de gezinnen waar dit voorvalt 
de menselijke drama's verwekken, 
ivaaibij moeder, vader en andere kinde
ren nauw betrokken zijn en waarbij is 
komen vast te staan, dat de meeste men
sen in het begin niet eens weten, hoe ze 
passend op een dergelijke vaststelling 
moeten reageren. Naast de organizati'. 
van de opvoeding van geestelijk gehan
dikapte kinderen komt dus ook de voor
lichting om de hoek kijken. Deze moet 
gelijke tred houden met de ontwikkeling 
van dit gespecializeerd opvoedingsslel 
sel. 

GERDA. 

BOEKEN VOOR DE JEUGD 
WIJ hoeven onze moeders zeker met Ie 

overtuigen van de opvoedende waarde van 
— aangepaste en goed gekozen — lektuur 
voor de kleine en giote kinderen. Daaren
boven zullen zij evenzeer overtuigd zijn van 
een ander weldoend aspekt van het lezen, 
dat wij van « kalmerende » aard zouden 
kunnen noemen. Wie regenachtige dagen 
heeft meegemaakt met drie, vier kinderen 
die aangewezen zijn op de huiskamer-ruim
te, weet wat xvij bedoelen. En met ons kli
maat zijn zulke dagen geen uitzondering! 

Men kan kinderen wel eens een uurtje 
zoet houden met televizie, maar dat is dan 
ook slechts op bepaalde uren. Het boek 
daarentegen is altijd gereed, elke dag en 
elk uur. 

Nu (.'" vakantie voor de deur slaat, mo
gen wij wel eens aan het boek als vakantie-
gezel denken, voor ons zelf maar ook voor 
onze kinderen. Geen vakantie zonder boek, 
geen koffers-pakken zonder een plaatsje er-

,in te voorzien vooi lektuur ! Dat is niet al
leen een kwestie van een « geestelijk » va 
kantie-nemen na de vele materiele beslom-
m,eringen, maar ook een wijze voorzorg x>oor 
zonloze dagen ! 

Wij brengen hierna een zeer kleine keu
ze : zij is slechts een aanduiding en wij we 
ten heel goed dat er nog vele andeie en 
goede kinder- en jeugduitgaven zijn. Bij de 
keuze hangt veel af van de belangstellings-
sfeer van hel ktnd zelf, al moet vader of 
moeder bij de lekiiiur wél wat leiding daar
in geven. Zo is er, ook bij de groteren, een 
sterke voorkeur voor strip verhalen. Op 
zich zelf is dat niet slecht. En of men een 
kind zoet lioudt met een boek of een strip
verhaal blijft, tenminste wat dat aspekt be
treft, hetzelfde Maar ook de opvoedkundige 
faktor telt ook mee, en het stripvei haal 
leidt bij sommige kinderen — met bij alle 

— tot leesluiheid. Men neemt doodeenvou
dig geen gewoon boek meer vast omdat het 
een leesinsparinmg vergt die bij een stiip-
verhaal tot een minimum is herleid. Verge
ten wij ook niet dat niet bij onze keuze. 

Beginnen wij met de allerkleinsten, de 
A.B.C. — rekiiiten uit ons schoolleger. 
« Frank en An > van C. Giaslioff is een 

boekje voor hen Niet te dik — 42 bladzij
den — en met te duur — 30 fr. — is het 
zowel door de illustraties als door de tekst 
zelf aangepast aan de kennis en het be
gripsver mogen van de eerste-klusser. 

Twee andere boekjes, voor beginnende 
lezers, zijn die van de engelse kinder schrijf
ster Gw^neth Mamlok. iiertaald door Inge 
Groeneveld : « Nicky en het hondje Pe
per munt > en * Nicky en het Hobbelpnnid-
je > Ze werden uitgegeven door Roelofs — 
Van Goor, Amersfoort, zijn prettig geiUiis-
treeid, gediukt in een grote, zeer leesbare 
letter, met een bex>atleh]ke tekst, zffj ge-
schikt voor beginnende lezertjes Piifs 55 
fr per boekje. 

« El icas eens » is een verzameling van 
bekende sprookjes, berrer kt door Nelly 
Kunst Een groot formaat boek, met hou
der dlunntig bladzijden, zfei mooi wlnege 
ven. prijs 65 fr Wi] menen dat dit boek 

het altijd nog zal doen bij de meesten on
zer kinderen. Sprookjes zijn, ook mi nog, in 
deze « nuchtere » zogezegd onromantische 
tijd, het antwoord op het poëtisch verlan
gen en de fantazierijke droom, op de hun-
kei ing naar de romantiek, die leeft in élk 
kind 

En tenslotte iets vooi de groteren. *Eino 
tn Noorwegen* dooi Betty van der Plaats 
!s een boek vooi jonge meisjes van 9 tot 
12 jaar — en ouder ! Want dit spannend 
verhaal, goed uitgegeven, boeiend verteld, 
kan ook de ouderen nog aanspreken! 

Ziezo, hiermee is een eerste < vakantie-
lezerve > aangelegd i'oor onze kinderen,van 
de laagste tot de hoogste klas van de lage
re school. Een volgende keer biengen we 
wat voor tieners van beider kunne! 

De hierboven veimelde boeken zijn ver 
krijgbaar bij . Standaard Boekhandel, Bel-
gielei 147, Antwerpen. 

DE BETOVERGROÖTTIJD 
Boekweitbloem is in de hedendaagse keuken wel heel s terk in de ver
drukking geraakt . We vragen ons af waarom. Dat zal wel iets te zien 
hebben met het feit dat onze boeren geen boekweit meer uitzaaien; het 
boekweitgraan was zeei onderhevig aan de nukken van het weer en een 
fikse-hagelbui volstond, om een hele oogst naar de bl iksem te helpen. 
Boekweit moet men thans gaan zoeken in een gespecializeerde zaak ol 
een dieetwinkel. Het loont de moeite, even op zoektocht te gaan naar het 
zeldzaam geworden meel en er dan in de keuken mee te gaan experi
menteren • knappe boekweit-flenzen of — uit be tovergrootmoeders re
ceptenboek — de vroeger veel gegeten « toverkoek » : 

« Neemt twee kop boekwyte meel, 15 eijeren de helft met wtt, en de 
andere helft zonder het wit; een pint zoete melk die heel warm is; een 
kommetje gesmolte boter, een lepel of twee suiker, en twee lepels ver-
sche gist; dit te samen beslagen, en zo als het beslagen is ten eersten 
tn een Taartepan te bakken gezet, met vuur onder en boven tot dat te 
gaar is, is heel goed ». 

Onze eigen grootmoeder bakte heel veel « boekese koek » : een gewone 
pannekoek uit boekwcitmeel met daar in v e l d s a l ^ e of pissebloemblad. 
We hebben — zeer tot t e \ redenhe id van onze echtgenoot — deze fami
liale t radi t ie in ere gehouden, ook al moeten we vaak wel eens gaan 
zoeken naar 'n winkel waar (amer ikaans) boekweitmeel wordt verkocht. 
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9de biënnale en bogomilen 
Dat ons, toen we ons als WlJ-verslaggever aan de receptie voorstelden, een een
talig in hel Frans gestelde persmededeling overhandigd werd gaan we echt niet 
dramatizeren. Het zal allemaal wel op een misverstand berusten (en ten slotte 
zijn ne in belgische ktmstmiddens méér gewend). Maar het is tipisch... tipisch 
voor een sfeer van nonchalante slordigheid en improvizatie die de laatste bi
ënnales beheerst en in het bizonder deze laatste. En dan spreken wij helemaal 
niet over de plaatsing der beelden die veel te wensen overlaat, dan gaat het om 
de selektie van de werken en veel essentieels over de opvatting van de biënnale 
zelf. In zijn soms te waarderen inleiding van de kataloog schrijft burgemeester 
Lode Craeybeckx : « De taak die de stad Antwerpen zich stelt... bestaat erin de 
beeldhouwkunst van vandaag in al haar aspekten te belichten ». Zeker in België 
is dit een noodzakelijke en lofwaardige taak, maar de manier waarop zij uitge
voerd wordt laat wel wat te wensen ol'er, zelfs wanneer wij omwille van het 
sinipatieke initiatief erg mild willen zijn. Het heeft weinig zin een grote maar 
daardoor verwarrende hoeveelheid van beelden bij elkaar te brengen zonder dat 
van daaruit iets wezenlijks over de hedendaagse beeldhouwkunst verteld wordt. 

Met weemoed denken wij terug aan 
de biënnales toen we de Italianen za
gen ot Henry Moore en dan naar huis 
terugkeerden met een duidelijke indruk 
van iets wat de hedendaagse beeld
houwkunst is. Nu zien we een twee 
honderdtal kataloognummcrs, maar 
een strekking, een aspekt of zelfs een 
beeldhouwer treedt daaruit niet te 
voorschijn... en de toeschouwer blijft 
ten slotte onbevredigd. Hij zag een 
boel slechte beelden, enkele mooie, 
maar ook een biënnale zonder rugge-
graat, zonder inhoud, zonder zin. En 
dan moeten we onwillekeurig aan de 
verantwoordelijken voor de samenstel
ling denken. Redeneren deze mensen 

niet als volgt : « He, binnen x maanden 
is het weer zover. Laten we vlug even 
wat briefjes naar een aantal kulturele 
attache's schrijven en hen om een in
zending verzoeken... liefst geen te grote 
of te grootse werken, dat spaart trans
portkosten — en ondertussen kost het 
ons geen moeite en verstevigen we de 
banden met bevriende naties » ? Per
soonlijk zien wij liever een groep van 
gewetensvolle en deskundige mensen 
die zelf bepalen wat er zal getoond 
worden, die vanuit hun kennis van de 
hedendaagse beeldhouwkunst (gesteld 
ze die hebben) weten met wat ze hun 
publiek gaan konfronteren. En al is 
het dan misschien niet die strekking 

TvrihW 

die ons aan het hart ligt, misschien 
zelfs die strekking die we « niets » vin
den, we zullen tenminste « iets » gezien 
hebben. Wat nu bezwaarlijk kan ge
zegd worden. 

• UIT DE CHAOS 

Over een biënnale zonder inhoud, 
zelfs zonder uiterlijk schrijven is 
moeilijk. Wij beperken ons dan ook 
tot hetgeen we in de chaos als overtui
gend hebben ontdekt, overtuigend door 
hetgeen we als (misschien ?) aksiden-
teel werk gezien hebben, want een 
beeldhouwer hebben we niet gevonden 
(hiervoor lag de fout niet bij de beeld
houwers, niet bij ons, wel bij de se-
lektieheren). 

Volgens de goed verzorgde kataloog 
van Paul Ibou worden werken getoond 
van kunstenaars uit Japan, Hongarije, 
Joegoslavië, Polen, Roemenië en 
Tsjecho-Slowakije. Van al deze landen 
maken de Japanners de beste indruk. 
Zij brengen een vrij geraffineerd sa
mengesteld geheel van klassiek en 
avant-gardistisch werk, waarin de 
ruimtelijke en in hout uitgesneden 
kalligrafieën van Shu Eguchi opvallen 
door hun plastische sterkte. Massaka-
su Horiuchi brengt een oorspronkelij
ke en pikturaal verantwoorde transpo-
zitie van het surrealisme, terwijl Ta-
kayuki Tomimatsu het klassieke hout
snijwerk in sterke abstrakte vormen 
weet te brengen. Op een na het mooiste 
werk van de biënnale is « Vraag 1966 » 
van Bukichi Inoue, een sterke uit aan
sluitende komponenten samengestelde 
aluminiumkompozitie. 

Hongarije overtuigt veel minder met 
modieus modernistisch werk, waarin 
alleen het klassisistisch « tellend meis
je » van Sandor Mikos een matig hoog
tepunt vormt. De landgenoten van pre-
zident Tito zweren bij gekomprimeer-
de vormkonstrukties die we (naar we 
menen) al veel eerder en veel beter ge
zien hebben. De Polen vallen op door 
hun gevoel voor folklore en vrije tijds
besteding. Origineel zijn alleszins de 
spookbeelden van Jerzy Beres, of ze 
beeldhouwkunst zijn is een heel andere 

vraag. Ook de Roemenen willen abso
luut bewijzen dat achter het « gordijn » 
de abstraktie kunst doorgebroken is. 
Meteen leveren ze dan ook het bewij» 
dat die kunstvorm bij hen enkele d » 
cennia ten achter is. Toch brengen zij 
o.i. het mooiste beeld van de hele b ^ 
ennale met de staal- en steenkompozjk 
tie « Vogels » van Lucaci Constantin.» 
een vertikale beweging die ongetwij
feld heel wat schatplichtig is aan Bran» 
cusi, maar door haar sakrale monu
mentaliteit werkelijk weet te ontroe
ren. Ook de tsjechische vertegenwoor
diging bespeelt het modernistische 
lier, maar dan enkel in toonaarden die 
waarschijnlijk enkel achter de Sudeten 
nog « nieuw » klinken. 

• KLEINE RETROSPEKTIEVE 

In het geheel van de biënnale is ook 
een kleine retrospektieve gewijd aan 
het werk van Constantin Meunier inge
last. En al moet deze beeldhouwkunst 
ons vaak voorbijgestreefd, anekdotisch 
en over-simbolistisch voorkomen... de 
enige naam die wij zonder naslagwerk 
onthouden hebben is deze van Meunier. 
Niet dat we onze waardering willen 
overdrijven, maar Meunier is een goed 
beeldhouwer en we hebben ten minste 
de gelegenheid gekregen om dit te er
varen... geen enkele andere beeldhou
wer heeft in deze biënnale de mogelijk
heid om ons zo'n overtuiging te geven. 
Jammer voor hen, jammer voor ons. 

• KUNST DER BOGOMILEN 

Onafhankelijk van de biënnale wordt 
in het Middelheimpark een tentoonstel
ling georganizeerd gewijd aan de 
« Kunst der Bogomilen » die (de ten
toonstelling dan) hoofdzakelijk bestaat 
uit een gegroepeerde reeks van 12 graf
monumenten. De bulgaars-kristelijke 
sekte van de Bogomilen kende haar 
bloeiperiode vooral in de late middel
eeuwen in Bosnië en Herzegovina. Door 
hun kreatief vrije en toch in het volks
leven gewortelde artistieke vizie (met 
nog sporen daarvan in de hedendaag
se Slavische volkskunst) hebben de in 
de 15de eeuw (door hun puritanisme) 
uitgedreven Bogomilen ons een (zij 
het beperkte) schat aan oermenselijke 
kunst nagelaten. 

In een later artikel zullen wij op de
ze kunst terugkomen. Volstaan wij met 
te zeggen dat de 4 eeuwen geleden uit
gestorven Bogomilen een uitstap naar 
Middelheim overwaard maken... de bi
ënnale neemt u er dan maar bij. 

NIC VAN BRUGGEN 

TERUG N A A R D E OORSPRONG 

Dii beeld 
S'i!g. Wel 

van Shin Hongo is zeker niet het beste uit de Japanse vertegenwoordi-
looiu liei de ztn vooi klassieke en modernistische nuances die de heden

daagse Japanse beeldhouwkunst kenmerkt. 

J a n Grauls hoeven wij aan een lezers 
publiek dat in kran t en weekblad meer 
leest dan de gebroken armen-en-benen en 
de sportuitslagen, niet meer voor te stel
len. In menig dag- en weekblad heeft hi] 
zijn ij^eren voor onze laa! met een nooit 
aflatende werklust en verbetenheid voort
gezet. Voor de oorlog had hi) reeds baan
brekend werk op het gebied der dialektolo-
gie en de woordstudie verricht en geijverd 
voor het gebruik van een zuivere taal en 
een beschaafde uitspraak. 

Na de oorlog werd hi j , zoals menig Vla
ming die zijn verantwoordeli jkheden had 
durven opnemen, door de repressie getrof 
fen. Eén vooideel had dit dan toch : dat 
zijn menigvuldige taalkionieken nu gere
geld in de dag- en weekbladpers \ ei sche
nen en een talrijk lezend publiek konden 
bereiken. 

Dr. Roemans en dra. Hilda Van Assche 
hebben een verz.imeling \ a n bijdragen, ge-
(̂ hieven door deze eminente taalkundige, 

hijeengebiacht in de HP-papciback « T e 
rug naar de oorspiong ». 

Na een inleiding dooi de samenstellers, 
volgt als eeisle opstel « Beschaafd Neder
lands », veischencn in 1951 in hci Hulde-
boek Anioon van der Plactse. 

In de afdeling « wooidstudies J> V\orden 
de wooiden ad \okaa t . schampavie. liberaal 
behandeld, op zodanige wijze dat de stu 

die, getuigend voor de e iudi t ie \ an de 
schiijver, tot een brok ku l tuurh is toüe uit
groeit. Hetzelfde geldt voor de hoofdstuk
ken over « algemene taaistudies » • over 
liederen, over heiligen en legenden en over 
feestdagen.' 

De twee studies ovei gezegden (één \ an 
Maix, één van Thorbeeke) wijzen erop, 
hoe sommige uitspraken wel eens \ e id i aa id 
kunnen worden hi di t verband zouden wij 
bijvoorbeeld op het absoluut-onjuiste \ a n 
veel zogezegde « histoiische » uitspiaken 
kunnen wijzen. Een ilhisiratie \ooi derge
lijke « historische » wooiden die op geen 
enkel gegeven berusten is wel het lameuze 
« Brennt Paris? » van Hitler . een « o o i d 
dat nooit werd gesproken en waaiToiul een 
hele « historie » werd geweven. Bi) het 
Econ-Verlag te Düsseldorf \eischeen on
langs een boek < Niemand hat Kolombus 
ausgelacht », waarin een aantal \ an deze 
< uitspraken » op hun historische waaide 
gewogen — en te licht bexonden wor^'en. 

Keren wij terug naar het werk van Dr. 
Jan Grauls Samenvattend kininen v\ij zeg
gen dat het a.h.w een staalkaait is van zijn 
veelzijdige bedrijvigheid — en dai de/e 
taalkundige ook een vlot schiijxei ua.s, die 
het nutt ige op aangename wijze kan bren
gen ! 

Tcing naar de ooisfnonn — Dy. jan 
Giauls, Heideland Pajjeibocli — 192 blz. 

file:///eidiaaid
file:///eischeen
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RILKE NA 40 JAAR 
In de reeks « Bücher der Neuzeit » verscheen bij Insel-Verlag, Frankfurt a.M.. 

een speciale uitgave van Rilkes werk, in 3 delen, tegen de globale prijs van DM.36. 

Sedert 1955 verschijnt bij dezelfde uitgeverij Rilkes verzameld werk onder re-

daktie van Ernst Zinn. Wij krijgen nu een goedkope tegenhanger van de zesban-

dige uitgave. Goedkoop echter alleen maar wat de prijs betreft, want qua uit

gave, verzorging en keuze is deze uitgave zeker niet « goedkoop ». Drie delen : 

één deel met de uitgegeven gedichten, één met een zeer uitgebreide keuze uit 

de nagelaten gedichten, één met een keuze uit het prozawerk. Het laatste deel 

bevat, naast natuurlijk de « Cornet», ook de volledige « Malte Laurids Brigge » 

en de Rodin-studie. Verder kleinere kritische teksten en scheppend proza, o.m. 

één uit de « Geschtchten vom liében Goït ». 

Wanneer wij over keuze en samenstelling oordelen, dienen wij voor ogen te 

houden dat het de bedoeling was, een zo reprezentatieve en volledig-mogelijke 

selektie te bieden van het werk van de grootste duitse dichter uit de moderne 

wereldliteratuur überhaupt. 

Veertig jaar geleden — einde decem
ber 1926 — stierf Rainer Maria Rilke 
in Meudon in het Zwitserse kanton 
Wallis op het kasteel Muzot, hij werd 
o p 2 januari begraven te Raron (Wal 
lis). Rilke stamde uit een adellijk ge 
slacht, afkomstig uit Karinthië, dat naar 
Bohemen was uitgeweken. Zijn vader, 
een officier, zond hem naar de kadet-
tenschool. eerst te St. Polten, dan naar 
Weisskirchen iu Moravië. Hi j kon er 
niet aarden, ging handelsschool volgen 
te Linz, legde na privé-onderwijs exa
men af en bezocht de universiteiten te 
Praag, München en Berlijn. Zij eerste 
gedichten versclienen, hij kwam in kon-
takt via Jakob Wassermann met Lou 
Andreas-Salomé, huwde in 1901 met 
Clara Westhoff en vestigde zich nabij 
Bremen. Niet voor lang : hij trok naar 
Parijs, was jarenlang sekretaris van de 
beeldhouwer Rodin en deed vele rei
zen • naar Zweden. Italië. Frankrijk, 
Noord-Afrika, Egypte, Spanje. Wanneer 
de oorlog uitbrak ging hi terug naar 
Duitsland, naar München Hij werd 
opgeroepen, deed dienst bij het Oorlogs 
archief te Wenen en werd in 1916 out 

slagen om gezondheidsredenen. Na de 
oorlog vestigde hij zich in Zwitserland, 
waar hij tijdelijk in een sanatorium 
\ Cl bleef. Een vriend kocht voor hem het 
kasteel Muzot, waar hij sterven zou ein
de 1926 tengevolge van leukemie. 

Toen onlangs een aantal duitse dicli-
ters gevraag werd naar de betekenis van 
Rilke, antwoordden de meesten dat hij 
op de jongere lirici geen invloed meer 
uitoefende. Het zuiverst omschreef Bru
no Raeber Rilkes betekenis voor deze 
tijd : « ik geloof dat zijn invloed op 
veel van onze lirici groter is dan zij 
denken. Rilke ligt om zo te zeggen in 
het koUektief-onbewuste der hedendaag
se dichtkunst ». 

Toch heeft elke generatie weer zijn 
eisen Rilke ontdekt : die van het « Stun-
denbuch » of van de « Sonette an Or
pheus », die van de « Duineser Elegien » 
of van « Malte Laurids Brigge ». En 
immer opnieuw : « die Weise von Lie-
be und T o d des Cornets Christoph Ril
ke » dat een oplage van 1 miljoen be
reikte. Over Rilke werd reeds zoveel ge
schreven dat de bibliografie ervan aan 
omvang die van de grootsten — Dan te. 

De Antwerpenaar Pol Mara kieeg de « Prijs roo> moderne kunst », uitgeloofd 
door het muzciim van Nazaoka op de negende internationale kunsttentoonstel

ling te Tokio. Hierboven een werk van Mara. 

Shakespeare, Goethe — benadert . Het 
belangrijkste werk is wel dat van de en
gelse germanist Endo C. Mason. In het 
Nederlands hebben wij o.m. het dege
lijke werk van F.W. Van Heerikhuizen. 

Aanvankelijk nog door Heine, Goe
the en Jacobsen getekend, wordt Rilke 
spoedig lirisch zelfstandig. Hij evolueert 
van een mitisch-religieuze en himnische 
liriek naar het « Diesseits » der dingen 
en een a-kristelijke konfrontatie met 
het innerlijke ervan, die echter geen 
eindfaze is maar etappe in zijn besten
dig zoeken naar het Oneindige. Men 
heeft Rilke op allerlei wijzen geïnterpre
teerd. Men wijdde beschouwingen aan 
zijn religioziteit (Eva Wemick) en Guar-
dini wees in een kommentaar op Ril-
ke's Elegien op het a-kristelijke ervan. 
Men meende in hem de afglans, de poë
tische inkarnatie te zien van het deka-
dente « fin de siècle n. Maar anderen 
weer —• o.m. O.F. Bollnow — zagen in 
hem de vertolker van de existentiële tra
giek der 20ste eeuw, tragiek waarvan 
expressionisme en existentialisme beur
telings op literair en wijsgerig vlak de 
meest-markante ui tdrukkingen waren. 
Men vond in zijn latere liriek reeds de 
klank der expressionisten; de taal der 
elegiën en sonetten is reeds expressio 
nistisch. 

Bij de reeds vernoemde enquête werd 
er — zoals trouwens ook elders en voor
dien — gewezen op de gebreken in Ril
kes oeuvre, een toespitsing op het pre-
cieuse, het gekunstelde dat aan zijn li
riek iets vrouwelijk weeks verleent; een 
gebrek aan vitaliteit, een fiziologische 
moeheid. Rilke kon dit echter overwin
nen en doen vergeten door de verfijning, 
door een sterk intuïtief schouwen, door 
de ontmaterializering der dingen. Hij 
bezat het uitzonderlijk poëtisch vermo
gen om de eenvoudigste woorden op
nieuw te doen glanzen en er de meest-
subtiele gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken. Het precieuze en gekun
stelde dat ons wellicht bij Rilke wel 
eens kan storen, verbleekt en verdwijnt 
bij de diepere betekenis van zijn werk 
da t ui t landschap en ku i tuur van heel 
Europa pu t en rijkdom aanbrengt en 
op zijn beurt héél het westen van zijn 
universaliteit meedeelt. Rilke werd ge
boren en woonde te Praag, waar de ger 
maanse en slavische wereld elkaar raak 
ten. Hij verbleef in Rusland, maar ook 
te Parijs, sprak zowel Russisch als Frans 
en verzoende in het romantisme van zijn 
duitse ziel de mistieke religioziteit van 
het Slavische oosten met de twijfel van 
een rationalistisch westen. Hij gaf aan 
de duitse taal. door zijn ongeëvenaarde 
rijkdom aan uitdrukkingsmiddelen en 
zijn technisch meesterschap, een muzi
kaliteit en een soepelheid tesrelijk met 
een eeestelijke diepte, die niemand voor 
hem eraan geven kon zoals hij Musil 
zei veertig jaar geleden reeds dat pas 
Rilke het duitse <redicht zijn volmaakt 
heid had sjeschonken 

Een tijd als deze. die aan een bijna 
patologische Brecht-aanbidding doet, die 
derderangsartiesten tot genie promoveert 
uit politiek-ideologische beweegredenen, 
die zich aan irreële begrippen van voor
ui tgang vergaapt, staat vreemd tegen
over de grootheid van een dichter 
als Rilke. met zijn « Wel t innenraum » 
en zijn mitisch-geheven en omschreven 
denk- en gevoelswereld. Niet wij alleen 
stellen dit vast • een criticus als Hans 
Egon Hnhhusen deed het reeds.. 

En Johannes Poethen sprak de over 
tuiging uit dat. wanneer eindelijk het 
bondsrepublikaanse provincialisme zal 
plaatsgemaakt hebben voor een univer 
seler inzicht ook Rilkes werk opnieuw 
zal ontdekt worden Poethens opmer 
kin« geldr trouwens ook voor ons ' 

Het drie delige werk dat nu uitgege 
ven werd. kan wegbereidend werken • 
voor de kennis van Rilke en voor de 
appreciatie van een waarachtig-grote li
riek Voor ieder poëzieliefhebber zal de
ze uitgave niet slechts een sieraad zijn 
vooi zijn biblioteek. maar ook een rijk
dom naar geest en hart. Beda Alemann 
schreef een inleiding van een dertigtal 
bladzijden, waarin op bevattelijke en 
toch dooidringende wijze een o\er7icht 
van Rilkes scheppen gegeven wordt. 

J.D. 

FONOPLATEN 
SIMFONiEEK VAN 
BEETHOVEN EN 
MENDELSOHN 
(Fontana 695.200 KL) 

Op een plaat biengt Philips in 
zijn goedkope reeds (139 jr.) de ita-
liaanse simfonie van Mendelsohn en 
de 8ste van/ Beethoven. 

Met Mendelsohn zxoelgen xce vol
op in de romantiek : toen de 21-ja-
rige komponist terugkeerde van een 

' reis uit Italië, bracht hij zijn 4de 
simfonie mede, de Italiaanse. Verre 
van ilaliaanse tema's te biengen (ten
zij in de laatste beiveging, de salta-
rello), wil Mendehohn zijn indruk 
over Italië geven. 

A-groot is de toonaard : hij uitstek 
^gebruikt voor lichte en vreugdevolle 
muziekwerken. Jacques Stehmann 
noemt Mendelsohn trouwens de Mo-
zaït van de romantiek, door zijn 
chaime en zijn gelukkig en klaar 
muzikaal gevoel. 

Van het ongeduldig meeslepend 
aanvangsritme, langs de gematigde 
2de en 3de beweging, tot de vrolijke 
napoUtaanse slotdans brengt de kun
stenaar ons in evenwichtige vormen 
een boodschap van vreugde. 

Is er een enorme tegenstelling m 
de karakters van Mendelsohn en 
Beethoven, dan bestaat deze niet voor 
de werken van deze plaat : immers 
vertoont ook de 8ste symfonie van 
Beethoven een lichte heldere toets. 
Ingesloten tussen twee machtige wer
ken, geeft dit korte meesterstuk een 
onafgebroken gelukkige vreugde 
weeu Vreugde die zijn vlaamse oor 
sprong volgens sommige kritici ve 
raadt. De omschrijving der bewegin 
gen alleen reeds zegt voldoende ovei 
de inhoud der simfonie : allegro vi
vace, allegretto scherzando, menuet 
en allegro vivace! Waarbij Beetho 
ven in de tweede beweging een ju 
weeltje van humor schenkt : de me-
tronoom zet het huppelend motiefje 
in, dat met geestige kontrasten door 
spekt wordt. Sommige tijdgenoten 
tikten bedenkelijk tegen het voor
hoofd... 

Toch ademt de machtige Beethoven 
doorheen het ganse werk, vooral dan 
m de eerste beweging waar het ster
ke dinamisme zijn innerlijke span 
mng tot uiting brengt. 

Antal Dorati leidt met tempera 
ment het Minneapolis Simfonieoi 
kest op deze zeer muzikale plaat. 

CHOPIN RECITAL 
I Philips plaat der maand 
835376 DXY). 

De nationalist die Chopin was 
greep met voorliefde terug naar twee 
vormen van poolse dansen : de polo 
naise en de mazurka. Van de meet 
dan 50 mazurka's worden er hier IC 
aespeeld door Adam Harasiewtct 
laureaat van de 5de international( 
Choptnwedstrijd te Warschau. Dit «• 
dan nog maar één zijde der tech 
msch onberispelijke plaat Op de an 
dere zijde werd een zeer afwisselenn 
allerlei opgenomen : een barcarole 
een wals, een berceuse en vooral drie 
etudes De études, bedoeld als oefe 
mng en studie voor moeilijke tech 
nische problemen, ztjn uitgegroeid tol 
meesterlijke klaviermuziek (vergelijk 
Bach's Wohltemperierte Klavier) 
Een zeer uitgebreide uitleg op de 
platenhoes kan de meer technisch 
aangelegde luisteraar inlichten, maai 
de uitmuntende vertolking van Ha 
rasiewicz op een droom van een vleit 
gel laat de techniek veigeten voor de 
schoonheid. 

Als plaat der maand kost deze utt 
onve slechts 168 fr. (stereo). 

STEf 
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kunstbezit 
Mortier behoort tot de angry 

nien van zijn generatie. Zo 
sommigen hem, altans in zijn 
doorbraakperiode (1946-1952) 
schatplichtig achten aan Rou-
ault en Permeke, dan zien zij 
over het hoofd dat zijn gesple
tenheid, zijn verbetenheid, zijn 
scheuren en versnijden, zijn 
trek naar vivisektie niet meer 
samenvallen met de fauve dee
moed van Rouault, noch met 
het humanitair expressionisme 
van Permeke. De krasse vorm
en materiebchandeling — de 
ruwe vegen en de druplijnen 
— izoleerden hem van z'n land
genoten. Een voldoende aan
duiding dat hij zijn persoon
lijk avontuur inzette, waarvoor 
hij zoals ieder pionier tol be
hoefde te betalen. Twintig 
jaar na zijn doorbraak glanst 
Antoine Mortier midden de 
sterren van eerste grootte. Zijn 
werk prijkt in de voornaamste 
binnen- en buitenlandse muzea 
en verzamelingen. (Maandag 
26 juni - 19 uur 45 - Brussel 
Nederlands). 

de 

moordenaars 

sterven 

hij dageraad 
« The Rise and Fall of Legs 

Diamond » is een gangstcrlilm 
van Budd Boetticher, met Ray 
Denton, Karen Steele en Elai
ne Stewart in de hoofdrollen. 

Het ontbrak Jack « Legs » 
Diamond zeker niet aan eer
zucht, lef en verbeeldings
kracht. Samen met Alice Shif-
fer, een danslerares, had hij, 
meer door list dan door kunde, 
een danswedstrijd gewonnen 
en hij oordeelde dat het moest 
gevierd worden. Het begon 
met een bioskoopje. Hij maak
te van de duisternis gebruik 
om er even uit te wippen en 
in een naburige juwelierszaak 
een kostbaar halssnoer te gap
pen, om achteraf zijn plaats 

gewoon in te nemen naast het 
meisje en haar het kostbare 
sieraad te overhandigen. De 
politie wist echter de zaak zo 
goed aan te pakken dat ze 
Legs bij de lurven had en hem 
de nor indraaide. Na een jaar
tje werd hij wegens goed ge
drag vrijgelaten op zijn ere-
woord. Samen met zijn broer 
Eddy ging hij dan de zaken 
groots aanpakken. En zo ont
stond een legende. (Donderdag 
29 juni - 20 uur 50 - Brussel 
Néderlancïs). 

the last man 
in the world 

Dit televiziespcl werd be
kroond op het Internationaal 
Televiziefestival van Monte-
Carlo 1967 als programma dat 
het meest heeft bijgedragen 
tot het ideaal van de interna
tionale vredesaktie. Het te-
ma van dit verhaal is het lot 
van een liidiaan in de maat
schappij van de blanken. 
(Woensdag 28 juni - 21 u 35 -
Brussel Nederlands). 

de lijfrente 
Dit tv-spel \an Konrad Wag

ner, naar een verhaal van Luigi 
Pirandello, is een opgenomen 
programma van de N.D.R.
Hamburg. 

Maandag 26 juni te 22 u 10 : tweede uitzending van de « Vlaams-nationale gedachte en aktie ». 
Onder de titel « Prioriteit voor Wallonië » wordt een enquête gewijd aan de sociaal-ekonomi-

sche toestand in Limburg en in de Westhoek. 

Het verhaal speelt zich af in 
Italië tussen 1880 en 1914. De 
75-jarige Marabito verkoopt al 
zijn bezittingen tegen een som 
van 2 lire per dag, aan de rijke 
handelaar Don Michelangelo. 
Deze denkt hiermee een goede 
zaak te hebben gedaan, temeer 
daar de oude boer zich in de 
stad gaat vestigen, waar hij 

Onze sel ekti e 
Z A T E R D A G 2 4 J U N I 

20 u 50 Brussel Ned. 
Allo, Meisbroek! (Showpro-
gramma op het vliegveld van 
Meisbroek). 

21 u 35 Nederland I 
Ontspan)iings programma. 
22 u 15 Frankrijk 1 
Eurovizie : Finale de la Rose 
de France de la chanson. 

Z O N D A G 2 5 J U N I 
20 u 00 Brussel Ned. 
Onze wereld {Our world - Een 
rechtstreekse Mundovizie-uit-
zending via vier satellieten 

Op de Vlaamse T.V. 
ZATERDAG 2 4 J U N I 

19 00 • Luceat, kothol iek-godsdienst ige 
uitzending — 19 30 : Tienerklanken — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 : Dr K i l -
dare ?e af l : De bil iartspeler (deel 2) 
— 20 50 : A l lo Meisbroek ' Showpro-
Oramma op het vl iegveld von Meisbroek 
— 22 05 • Echo — 22 35 : Suspens, een 
reeks pol i t ie f i lms 2e af l : De schoduw 
van de angst — 23 25 : TV-nieuws. 

Z O N D A G 2 5 J U N I 

15 30 • Internat ionale vl iegdcmonstrot ie 
te Meisbroek — 16 00 : Let's sing out 
— 16 25 : Internot tono e vhegdemonstra-
• le — 19 00 : Klein, k lem k leuter t ie — 
19 20 . TV-nieuws — 19 35 Sportweek
end — 20 00 : Onze wereld, rechtstreek
se Mundovisie-ui tzending via vier sotel-
lieten — 22 00 • Is het v/oor wat men 
zegt over . ' — 22 55 • TV-nieuws 

M A A N D A G 2 6 J U N I 

19 30 ; Poly of het geheim van het kas
teel (6e af l ) — 19 45 : Openbaar kunst
bezit : « Gekleurde transposit ie i door 
Antoine Mort ier (1908) — 19 55 : De 
Weerman — 20 00 . TV-nieuv;s — 
20 30 : De vluchtel ing 3e o f l : Gi|ze-
laors — 21 20 : Studio Europe, eerste 
deel van de muzika le nonstop-revue — 
22 10 : Gastp 'ogrammo De V!cams-na-
tionale gedochte en actie — 22 40 : TV-
fïieuws 

D I N S D A G 27 J U N I 

19 30 • TV rally — ^0 00 • TV-nteuws 
^ 20 25 : Speel een woord — 20 55 : 

Geen t rom m«er voor het Zu idstat ion, t v -
spel door A lun Owen — 22 05 . Op het 
zonnescherm — 22 35 : TV-nieuws 

W O E N S D A G 2 8 J U N I 

No a V de ïOOe veriaordog van de Cana
dese Statenbond stoot ons prog rommo 
vc^ovond in het teken van Canada — 
19 30 ; T i k la ' L i k tok , een Eskimo sprook
je — 20 00 • TV-nicuws — 20 25 : Les 
Coi l loux, Frans Canadese zonggroep met 
volksliederen — 20 50 . Canada, van kust 
to t kust — 21 35 : De dood von de 
Ind'oan — 22 25 : Pv'-nieuws 

D O N D E R D A G 2 9 J U N I 

19 30 ; Velvet 32e af l : De waarzegster 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 . Dr 
Kildare 2e o t l De bil iartspeler (deel 3) 
— 20 50 • Speelfilm ; De moordenaars 
sterven bij dogcraad, pol i t ie f i lm von Budd 
Boetticher met Roy Donton en Karen 
Stede — 22 25 . Première — 22 55 : 
TV-nieuws 

V R I J D A G 3 0 J U N I 
+ 16 30 : Ronde van Frankr i ik Recht
streekse reportage von de laatste k i lome
ters en de aankomst var' de eerste e tap
pe : Angers - S t - M a l o — 19 30 : Ti)d 
voor u — 19 45 Zoekl icht — 19 55 : 
De Weerman — 20 00 ; TV-nieuws — 
20 30 : Ronde von Frankr i jk Filmverslag 
— 20 40 . Jeroom en Benzam en Eerste 
of ! : van een vervolgveihaol m 6 episo
den — 2 ! 25 • Ten huize van kunst -
sch'lder Juul De Sutter — 22 15 : De 
l i l f rente, tv-spel naar een verhaal van 
Luif l i Pirandello — 22 40 : TV-nieuws. 

waaraan 19 landen meewer
ken). 

22 u 00 Brussel Ned. 
ƒ5 het waar wat men zegt 
over... ? (Een satirische bijdra
ge van Noorwegen tot de in
ternationale reeks amuze-
mentsprogramma's Septet). 

M A A N D A G 2 6 J U N I 

21 u 20 Brussel Ned. 
Studio Europa (Een muzikale 
nonstop-revue in de Deutsch-
landhalle te Berlijn). 

22 u 10 Brussel Ned. 
Gastpi ogramma (De vlaams-
nationale gedachte en aktie). 

D I N S D A G 2 7 J U N I 

20 u 55 Brussel Ned. 

Geen tram meer voor het Zuid
station (T.V.-spel door Alun 
Owen - Een ko-pi oduktie BRT-
NCRV). 

21 u 20 Brusel Fr. 
Vne nuit a l'Opéra (Filmklucht 
van Sam Wood met Groucho, 
Chico en Har po Marx). 

WOENSDAG 2 8 JUNI 
20 u 50 Brussel Ned. 
Canada, van kust tot kust 
(Camera on Canada - Een do-
ktimentaire van Gene Lawren
ce). 

D O N D E R D A G 2 9 J U N I 
20 u 50 Brussel Ned 
De moordenaars sterven bij 
dageraad (Politiefilm van Budd 
Boetticher). 

V R I J D A G 3 0 J U N I 

21 u 25 Brussel Ned. 
Ten huize van 

20 u 45 Nederland I 
Kabaiet (Progiamma met Tom 
Manders). 

zeker niet zal aarden en weg
kwijnen. Notaris Zagar, die de 
akte van die verkoop had op
gemaakt moet echter meema
ken, dat de oude Marabito, zijn 
hebzuchtige schuldenaar over
leeft. Zagara denkt dat hij nu 
best zelf de lijfrente kan over
nemen, daar het nu toch niet 
meer zo lang zal duren eer de 
oude Marabito er het bijltje 
bij neerlegt. Doch de rustige 
grijsaard, die al zoveel jaren 
op de dood wacht, overleeft 
ook zijn tweede kontraktant. 
Op zijn vraag « waarom blijf 
ik leven en zij niet ?» blijft 
het noodlot hem het antwoord 
schuldig. (Vrijdag 20 juni -
22 u 15 - Brussel Ned.). 

is het waar 

wat men zegt 

over,,,: 
Een satirische bijdrage van 

Noorwegen lot de internatio
nale reeks amuzementspro-
gramma's Septet waaraan 
België, Nederland, Denemar
ken, Finland, Ierland, Noorwe
gen, Nederland en Zweden 
hebben meegewerkt. De produ
cer van dit programma heeft 
« Is het waar wat men zegt 
over... ?» gebazeerd op de 
reeds gevestigde reputatie van 
acht verschillende landen. In 
iedere sekwentie treden ak-
teurs van dat bepaald land op. 
België maakt een uitzondering: 
hier werden cartoons van Bent 
Barfod (een Deens tekenaar) 
gebruikt... Is ons land dan zo 
arm aan akteurs ?... (Zondag 
25 juni - 22 uur 00 - Brussel 
Nederlands). 

tikta liktak 
Tikta' Likta is een Eskimo

sprookje naverteld door Ja
mes Houston, een Canadees ar
tist die negen jaar bij de Es
kimo's woonde. Het verhaal 
wordt verteld door middel van 
150 tekeningen van James 
Houston. (Woensdag 20 juni -
19 u 30 - Brussel Ned.). 

les cailloux 
De ogen van de wereld zijn 

gericht op Canada en naar 
Montreal in het bijzonder se
dert daar de internationale 
tentoonstelling geopend werd. 
Vanavond zendt de vlaamse 
telei'izie een variétéprogram-
ma uit onder de titel «Les 
Cailloux ». (Woensdag 28 juni 
- 20 u 25 - Brussel Ned.). 

suspens 
Jack Moir (Conrad Phillips), 

een reporter van de « Evening 
Record » krijgt -moeilijkheden 
met de « Duke » de eigenaar 
van een Club in Soho naar 
aanleiding van een reeks arti
kels die hij schreef. De « Du
ke » organizeert een geslaagde 
overval op een postwagen en 
legt een deel van de buit in 
Moir's auto. Jack wordt aange
houden en kan zijn onschuld 
niet bewijzen. Terwijl Jack in 
de gevangenis wordt opgeslo
ten gaat zijn vriendin, Diana 
Travers de « Duke » opzoeken 
in zijn club... (Zaterdag 1 juli 
- 21 u 50 - Brussel Ned.). 

]eroom en 
benzamien 

Vanavond ziet u de herha
ling van de eerste episode van 
dit « stichtend verhaal van Er-
nest Claes aan zijn vriend Her
man Teirlinck over twee door 
hovaardij misleide maar door 
de liefde geredde beenhou
wers ». Het verhaal werd in 6 
epizodes bewerkt door C.J. 
Staes en wordt voor de kame
ra's gebracht in de regie door 
Maurits Balfoort. De komische 
en objektieve satire op onze 
talenkultuur : Antwerps, Brus
sels Vlaams, Brussels frans en 
Frans, vormt niet de geringste 
verdienste van de uiterst pitto
reske lotgevallen van Jeroom 
en Benzamien, die in dit beeld
verhaal gestalte aannemen in 
de persoon van Robert Marcel 
en Luc Philips, omgeven door 
een pleiade van nederlandsta-
hge en franstahge akteurs en 
aktrices. (Vrijdag 30 juni • 
20 u 40 - Brussel Ned.). 
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CEULEMANS* 
VOORBEELD 

Ieder jaar richten de wieler-
klubs in België hun interklub-
kampioenschap in. Zij verzoe
ken dan hun leden-renners de 
klubkleuren te verdedigen, en 
de renners sturen dan door
gaans, altans velen onder hen, 
hun spreekwoordelijke kat. Er 
is in die interklubontmoeting 
namelijk niet veel te verdie
nen. 

« Klub » en klubliefde » zijn 
misschien verouderde begrip
pen, maar de renners zouden 
er toch mogen aan denken dat 
zij aan die klubs héél veel te 
danken hebben, c m . hun op
gang tot vedette én de werk
gelegenheid die nu nog gescha
pen wordt. En zij moeten be
seffen dat zij, wanneer zij de 
klub overbodig achten, in feite 
bezig zijn de kip met de gou
den eieren te slachten. 

Deze lange inleiding maar 
om te zeggen dat Raymond 
Ceulemans een andere man is. 
Op zijn gebied nogal wat meer 
« vedette » dan de meeste van 
onze wielrenners, en werkelijk 
uitgeput na een al te druk, ze
nuwslopend seizoen, achtte hij 
zich toch niet te goed of te moe 
om met zijn klub, de Kempi-
sche Biljartakademie, naar 
Barcelona te trekken, om er de 
Europabeker drieband per 
ploeg te gaan betwisten én 
veroveren, en er zijn, uiteraard 
minder sterke, maats met 
raad en daad bij te springen. 

Een dik proficiat aan Ray
mond en aan de mannen van 
de klub. 

BRAVO VOOR OOST 
Fred de Bruyne heeft ons 

voor de TV een goede repor

tage gebracht over de zg. vre-
deskoers, een lange rittenwed-
strijd voor liefhebbers, inge
richt door de oosteuropese 
landen, en dit jaar voor de 
eerste keer gewonnen door 'n 
landgenoot. Marcel Maes. Mis
schien was Fred een beetje al 
te ^touzi^st over die wed
strijd, en had hij bijvoorbeeld 
ook even kunnen onderzoeken 
of er geen propagandistische 
motieven moeten gezocht wor
den achter die reuze-organiza-
tie. 

Uit de getoonde beelden en 
de afgelegde getuigenissen 
bleek in ieder geval dat die 
koers qua organizatie een mo
del is, in het westen zelfs niet 
benaderd. Daarbij vielen ons 
op de medische verzorging, de 
veiligheid, het ernstige onder
zoek naar doping, en het feit 
dat er ook gezorgd werd voor 
verzorgers, mechaniciens en 
andere mensen, die hier bij 
ons doorgaans aan hun lot 
worden overgelaten. 

Wat nog meer opviel was de 
geweldige belangstelling van 
het publiek, dat er ginder veel 
spontaner, wat naïever en ze
ker minder blasé uitziet dan 
hier bij ons, en vooral blijk 
geeft van grote sportiviteit. 

Al met al kunnen we toch 
zeggen dat, zij het dan mis
schien met het oog op de pro
paganda, de sport in Oost-Eu
ropa op gezondere principes 
rust dan in het Westen. Wat 
heden ten dage trouwens niet 
zo heel moeilijk moet zijn. 

ONDERSCHEIDING 
GEVRAAGD 

Charles de Gaulle (voor de 
échte sportliefhebers : prezi-
dent van Frankrijk) heeft en

kele weken geleden een voet
balwedstrijd bijgewoond. Na 
de wedstrijd heeft hij origine
le woorden gesproken : er 
moet een verliezer zijn. En 
zelfs een overwinnaar. Wie 
had dat nu gedacht ? 

Tijdens de wedstrijd, ter
wijl de Karel daar zo rustig 
de esbattementen zat te volgen 
(hij is meer gewoon dan dat), 
trapt een onverlaat plots de 
bal tot voor de prezidentiële 
voeten. 

Wat een paniek in de hof
kringen. Wat schrijft het pro-
tokol in dergelijk geval voor ? 
Niets. Het is niet voorzien. Ie
dereen staat daar stijf en bleek 
te staan. Behalve de GauUe. 
Onder donderend applaus 
neemt hij de bal, en gooit hem 
eigenhandig en met krachtige 
zwier terug het veld in. Wat 
zegt u ? Dat u dat in alle kran
ten gelezen hebt ? O ja ? 

Maar stellen die andere 
kranten ook, zoals WIJ, de 
Gaulle voor als kandidaat voor 
de prijs voor sportinspan-
ning ? 

BORREL EN SIGAAR 

Rik van Looy en Johan de 
Roo werken in (publiciteits)-
dienst van een hoUandse siga-
renfabrikant. 

Een italiaanse firma (ver
koop van aperitieven) had het 
echter klaargespeeld beide 
renners voor de ronde van 

•Jtalië te « lenen » van hun hol-
landse baas. Rik en Johaij zou
den dus de aperitiefreklame 
doorheen Italië dragen. Dat is 
tegen alle reglementen, maar 
kom, er zijn altijd uitzonde
ringen, en wat zouden we heb
ben aan reglementen die niet 
kunnen overtreden worden. 

Nu hebben beide renners 
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De « moordenaarssport » der autorennen kende zondag weer een 
hoogtepunt met de autorennen te Francorchamps. 18 renners 
verschenen aan de start. De Amerikaan Dan Gurney won de 

grote prijs (hier in zesde pozitie). 

hun fles niet ver meegedragen, 
want ze zijn vr.oegtijdig.tat.dfe.^ 
ronde verdwenen. 

Nu zegt de italiaanse firma 
dat de renners haar publiciteit 
niet naar behoren hebben ver
zorgd, dat zij de bepalingen 
van hun kontrakt niet hebben 
nageleefd, en dat zij, de firma, 
dus niets hoeft te betalen. 

Daarmee zou de hollandse 
.firma niet akkoord gaan. Be
grijpen wij best. En Rik en 
Johan zult ge vragen. Kom 
nou, dat zijn toch maar ren
ners. Wij laten het aan uw 
verbeelding over te achterha
len waar de echte wielersport 
beoefend wordt. Op de fiets, 
of achter borrel en sigaar. 

Het is alweer een heel poosje ge
leden, maar wij herinneren ons loch 
nog zeer goed hoe wij door onze 
voetbatklub ah « oud peerd » werden 
afgeschreven, en als okkazie op de 
voetbalmaikt gegooid. Aan een solde-
prifske. Wil moesten zesduizend frank 
kosten. Het was wellicht aan die 
schappelijke prijs te wijten dat er 
ver dek ke toch een kleine klub uit de 
omgeving afkwam om ons te kopen. 

Een speler heeft met dergelijke 
transaktie niets te maken. Hij wordt 
voor een voldongen feit gezet, en mag 

niet alleen een « versleten peerd », 
maar ook nog een « dweers peerd ». 
Hadden wij niet wetens en willen on
ze klub van zesduizend frank beroofd? 
Was dat onze dank jegens het be
stuur? Was dat klubliefde? Waarom 
hadden xvij dat gedaan ? Zeg dal nu 
ne keer. 

Wij hebben het toen niet gezegd, 
om niet van een « dikke nek » en 
« veel streken » beschuldigd te ivor-
den. Want — we zullen het nu zeg
gen — het was een kwestie van hoog
moed, van zotte hovaardij, van pre-

OKKAZIES TE KOOP 

achteraf alleen nog maar kiezen : 
niet meer voetballen, of voetballen 
voor de nieuwe klub. Zo verging het 
ook ons. Men kwam ons na de ver
koop vragen even onze « poot > te 
plaatsen voor onze nieuwe vereniging. 

Wie beschrijft de verbijstering van 
de kopers toen wij weigerden, aan
voerend dal wij wel wal voelden voor 
de kleuren van onze eerste klub, maar 
helemaal niets voor die van de twee
de. 

De woede was groot, zoxcel bij ko
per als verkoper. Op slag waren wij 

tenlie in een vergevorderd stadium. 
Wij vonden de prijs, die koper en 
verkoper na grondig onderzoek van 
de koopwaar, hadden vastgesteld, te 
laag. Wij wilden nog meer kosten 
dan zesduizend frank. Want wij had
den uitgerekend dat wij, om de prijs 
van paardevlees te « gaan », minstens 
achtduizend frank moesten kosten. In
derdaad, een kilo bloedend, vers-lil-
lend paardevlees van eerste kxualiteit, 
kostte toen 120 fr. 

Ieder jaai rond deze tijd, denken 
wij aan die gebeurtenis terug, omdat 

dit de tijd is van de transferten, de 
handelsfoor van voelbalvlees, de « fin 
de saison ^-verkoop van billen en dij
en en schenen. 

Moralisten en juristen en nog veel 
andere serieuze mensen spreken hier
over op verontwaardigde toon als 
over handel in mensen, moderne sla-
vendrijverij, aanval op de menselijke 
waaidigheid, en dergelijke zaken 
meer. Zij hebben xoelliclU een beetje 
gelijk. 

Maar niet helemaal. Want zij ver
gelen daarbij dat deze periode voor 
velen een groots moment is in een 
overigens grijs bestaan. 

Het oude bestuurslid van de kleine 
klub dat al dertig jaar lang iedere 
week met zijn pintje in de hand de 
keuken van het voetballokaal insloft, 
om naar de bestuursvergadering te 
gaan, om er nooit iets te zeggen, 
wordt in de transfertperiode een be
langrijk man. Wanneer hij nu na de 
vergadering in het lokaal verschijnt, 
wordt het stil rond de toog. Hij doet 
of hij die stilte niet bemerkt. En wan
neer men hem vlakaf vraagt : «• He-
wel Lewie, wat hebde nu vei kocht? », 
dan zwijgt hij eerst lange tijd, en hij 
nipt nog eens bedachtzaam aan zijn 
pintje, en pas dan zal hij node zijn 
geheim prijsgeven. Tegen zijn zin, 
want eens dat geheim kiuijt, heeft hij 
ook alle belang verloren, en kan hij 
nog alleen • naar huis gaan, stil en 
'traag, en 't zuooid aan de anderen la
ten. 

De speler die versjacherd wordt is 

ook een figutir geworderu 
Misschien — bijna zeker — was hij 

een polslamper, maar nu hoort hij 
zijn kwaliteiten hoog prijzen. Ja, wat 
traag, dat kan, maar is dat niet het 
kenmerk van een technieker ? En een 
werker. En een schot, mensen lief, een 
schol (doorgaans vijf meter over het 
doel, maar dat zegt men er niet bij). 
Voor het eerst herkent die jongen zijn 
grote gaven, en hij gaat er een stukje 
in geloven. En hij wordt een beetje 
groter. En een beetje belangrijker. En 
een beetje gelukkig. 

Zelfs de moede held, wegens ouder
dom en sleet uit het paradijs der ve
detten gestoten, en als trainer-speler 
door een kleine klub aangeworven, 
voelt maar heel weinig de jaren op 
zijn schouders wegen, en is zich maar 
heel vaag van enige aftakeling bewust, 
h hij niet gepiomoveerd van < de 
Susse » tot meneer Francois ? Zal hij 
nu niet, in plaats van te gehoorza
men, bevelen met helle stem ? Hij 
voelt de waarderende blikken van de 
dorpelingen op zijn rug, als hij aan 
de tapkast zijn waterke drinkt. Hij 
belooft joviaal dat hij en de « joen-
gens » allemaal gelijk het wel zullen 
klaarspelen, als ieder een beetje van 
goede wil is. Hij is gelukkig om de 
verantwoordelijkheid die hij krijgt, 
en hij betaalt een pint voor iedereen. 

De tijd van commerce in mensen
vlees is een tijd van illuzies, van hoop 
op geluk en waardering. Wij xvilden 
dat wij ook nog « transferabel » wa
ren. Aan de prijs van paardevlees. 



SCHUIMRUBBERMATBASSEN 
met 
Gebrevcteerde 
bedekkingslagen 

RESSORTMATRASSEN 
(Brevet : 529738) 
met 
Gebreveteerde karkassen 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

tili..5IZT.6i 

(Brevet : 512767) 
TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien II geen verkoper 
in uw omtrek kent, stuur 
ons een kaartje en we 
de dichtst bijgelegen ver
zenden U het adres van 
koper Star Zele. 
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DORTMUNDER THiER BRAU 
HOVEN 

AI de erote eekenae Dnltse ett Belgtsctie 
orkesten znllcn er zorgen voor de stemming 
In al onze lokalen ts er altijd l originele 
Breogellaanse itemming • deftige lente en 
plezier • goede bedlening • beate dranken 
goed en niet dnar. 
N.B. Al onze zalen zijn gans de winter ter 
beschikking voor BaU • Banketten • Ver
gaderingen, enz... 

— LEUVEN J 1.000 piaatsea 
— AALST : 1.000 plaatsen. 
— HÜLSTE - KORTRIJK | tOOO pL 
— ANTWERPEN r 700 plaatsen. 

DORTMUNDER THIER BRAU 

IMPORT A B T B 
riensesteenweg 128, Korbeek-La 

TeL I (016) 463.11. 

Voortverkopers norden ffevraagfl foot 
— Oortmnnder Thtet. 
— Tonisteiner 5.»nidel. 
— Rijnwijnen Sf JACOBS-KELLCRE} 

Oaa-AIgesheim. 

DORTMUNDER THiER BRAU 

koopt •— bonwt en bnnrt café» in gani het 
land. — Medewerkers worden gevraagd 

L6 KB 

W E N T E L P O O R T 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ o c \ ƒ c - r 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t 1 
in gephosfateerae staalplaat. O Q D Q Q 
Zeer lichte bedienir- Z O U » O 
Automatische sluitint. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 0 1 1 / 1 3 2 . 3 1 & 132.36 

LE toe 

VLAANDEREN, EEN FRONT! 
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 fftlders '67 ter verspreiding. 

1. BEDRUKTE VLAGGEN 
(klassieke én bedrukte leeuw) 

1,5 m. X 1.5 m. 
2 m. X 2 m. 

2. GEBORDUURDE VLAGGEN 
(klassieke én moderne leeuw) 

1 lit. 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. 

3. GEBORDUURDE WIMPELS 
(klassieke én moderne leeuw) 

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

katoen 

310 fr. 
530 fr. 

nylon 

460 fr. 
880 fr. 
990 fr. 

1430fr . 
2420 fr. 
2750 fr. 
3740 fr. 
4 290 fr. 

nylon 

900 fr. 
850 fr. 

WOLLEN FRANJES AAN DRIE ZIJDEN 
NYLON FRANJES AAN DRIE ZIJDEN 

wollanyl 

430 fr. 
750 fr. 

wollanyl 

495 fr. 
925 fr. 

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

wollanyl 

990 fr. 
935 f r. 

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

BEZIN EER JE BESTELT: 
1. Van dit jaar al zijn ook bedrukte vlaggen met 
'n moderne leeuwefiguur in voorraad. 

2. De vlaggen moeten worden besteld bij de 
NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE, Waterstraat 
133, Sint-Amandsberg (tel. 09/51.15.83), of bij de 
KERN van uw woonplaats. 

3. ü 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. 

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

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

Vraaj 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 

KNI' UIT EN GENIET 

A. Ortsstraat 22 
Brussel 1 
TELEFOON • 11.25.25 

MET DEZE ZOMERBON 
VAN EEN TEATERZOH 

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

IN DE B E U R S S C H O U W B U R G 

VOOR EEN M U S I C A L VAN FORMAAT 

minister zonder moeite 
een zomers spektakel van internationale 

allure 
rOT EINDE JUNI 
ELKE VRIJDAG, ZATERDAG EN MAANDAG 
TE 20 UUR ; 
ZONDAG TE 15 EN 20 UUR. 
a 
Voorbespreking dagelijks van 10 tot 18 uur. 
Tel. : 11.25.25. 



PERS 

De beroering rond de voorziene sluiting te 
Burcht van de aluminiumfabriek en te Gent 
rond de tekstielkrizis sloegen met een' slag 
de zoete euforie van Vlaanderen heeft vol
doende, Wallonië is in nood, de grond in. 

Onze Brussel-dag vond een aantal echos in 
de pers, met de Standaard als ruimste ver-
slagbrenger. 

Nog een late echo over ons kongres in het 
blad van het Algemeen Nederlands Verbond. 

HET VRIJE WAASLAND 
De sluiting te Burcht is voor het Waasland 

ook een zware slag. Onder de hoofding (c De 
geldmuur afbreken u snijdt Drs. Fernand De 
Bondt naar de kern van de zaak. Willekeur 
van vreemde kapitalisten. 

Elders schrijft het blad < Alle beheerders 
van de Burchtse firma zijn Parijzcnaars. Het 
is hoogtijd dat iedereen begint te zien dat 
dit kolonialisme een einde neemt >. 

« Wij waarsclniwen al diegenen die thans 
het konflikt te Burcht willen afdoen als een 
« sociaal konflikt » ! Het konflikt te Burcht 
is eens te meer een van de puisten op het 
lichaam van onze kapitalistische slruktiiur. 
De gene/ing kan alleen geschieden wanneer 
de genezing gewenst wordt. De arbeiders, de 
kaders en de ganse gemeenschap dienen te 
weten hoe de vork aan de steel zit. De zoge
naamde verliezen die het bedrijf ie Burclit 
tot sluiting dwingen zijn alleen boekhoudkim-
dige verlie/en. Binnen enkele jaren zal men 
merken dat de maatscha])pij, omgevormd tot 
portefeiiillemaatschappij, wins(cn kan boe
k e n ! 

Wij hopen dat de arbeiders van de andere 
bediij\en uit deze bedrijfstak, die aan de/e 
Franse groep gebonden zijn, hun solidariteit 
op efficiënte wijze zullen Ijetuigen, teneinde 
aan de buitenlandse dividend-fabrikanten re 
doen weten dat de arbeidende bevolking in 
dit kind zich niet laat behandelen als schroot 
dat men, naargelang zekere optelsommetjes 
links of rechts geschreven worden, zo maar 
langs de weg als waardeloos wegwerpt .» 

HET VOLK 
Ook het blad van de kristen-demokraten 

eist « kontrole op de holdings D. Afdwingen 
jongens van de magnaatjes Van den Au — 
Van den Boey N.V. CV. P.VV door wetge
vende maatregelen. 

« lil hel geval van Laminoirs de l'Hscaut 
schijnt alles er op te vvij/.en dat het om een 
spekulatie gaat van « hoge », financiële be
langen. Omdat het voor een paar miljonairs 
nog interessanter is de produktie van Burcht 
naar elders over te hevelen, wordt een be
drijf in expansie gesloten. Met de arbeiders 
en bedienden wordt geen rekening gehouden. 
Aan de gemeenschap zijn de heren financiers 
geen rekenschap verschuldigd, zelfs niet wan
neer ze van de gemeenschap vele miljoenen 
ontvingen. Men kan zich zelfs de vraag stel
len, of het wel zeker is dat het geld van de 
N.M.K..\. wel degelijk te Burcht werd geïn
vesteerd, en niet elders, waar het voor de 
hoge financiële kringen « nog intercssanler » 
is. 

De geschiedenis van de Laminoirs de l'Es-
caut wijst er eens te meer op dat het wette
lijk staliuit van de naamloze vennootschap 
een anachroiiismc is. Iedereen is er zich van 
bewust welke hoge graad van onderlinge af-
hankelijliheid er is tussen grote ondernemin
gen en de gemeetischap. Het is dan ook on
houdbaar dat de gemeenschap over geen en-

GLAZEN en MOMTURfM. 
Gratit voof ve'ieUfden, 
Herttel'ifgen n Cfjen '-erVhun 

WoHer ROLAND 
— Gtdipiomeefd Optiek«r — 
Kerkttrdet, 5fl — Antwerpen 
|l.et i.M.b op Ktt Kuiini»™n». ƒ) 

Talifoon: I S l i i : 

10 % lo'l '-9 op vt'ioo^ deitf. 

kele vorm van kontrole beschikt over het be
leid van de grote ondernemingen. » 

VOLKSGAZET 

Legt, nu de BSP in de oppozitie zit, de vin
ger op de wonde voor de tekstielnijverheid. 
De belgische regering heeft zich nooit ge
stoord aan deze vlaamse nijverheidstak. 
Waal rijiTide alleen op staal. 

« Dat de werknemers zich verzetten, en 
niet het slachtoffer willen zijn van een (uit 
het buitenland ?) geleide financiële operatie, 
het is méér dan begrijpelijk. Kn zij die nog 
redeneren en handelen alsof de arbeid een 
koopwaar is, zullen Ieren inzien dat 1%7 ver
schillend is van de negentiende eeuw. 

Wij beleven nog wel meer merkwaardige 
gebeurtenissen op het ekonomisch terrein. 

Vandaag, 19 juni, zullen vele duizenden 
lekstielarbeiders betogen te Gent. Sinds IW.5 
hebben in \ ' laanderen 6.3 ondernemingen hun 
deuren gesloten. 13.000 werknemers werden 
« afgelegd ». Ook hier zijn, naast de gebrui
kelijke koncentraties en rationalisatie, andere 
elementen in het spel. Er worden uit de ont
wikkelingslanden — maar ook uit sommige 
sterk geïndustrialiseerde landen, tot de 
E.E.G. toe — garens, jute, synthetische vezels 
ingevoerd tegen abnormaal lage prijzen. En 
terwijl in andere landen beschermende maat
regelen getroffen worden. Iaat men in België 
begaan. Hoewel de minister van Ekonoml-
sche Zaken middelen beschikbaar heeft om 
de invoer te regulariseren, worden de in
voervergunningen af te gemakkelijk afgele
verd. » 

H I E R G E N T 

In dit vlaams-nationale maandblad schetst 
volksvertegenwoordiger Wouters de alles be
halve rooskleurige toestand in Oost-Vlaande
ren op sociaal-ekonomisch gebied. 

« Gent en O. \ ' 1 . zijn bijzonder gevoelig 
aan de konjunktuur in de tekstielwereld. De 
recente volleilige of gedeeltelijke sluitingen 
van ondernemingen wijzen erop dat een groot 
gedeelte van de Oostvlaanise welvaart steunt 
op onstabiele konjunktuur-gevoelige liedrijfs-
sektoren. Er moet daar gewerkt worden aan 
stabiele vervangingswerkgelegenheden. 

Einde 1963 werkten 68.500 mensen in de teks-
tielsektor, dit is 42 t. h. van de industriële te
werkstelling in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Dit vertegenwoordigde een loonsom van 
9.906 miljoen frank. 

Op dit ogenblik zijn er weer min of meer 
tienduizend a elfduizend volledige en gedeel
telijke werklozen in de provincie O. VI. dit 
is 13 t. h. van de werklozen van het land 

Er zijn : 
min of meer 73.000 pendelaars buiten de 

provincie; 
min of meer 30.000 sociale abonnementen 

bruto inkomen minder dan 123.000 fr.; 
min of meer 4.000 gewone abonnementen 

met iels hoger loon en wedde. 
Zo pendelen naar Brussel min of meer 

50.000 mensen uit O. VI. » 

DE STANDAARD 
Gaf maandag na onze volksvergadering te 

Brussel een zeer ruim verslag hierover. In 
diezelfde zin kwam het blad de dag daarop 
terug met een uitvoerige bespreking van de 
Brusselbrochure « Brussel stad zonder ge
zicht ». 

o Ontler de titel n Brussel, stad zonder ge
zicht o is zopas een interessante brochure ver
schenen, waarin de verfransing van de hoofd
stad ontleed wordt en uiteengezet wordt hoe 
het probleem best van Vlaamse zijde zou 
worden benaderd. 

De auteur blijft anoniem maar wordt door 
senator .lorissen, die de verantwoordelijkheid 
voor de uitgave aanvaard heeft, voorgesteld 
als een geboren Brusselaar die zijn middel
bare studies in het Nederlands deed en zijn 
universitaire studies in het Frans. Verder 
vernemen wij dat hij beroepshalve geregeld 
in huis komt bij honderden gezinnen, voor
namelijk in het westelijke gedeelte van de 
Brusselse agglomeratie. 

De auteur dringt er in zijn slotbeschou
wingen op aan, dal de Vlamingen soepel zou
den te werk gaan en rekening zouden houden 
met het onbewuste angstcomplex van de 
Franstaligen te Brussel, die de Vlaamse voor
uitgang vrezen. Hij eindigt aldus : « Indien 
de Vlaams-nationale machtsgroei verder gaat, 
indien de randgemeenten kvmnen afgegren
deld worden, indien met klem volle gelijk-

VAN DE V.U.-LEIDING 
VOORUIT MET DE LEDENSLAG 

Voor het objektief 6.000 nieuwe leden voor 1 oktober werd op 14 juni jl. het 
getal 3.393 bereikt. 

Na St. Niklaas dat het doel al overschreed (322 nieuwe leden; streefgetal 20O) 
bereikte ook Tongeren-Maaseik al het gestelde doel (369; streefgetal : 330) en is 
Brussel dicht bij de meet geraakt (703; norm 800). 

Heel wat arrondissementen overschreden de kaap van de 50 t h. : 
Mechelen 201 (norm : 300); Roeselare 139 (norm : 230); Brugge 143 (norm : 230); 

Antwerpen .589 (norm : 1.000); Aalst 163 (norm : 300); Hasselt 166 (norm : 300). 
Bereikten tot nog toe een minder gunstig rezultaat : 
Turnhout 124 (norm 350); Gent 175 (norm 650); Oostende 85 (norm 250>, Oude

naarde 50 (norm 150); Dendermonde 44 (norm 200); Ie|)er 36 (norm 100); Kortrijk 
57 (norm 300); Leuven 10 (norm 400). 

In de eerste helft van juli publj,ceren vve de nieuwe bereikte cijfers. 
We hopen dat dan een half dozijn arrondissementen het doel ongeveer zullen 

bereikt hebben en dat de achterblijvers een goed gedeelte van hun achterstand 
zullen hebben ingelopen. 

held voor de Vlamingen te Brussel wordt, op
geëist, indien een soepele Vlaamse politiek 
wordt toegepast in de hoofdstad en eerlijke 
waarborgen worden gegeven aan de Frans
taligen, dan laat het geen twijfel dat Vlaan
deren te Brussel op langere termijn ten min
ste de volle gelijkheid kan afdwingen, a 

DE GAZET VAN ANTWERPEN 

Nu de regering opnieuw het Europees hof 
te Straatsburg erkent en de franskiljons 
reeds aan het juichen slaan, blijft de Gazet 
nuchter maa r vastbesloten. Het nationalisme 
van de Israeli schijnt hen te inspireren. 

<t Maar kom, wij gaan ons daar niet over 
opwinden. Er zijn drie redenen om de beslis
sing van de jongste kabinetsraad met .sere
niteit op te nemen. De eerste is dat de tans 
aanhangige klachten van de frankofonen toch 
volgens het beslaande Handvest hun beslag 
moeten krijgen, welke ook de positie is die 
naderhand tegenover de bevoegdheidserken-
ning wordt ingenomen. De tweede reden is 
dat de klachten v.an de frankofonen een gra
te kans lojjen door het Hof te voorden afge
wezen. En ten derde, moest Straatsburg een 
negatief oordcel vellen en de wettelijke struk-
tuur veroordelen die ons volwaardig bestaan 
als volk in een unitaire staat garandeert — 
en die meteen ook die unitaire staat leefliaar 
houd t ! — dan zou Vlaanderen zich daar 
evenmin aan gelegen laten als Israël aan on
mogelijke bevelen van de L'NO-asseniblee. « 

'T PALLIETERKE 

Wie niet misstaat in het senaatsballet (de 
Grieken zouden eerbiediger gesproken heb
ben van het koor der ouderlingen) is onze 
Dr. Ballet, volgens de parlementaire mede
werker van het Antwerps spotblad. 

« Kamer en Senaat vergaderden de voor
bije week op een en dezelfde dag. En dan 
ook maar één dag. De jongens van de Ka
mer mogen het ons niet kwalijk nemen — 
zouden ze trouwens ? — dat we in de Se
naat vertoefden. We hoorden er Ballet. Ook 
anderen. Maar Ballet krijgt van ons een sa-
luutje. Die man werkt hard. Zijn tu.ssen-
komsten zijn degelijk. Kalm en goed gedokn-
menteerd. Wanneer Jorissen op de tribune 
komt, slaat hij nagels met harde klappen in 
het hout. Iedereen kijkt er van op. Ballet 
is anders : hij doet het met een zachte hand, 
maar ook zijn tikken zijn raak en juist. Hij 
doet het gestadiger. Minder temperamentvol. 
Juist daarom loopt hij misschien ook niet 
zo dadelijk voor iedereen in de kijker. Maar 
hij verdient het dat we even de schijnwerper 
op hem inschakelen. Hij verdient ook zijn 
half miljoen Eerlijk. » 

NEERLANDIA 

Het degelijke maandblad van het Algemeen 
Nederlands Verbond met zijn roemrijke ze
ventigjarige geschiedenis komt in zijn mei
nummer terug op het Volksuniekongres. On
ze leden zal deze late hulde niet te laats;eko-
men zijn, daarom dit knipsel voor uw kon-
gresarchief. 

« En toch... n Eppur si muove » moet de 
heer Van den Boeynants deze maand wel ge
dacht hebben toen hij de vele belangrijke 
feiten onder ogen kreeg die zich ook in april 

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

Heb: 
over 

BECO 
TEGEN VERMINDERDE PRIJS 1 
Steeds en a l t i j d 
B E C O : K w a l i t e i t ! 

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

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

wieer hebben voorgedaan. Inderdaad, ze be
weegt, de Vlaamse beweging, en het ziet er 
zelfs naar uit dat de beweging onder de par
lementaire uitbanning niet erg geleden heelt, 
en zelfs aan kracht en weerbaarheid heeft 
gewonnen. Zeer belangrijk is in dit verband 
het jaarlijks kongres van de Volksunie ge
weest. Het is de eerste maal dat het kon
gres van deze partij in de ganse pers zulke 
ruime belangstelling geniet. De snelle groei 
van deze jonge partij is zo duidelijk gewor
den dat het programma van de V.U. thans 
als een reëel alternatief moet opgevat wor
den waarmee het volgende parlement in nog 
veel ruimere mate dan thans zal geconfron
teerd worden. Zal men dan opnieuw weige
ren rekening te houden met de opvattingen 
van een partij die volgens de meeste waar
nemers haar zetelaantal van 12 tot 20 zou 
kunnen opdrijven ? 

De Volksunie gelooft terecht dat het uit
hollen van de parlementaire deniokratie er 
niet in slagen zal de partij in een onvrucht
baar isolement te drijven. De demokratie is 
in Vlaanderen zo stevig Ingeworteld dat elke 
beknotting ervan zich uiteindelijk tegen de 
machthebbers keert. Het is deze demokra-
tische refleks die de steeds vluggere groei 
van de partij mogelijk maakt. Het is op deze 
demokratische refleks dat de Volksunie haar 
toekomst gebouwd heeft. » 

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 iuni 1967. 

Voor alle inlichtingen met 
betrekking tot de deelne-
ming.svoorwaarden, gelieve 
men zich te wenden tot het 
« Secretariaat j>, ten Ge-
meentehuize, de eerste vijf 
dagen van de week, tussen 
8 u. 30 en 17 u. (tel. 35.02.65) 

WERE Dl 
SPORENHERDENKING 

VRIJDAG 7 JULI - 20 U 30 
Thierbrau - Groenplaats 33 

Antwerpen 

Sprekers : 

Dr. V. ANCIAUX 
volksvertegenwoordiger 

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 ! 



bewegi ngs^W 

AKTWERPEN 

door Were-di. Deze maal jjaat do 
herdenking zeker door ! 

Sektie Oost moet daar op grote 
schaal tegenwoordig zijn ! 

Antwerpen 
KOLPORTAGES 

Vrijdagavond 7 juli om 20 uur. 
Vertrek lokaal Tyrol, Nationale-

•tr. 22. 
De zondagkolportages met radio-

wagen worden tijdens de zomer
maanden opgeschort. De eerstvol
gende grijpt plaats op zondag 24 
ÉieiJt. in sektie Luchtbal. 
FINANCIËLE BIJDRAGE 

Om het hoofd te kunnen bieden 
«an eigen propagandawerking en 
aan de hulp voor andere in nood 
verkerende afdelingen zoals b.v. 
Brussel hoopt onze afdeling op de 
medewerking van allen. Stuur ons 
maandelijks onder omslag uw vrij
willige bijdrage. Te richten aan het 
fckretariaat of aan het adres van 
Dr. Delahaye, St. Jansvliet 16, Ant
werpen. Er kan ook gestort wor
den op postrek. van Bergers G., 
Antw. i postrek. nr 6175.1L 
ANTl-P.V.V.-PAMFLET 

Kent een groot sukses. We be-
d(elden 30.000 exemplaren. Bussers 
liebben we voldoende m a a r geen 
geld om volledig 80.000 bussen voor 
gans Antwerpen te bedelen. Wie 
stort op postrek. Bergers, Antw. I, 
postrek. 61.75.11 een gevoelige bij
drage van 500 of 1.000 fr. opdat we 
gans de stad zouden kunnen bede
len? Voor dit doel ontbreekt ons 
nos 10.000 fr.! 
LEDENSLAG 

Onze afdeling behaalde tot op 
heden 1)4 nieuwe leden, wat reeds 
120 t. h. bedraagt van het opgelegde 
streefcijfer. Wè willen het er niet 
bij laten. Gaat u akkoord met on
ze doelstellingen, stuur dan onder 
«ndoorziclitig omslag het aanslui
tingsbedrag van 50 fr. met vermel
ding van naam, adres, geboorte en 
beroep. Of vraag inlichtingen op 
het sekrelariaat der afd. Oude 
Kooinmarkt 28, Antw. 

U kan ook steeds terecht bij de 
afgevaardigden der verschillende 
sekties : 

Sektie eentiimi : Bergers, St. 
Jansvliet 19. 

Sektie Luchtbal : Van Uffelen, 
Bnioklvnstr. 10. 

Sektie L.O. : Van der Vloedt, 
M'aterhoenlaan 7. 

Sektie Oost : Vermeulen, Trans-
vaalstr. 50. 

Sektie Noord : Lambrechts, Eve-
raertstr. 17. 

Sektie Zuid ; De Laet. Kruishof-
str. 16. 

ABONNEMENTEN 
OP HET BLAD « WIJ » 

Van het hoofdsekretariaat kregen 
we nog enkele namen binnen van 
mensen uit onze afd. die nog niet 
hernieuvi'den voor 1967. We zullen 
hen een schrijven richten waarin 
verzocht wordt althans nog voor 
het resterende half jaar te betalen. 

MEDEDELING SEKTIE OOST 
' Start met grote financiële aktie ! 

Waarvoor oproep aan alle leden 
en simpatizanten. 

1. Aktie : stuur om de maand 
onder gesloten omslag een bankbil
jet van 20 fr. 

2. Aktie : elk VI. Nationalist 
heeft de plicht te vlaggen met on> 
nationaal sinibool. Degelijke kleur 
vaste Leeuwenvlaggen tegen spot
prijs. Afmetingen 1 m. .\5 x 1 m. lO 
2.5(1 I,-. 

^ AUlie : prachtige sleutelhati 
gerv met VI Leeuw op goutien 
veld. 

Koop en verkool) onze sleutel-
han'..ers 25 fr. 

4 Aktie : een boeU dal ieder VI. 
K:it moet bezitten ii Lodewijk Dos-
'<̂ ' •>, kultuurflamingant, aktivist, 
naiionalist. (iewoiie winkelpriis 
35(1 Ir. 

I'e opbrengst van al deze akties 
dient voor de propaganda in sektie 
oost 

^ oor alle inlichtingen en bestel
lingen : sekrelariaat V.IJ. sektie 
Oost, Vermeulen Lnc , Transvaal-
s' ' ÜO, Berchem-Antw. Tel. 
30.()fi.78. 

Op 7 juli heeft in het lokaal 
Tb.erbrauhof. Groenplaats, een 11 
)uli herdenking plaats, ingericht 

Deurne 
SENATOR WIM JORISSEN 
TE DEURNE 

Dinsdagavond 27 juni om 20 uur 
.30 in het lokaal Plaza, hoek Galli-
fortlei en De Montereystraat, wor
den onze simpatizanten verwacht 
om te luisteren naar sen. W. Joris-
sen. 
KOLPORTAGE 

O p de kolportage van 15 juni 
werden 182 bladen verkocht. Dit 
prachtige rezultaat werd bereikt op 
2 uren tijd met een ploeg van 16 
propagandisten (2 groepen). 

REEDS 132 NIEUWE LEDEN 
O p dit ogenblik werden door on

ze afdeling reeds 1.32 nieuwe leden 
aangeworven. Simpatizanten die 
wensen aan te sluiten hoeven niet 
te wachten op het bezoek van on
ze propagandisten. Zij kunnen dit 
doen door naam, voornaam, adres 
en geboortedatum en een bankbiljet 
van 50 fr. op te zenden naar : HiL 
ven. Gen. Slingeneyerlaan 117, 
Deurne. 

V.V.B. 
GULDENSPORENVIERING 
O P 24 JUNI 

In samenwerking met andere 
Vlaamse verenigingen en het ge
meentebestuur van Deurne richt de 
V.V.B. Deurne een guldensporen-
viering in heden zaterdag 24 ju
ni 1967 om 20 uur in het « Kultu-
reel Centrum » Frans Messingstr., 
Deurne (C). 

Optreden van Miei Cools, Jos 
Gheysen en lokale groepen. 

Gastspreker : dr M. Van llaege-
doorn. 

Ekeren 
IJZERBEDEVAART 

Ken autocar wordt ingelegd naar 
de IJzerbedevaart; nadere gegevens 
volgen. 

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

Te 20 uur in zaal « Derby », 
Bruul : 

Optreden van het gemengd zang
koor « Het Vendel », o.l.v. ir. Cau-
wenbegh. 

Wies Pee leidt de samenzang. 
Spreker : Dis Fagot. 
Voorzitter : Dries Bogaert. 
De organizatie berust bij het 

« Algemeen Vlaams Overlegcen-
t ium », waarbij aangesloten : Da-
vidsfonds, V.V.B., V.T.B., Vereni
ging voor Beschaafde Omgangstaal, 
Beweging voor de verenigde Sta 
ten van Europa, V.O.S., St. Maar-
tensfonds, K.S.A. gewest Mechelen. 
V.M.O., Vlaamse Club de Noord
ster, Recht en Orde, Kommunisti-
sche Jeugd, Were-Di, Aktiegroep 
Delta. 

Onze Vlaamse vrienden te WoL 
\er tem rekenen op Uw medewer
king. 

Klein Brabant 
T W E E D E ZOMERONTMOETING 

De Vlaamse Vriendenkring 
Klein Brabant nodigt U en uw ge
zin uit op de tweede zomerontnioe-
ting op zaterdag 24 juni te Bornein, 
Buitenland, bij Rik Meickx in lo
kaal « De Hoeve n. 

Als oude getrouwe zal Vinus Pee
lers in de bloemen worden gezet 
en in zijn jjersoon mee al degenen 
die in Klein Brabant de stoot ge
geven hebben voor de vlaamse en 
sociale ontvoogding. 

Als gastspreker hebben we dit
maal volksvertegenwoordiger Cop-
pieters. 

Deze houdt rond 19 uur 30 zijn 
spreekljeurt. NHioraf (van 17 uur 
af) gelegenheid om de kennisma
king van vorig jaar te hernieuwen, 
wandeling op de Scheldedijk voor 
de liefliebbers. (lelegenheid voor 
een stevige slok en een hartige 
brok. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Gezellig samenzijn te Horiieiii. 
<a[é Merckx Buitenland : 

17 uur : samenkomst. 
19 uur : korte buide Vinus Pee

lers. 
20 niir : toespraak drs. iMamits 

Coppieters. 

Mechelen 

GULDENSPORENHERDENKING 
9 JULI 

Te 18 uur \erzainelen alle vlaam
se verenigingen met hun vaandels 
op hel Raghena|)leiii (bij de Hans-
wijkkerk). 

De optocht gaat naar hel oorlogs
monument en het gedenkteken van 
de Boerenkrijg op de VVollemarkt, 
waar kransen worden neergelegd. 

Merksem 
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. 

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-
werkei-s. 
n JULIHERDENKING 

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

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

IJZERBEDEVAART 
De reis per autocar naar de be

devaart te Diksmuide wordt inge
richt door de Vlaamse Kring Groe
ninghe. Prijs per deelnemer 125 fr. 
inschrijven in Tijl of bij een van 
de bestuursleden. 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP TIJL 

Zondag 25 juni richt het reisge
zelschap Tijl 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. 

BRABANT 

Eilngen 

ZOMERKURSUSSEN 
KULTUREEL WERK 

In de tweede helft van juli orga-
nizeert het Kadercentrum voor 
Uultureel werk (v.z.w. onder de aus
piciën van de Stichling-Lodewijk 
de Raet) opnieuw zes kursussen, be 
doeld als kaderopleiding voor mede
werkers in de vollcsontwikkeling ui. 
te Diest, van 17 tot 22 juli en van 
24 tot 29 juli, te Brugge. 24-29 juli. 

Inschrijvingen voor 1 juli a.s. bij 
het Kadercenlrum voor kultureel 
werk, Kanselarijstraat 14, Bru.ssel 1. 

Arr. Brussel 

AAN DE 
BESTUURSLEDEN 

De leden van bet arrondisse 
mentsbesttuij-, de provincieraadsle
den, de kantonnale gevolmachtig
den, de gekoöpteerdc raadsleden, 
en de bcsluiir.sledcn van onze .50 
afdelingen worden verzocht deel te 
nemen aan de Guldensporingviering 
van 2 juli 1967 die te Wolvertem 
«ord t ingericht door de Vlaamse 
X'riendenkring onder het motto 
« Dag van Vlaams Brabant ». 

2de TUINFEEST 
Deze afdeling richt op /j^lerdag 

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

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

Het is voor de militanten van het 
arrondissenjent Brussel - Halle -
Vilvoorde een unieke gelegenheid 
tim, na de inspanningen van ilt \'IJ-
aktie « Brussel », eindelijk eens van 
een welverdiende ontspanning te ge
nieten. Zij zijn er dan ook hartelijk 
welkom. 

Landen 
I l-JULIFEESTEN 

De Vlaamse Volksbeweging, afde
ling Landen, richt zoals in het ver
leden bij gelegenheid van de Giil-
densporenviering grootse Ober-
bayern- en Dortfeesten in. 

Deze feestelijkheden worden op
geluisterd op 

8 juli : door de bekende ï i ro lc r 
blaaskapel van de vlaamse zanger 
Arseen Sabo. 

9 juli : door Johnny White, de 
vlaamse T.V.-vedette met het tie
nerorkest The Wings. 

11 juli : bevlaggingsaktie. Wij 
vlaggen met de Leeuwenvlag uit so-
lidariteit met de Vlamingen die in 
« Brussel D-hoofdstad, dag aan dag 
op de bres staan. 

ledere Vlaming is uitgenodigd op 
8 en 9 juli e.k., in een reusachtige 
tent op het Bronplein. 

ZOEKERTJES 

Bekwame vertegenwoordiger ge
vraagd voor groothandel voedings
waren in de kuststreek met be
staand kliënteel. Zeer goede voor-
v\aarden. Schrijven bureel blad on
der letters MM - T 146. 

Ik stel mij giatis ter beschikking 
voor alle Vlamingen die zich wen
sen te vestigen in of rond Brussel, 
als voor het huren of aankopen 
van bouwgronden, appartementen, 
huizen, villas, enz. Voor inlichtingen 
tel. 229515 - T 150. 

Verkoper 43 j . , meertalig, zoekt 
werk als verkoper in een zaak ol 
als handelsreiziger. Schrijven kan
toor blad onder de letters P.A.R. -
T 149. 

Gevraagd : mannelijke of vrou
welijke personen inet handelsgeest 
voor verkoop van voedingswaren 
als bijverdienste en dit voor de ar
rondissementen Brugge, Oostende, 
Veurne en Diksmuide. Schrijven 
bureel blad onder letters DRK 
T 146. 

Juffrouw 23 jaar - ekon. huma
niora - enige kantoorervaring : 
zoekt passend werk in vlaaiiïse fir
ma : Brussel oi Mechelen. 

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

l.uc Depoorter, alle verzekerin 
gen — graag tot LJw dienst — 123 
(iistelsteenweg, St. Andries-Brugge 
'I 1,39 

OVER 
TE NEMEN 

Schoonste en bestgekende 
studentencafé van Leuven. 
Fortuin gewaarborgd voor 
wcrker.s. Bewezen verdien
sten. Matige overname. Tel. 
(016)273.77. T.144 

Iloofdredakteur : 
T. van Over.straeten. 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotatvp, Sylv. Dupuislaan, 
110, Blus. 7. - Tel. 23.11.98. 

Beheer : 
Maurice Lenionnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.1(). 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit 
Adres . 

J a a r a b o n n e m e n t : 280 F . 
Halfjaarli 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 . 

Alle s tor t ingen voor he t b lad 
op pos t r eken ing : 1711.39 
« WIJ » - Vlaams-na t ionaa l 
weekb lad . 

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

Aanbevolen 
Huizen 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Bruginans. 

LB no 

BIEREN ATLAS 
Alle .specialiteiten 

F r u i t s a p Pu t r 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 1V2 

De specialisl der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deurne z. 

Van Havrele i 70 T. 
Agent : De Coene 

: 35.63.17 
Kort r i jk 

— LB 113 

EURO-DOMl 
Moderne wooninrichting 

Kruidtiiinlaan 6 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) - BRUSSEL 
Tel. ; 02/18.17.17 

— LB 114 

BLANKENBERGE 

« Rubenshof » 
Weststr. 79. T. (050)41571 

Lokaal Volksunie 
Kamers-pensiorr. 

— LB 115 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kaïiieis vol pension • 

gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 
El isabethl . 105. Tel. 6.32.70. 

LB 116 

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

.Jozef Suveest raal 
C elagzaal • 120 plaatsen. 

Tel. 050/350.67 
LB m 

bij (Ie meesiet init w e r k m a k e r 
S L A E T S 

Dewin te r s t r . 11 ih idergem 
r. 72.45.43 T e r m i n u s tr . 35. 
10 % kor t ing v. leden V.U. 

LB 118 

D E S I G N S H O P 
Ge.schenken 

en moderne juwelen 
Adolf Maxlaan 10.5. BIU'SSEL 

Tel :)2/18.62.62 
LB 119 

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

Lg Lobroeks t raa t 44 
A.NTWEHPEN. 

le lefoon • 03/36.16.47. 
Kuipen en s tape lbakken voor 
pekel, d iepvr ies , verpakking , 
s tockcr ing 
I 'olvethvleen zakken, vel
len en folie op ro l . 

RAADPLEEG ONS 
LB 120 
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STEUNFONDS ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
»" aansluiting met de eerste lijsten volgen hierna de afdelui-

gen die een bijdrage gestort hebben voor de aktie Brussel : 
Heelwat zijn afdelingen buiten het arrtKidissemeiit Brus-

sel-Halle-Vilvoorde. Aan alle hartelijk dank. We hopen dat de 
achterblijvers ons « niet zullen loslaten » en dat we hun steun 
mogen verwachten op p.r. 8654.50 - N'olksunie. Brussel. 

Hierna geven we, buiten de milde giften \aii hen die uit 
persoonlijke naam hebben gestort, een derde lijst \ an afdehngen 
(en van twee arrondissementen) die ons hu^j steun hebben over
gemaakt voor de aktie Brussel : ftïolenbeek, S L GDlis (Dender-
monde), Beersel, Borsbeek, St. Niklaas, Anlwerpen-Slad. Rupel-
streek. Gent, Beveren-Waas, Dillieek (2de stoitnig), St. Niklaas-
arrondissenient en Roeselare-Tielt-arrondissement. 

Nogmaals onze beste dank voor deze blijken van solidariteit, 
die flink hebben bijgedragen om deze aktie te kunnen voeren. 

STEUNFONDS ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
»" aansluiting met de eerste lijsten volgen hierna de afdehn-

gen die een bijdrage gestort hebben voor de aktie Brussel : 
Heelwat zijn afdelingen buiten het arrtKidissement Brus-

sel-Halle-Vllvoorde. Aan alle hartelijk dank. We hopen dat de 
achterblijvers ons « niet zullen loslaten » en dat we hun steun 
mogen verwachten op p.r. 8654.50 - N'olksunie. Brussel. 

Hierna geven we, buiten de milde giften \aii hen die uit 
persoonlijke naam hebben gestort, een derde lijst \ an afdehngen 
(en van twee arrondissementen) die ons hu^j steun hebben over
gemaakt voor de aktie Brussel : ftïolenbeek, S L GDlis (Dender-
monde), Beersel, Borsbeek, St. Niklaas, Anlwerpen-Slad. Rupel-
streek. Gent, Beveren-Waas, Dillieek (2de stoitnig), St. Niklaas-
arrondissenient en Roeselare-Tielt-arrondissement. 

Nogmaals onze beste dank voor deze blijken van solidariteit, 
die flink hebben bijgedragen om deze aktie te kunnen voeren. 

BRABANT 

Strombeek-Bever 
NAAR 5Ute AFDELING 

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

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

Sin»-Anatha-Berchem 
VERBOND VAN 
VLAAMSE VERENIGINGEN 

Dit verbond werd (wee jaar gele
den opgericht. Het verbindt nage
noeg alle vlaamse verenigingen 
van onze gemeente. 

Bij de laatste statutaire vergade
ring werd 'n nieuw bestuur verko
zen dat als volgt is samengesteld . 
voorzitter : de h. H. Smets, 1ste 
ondervoorzitter : de h. J. Van Aer-
schot, 2de ondervoorzitter ; de h. 
R Steppe, penningmeester : de h 
R. Van Oudheusden, sekretaris : 
de h. L. Van Opdenbosch. 

Wa'verfem 
«DAG VAN VLAAMS BRABANT, 

Op zondag 2 juli te 19 uur heelt 
te WoKertem een grootse gulden-
sporenviering 1%7 plaats. 

Voor de radikale oplossing van 
ons probleem eisen wij : 

Het opmaken en uitvoeren van 
een plan voor ruimtelijke ordening 
rondom de Brusselse agglomeratie, 
dat tevens voorziet in de bouw van 
verscheidene Vlaamse en Waalse 
sleden. 

Het oprichten : 
a) de provincie Vlaams Brabant 

met als provinciehootdplaats Leu
ven, aldus aanhakend aan de Leu
vense aktualiteit; 

b) de provincie Waals Brabant; 
c) het hoofdstedelijk gebi<;d 

Brussel, omvattend de huidige 19 
gemeenten, zotlat het nadien ge-
makl-eliiker wordt dat gebied \oor 
de Vlauiin'jen te saneren. 
PROGRAMMA 

WelUonnvoord door 11 Reinhard 
namens het komitee. 

Gastredenaars over Brussel en 
Brabant . : P- Daels, voorzitter 
V.V.B. en .1. De Trover, ondervoor
zitter V.V.O. 

OpenhiclUs|)el. 
ff Pieter de Conine » ouder re

gie van Herman Bruggen, met 70 
akteurs uit een twaalftal Brabantse 
toneelgroepen. 

Klankregie : Barco, Kortrijk. Re 
lichting : Waltra Teater. 

Ruime parkeergelegenheid. 
Sleutelhangers verkocht als steun 

en inkom te verkrügen op het se-
kretariaat van de plaiitselijke 
Vlaamse \erenigingen tegen tie prijs 
van .30 fr 

OOST-VLAANDEREN 

Aalst 
ALGEMENE VERGADERING 

Alle leden van de afdeling wor

den vriendelijk uitgenodigd op de 
algemene ledenvergadering in ons 
lokaal «t De Vriendschap n. Kerk
straat 9 op woensdag 2S juni e.k. 
te 20 uur. 

Dagorde : 
De V ü in de K.O.O. door dr. 

Vanderbeke; de VU in de sport-
kommissie door Jan Caudron; de 
VU in de kommissie van de Akade-
mie voor Schone Kimsten door J a n 
De Neve; de VU in de kommissie 
van de Akademie voor Muziek, Bal
let en Toneel door Tuur Van den 
Brulle; de VU in het Feestkomitee 
dcK)r Fritz Van der Stock en de 
VU in de marktkommissie door 
Raoul Piron. 

STUDIEBEURZEN 
De provincieraadsleden Urbain 

De Grave (Aalgeni) en J. \ 'an Bo-
xelaer (\\'ichelen) stelden een uit
gebreide nota samen in verband 
met de .studiebeurzen voor univer
sitaire en niet-uuiversitaire studiën. 

Personen en organismen die de
ze nota (gi"atis) wensen te ontvan
gen, gelieven hiertoe het veiv.oek te 
richten tot het Oost-Vlaams Cen-
tnim voor Dienstbeloon en Na
schoolse Vorming voor Arbeiders, 
p-a Willy Cobbaut. Doqi -33, Baar-
degem. Tel. 052-3,>4.52. 

Berlaar 
GULDENSPOREN 

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

Voor gezelligheid na het feest 
zorgen een driekoppig orkest en de 
klassieke lokale lolbroeken. Alle 
vlaamsgezinilen met vrienden en 
« magen » worden hartelijk uitge
nodigd. Inschrijven IMJ Luyten, Lier-
se steenweg 140 Berlaar, of Torfs, 
Melcauwen 29, Berlaar. 

Gent 
GULDENSPOREN IN DE 

K.N.S. O P 1 JULI, 20 UUR 
De Guldensporenherdenking \au 

alle vlaamse verenigingen van Gent, 
verenigd in het Vlaams Kontakt-
centrum, wordt een grool sukses. 

De kaartenverkoop verl(K)|)t vlot. 
Dringend kaarten voorbehouden 

in het V.T.B.-kantoor, Kalanden-
berg Gent en in 't Steen, Steendam 
41 Gent. Kaarten legen 100, 50 en 
25 fr. Nummering ook aldaar. 

Het koor Cantabile treedt op met 
Oudnederlandse en hedendaagse 
^laamse liederen. De dansgroep 
Dansa Rilmica brengt haar eigen 
dansrepertorium, waaronder de 
originele cimbalendans. 

De Vendeliers van de V.TB.-
jeugdgroep « DuUe Griet » werken 
mee aan de Diarama. 

OPEN KRING 
De direktie van Open Kring-

Gent nodigt uit op de i)rijsuitrei-
king aan de best gerangschikten in 
de door haar uitge.schre\en opstel
wedstrijd : « Het Nederlands Kul-
tuurleven te Brussel » op zondag 
25 juni te 15 uur in het auditorium 
C, \ au de Fakulteit voor Letteren 
en \\'ijsbegccrle, Blandijuberg, 
Gent. 

I M'elke is de rol van Vlaanderen 
in een w ereld vaa uiorgen ? 

VOLKSUNIEJONGEREN 
AKTIEF 

Vorige zaterdag namen we met 
twintig leden deel aan de Volks
uniemeeting te Brussel. Volgde dan 
maandag de vujomedewerking aan 
de geslaagde tekslielbetoging te 
Gent. Dinsdag betuigden v\e even 
geestdriftig onze solidariteit met de 
Burchtse stakers. 

Volgt nu vandaag zaterdag, 24 ju-
ul, de opening van de vujokelder, 
een hoogtepunt uit de jonge vujoge-
schiedenis. Zonder de steun van om 
het even welke organizatie slaagden 
de Volksuniejongeren erin een mini-
jcugdontmoetingscentrum op te 
bouwen. De Vujokelder bestaat uil 
een sekretariaat, biblioteek met do-
kumentatiecenlrum en een ontmoe
tingszaaltje. Van vandaag af is de 
kelder elke zaterdag- en zondag
avond voor de leden toegankelijk. 

Wie boeken en publikaties aan 
ons dokumentatiecentrum wenst te 
schenken laat niet na dit te doen. 
Vujo, Korte Kruisstraat 3, Geut. 

Brugse Poort 
AKTUALITEITEN 
PRIESTERWIJDING 

O p 1 juli 1967 wordt E.H. Jaak 
BUIiet, zoon van het DF-lid, Adrien, 
Geilstraat 103, priester gewijd. 0 | ) 
zondag 2 juli zal de jonge priester 
zijn ere-mis opdragen in de kerk 
van St. Jan-Baptist en gevierd wor
den door de buurt en door de pa
rochie. 

n JULI 67 : 
VLAAMS NATIONAAL FEEST 

Davidsfonds Brugge Poort n<xligt 
de leden en simp;>tiz;inten uit tot 
het meevieren van de Eucharistie
viering op zondag 9 juli 1967 : 

In St. Jan-Baptist om 8 uur. 
In St. Theresia om 10 uur 30. 
40sle IJZERBEDEVAART 

AUTOKARAVAAN 
O p zondag 20 augustus 1967, zal 

Davidsfonds Brugse Poort - Gent, 
een autokaravaan inrichten naar de 
40ste IJzerbedevaart te Diksmuide. 

Verzameling : om 7 uur aan het 
zwembad Rooigem, vertrek om 7 
uur 30. 

Inschrijven sekretariaat Davids
fonds Brugse Poort - Gent, Rooi-
gemlaan 134, GeuL TeL : 26.41.91. 

Herzele 
AUTO RALLY 2 JULI 

Door de bond van Grote en Jon
ge Gezinnen wordt dit jaar de 6de 
autorally ingericht. Automobilisten 
die van een aangename namiddag 
houden zullen hier aan hun trekken 
komen. De mooie Zuid-Vlaamse 
streek, minstens 50.000 fr. aan prij
zen, een prijs voor elke deelnemer. 

Voor het programmaboekje richt 
U tot : B. Daem, Pro\ inciebaan 14, 

GULDENSPORENVIERING 
9 JULI 

In het kader van deze Maamse 
feestdag wordt : 

1. Te 14 uur 30 gevoetbald door 
de Vlaamse T.V. vedetten w.o. : 
Louis Neefs - Jacques Raymond -
Rocco Granata - Ronny Temmer -
J immy Frey - de Pinguïns - Jei Cas-
siers en Will Tura tegen de herzeel-
se voetbalploeg. 

2. Voor de match en tijdens de 
rust optreden van de Vendel- en 
Volksdansgroep Reiidioudt uit Den-
dermonde. 

Bestel nu kaarten bij het bestuur, 
dan komt U niet te laat. 

3. Te 18 uur 30 in 't Breugelspa-
leis, Stationstraat, Kleinkunstavond 
t n gezellig samenzijn met de open
bare ster Mark, de vlaamse troeba-
dour. Hij brengt het beste uit zijn 
goed gevidd repertorium. 

De opbrengst gaat naar het ar
rondissement Brussel. 

Allen welkom want : vlaams -
leuk - kunstvol. 

IJZERBEDEVAART 
20 AUGUSTUS 

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

Warmeluchtkachels 

LEPLAE R. 
Rendement : 90 % 
Knokke - tel. 65530 

Houdt daarom deze datum vrij. 
Nadere inlichtingen en schikkingen 
langs de plaatselijke pers. 

BE VLAGGING 
9 EN 11 JULI 

Naar aanleiding van ons natio
naal feest op de verjaardag van de 
Guldensporenslag nodigen wij alle 
leden en simpatizanten uit niet de 
leeuwenvlag hun gevel te sieren. 
Wie nog geen vlag heeft kan te
recht bij hel bestuur. Speel zeker, 
bestel vandaag. 

Hamme St-Anna 
GULDENSPORENFEEST 

Zaterdag 24 juni 1967 om 19 uur 
op het terrein van Albert De Bonte, 
ingericht door de V.V -̂B. Hanwne 
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. 
P rogramma : muziek, zaag, dans 

en toneel. 

Kruibeke 
NIEUW BESTUUR 

Het afdelingsbestuur werd, na 
verkiezingen, als volgt samenge
steld : 

Voorzitter : Staf Ghijs; sekreta
ris : Pons De Sagher; penningmees
ter : Marcel De Paep ; propaganda 
en organizatie : Georges Bressynck; 
raadsleden : Raf De Paep, Fons 
Van Raemdonck en Erik Ver-
sdiraegen. 

Lokeren 
MET MUZIEK NAAR BRUSSEL 

Een zestal mirzikauten van de 
« Vlaamse Volksharmonie » uit Lo
keren trokken als versterking van 
de Volksunieharmonie van Antwer
pen mee naar Brussel. Zij hielpen 
mede om de meeting in de Magda-
lenazaal tot een sukses te maken. 

St. Niklaas 
KOLPORTAGE 

Zondag a.s. 25 juni grote arron-
dissementele kolportage in het be
dreigde gewest nl. in de gemeenten 
Burcht, Zwijndrecht, Melsele, Ru-
pelmonde en Steendorp. 

Alle ploegen uit het arrondisse
ment moeten op volle sterkte aan
wezig zijn. 

Sint-Amandsberg • Oostakker 
IJZERBEDEVAART, 

Zondag 20 augustus vertrekken 
we i)er autocar naar Diksmuide. 

Vertrek te Oo.stakker kerkplein 
om 7 uur 30 stipt, afreis l.mgs de 
kust over Brugge, aankomst te St 
Amandsberg rond 22 uur. 

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

Slnt-Amands 
BOT-SING 67 

Onder deze naam prezenteert 
het overkoepelend kulluur-komitee, 
samen met de jeugdklub Sam een 
trefgelegenheid voor alle uittingen 
van moderne muziek (jazz, blues, 
protestsong, luisterlied, folksong) in 
het prachtige toeristische kader 
van Sint-.\mands-aan-de-Schelde. 

Het internationaal openlucht
festival dat jaarhjks zal plaats vin
den te Sint-Amands-aan-de-Schel-
de start op zondag 30 juli a.s. van
af 15 uur op het «Bot-Sing-plein». 

Toegang 75 fr. voor een indivi
duele toegangskaart. Bij voorafbe-
stelling van minimum 20 kaarten 
wordt slechts 60 fr. gerekend. Voor-
afbestelling op volgend adres : Ge-
meenteseki-etaris F. De Clercq, Van 
der Looy.straat 41a, Sint-Amands-
oan-de-Schelde. Gironummer : 
449370. Tel. 052-33495. 

Welle 
ZITDAG 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave zal vanaf heden zijn zitdag 
houden op elke 4de zaterdag vaa 

de maand van 17 tot 18 uur in het 
lokaal Cambrinus, Dorp te Welle 
ELF JULIVIERING 

On/e traditionele elf juliviering 
heeft de /e maal plaats op zaterdag 
S juli 1%7 en in de even traditio
nele reuzelent op het Dorpsplein. 

Te 9 uur : Heilige Mis met offe
rande. 

Te 19 uur 30 : optreden V.N.J. 
Zanger F'rans Reineke. 
Prijsuitdeling. 
Feestrede door E.P. Dominikaan 

Nuyens. 
Gezellig samenzijn met het or

kest. 
Toegang kosteloos. 

Wichelen 
GULDENSPOREN 
HERDENKING 

Voor de eerste maal richt het 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
een guldensporenherdenking in, die 
doorgaat op 9 juli om 20 uur in 
het Gildenhuis 'naast de kerk) te 
Wichelen. 

Toegangskaarten bij de ledea 
van het V.N.S. tegen 30 en 15 t 

WEST-VLAANDEREN 

Groot Brugge 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

De Panne 
EERSTE 11 JULI-FEEST 

Dit jaar gaat op initiatief van het 
Davidsfonds de eerste naoorlogse 11 
juli-viering door in De Panne en 
wel op dinsdag 11 juli om 20 uur 
30 in de grote zaal van het gemeen
tehuis (Zeelaan), met het optreden 
van het Veurns a-cappellakoor oJ.v. 
Godfried Pauwels en als feest- en 
strijdredenaar de h. Beuselinck, al
gemeen voorzitter van het Davids
fonds. 

Niet alleen op de inwoners van 
de Westhoek, maa r ook op de toe
risten wordt een dringend beroep 
gedaan om deze avond tot een suk
ses te doen uitgroeien. 

Op woen.sdag 12 iuli treedt op de 
Zeedijk verder ook de jeugdgroep 
V Fro » uit Dendermonde op Dit 
laatste is een initiatief van de 
Vlaamse Klub van de kust. 

Jabbeke 
AUTOZOEKTOCHT 

De Volksunie afdeling Jabbeke 
(arr. Brugge) richt op zondag 9 iu
li een toeristische autozoektocht in 
onder het motto : Gulden Sporen 
f.utozoektocht. 

Het is een oriëntatierit zonder 
tijtlsopgave of behendigheidsproc-
ven. 

Inschrijvingen van 13 uur 30 tot 
15 uur in « De Sparre », Dorp
straat 10 te Jabbeke, eerste start 
om 15 uur. 

Menen 
GULDENSPORENFEEST 

De Kornet komt. Deze groep 
brengt show, ritme, dans, kleur eo 
klank. Kollege, 8 juli. 20 uur. Feest
redenaar : Clem de Ridder, sekre
taris van het Davidsfonds. 

Veurne 
GULDENSPOREN ZOEKEN 

Het guldensporenkomitee Veur
ne, richt op zondag 9 juli een gul-
densporenautozoektocht in dooii 
Veurne-Ambacht. 20.000 fr. prijzen. 
Start tussen 12 uur 30 en 14 uuB 
aan hotel « Belfort » Grote markt, 
w;iar zal kunnen ingeschreven woc« 
den. 

Bijdrage 150 fr. p.p.-leden VTB-
VAB 130 fr.; inbegrepen toegangs
prijs tot het avondfeest. 

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

De prijzen worden o\'erhandia 
tijdens het groot overwinningsfeest 
in de danszaal Retorika, feest, te 
21 uur, opgeluisterd door de Ober-
bayern Kapelle Harry Cogge. Dan«, 
jeugd, muziek, vlaamte sfeer. 

Toegang 40 ir. 
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ZON .. LEmE... PRACHTIGE TUIN... IN UW EIGENDOM... 
OOK IN UW BEREIK IN HET GANSE VLAAMSE LAND 

f-

{ 

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. . . 
EEN GEZELLIG HOEVEKE 

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

GEEN PROBLEMEN M E E R : 
— vooraf volledige financiële raming op bazis van de duizende realizaties. 
— grat is f inancieringsdienst die U op de voordeligste manie r aan geld helpt . 
— honderde on twerpen te r inzage — een a rch i tek tenburee l tot uw dienst . . ^ j 
— technisch bes tudeerde uitvoering — specialisten m e t jarenlange ervaring s taan U bij met r aad en daad. 
— steeds UW pro jek t : u i t ing van u w eigen persoon lij klieid. 
— kuns tenaa r s s taan U bij voor dekorat ie en s ierschouw. 

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

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

ANTWERPEN 
MEra 18 

03/31.78.20 

GENT 
ONDEBBERGEN 43 

09/25.19.23 

GENK 
WINTERSLAGSTRAAT 22 

011/544.42 

BRABANT 
Voorl. bureel : 

ROTSELAARSEBAAN 57 
HOLSBEEK. • 016/459.28. 

Tot uw 
dienst..* 

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

VOORAF BESTUDEERDE BOUW-
PROJEKTEN ZIJN NIET DUUR. 

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

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

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

Ik 
ben 

uirgeslapen 
w^n^... 

W 1 M M A E S 
vraagt U tl]n militanten in moe! 
lijke ogenb'ikken (boete en gevang) 
ttiet in de steek te laten. Stort ^n 
verwijld uw steun op eén der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 
- rek. ai. 1100/37.305 van het 

VJH.0. - Antwerpen ol 
- rek. ar. 1100/36.971 van tiet 

Viaanis Solidariteitsfonds 
ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
slaan inder mijn oersoonlijk toe 
ï icht 

VERSE ZEEVIS 
Vlsverdeleri en diep^ 
TTieshouder», vraagt 
inlichtingen es prijs 
lijst 

FIRMA DEPREZ 
Vismijn 104 
O O S T E N D E 
T e l : 05? 71715 

CE 10S 

I I R E L L I 
Dunlopillo hm 

. . ik koop bij 

MATWtEU'S BEl>VBN8€l>niJf 
TURNHOUTSEBAAW 1 0 2 , BORGEHHOUT - TEL. 35.17.83 

• l/MUIZEX : 0 . e p « t r » a i •« -Se *nl»<. te l . 31.01.1» . 
l e o i i n c n . i r . . , 3g-« l . A „ , „ T.1 33.«7.3« - Gi l l l fort lei 6 0 . D.urn», T.1. 36.75.-23 

LB 12^ 

m 
v.z.w. 

Vereniging s'oor Arbeids
veiligheid door Techniek 
en Kontrole. • Erkend bij 

M.B V. 22/2/62 

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

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

RIJMENAMSESTEENWE(, 109, 
BONHEIDEN — Bij Mechelen 
Telefoon : (015) "126.77. 

Agenten over GANS VLAANDEREN. 
LB 101 

T IDEALE TUINTOESTE VOOR GANS UW KROOST TOT 15 JAAR! 
Zware, gansstalen konstruktie 

(3x2 m. Hoog 2 m.) 

SLECHT 2.995 FR. 

Firma Cortvriendt 
Diepestraat 29, Antwerpen tel. : (03)32.4430 

ALLE SPEELGOED 
Vraagt geïllustreerd prospekttis 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FA L. LUYTEN 

Trooststraat 12 

IGemeentepIein) 

Edegem Fel. 03/53.05.71 
LB I M 

HERMES 
SCH«eL 54 Zuidlaat 

i l l \L Lemonnierlaan 
lel . 11.00.33. 
BrusseL 

VOLLEDIGE 
SLKHL'lARiAAT-
KLRSLS IN V JAAR 

Steno- en 
daklylografie 
in vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving 
Moderne talen. 
Handels 
correspondentie. 

Dag- en avondlessen. 
De sciiool waar Vlaminee» 
ticb thuis Toelen. 

Beter en voordeliger 

LB lOts 
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FISCHER-DIESKAU'S 200STE PLAAT GEPEKS^r 
Fischer-Dieskauiheek. 

ABBA EBAN WAS TEGEN AANVALSOORLOG 
Abba Eban-de-bom. 

BETOGING TE GENT 
Tek( honden-)stieL 

BEATLE NAM « BEWUSTZIJNSVERRUIMER » 
Beatlsd. 

PEKING BESCHULDIGT INDIA VAN^ 
DIPLOMATENMISHANDELING 
Nieuw-D elhikt. 

ongel feld... 

BETWISTE BRUSSELSE BUILDING MAG 
BLIJVEN STAAN 
Gemeentepolitiek : kunst dei- Etrimogelijkheden, 

MAO HEEFT ZE 
Ha! 

MIDDEN-OOSTEN IN DE UNO 
Israël moet Kosygmbinden. 

OLIE-EMBARGO TEGEN EUROPA 
« The Koeweit man's burden ». 

AMERIKAANS VREDESPLAN VOOR 
MIDDEN-OOSTEN 
De Goldberg heeft een muis gebaard. 

FRANSEN SLUITEN VLAAMSE FABRIEK 
Middeleeuwse Burchtheren. 

PAARDEN 

Barbra en Clifford dineerden zo
als elke donderdag in de « Pen and 
Wiek »-club in Fleetstraat, een se-
lekte privé-bar van pers- en rekla-
memensen in het enige huisje dat 
tijdens de Big Fire van 1866 over
eind gebleven was. Barbra had Ti
mothy meegebracht, een atletische 
grijzende veertiger met een viriel 
advertentievoorkomen. 

Timothy was het befaamdste man
nelijke model van New York en ver
diende nu te Londen de dure extra's 
van wat hij zijn « kulturele vakan
tie » in Europa noemde. Barbra en 
Timothy hadden de hele dag samen 
gepozeerd rond de nieuwste Lotus 
Elite... voor een folder waarvoor 
Clifford de teksten schreef : « pit
tig optrekken, muurvast bochten
werk, een druk op het gaspedaal en 
daar scheurt u de wereld van het 
tomeloze geluk in ». 

Timothy was een wat cinisch 
maar onderhoudend prater en zijn 
verhalen uit de New Yorkse studio's 
fascineerden Barbra. « Ik zou erg 
graag met Richard Avedon of Irving 
Penn werken; de engelse fotografen 
zijn halfzachte amateurs ». « Ave
don is een klier van een perfektio-
nist, een hele dag pozeren voor één 
foto, maar dan ben je ook een Mona 
Lisa op Kodakpapier. Penn is een 
bourgeois maar hardstikke goed, al
leen geen drinks en geen muziek 

bij het pozeren, oervervelend trou
wens ». 

Timothy had Barbra de hele dag 
bekeken, als een balletmeester, een 
d o k t e r , een paardenkeurder. 
« Vreemd » zei hij en hij keek haar 
over zijn sherry heen recht in de 
ogen « eigenlijk ben je te mooi om 
een goed model te zijn. Welk is je 
fizisch gebrek dat je aantrekkelijk 
maakt ? ». Barbra voelde zich on
wennig worden. Natuurlijk wist ze 
dat zowat elk model in levende 
lijve nu niet precies dat is wat men 
een mooie vrouw kan noemen. De 
vraag van Timothy bracht haar zo
zeer van haar stuk dat ze niet wist 
of ze een verwijt of een kompli-
ment inhield. Misschien beide : een 
professioneel verwijt, een manne
lijk kompliment. Telkens Timothy 
haar pozerende lichaam had beke
ken, had ze aan Rembrandts « Ana
tomische Les » moeten denken. 
Haar glas beefde in haar handen. 
« Welk is jouw gebrek ? » zei ze 
lachend, zenuwachtig. 

Timothy keek haar aan met een 
blik die Barbra verveeld naar Clif
ford deed kijken. De Amerikaan zei 
even niets, glimlachte en begon dan 
bijna plechtig te praten : « Sinds 
Horatius de Tiberbrug hield tegen 
de oprukkende Toskaniërs is de 
eenogige veldheer een legende ge
worden, mei als patroonheilige na

tuurlijk Nelson en als aktueelste 
helden Mosje en de Nawab of Pa-
taudi, hoewel deze laatsten in de 
annalen van de woestijnoorlog voor
afgegaan worden door eenoog gene
ral Wavell. Weet je wat aan deze 
mensen tipisch is ? ». Barbra had 
het huiverige gevoel dat Timothy 
elk ogenblik een kunstoog uit een 
van zijn oogkassen zou wringen, 
het misschien wel in zijn sherry zou 
leggen. Het zou haar troebel aan
kijken, starend naar haar gebrek. 

« Weet je wat aan deze mensen 
titiisch is ? ». « Nee ». « Ze dragen 
allemaal een ooglapje, een zwart. 
Hoewel de Inkas en de Egyptenaren 
reeds prachtige kunstogen in hun 
mummies duwden en Ambroise Pa
re in 1579 al de eerste kunstogen op 
levenden toepaste. Mannen als 
Dajan en Nelson gebruikten het 
lapje omdat het de aandacht vestigt 
op hun eervolle verwondingen en 
omdat het hen een vleugje geheim
zinnigheid geeft. Ken je de sukses-
rijke kampanje van David Ogilvy 
voor Hathaway-hemden ? ». 

Barbra kende ze en meteen her
kende ze Timothy als het stoere 
eenogige model dat in zijn stralend 
witte Hathaway als een veroveraar 
de wereld inkeek. Ze herinnerde 
zich duidelijk dat ze hem mooi ge
vonden had en mannelijk en dat 
ze... Ze voelde zich bijna verlegen 
en keek hulpeloos naar Clifford. 

Clifford had het gebeuren geama-
zeerd afgekeken. « Timothy's ge
brek », zei hij terwijl hij de Amen-
kaan star vizeerde, « is dat hij een 
ooglapje nodig heeft om onweer
staanbaar te zijn. Het jouwe dat 
zelfs een ooglapje aan je schoon
heid niets verhelpen kan ». Het was 
geen erg geestige opmerking, maar 
ze zorgde ervoor dat Barbra's weke
lijkse etentje niet bedorven werd 
door een arrogante Amerikaan. 

NIC. 


